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De strijd.
Voorwoord.
Deze roman werd geschreven gedurende de lentemaanden van het jaar 1914 en tijdens
de eerste weken van den oorlog.
Lang heb ik geaarzeld alvorens hem nu te publiceeren. Er is zoo'n wanklank
tusschen toen en nu; en, zooals ik in dien tijd schreef, zou ik thans niet meer kùnnen
schrijven. Toen straalde 't geluk als een zon over Vlaanderen. Nu flitsen er de rosse
bliksemschichten van het bulderend kanon.
Wat geweest is, is dood en zal nooit meer herleven. Vlaanderen, als het na den
oorlog nog bestaat, zal ‘iets anders’ zijn geworden, evenals de gansche wereld anders
wezen zal.
Dit boek dan, trachte te geven een beeld, niet uit het Vlaanderen zooals 't nu is,
maar uit het Vlaanderen der heldere geluksdagen, het geliefde, rijke, schoone
Vlaanderen, dat eenmaal wàs.
C.B.

Eerste Deel.
I.
De hoeve van boerke Biebuijck was een der mooiste boerderijen van de streek...
Het huis stond op een kleine hoogte, geelachtig-wit met groene luiken en grijs
stroodak. Rechts en links, naar den zacht-hellenden voorgrond toe, verhieven zich
ruime, groote stallen en schuren, insgelijks gedekt met stroo. Daar omheen, een rijken
boomgaard, door een groene haag en breede slooten van den weg gescheiden; en
verder en alom de weiden, de bouwlanden en 't uitgestrekte woud, dat als een sterke
muur van veiligheid tegen den einder donkerde.
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Het was een schoone, groote boerderij vol leven en drukke beweging. Er waren veel
paarden, veel koeien, veel zwijnen; er was den ganschen dag door gekakel en
gefladder van hoenders en eenden en duiven; er was een mooie pa-o1), die dikwijls
boven op het dak vloog en daar dan zat te stralen in de zon met trillend-uitgespreiden
waaierstaart vol glinsterende groene en blauwe oogen; er was voortdurend heen en
weer geloop van knechts en meiden; er gingen glanzende ploegen over 't land, en
tegen den gevel van het woonhuis stonden koperen emmers en ketels te drogen, die
blonken als zonnen. Er lagen geweldige waakhonden aan kettingen en er drentelden
gluiperige poezen over 't erf met een air van luie en voorname precieusheid; en
driemaal daags kwam al het werkvolk voor de maaltijden te zamen in de
ouderwetsche, ruime keuken, waar houten banken en tafels zich langs de muren
rij-den, als in een soort rustieke kostschool.
Boerke was een kort, dik ventje, van om en bij de vijf en zestig. Hij had een
eigenaardig, rood en rond gezicht, als 't ware vol builen en deuken en naden, dat
denken deed aan een bevroren rapenknol. Zijn mond leek wel door den houw van
een bijl opengespleten en zijn bleeke oogen, griezelig-rood omrand, lieten aanhoudend
vocht afsijpelen. Hij liep stram op zijn beenen, vooral op het linker, dat, eens door
den hoefslag van een paard gebroken, weer krom aan elkaar was gegroeid; en altijd
ging hij met een kort, bruin krukkestokje, waarop hij bij elken pas steunde.
Meerken, zijn vrouw, iets jonger dan hij, was een dik-roode, amechtig-hijgende
matrone, die haast nooit meer buiten kwam. Zij bemoeide zich nog wel eenigszins
met het rompslompig-druk, groot-boeren-huishouden, daarin bijgestaan door haar
dochter Reinilde en een jonge meid, doch meestal zat zij aan een groene tafel, bij
een der kleingeruite keukenramen, kalmpjes kousen te mazen of linnengoed te
verstellen en liet het zwaar of ingewikkeld werk door anderen maar beredderen. Zij
hield niet veel van het boerenbedrijf - dat vertelde zij wel bij gelegenheid aan wie
haar kwam bezoeken - en op haar leeftijd en ondanks haar ongelukkig-zwaar figuur,
was zij nog vol coquetterie en ijdelheid: 's zondags meestal in de zwarte zij gekleed
met bloemenmuts en linten en juweelen; en altijd werd zij met de sjees naar 't dorp
gebracht, waar zij, net als in haar jeugd, de hoogmis bijwoonde.

1) Pauw.
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Er waren vier kinderen: een dochter en drie zonen. Twee daarvan waren getrouwd
en woonden ook op boerderijen, in andere dorpen. Alleen Reinilde, de dochter, en
Florimond, de jongste zoon, bleven nog bij hun ouders thuis.
Meer dan eens had Boerke hen allen gezeid: ‘Kinderen, wij zijn rijk,... zoolang
als alles bij elkaar blijft; maar, wordt het, na onzen dood, te veel verdeeld, dan zijt
ge niet meer rijk, tenzij... ge rijke huwelijken doet.’
Toen was Ivo, de oudste zoon, getrouwd, niet rijk; en kort daarop, Lowie, de
tweede, ook niet rijk. Boerke, die dat zeer tegen zijn zin zag gebeuren, had bedenkelijk
het hoofd geschud: ‘Als ze allen maar zóó rijk trouwen, dan kan er hier, na ons, niet
een van hen op die groote doening blijven.’ En het werd steeds, bij elke gelegenheid,
aan Reinilde en aan Florimond herhaald: ‘Denkt er om, kinderen, als ge hier wilt
blijven trouwt niet en huishoudt samen, of, àls ge trouwt, trouwt dan rijk, héél rijk.’
En de jaren verliepen, en Reinilde, die nogal ‘kerksch’ en zelfs een beetje
kwezelachtig aangelegd was, noch Florimond, die voor menschenschuw en, meer
speciaal, voor vrouwenschuw doorging, vonden gelegenheid of hadden zin om rijk,
héél rijk te trouwen en hadden dan ook eindelijk maar besloten niet te trouwen, om
samen, na hun ouders, op de groote, schoone boerderij, waar zij zoolang geleefd
hadden en waaraan zij zoo gehecht waren, te kunnen blijven.

II.
Dien morgen, evenals elken dag, maakte Boerke, na zijn ontbijt, zich gereed, om
eens rond zijn akkers te gaan slenteren. 't Was kwart vóór negen, zijn werkvolk had
ook reeds voor de tweede maal ontbeten en allen zouden nu wel weer aan 't werk
zijn, tot het middaguur.
Boerke nam zijn krukkestokje in den schoorsteenmantel, wisselde enkele woorden
van geen beteekenis met Meerken, die bij het venster zat te naaien en strompelde
naar 't deurgat toe. Daar bleef hij even op den drempel staan, het linkerbeen wat
krom, over het erf turend met zijn waterige oogjes, als gold het een durf zich nog
verder te wagen. Maar Tibi, de kleine bruine hond met zijn krulstaartje, die altijd
met hem mee liep en reeds voor was, keerde zich om en keek zijn meester met zulke
duidelijk-vragende blinkoogjes aan, dat Boerke
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hem als een mensch toeknikte en meteen over den dorpel naar buiten schreed.
De twee groote waakhonden, aan hun gemetseld hok geketend, hieven dadelijk
een razend geblaf aan. Dat was zoo elken ochtend, zoodra Boerke buiten kwam. 't
Was niet op Boerke, maar op Tibi, dat ze zoo verwoed waren. Zij schenen het niet
uit te kunnen staan, dat daar een kleine parasiet leefde, die nooit iets anders uitvoerde
dan slenteren en wandelen, terwijl zij dag en nacht gebonden lagen of slechts werden
losgemaakt om in het kernrad te gaan zwoegen. Zij zouden hem zeker verscheurd
hebben waren zij vrij geweest, maar van zijn kant scheen Tibi best te weten dat ze
machteloos waren tegenover hem en dat maakte hem buitensporig stout en roekeloos
en met snauwend-opgekrulde bovenlip en trillend-overeind gerezen haren dorst hij,
tot héél dicht bij hun hok, als een vermetele dwerg de twee geweldige reuzen gaan
aanrazen. Dat duurde zoolang als Boerke niet tusschenbeide kwam en met dreigenden
stok de groote honden in hun hok terugjoeg. Het heele gedoe verwekte telkens een
soort oproer over 't anders rustig erf: de kippen stoven kakelend uit elkaar, de eenden
kwekten alarm, de duiven vlogen klapwiekend de lucht in, de pa-o deed
verbolgen-voornaam; en de poezen, als die in de buurt waren, vluchtten blazend, met
hoogen rug, de boomen op, door Tibi nagezeten. Dan kwamen dadelijk weer de
groote honden met verwoed geblaf uit hun hokken gesprongen, als om hun meester
toe te schreeuwen. Ziet ge nu wel, baas, waar die kleine lafaard alleen goed voor is:
om katten na te jagen! en 't eindigde dan ook niet zelden met een tik van 't
krukkestokje op den rug van Tibi, die even jankend wegliep en ten slotte laf en
vernederd achter Boerke aan kwam drentelen.
In de koe- en paardenstallen, die vrij leeg waren, hield Boerke zich maar even op.
Meest al de beesten liepen buiten in de wei. Hij stelde vast dat de vloeren behoorlijk
gereinigd werden en hoorde 't geritsel van strooschoven, die door de knechts van
den zolder naar beneên werden geworpen. 't Was de dag waarop vee en paarden
versche bedding kregen. 't Geluid der dorschvlegels in de schuur hield hem wat langer
geboeid. Drie flinke, jonge kerels waren daar bezig met rogge te dorschen en zij
wenschten Boerke ‘goê morgen’, zonder een oogenblik te onderbreken de
gelijkmatig-vallende kadans hunner drie vlegels, die als met een dof gebimbam van
klokken op den harden schuurvloer neerbonsden.
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Boerke zag de dorschers gaarne werken. Hij had dat ook zoo goed gekend en zooveel
gedaan in zijn jeugd en zelfs op lateren leeftijd; en nog iets van 't krachtig, regelmatig
rythme wiegde als 't ware door zijn oude, stramme ledematen mee, terwijl hij daar
zoo roerloos stond te kijken, de zieke oogen waterend, het kromme linkerbeen
gesteund door de weifelende hand met 't krukkestokje. Doch Tibi, die al weer over
zijn dagelijksche emotie van 't gescharrel met de groote honden en de poezen heen
was, liet een luid en langgerekt gegeeuw van verveling hooren en Boerke, als 't ware
gevolg gevend aan een door woorden uitgedrukt verlangen, keerde zich om en
drentelde langzaam, met den kleinen hond, de velden in.
Het was een heerlijke, zachtwazige April-ochtend. Men wist nog niet of de zon
wel door de nevelen heen zou breken, maar de lucht was zoo vruchtbaar-vochtig-lauw
en stil en 't rook alom zoo zoet en zoo gezond naar landelijke geuren. Langs de
malschgroene boorden der blond-kolkende, gezwollen beekjes bloeiden primula's
en narcissen als lichtende, roerlooze kaarsjes in het gras en de elzestruiken hadden
reeds kleine blaadjes als zooveel lichte, ronde, groene muntstukjes aan hun twijgen
vastgehecht, terwijl de hooge populierenkruinen blond oppruikten, dicht en dik
geelblond, als stonden zij vol lente-papillotjes. De eksters bouwden daarin met schril
gekrijsch hun nesten en de zanglijster zat ergens heel alleen en onzichtbaar te fluiten
in een nog bar-naakten reuzeneik; te fluiten en te jubelen en te juichen, alsof hààr
geestdrift en hààr leventje alleen het eenig en uitsluitend belangwekkende der gansche
wereld was.
Tibi liep alweer enkele passen vooruit, af en toe omkijkend of Boerke bleef volgen.
Boerke volgde wel zoolang er geen afleiding was, maar zoodra hij iemand in den
landweg tegen kwam, sloeg hij er een praatje mee, alsof hij heelemaal geen haast
had en eigenlijk niets beters vroeg dan maar zooveel mogelijk den tijd te dooden.
Vooral dien morgen, was er voortdurend oponthoud. Haast ieder mensch, die Boerke
ontmoette, kwam nieuwsgierig naar hem toe en bleef daar maar staan praten en
scheen hem dingen van buitengewoon belang te vragen of te vertellen. Tibi begreep
er niets van en keek zijn meester ondervragend in de oogen aan, telkens even
wachtend-zittend en dan weer vooruitloopend, tot het hem eindelijk gelukte Boerke
voor te loodsen naar de plek, waar hij wel scheen te weten dat zijn meester wezen
moest, het Zevenbunder.
Het was een groote, mooie partij korenland, een weinig opgolvend
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in 't midden en langs alle kanten omgeven door dichte elzestruiken en prachtige oude
boomen. 't Was als een donzig kleed van groen fluweel, wijd-uitgespreid onder den
lichten hemel, en midden op dat glanzend en licht-golvend weeldekleed, zat een
heele bende menschen neergestreken, met trage stemmen zingend een eentonig liedje,
terwijl hoog boven hen, in de teerblauw wordende lucht, in onverpoosde jubeling de
trilwiekende leeuwerikjes orgelden.
Geboeid was Boerke blijven staan. Een glimlach van tevredenheid zweefde over
zijn gedrochtelijk gelaat. 't Was goed zoo, als ze zongen. Dan werkten ze flink door.
Ook als ze baden werkten ze goed. Alleen als ze begonnen historietjes te vertellen
ging het mis. Dan staakte degene die aan 't verhalen was den arbeid om te kunnen
verhalen, en de anderen, die luisterden, staakten ook weldra het werk, om te kùnnen
luisteren. Maar zooals 't nu ging was het goed; en hij was zeer voldaan over zijn
dochter Reinilde, die nu voor 't eerst 't beheer over de gansche bende voerde en er
blijkbaar slag van had om er de orde in te houden. 't Zou gaan; 't zou gaan; zijn
vroegere vrees over haar ongeschiktheid in 't bedrijf veranderde in een gevoel van
waardeering en welgemoed stapte hij dwars over den groenen akker, naar de
wiedstersbende toe.
Zij zagen hem komen... 't Gezang hield eensklaps op, behalve van een paar die
hem nog niet gezien hadden en even door-neurieden. Allen krabden harder in den
grond met hun houweelen en wijdden hun volle en uitsluitende aandacht aan 't
uitrukken van 't onkruid.
- Elk ne goên dag, meinschen, zei Boerke, toen hij in hun bereik gekomen was.
Zij keken allen op, verrast, alsof zij hem pas nu ontwaarden; en in verwarde klanken
beantwoordden de stemmen zijn groet. Er waren ook enkele oudere mannetjes onder
al die vrouwen, maar van verre viel dat niet op: zij lagen daar allemaal samen, als
één hoop rafels en lompen en rokken, tegen den grond neergevlokt. Onder de vrouwen
waren jonge, frisch-blozende gezichten met mooie, levenslustig-stralende oogen,
naast verlepte en gekromde en getaande wezens, arbeidsruines, versleten slaven,
voor wie het leven geen fleur noch bekoring meer had. En allen waren zoowat de
lijfeigenen van Boerke Biebuijck, want allen bewoonden een of ander van zijn kleine
huisjes welke hier en daar, in pittoreske eenzaamheid, rondom Boerke's groote hoeve
in het land verspreid lagen, en woonden er tegen een kleine huur,
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maar op voorwaarde dat zij met hun gezin steeds bereid zouden zijn om bij Boerke,
- en bij niemand anders dan bij Boerke - den veldarbeid te verrichten. Dit leek nu
wel een zwaar-drukkende tyrannie en toch was het dat niet: Boerke had hen zoo sterk
noodig als zij Boerke noodig hadden, en dat wisten zij van weerskanten; en waar zij
deferentie betuigden aan Boerke omdat hij zulk een aanzienlijke boer was en wel
zeer veel geld moest hebben, had Boerke ook heel wat ontzag voor hen, omdat hij
wel wist hoe het met den dag lastiger werd goede veldarbeiders te krijgen. In zooverre
waren zij eenigszins elkanders gelijken en daardoor ontstond er ook een
gemeenschappelijke omgang van natuurlijke en familiaire solidariteit.
Reinilde zat aan 't hoofd der lange bende, als een korporaal, die zijn soldaten
aanvoert. Zij stond op toen Tibi, die haar algauw herkend had, kwispelstaartend op
haar afkwam en zei tot haar vader dat zij nu wel terug naar huis wou gaan om voor
het noenmaal der menschen te zorgen. Boerke vond dat best, en, terwijl Reinilde
fluks de aarde van haar klompen klopte en met gehaaste schreden dwars over den
akker naar den elskant liep, kwam Boerke nog wat nader bij de wiedstersbende en
begon wat over het schoon weer te praten.
- Ieste klasse weer om te goan wandelen, zei Dikke Roze, een der oudere wiedsters
even 't hoofd oprichtend en Boerke starlings-onbevangen aankijkend.
De anderen krabden voort met hun houweelen in den grond en hielden de oogen
neergeslagen, stil wachtend wat Boerke daar wel zou op antwoorden. Want allen
wisten wat sinds enkele dagen alom op de akkers gefluisterd werd: dat Boerke, door
zijn vrouw bepraat en eindelijk overgehaald, weldra de groote boerderij aan Florimond
en Reinilde zou afstaan, om rustig in het dorp van zijn inkomen te gaan rentenieren.
Dat werd in het geheim verteld en gefluisterd, maar een besliste zekerheid was het
nog niet; Florimond en ook Reinilde, hadden alle vragen en toespelingen voorzichtig
ontweken, en 't was van Boerke zelf, dat ze misschien nog best de echte waarheid
zouden hooren, als ze maar slim genoeg waren om het er bij hem uit te krijgen.
- Ha joa 'k, antwoordde Boerke, 't es partijkelier scheun weer om te wandelen,...
en om te wirken euk, voegde hij er bij en liet meteen een kort, onnoozel lachje hooren.
- Wirken!... herhaalde dadelijk de wiedster,... wirken es goed veur die moeten
wirken, lijk wij; moar ge zoedt wel moeten zot zijn van te willen wirken as g'op ou
goed keunt leven.
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Deze flinke woorden van de stoute Dikke Roze, die doorgaans niet vervaard was om
er eens wat uit te flappen, werden levendig door al de anderen toegejuicht. Zij juichten
met zulke overdreven opwinding, dat Tibi er geweldig van begon te keffen en Boerke's
stok op zijn rug kreeg om tot bedaren te komen.
Boerke wou iets zeggen en al de anderen zwegen.
- Ge mient gulder zeker dat er gien geld neudig 'n es om goelever te worden!
Een algemeen hoongejoel steeg op. Geld! Wie durfde wel van geld spreken, die
zwom, die baadde in 't geld! Als er iemand op het dorp was die zich een gemakkelijk
leven kon verschaffen, wie zou het anders zijn als Boerke Biebuijck, de rijkste boer
der streek! Zij lachten Boerke vierkant uit, dat hij van geldzorgen dorst spreken; en
een der oudere mannetjes, die mede met de wiedstersbende werkten, riep,
comisch-opgewonden:
- Ikke, in ou ploatse, 'k 'n verlei geen streu meer, 'k kochte mij 'n scheun heerenhuis
bij de kirke en 'k zatte heul den dag in d'hirbirgen achter mijn dreupels en mijn pinten!
Boerke vond het geraden niet verder daarop in te gaan. De toon, die zijn lui
aansloegen beviel hem maar half. Zij hadden daar blijkbaar al veel meer van gehoord
en onder elkaar over gepraat dan Boerke wel vermoedde en 't hinderde hem, dat ze
met zoo weinig ernst over iets zoo gewichtigs spraken. Hij had anders wel graag
ernstigen raad in overweging genomen. Hij was het nog heelemaal met zichzelf over
de beslissing niet eens. Soms was 't ineens gedecideerd, had hij volop genoeg van
den rompslomp in 't boerenbedrijf, en snakte hij alleen nog naar 't gemakkelijke
leven; den dag daarop was alles weer veranderd, en hij zelf vast besloten tot zijn
laatsten adem op de mooie, groote boerderij te blijven. Vooral op zulke dagen als
nu, bij het zacht herleven van de schoone lente, was hij vol strijd en twijfel. Wat zou
hij daar wel doen, ginds, in dat dorpshuis van Lewietje Fasseur, waar hij 't oog op
had, gedurende die lange, mooie dagen vol landelijke bedrijvigheid? Zou hij wel ooit
aan de totale werkeloosheid kunnen wennen? Zou hij zich daar niet dood zitten
kniezen van saaie eenzaamheid en verveling? Ja, als het maar altijd lente of zomer
bleef... doch er kwam ook herfst en winter en die waren zoo lang en zoo droevig, o
zooveel langer dan de schoone lente-en-zomerdagen. En dan zat hij daar, oud en
vermoeid, zoo verre van de menschen, in kou en slijk en regen, met zijn vervelende,
zeurende vrouw, die altijd
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jammerde, dat ze op de boerderij daar haar dood zou halen! Boerke wist het niet,
waarachtig hij wist niet wat hij eindelijk doen zou.
Hij had met Tibi de rumoerige wiedstersbende verlaten, waaruit het monotoon
gezang al dadelijk weer achter zijn rug opgalmde onder het rustig-zoet gekweel der
leeuwerikjes in den hoogen hemel; en langs elskanten en slooten verdiepte hij zich
verder in de landouwen, af en toe leunend op zijn stokje stilhoudend om door zijn
waterige oogen de dingen te bekijken.
Wat was het alles jong en mooi en frisch vandaag! Boerke stond en staarde, alsof
hij dat nog nooit gezien had. Zoo was het toch immers elke lente: een nooit uitgeputte
wereld van voortdurende verrassingen: dàt, wat gisteren nog sliep, heden ontwaakt
en bloeiend; dàt, wat gisteren bloeide en geurde, aan 't tanen en verwelken reeds.
Wat zag hij wel ginds verre? Had het gesneeuwd van nacht of had men hoopen kalk
over het land gestrooid? Hij wreef aan zijn oude oogen en liep nog wat verder door;
en toen zag hij 't: het was ineens de bloei der boomgaarden, de glanzend-sneeuwwitte
bloei van pruimeboomen en van kerseboomen, zóó overvloedig, zóó óverweelderig
in één enkelen zachten lentenacht ontloken, alsof het met vrachten en bergen over
de stille wereld had gesneeuwd. Boerke voelde er een plotselinge emotie van. Zijn
oude beenen trilden en hij murmelde halfluid in zichzelf, als van vrome bewondering:
‘O, wa zillen d'r kèzzen en pruimen zijn, dees joar!’
Hij was met inspanning over een bruggetje van boomstammen gestapt, dat dwars
over een sloot lag en stond nu weer vóór de breedopen ruimte van een grooten akker,
waar, op het verste uiteinde, een drietal menschen, met ploeg en paarden, aan den
arbeid waren. Wat zijn ze verre! dacht Boerke in zichzelf; en aarzelend bleef hij
staan, alsof hij geen kans zag ze te bereiken. Toen nam hij eindelijk zijn besluit en
vorderde langzaam, naar links, langs den groenenden elskant, door Tibi, die even
buiten adem was van naar mollen te wroeten, gevolgd.
't Was zijn zoon Florimond, die daar met de paarden werkte, geholpen door een
knecht en een meid. Over de gansche lengte van den langen akker keerde de scherpe
ploeg de vet-glanzende, bruine aarde om. De knecht liep er achter, hakte met een
lang houweel de putjes open en naast den knecht liep de meid, die uit een korf, in
ieder putje, een aardappel neerlei. Aan 't uiteinde gekomen, keerde Florimond zijn
ploeg en paarden om; en de nieuwe, lange vore die hij door den
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akker trok, dekte de putjes toe en gaf meteen ook versche bedding voor de putjes der
volgende rij. Het was als een aanhoudend stil begraven van de toekomstweelde in
den schoot der vruchtbare aarde; en zoo werd, in eindeloos en eentonig heen en weer
geweef, het gansche groote veld beplant.
Langzamerhand vorderde Boerke, af en toe stilhoudend en steunend op zijn stokje.
En hij knikte goedkeurend en pruttelde af en toe in zichzelf enkele woorden. Ja ja,
ook Florimond was flink en zou er zich, als 't moest, als baas alleen wel doorslaan.
Florimond op 't land, Reinilde in huis, het zou wel zijn zooals het wezen moest. Als
Florimond zelf nu maar eens flink en krachtdadig optrad en bijvoorbeeld tegen hem
zei: Kijk eens, vader, gij hebt nu lang genoeg gewerkt, ga nu maar met moeder rust
nemen en laat de zaak verder aan mij en aan Reinilde over! Maar Florimond was
zoo'n eigenaardige, gesloten jongen! Hij sprak zoo weinig, soms geen twintig woorden
in een ganschen, langen dag en men kon eigenlijk nooit weten wat hij wel verlangde.
Al die dagen, tijdens de steeds herhaalde en eindelooze familie-gesprekken over dat
renteniershuis van Lewietje Fasseur en of de oudjes ja dan neen het boerenbedrijf
vaarwel zouden zeggen, had hij geen enkele maal zijn gevoelens geuit. Was hij er
voor? Was hij er tegen? Hij rookte zwijgend zijn pijp en ging machinaal naar zijn
werk; en voor het overige kon men raden.
Nu ook alweer: hij deed net of hij zijn vader daar beneden, bij den elskant, niet
zag staan. 't Was geen onvriendelijkheid: alleen maar stugge gewoonte. Boerke was
tot aan het einde voortgestrompeld en wachtte daar nu, in de schaduw der elzen
steunend op zijn stokje, tot Florimond, met ploeg en paarden er aankwam. Hij had
hem niets te zeggen en verwachtte ook geen bizondere aanspraak van zijn zoon; hij
kwam daar maar omdat hij overal eens rondliep, eigenlijk om den tijd te dooden.
Hij zag en bewonderde hoe prachtig lijnrecht Florimond nu weer zijn ploeg langs
de vore stuurde. Dat had hij vroeger ook zoo goed gekend; sturen met vaste hand,
zoo regelrecht alsof het langs een liniaal getrokken was. De mooie, stoere paarden
dampten in den ochtendnevel. Zij snoven van de inspanning en een weinig schuim
vlokte om de gebitten. Met korte bevelen moedigde Florimond hen af en toe aan. De
knecht en de meid, op enkele passen afstand, hadden het druk met putjes-graven en
knollen-inleggen.
- Jue jue, girre, girre! riep Florimond, toen hij aan den beneden-
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rand gekomen was en daar zijn span over den grasrand keeren wou. En hij groette
zijn vader enkel met een blik en een klank, zonder eenige behoefte naar verdere
ontboezemingen.
Ook Boerke groette terug met een klank en een kort zwaaien van zijn stokje. De
knecht en de meid, daarentegen zeiden beleefd ‘dag boer’ en ook Boerke groette hen
beurtelings bij den naam: ‘dag Sefrien; dag Seelevie’.
- Jue, jue! girre, girre! herhaalde Florimond aan de leidsels rukkend; en daar de
ploeg gekeerd was en weer scherp naar 't werk stond, liet hij de paarden gaan en
begon een nieuwe, vetglanzende vore.
- Goe weer, hè, boer! riep enkel nog de knecht, met het houweel in de
versch-ongekeerde aarde putjes gravend.
- Joa 't, joa 't, ieste klasse, antwoordde Boerke, met waterende oogen het span
na-oogend.
De jonge meid, die Sefrien volgde, liet sprakeloos de knollen in de putjes vallen
en langzaam aan verdwenen zij naar 't ander uiteinde van het akkerland onder het
zoet georgel van de leeuwerikjes in de hooge, wazig-blauwe lentelucht.
Nog een heele poos bleef Boerke daar roerloos staan staren. Hij staarde, in vage
mijmering, naar het wegsmeltend span, en verder, over den akker heen, naar 't gansche
schoone land, waar 't groen ontkiemde, bij plaatsen als met vloeiend goud doorstriemd
van bloeiend rapenloof. Eensklaps hoorde hij den koekoek in het wazig-ver verschiet.
't Zal regenen, dacht Boerke, en meteen ook dacht hij dat een beetje regen weer veel
goed zou doen aan 't land. De vogel riep aldoor. Koekoek! koekoek! koekoek! en 't
was of zijn alom-galmende stem vol naderende gebeurtenissen langzaam-aan Boerke
weer in beweging bracht en hem terugstuwde en begeleidde naar de groote boerderij.
Daar had nog even, net als bij 't vertrekken, weer een heftig tafereel plaats op het
erf, tusschen Tibi en de groote waakhonden. Zij rukten alle twee als leeuwen uit hun
hok zoodra zij het keffertje zagen; en Tibi, van zijn kant, was nog geweldiger dan
bij het heengaan: hijsprong op alle vier zijn stram-gestrekte pooten van den eenen
reus naar den anderen, spuwend als 't ware van stikkenden haat en woede, met
razend-opgekrulde bovenlip en steil-overeind gerezen rugharen, alsof het nu maar
eens voor goed en voor altijd tot aan den dood moest uitgevochten worden.
Hij had het ditmaal voornamelijk op B'ron, de grootste en sterkste van de twee
waakhonden gemunt. Hij vloog er op af met een vaart,
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die hem herhaaldelijk bijna tot in den muil van zijn vervaarlijken vijand stuwde; en
telkens draaide de groote gele hond zich om, liep even rond zijn hok en sprong dan
plotseling weer toe, met een geweld dat zijn ketting ervan kraakte, terwijl de halsband
even hem de keel toeworgde.
- Tibi! Tibi! gie leulijke sloeber! riep Boerke, met seniel-bevend opgeheven stokje
naar den kleinen schelm toestrompelend. Maar eensklaps slaakte Boerke dof een
noodkreet: met een ruk, woester dan alle andere, had B'ron zijn ketting losgesprongen
en daar vloog hij boven op den kleinen rakkerd, die schril piepend en jankend werd
omvergebuiteld.
- Hulpe! Hulpe! Hulpe! gilde Boerke, die geen oogenblik twijfelde of de laatste
momenten van den kleine waren onherroepelijk geteld.
Meerken maakte groote alarmgebaren en was opgestaan achter het vensterraam
en een paar dorschers kwamen met hun vlegels uit de schuur gehold en vlogen op
de vechters af. Maar toen gebeurde iets heel onverwachts en zonderlings: B'ron,
steeds brommend en met woede-oogen blikkend, lichtte heel, héél langzaam, één
voor één, zijn wreede klauwen van den kleine af; de kleine staakte 't janken en stond
op; hij schudde zich en draaide op zijn beurt heel langzaam, onder aanhoudend
brommen en met overeind-gerezen haren rondom B'ron, en zij begonnen elkander
met de grootste aandacht te besnuffelen. De uitgezette oogen blonken, de staarten
trilden; zij draaiden heel, héél traag, met stijve, stramme pooten, alsof zij over plasjes
schreden, steeds brommend en met de grootste aandacht snuffelend, de een rondom
de ander, tot zij beiden eindelijk roerloos, in gespannen houding, bleven staan. Toen
begon Tibi eensklaps krachtig met zijn achterpooten in het gras te krabben en B'ron
op zijn beurt krabde dat de kluiten tegen zijn hok aanvlogen. Daarop ging Tibi, steeds
brommend en met stokstijven gang, tegen een boom zijn poot oplichten. B'ron volgde
onmiddellijk zijn voorbeeld. Tibi herbegon tegen een tweeden boom en zoo deed
ook oogenblikkelijk B'ron. Toen krabde Tibi nog eens met alle geweld in het gras
en weg was hij, in wilde vaart, door B'ron gevolgd, rondom het erf. Zij joelden en
stoeiden als twee uitgelaten, dolle kinderen: een groot kind en een klein kind; zij
deden de kippen en de eenden en de poezen uit elkaar stuiven; zij struikelden en
buitelden over elkaar, tot zij eindelijk, bekaf, met hijgenden muil en flapperende
tong in het gras neervielen.
De dorschers stonden te proestlachen en ook Boerke lachte, griezelig
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waterend uit zijn leepoogjes, terwijl Meerken, met hooge kleur van emotie en
verbolgenheid achter haar raampje weer gaan zitten was. Een der dorschers ging
B'ron halen en bond hem weer vast aan zijn hok en Boerke riep naar Tibi:
- Ala, leulijkoard, komt hier en past ou op as ge nog durft beginnen!
Tibi kwam, kruiperig en druipstaartend; doch nauwelijks was hij bij het hok waar
B'ron weer vastgebonden lag, of daar begon het opnieuw: razen en blaffen, met
snauwenden bek en trillend-overeind gerezen haren; maar Boerke, verontwaardigd
over zulke grenzelooze aanstellerij, gaf Tibi een klap met zijn stok dat hij huilde en
zoo gauw als hij maar kon zich in het deurgat van de boerderij verschuilen ging.

III.
In den namiddag, na de gewone drukte van het noenmaal der arbeiders, en toen allen,
ook Florimond en Reinilde, weer naar den akker waren en Boerke en Meerken hun
dutje gedaan hadden, kwamen de twee oudjes terug in de ruime en heldere keuken
en gingen zij hun gewone plaats innemen: Boerke naast den zwarten, dooden haard,
met het krukkestokje tusschen zijn knieën en Tibi in een kringetje gedraaid vóór zijn
voeten; Meerken bij een van de ramen, met den bril op den neus en een hoop
verstelwerk naast zich op de breede, groengeverfde tafel. Reinilde had voor elk van
hen een potje koffie klaar gezet vóór zij terug naar 't veld ging en daar dronken zij
nu van met kleine, genoeglijke teugjes, meteen zuigend aan 't klontje kandijsuiker
dat zij in den mond hielden, terwijl hun oogen, nog gezwollen van het dutten,
glasachtig-starend door de ruiten keken naar alles wat op 't erf of daar even buiten 't
hek langs den eenzamen landweg gebeurde.
Er gebeurde niet veel. Op 't erf een statige wandeling van den pa-o met zijn pauwin
en wat heen en weer gekakel en gefladder van kippen of duiven, en in den landweg
soms een man met zijn kruiwagen of een boer met zijn kar, die zwaar en langzaam
hossebossend door de diepe sporen schommelde. Weer klonken de dorschvlegels in
eentonige kadans binnen in de schuur en af en toe rinkelden even de kettingen der
groote waakhonden als ze zich schudden of boven op hun hok sprongen.
De beide oudjes zwegen eerst een heele poos. Het was of een lange,
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stille, voorbereidende werking in hen moest geschieden vooraleer de behoefte tot
spreken zich in klanken kon uiten. Boerke had reeds een paar malen gekucht, als om
zijn krachten te beproeven, doch verder kwam het niet; maar Meerken scheen daarmee
toch te begrijpen dat hij spreken wilde en zij begon de eerste, als 't ware antwoordend
op wat hij nog niet eens had uitgedrukt:
- Wa zoe-je doar eigentlijk aan reschieren, da ge 't huis in alle geval kocht. W'hèn
't geld ommers liggen en willen we 't zelve nie beweunen, we keunen 't altijd nog
verhuren.
Boerke's om het krukkestokje heen geklemde handen begonnen eensklaps
zonderling te trillen. Zijn mond ging even open doch gaf nog maar steeds geen geluid,
terwijl zijn waterfletse, griezelig roodomrande oogen met een soort van schrik zijn
vrouw aanstaarden, alsof zij hem iets doodsgevaarlijks wilde doen begaan.
- In alle geval keupen! herhaalde hij eindelijk met inspanning haar woorden. Al
da scheun geld meschien veur niets uitgeven! 'k Zal d'r mijn deud aan hoalen! kreet
hij plotseling, met bibberende lippen.
Meerken werd boos, kregel, ongeduldig.
- Och! ge zij'n platbroek! snauwde zij hem toe.
De beleediging scheen hem niet te raken. Hij keek haar van terzijde aan, waar ze
bij 't raam zat: zwaar, dik, gezet, met bolle wangen, die de toorn deed gloeien en 't
was of zijn weifelende oogen even de maat van haar omvang namen en hij meteen
dacht, dat die schimp althans niet op haar kon toegepast worden. Platbroek! Ja, dat
was hij, bij haar vergeleken; ook in 't overdrachtelijke, in den zin van wijs en
voorzichtig zijn en geen waagstukken begaan. Boerke wilde altijd ‘zeker spelen’,
zooals hij 't noemde; Meerken daarentegen, was maar al te vaak geneigd om roekeloos
haar zin te willen en haar grillen in te volgen. Zijn leven lang had Boerke daar moeten
tegen strijden en meestal zonder veel geluk, want, 't geen Meerken wenschte, was
ten slotte toch bijna altijd geschied.
Boerke zuchtte. 't Leek wel of alles samenspande om hem tot een besluit te
dwingen. Hij bleef een poos stilzwijgend, toen zei hij, aarzelend, de stem onvast:
- Koest ik da huis moar keupen zonder al mijn scheun geld kwijt te zijn!
Honend barstte Meerken in een schimplach uit:
- Hèt-e gij wel oeit 'n peird of 'n koe gekocht zonder d'r veuren te betoalen?
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- Joa moar, àl mijn scheun geld, mijn geiwd en mijn áksies, zuchtte Boerke.
- Pff... spotte minachtend Meerken: wa zij-je mee geiwd en áksies, die in ou kasse
liggen te beschimmelen!
Met inspanning was Boerke opgestaan. Leunend op zijn krukkestokje strompelde
hij naar de ‘beste’ kamer toe.
- Wa goa-je doen? vroeg Meerken verbaasd.
- Nog ne kier kijken hoevele da we precies hèn, antwoordde hij.
Terstond was Meerken insgelijks op de been.
- Goa-je tellen? vroeg ze gedempt, met diepe belangstelling. Hij knikte zwijgend
van ja en sukkelde verder naar de kamer toe.
Meerken volgde hem. Maar eer ze met hem binnen ging keek ze nog eens
wantrouwig door de ramen over 't erf en voor alle veiligheid schoof ze den grendel
op de voordeur.
In de ‘beste’ kamer, die kil-gemeubileerd was met een groot ledikant onder wit
behang, een ronde mahoniehouten tafel met stoelen en een ouderwetsche kast tegen
den keukenwand, hing een duffe, schemerige lucht van onbewoondheid. De
buitenluiken waren dicht, alleen door de harten-aasjes drong een triestig, getemperd
licht naar binnen; en 't maakte den indruk alsof er daar aldoor een doode in die
ongezellig-groote en leege kamer was.
Boerke had de zware kast geopend. Met inspanning bukte hij naar de onderste la
en poogde die uit te halen. Het ging niet dadelijk. Zijn onvaste vingers weifelden
alsof hij geen kracht meer had. Meerken bukte ook om hem te helpen en beiden
stonden zij daar even hijgend neergehurkt tot de la eindelijk openschoof.
Boerke vond er een sleutel onder een rommel van oude papieren en snippers en
zich met inspanning weer oprichtend, ontsloot hij een tweede la, waaruit hij een
blikken trommel te voorschijn haalde. Daar ging hij mee naar de ronde tafel in 't
midden der kamer, door Meerken gevolgd.
Meerken had twee stoelen bijgeschoven. Zij gingen zitten en Boerke opende den
trommel, die met een koperen hangslot dicht was.
Maar zij zagen niet goed. Boerke's ziekelijke wateroogen keken even naar het
triestig-zwakke licht der harten-aasjes in de blinden, alsof hij daarmee hoopte betere
klaarte te doen binnenstroomen.
- T'n zal nie goan, zuchtte hij; doch Meerken wist dadelijk raad.
- Wacht, zei ze, 'k zal 'n kis hoalen. Zij dribbelde terug naar de
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keuken en spoedig was ze daar weer met een brandende kaars in een koperen
kandelaar.
- Veurzichtig! angstigde Boerke, da w'ons scheun geld toch nie 'n verbranden!
Zij zaten aan de ronde, naakte, bruinverniste tafel, met den blikken trommel
tusschen hun beiden in en de kaars vóór zich in 't midden, op veiligen afstand. Het
eerste wat Meerken bekeek waren haar mooie juweelen: het gouden halssnoer met
het diamanten kruis en de groote gouden oorbellen, die zij nog steeds zoo gaarne
droeg op feest-en-kermisdagen. Zij moest die dingen nog eens even ter hand nemen
en bëaaien, uit oude koketterie. Het gaf haar een emotie die tranen in haar oogen
bracht. O, die oude dorpskermissen, dat feestelijk zich optooien voor de hoogmis in
de kerk en de slenterwandeling door 't dorp; en dan die eindelooze maaltijden, die
den ganschen namiddag duurden, en waar zij in haar glorie van rijke boerin zat te
pronken, als een schip in volle zeil! Maar Boerke werd zenuwachtig-ongeduldig; zij
lei de juweelen met liefde weer neer en volgde aandachtig het verder gebeuren.
Eerst telden zij den inhoud van de beurzen: de beurs met goud en de beurs met
zilverstukken.
- Veurzichtig, gien laweid moaken, fluisterden zij beiden, even met schuwen
luister-blik opkijkend naar de lichte harten-aasjes.
Met zijn stramme, dikke vingers schoof Boerke de vaag-glinsterende stukken zacht
over elkaar. Hij lei ze in gelijke reeksjes, meteen mummelend tellend, naast elkaar.
't Was als een werk van zware inspanning. Soms zat er iets als zand tusschen twee
stukken en hij kreeg ze slechts met moeite van elkaar. Soms keerde er een overkant,
rolde een eindje over tafel en klingelde eindelijk neer met een zilverig getinkel, dat
hen weer alle bei verschrikt deed opkijken. Doch alles bleef rustig en stil binnen huis
en daarbuiten en toen al het zilver en het goud geteld was ontkreukten zij ook zoo
geluidloos mogelijk de papieren en spreidden zij die rechts en links over de tafel uit.
Weldra lag heel de tafel vol met geld en waarden. Zij staarden naar hun rijkdom,
zij telden en hertelden en Meerken nam een stukje papier en een potlood uit den
trommel, om alles nog eens nauwkeurig op te teekenen en bij elkaar te rekenen.
Boerke zat er roerloos naar te staren. Zijn zieke oogjes waterden alsof hij schreide
en zijn stijve handen hadden af en toe een korte trilling, alsof hij bibberde van kou.
De stilte in de kamer was bijna beangstigend. Men hoorde slechts het
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vaag gemurmel van Meerken's fluisterend samentellen en nu en dan een zwak
geknetter der eventjes opflakkerende kaars. De mooie gele en witte stukken blonken
met een eigenaardigen, haast onwezenlijken glans; en de papieren hadden iets
plechtigs, zwaar-bedrukt met sterke kleuren, gezegeld en gestempeld, als laatste
wilsbeschikkingen en testamenten. Het was iets griezeligs, alsof men in een
doodenkamer zat. Het was alsof daar in dat groote bed, in den hoek der kamer, onder
het dichtgetrokken wit behang, een doode lag, wiens geld men stal en telde en
verdeelde. Eensklaps schrikten zij geweldig, slaakten alle twee een schorren gil en
sprongen overeind. Achter de gesloten tusschendeur der keuken had een
angstwekkend, vreemd geluid weerklonken. Zij stonden als versteend van gruwel,
hun uitgezette oogen starend op de deur; en toen hoorden zij het plotseling weer: een
soort van woest gesnuif, vlak bij den grond, tusschen de reet onder de deur en de
roode vloertegels.
- Och Hier, es dà verschieten! kermde Meerken, haar hart vasthoudend. Doch
meteen begrepen zij: 't was Tibi, die, in de keuken vergeten, uit zijn slaap ontwaakt
was en kwam snuffelen waar zijn meesters waren.
Dit maakte een einde aan hun bezigheid. Zij hadden alles goed geteld en wisten
nu ook dat er ruim genoeg geld was om het huis te koopen als ze 't wilden. Zorgzaam
vulde Meerken weer den trommel met de kostbaarheden en borg hem veilig in de
kast, terwijl Boerke de kaars uitblies en de binnendeur ging openen.
Gedurende den verderen namiddag zaten zij rustig weer elk op zijn gewone plaats:
Boerke in zijn leunstoel bij den haard, met Tibi slapend vóór zijn voeten en het
krukkestokje tusschen de knieen in zijn beide handen, alsof hij ieder oogenblik klaar
was om weer op te stappen; en Meerken aan de breede tafel bij het venster, midden
in een hoop verstel- en naaiwerk, waaraan zij heel héél kalmpjes werkte, als iemand
die dat maar doet uit tijdverdrijf, bij gebrek aan aangenamer bezigheid. Zij spraken
niet of weinig en wat zij nu nog zegden, had geen betrekking meer op dàt waarmee
hun gemoed, in verschillende stemming, gevuld was. De groote kalmte van den
achternoen heerschte alom over de hoeve; het erf bleef stil en leeg, en leeg en stil
lag ook de weg daarbuiten; de menschen waren allen op den akker en de schoone
boomgaard bloeide in zijn eigen ongerepte, frissche weelde, één groote tuil van witte
bloesems, die geurig opwolkten
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boven het helgroen gras tusschen de dubbele rij gebouwen, onder een gezuiverden
hemel, die langzaam aan teerblauw geworden was, terwijl een wazig-gouden zonne
zichtbaar werd, in zachte glorie zinkend naar het blonde westen.
Tegen halfzes kwam Reinilde van het land terug. Haar verwachte komst bracht
dadelijk weer leven en beweging in de ingesoesde boerenkeuken. Zij had het terstond
heel druk met de toebereidselen voor het avondmaal der talrijke werklieden en weldra
verspreidde zich de goede, frisch-gezonde geur der kokende karnemelkpap.
Dat was telkens voor Boerke een uur van gezellig genot. Hij bleef daar gaarne
zwijgend naast den zwarten ketel zitten, waarin Reinilde langzaam met een grooten,
houten lepel roerde. Hij warmde knus zijn oude schenen aan het helder, knappend
houtvuur en droomerig dwaalden zijn blikken door het venster over de schoone,
witbloeiende boomgaardkruinen, waarvan de fijne, geurige blaadjes zacht ten gronde
in het welig-groene gras neersneeuwden.
De avond daalde, oranje-roze daarbuiten, over al die frissche blankheid,
schemerig-grijs reeds binnen huis in de wegdoezelende hoeken van de ruime
boerenkeuken. Een zwarte merel kwam op een der hoogste fruitboomen zitten en
begon daar te zingen, donker propje in een wolk van wit, met zijn rustig-schorre,
monotone stem, die kalm scheen te verkondigen, dat de dagtaak afgeloopen en de
avondstilte ingetreden was. Meerken zag niet goed meer haar verstelwerk bij het
venster en begon op te ruimen. Reinilde had den ketel van over het haardvuur
weggenomen en schikte nu de vele witte borden en de lepels op de lange tafel langs
den achterwand. Zij haastte zich heen en weer, hing ook den ketel met aardappels
over het vuur.
In kleine groepjes kwamen de arbeiders van het veld terug. Zij wieschen even hun
handen aan de houten pomp daarbuiten en traden langzaam op hun klompen binnen,
meteen ‘goen oavend’ wenschend. Stil-wachtend, met vermoeide, donkere gezichten,
gingen zij alvast hun gewone plaats innemen. Daar kwamen ook weldra de dorschers
uit de schuur en de ‘boevers’ met hun paardenspannen reden het erf op. Het laatst
verscheen Florimond, met den knecht en de meid, die hem den ganschen dag op het
aardappelveld geholpen hadden.
Toen zij allen binnen en gezeten waren, diende Reinilde de karnemelkpap op. De
groote, aarden schotels en de borden dampten. Allen vouwden de handen en baden,
de mannen even hun pet afnemend. Toen begonnen zij slurpend te eten.
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Op de kleinere tafel bij het venster, waaraan Meerken zat, had Reinilde vier aparte
borden voor de huisgenooten geschikt. Boerke werd verzocht om te komen aanzitten.
Strompelend sukkelde hij naar zijn plaats en ook daar, na een kort gebed, begon de
avond-maaltijd.
Er werd haast niet gesproken. Het schemerduister en de schoone stilte van den
avond scheen tot zwijgen te stemmen. Alleen de zwarte merel, daar hoog in het topje
van den wit-bloeienden kerseboom, zong aldoor rustig voort, alsof zijn mooi verhaal
maar tot geen eind kon komen.
Toen rees ginds verre, ginds heel, héél verre achter de boomen van den landweg,
aan den reeds grauwen horizont, een wonder op: de volle maan die uit het stille oosten
kijken kwam.
Zij klom oranjedof, en nevelig alsof zij zwom in melk, gansch rond, met het bekend
gezicht waar grijze stompvegen in schemerden, tusschen de zware stammen op, gelijk
een wonderbaarlijk wezen zonder lichaam, dat niet meer van deze wereld is. Zij ging
een poosje schuil achter een dikken stam, kwam weer te voorschijn, met korte rukjes
als 't ware, eerst het kale, ronde voorhoofd, daarna een oog, dan nog een oog en
dadelijk ook neus en mond; en in dat korte schuilgaan was zij helderder geworden
en ook kleiner en het bekend gezicht keek vroolijker; en eensklaps stond zij midden
in de wit-bloeiende boomgaardkruinen: een tooververschijning, een tintelgepoeier
van goud over tintelgepoeier van zilver, met al de fijne, doorschijnend-witte
bloesemblaadjes die trilden, alsof zij eensklaps met jubelend leven werden bezield.
Boerke keek naar 't wonder op, met zijn zieke, waterende oogjes, en ook het dikke
Meerken keek, en zelfs Reinilde en Florimond keken. Het schalksche maantje, dat
steeds kleiner en helderder ten donkerenden hemel oprees, lonkte reeds boven de
bloeiende kruinen uit en beglansde nu ook de lange, sombere tafel der werklui tegen
den achterwand der keuken. En ook zij zagen het wonder even aan, met hun vermoeide
oogen, waarin de bleeke gloed zich blikkerend weerspiegelde; en eindelijk zei Boerke,
alsof hij het gevoel en de gedachte van hen allen uitdrukte:
- 't Zal morgen scheun weere zijn, we zillen ons vlas keune zoaaien.
Er ontstond een vaag gemompel van algemeene, goedkeurende instemming. Alleen
Florimond, die nog geen woord gesproken had, liet een wanklank hooren:
- Morgen wind en regen, mopperde hij.
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- Wind en regen, woarom peist-e gij datte? vroeg Boerke verbaasd.
- Omdà 'k 't peize, antwoordde Florimond kortaf, meteen opstaande.
Een zonderlinge, nurksche jongen, die Florimond. Hij zei de dingen, maar altijd
zonder uitlegging noch toelichting, alsof de schaarsche woorden die hij sprak een
bovenmatige inspanning van hem vergden.
Niemand, trouwens, sprak hem tegen en alle maakten zich langzaam aan klaar om
bedwaarts te gaan. Het helder maantje werd door de dichtgetrokken luiken
buitengesloten en weldra lagen allen op de groote boerderij ter ruste.
Daarbuiten had de merel zijn gezang gestaakt, maar na hem was de nachtegaal
gekomen en die zong nu den ganschen nacht in de bloeiende kruinen. Tegen het
krieken van den ochtend zweeg hij ook en de merel herbegon. De koekoek, die heel
den vorigen dag herhaaldelijk geroepen had wat er gebeuren zou, zei nu niets meer.
Om vijf uur stak een koele wind op en om zes uur was 't aan het regenen.
Toen Boerke wakker werd hoorde hij 't loeien van den storm en zag hij de
regenstriemen langs zijn ruiten stroomen.
Hij dacht dat Florimond toch wel een knappe boer was, die heel wat meer wist
dan hij doorgaans merken liet.
Drie weken later was het kleine renteniershuis in het dorp gekocht en wist eenieder
dat Boerke Biebuijck zijn hoeve verliet om daar in rust en vrede van zijn inkomen
te gaan leven.

IV.
Het was een zoogenaamd ‘gerotseerd’ huis, een deur en twee ramen beneden, drie
kleinere raampjes, - halve raampjes -, op de lage boven-verdieping, een van die
klein-krenterige renteniershuisjes, gelijk er vele op de dorpen staan, als benauwde,
sombere hokkekasten, waar men levend in begraven zit. Het vuilgrijs ‘gerotseerd’
beplaksel van de buitenmuren deed denken aan iets dat aan lepra-ziekte lijdt en de
vuilgeel-geverfde omlijsting der ramen, was als de uitbrekende etterwonde van die
kwaal. Het stond vlak vóór de dorpplaats, tusschen een varkensslagerij en een smidse.
't Had uitzicht op de ruime markt beplant met een mooie rij heel oude linden, en
verder op de kerk met het kerkhof en op het deftig renteniershuis
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van de rijke juffer Pluimsteert, dat gansch den achtergrond der plaats afgrensde. Daar
omheen waren er enkele kleinere huisjes en winkeltjes en een groote, lage,
ouderwetsche herberg met geelwitten gevel en veel groen-geluikte ramen: Het Oud
Gemeentehuis.
Van binnen zag het huisje er sinister uit. Een somber kamertje links, een somber
kamertje rechts, langs beide kanten van een kort, smal gangetje. Daar achter de
keuken, ruim maar nog somberder dan de twee voor-vertrekjes, met uitzicht op een
heel klein binnenplaatsje, dat dadelijk begrensd was door den barren, bruinen, hoogen
muur der naburige varkensslachterij. Boven, op de lage verdieping, drie kleine
slaapkamers en een zoldertje.
Achter het binnenplaatsje, voorbij de hokkerige bijgebouwen, was een stukje tuin.
Een heel klein grasveldje, met een paar schrale fruitboomen, een lapje dat tot moestuin
diende en, in den achtergrond, tegen de omheiningshaag, een kunstmatig heuveltje
met een houten bank onder een treuresch en een stuk prieeltje.
Daar leefden nu Boerke en Meerken in alle rust en stilte het door velen benijdde
gemakkelijk leven hunner oude dagen. Zij leefden er als twee kluizenaars, met
Poldientje, de dikke, roode meid, die zij van de groote boerderij daar hadden
meegebracht; en aan al wie hen bezoeken kwam vertelden zij hun groot geluk en hoe
het hun speet niet vroeger dat besluit te hebben genomen.
Uit oude gewoonte, en hoewel zij niets meer uit te voeren hadden, waren zij toch
elken ochtend heel vroeg op. Zij stonden op zoodra zij in den toren het klokje van
de vroegmis hoorden kleppen en vóór het volop daglicht was zaten zij reeds in de
kerk. Dat hoorde zoo bij hun stil en degelijk dorpsrenteniersleven. Zij zaten er in 't
kille van de ochtendschemering, met slechts enkele andere, trouwe geloovigen: de
nonnetjes uit 't klooster, de weeskinderen en de oudjes uit het Armenhuis, een paar
welgestelde ingezetenen of kleine renteniers, zooals zij zelven. Meneer de notaris
en zijn vrouw; meneer Beghijn, de oude, gepensioneerde onderwijzer, juffer
Vercoeteren, juffer Slock, juffer Pluimsteert, de twee juffers Pector en de drie juffers
Dufour, dat waren de vaste en trouwe bezoekers. De mis duurde niet lang, juist lang
genoeg om zich even voornaam en stichtelijk gestemd te voelen en flinken trek te
krijgen in 't ontbijt. Bij 't uit de kerk gaan wisselde Meerken een deftigen groet met
juffer Pluimsteert, met juffer Slock en de twee juffers Pector, terwijl zij telkens weer
een beetje 't land had aan het preutsche gedoe der drie juffers Dufour, die stijf
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als harken op één rijtje langs den witten kerkmuur wegschoven, alsof zij hoegenaamd
met niemand iets wilden uit te staan hebben. Doch die korte ontstemming werd dan
ook ruim vergoed door de ontmoeting met juffer Vercoeteren, die altijd vriendelijk
een praatje sloeg met Meerken en haar vergezelde tot beneden aan de trapjes van het
kerkhof, waar zij afscheid van elkander namen. Juffer Vercoeteren was, evenals
Meerken, een gewezen welgestelde boerin, die in het dorp was komen rentenieren.
Zij kenden elkander sinds lang en noemden elkaar bij den naam; en een intimiteit
was bezig zich te vormen, waaraan Meerken met den dag steeds inniger gehechtwerd.
Middelerwijl wisselde ook Boerke eenige woorden met meester Beghijn, den
gepensioneerden onderwijzer, alle bei stram over 't kerkhofwegeltje zwenkend op
hun kromme, stijve beenen; en nog vóór zeven waren zij alweer thuis en zaten aan
't ontbijt, dat Poldientje dadelijk in 't somber keukentje kwam opdisschen.
Na dat ontbijt leek het er wel naar alsof de dag voor hen was afgeloopen. Zij
hadden niets, absoluut niets meer uit te voeren. Zij bleven daar een poosje zitten,
naar elkander starend en werkend met hun vingers aan de kruimels op de tafel. Zij
keken naar het smalle lapje hemel boven 't binnenplaatsje en naar den barren muur
der varkensslagerij daar tegenover; zij wisselden hun opmerkingen over 't weer en
als dat weer eenigszins gunstig was gingen zij buiten en slenterden langzaam door
hun tuintje. Zij keken naar de schrale fruitboompjes, waarop hier en daar een ziekelijke
vrucht begon te rijpen; zij liepen langs de smalle paadjes en inspecteerden hun
groenten; zij kwamen tot op het heuveltje aan 't eind en zaten er even neer op de
bank, onder het dunne loover van den treuresch en het huiverig groen van 't stuk
prieeltje.
Van daar uit konden zij 't een en 't ander zien en hooren. Zij zagen het
buurmanstuintje van de smidse en de bijgebouwen van de varkensslagerij. Het tuintje
der smidse lag altijd eenzaam en verwaarloosd. Het was alsof daar nooit iemand den
voet in zette, noch er een bloempje of een kruidje kweekte. Er stond meestal een
vuilwit schaap te grazen, vastgebonden aan een ijzeren staak, met ring en ketting,
en dat hopeloos begon te blaten, zoodra het maar een mensch in de omgeving zag
of hoorde. En al het leven van de smidse scheen zich saâm te trekken aan den voorkant
naar de dorpplaats, waar hamers op aanbeelden klonken, waar paardenhoeven
trappelden en stemmen luid opgalmden, in een donker rumoer van geweldige
bedrijvigheid en werklust.
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Bij de andere buren, in de varkenslagerij, was het, al naar gelang der dagen, ofwel
doodsch-verlaten, ofwel razend-lawaaiig. Dat waren dan de dagen van slachting en
de dagen van verzending. Op de dagen van slachting kwamen de boeren met hun
zwijnen aan en 't een na 't ander werden deze onder oorverscheurend gekrijsch gedood.
Boerke en Meerken hoorden het al van in den vroegen morgen in hun bed; en aan 't
getal der gilpoozen, die woest en schril begonnen en trapsgewijze met het
wegvliedende bloed in dof gegrol uitrochelden, konden zij tellen hoeveel zwijnen er
geslacht werden. In den beginne hadden zij een vreeselijken hekel aan die storende
onrust. Meerken klaagde dat het waarlijk niet de moeite was den rompslomp van
hun boerderij te verlaten om dàt nu ook in 't dorp te komen hooren; doch al spoedig
raakten zij er aan gewend en weldra was het hen iets zoo gewoons geworden als het
kleppen van het ochtendklokje op den kerktoren. Het werd hun als een almanak,
waaraan zij de dagen van de week herkenden, iets dat ze bepaald zouden gemist
hebben, als het toevallig eens niet op den gebruikelijken tijd gebeurd was.
Het ochtendbezoek in hun tuintje was meestal gauw genoeg afgeloopen. Hoogst
zelden ook was 't weer van dien aard, dat het verlokkend mocht zijn om er lang te
vertoeven. Zij vonden het er of te koud of te warm; de schrale wind blies Boerke's
leepoogen vol water en de zwoele warmte deed Meerken benauwend hijgen. Zij
kwamen maar liefst al spoedig terug in hun huisje en gingen er met Tibi in het
voorkamertje zitten, rechts en links van het raampje.
Zij zaten er roerloos naar 't dorpsplein te staren. De kleine dingen die daar
gebeurden, de weinige menschen, die er voorbijgingen, boeiden hun aandacht. Zij
spraken weinig, zij genoten in stilte door hun oogen; slechts af en toe, als zij iemand
herkenden, liet Meerken een opmerking hooren en uitte Boerke, trager van geest,
een geknor, waardoor hij zijn instemming met Meerken's gevoelens betuigde.
Aldus verliep de tijd, tot het op den kerktoren tien uur sloeg. Zij zaten soms wel
door hun raam naar de koperen wijzers der uurplaat te kijken waar de tijd zoo lang
bleef. Maar de tien trage slagen galmden dan toch eindelijk over de saaiheid van het
dorp en meteen stonden zij beiden op en verlieten, stram van 't lange roerloos zitten,
het bedompte kamertje. Zij hoefden aan elkaar niet te vertellen wat zij verder zouden
doen; zij wisten het: Meerken ging wat bij Poldientje neuzelen in de keuken om het
noenmaal klaar te maken en Boerke nam zijn stokje en zijn pet en ging, door Tibi
vergezeld, de voordeur uit.
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Daar kwam hij buiten, op de dorpplaats. Even stond hij roerloos over 't plein te kijken,
knippend tegen 't licht, alsof de ruimte hem te breed was, of nog niet dadelijk wist
langs welken kant hij zou beginnen. Toch was het steeds dezelfde kant waarmede
hij begon: de smidse!
't Geklank der zware hamers op het aanbeeld scheen hem onweerstaanbaar aan te
trekken en hij stak even zijn hoofd om den muur en zag daar in het zwart der smidse
den zwarten smid nevens zijn zwarten knecht staan, beiden als twee duivels of
cyclopen bij den op en neer zwoegenden blaasbalg, die de kolen in het vuur
gloeiend-rood aanblies. Zij groetten hem alle twee met een glimlach die wreed leek,
omdat hij 't wit der oogen en der tanden in hun roetgezicht deed glinsteren, maar die
inderdaad vriendelijk-verwelkomend bedoeld was. En Boerke bleef daar een poosje
gezellig staan praten en kijken, bibbersteunend op zijn stokje, vol belangstelling voor
de stijgende werking van den blaasbalg, die zijn forschen adem aanblies en het metaal
zienderoog deed rood worden en zwellen. 't Was als een marteling en een
woedegevecht tusschen de twee felle elementen. Het vuur wilde verslinden en het
staal verdedigde zich in ziedende spanning; maar eindelijk flikkerde een sprenkeling
van kleine, witte sterretjes boven den kolengloed en zoo meteen rukte de smid het
stuk uit het vuur en begon het met zijn knecht, in razend snel tempo, op het klinkend
aanbeeld te behameren. De witte vuursprankels spatten wijd uit in het ronde, zooals
het water spat onder een neerploffenden steen, en Boerke en Tibi deinsden
voorzichtigheidshalve ver genoeg achteruit; maar de zwarte smid en zijn knecht
kenden geen angst: zij stonden midden in de vonken en hamerden met volle kracht
korte, doffe bonzen, die als 't ware op een kneedbaren deeg neervielen, telkens
gescandeerd door zacht-klinkende klopjes op het aanbeeld, als in voortdurend vragen
en antwoorden. Dat was het ook: de hamers spraken op het aanbeeld de bevelen
welke moesten worden uitgevoerd en langzaam aan kreeg het mat-gloeiend ijzer een
doffere kleur en een vasteren vorm, tot het eindelijk was afgewerkt en in den zwarten
koelbak werd gedoopt, waar het, in een sissend rooksliertje, zijn laatsten
weerstandsadem uitblies. Dan glimlachte de smid met zijn wit-blikkerende oogen
en zijn witte tanden Boerke nog eens aan en veegde met zijn zwarte mouw het zweet
van zijn gezicht, terwijl hij een kwinkslag sloeg of een grapje vertelde.
Boerke had daar wel den ganschen dag door willen blijven. Het
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boeide hem zoo. Jammer dat de smid soms zinspelingen maakte op den dorst dien
hij en zijn knecht aldoor leden en hoe lekker een pintje bier of een dreupelken wel
smaken zou. Boerke zag er niet tegen op om een enkele maal te trakteeren, maar het
mocht geen gewoonte worden, en dat zou het, als Boerke daar te lang bleef toeven.
Daarom ook ging hij meestal weg zoodra de smid en zijn knecht over dorstigheid
begonnen te klagen. Hij had in elk geval toch alweer een half uurtje uit den
overvloedigen tijd van zijn gemakkelijk leven gesleten en langzaam slenterde hij
met Tibi de dorpplaats over en verdween in het laag portaaldeurtje van 't Kloefken,
een der herbergjes waar hij geregeld zijn ochtenddreupelkes ging pakken. Hij had
er zijn plekje bij een raam en van daar uit zag hij, aan den overkant der plaats, zijn
eigen huisje, met de bedrijvige, ronkende en hamerklinkende smidse er naast. Haast
nooit zaten er op dat vroege uur nog andere bezoekers in 't Kloefken; Boerke was
aangewezen op het gesprek van den baas, een klein, grijs, kucherig ventje, dat elken
dag met zwakke, amechtige stem weer 't zelfde vertelde, of van zijn dochter, die dik,
en lomp en vuil en norsch was, erger dan de lompste en grofste boerin. Boerke vond
het daar wel niet dol gezellig, maar in de andere herbergen was het al niet veel beter
en dikwijls vrij druk en rumoerig, terwijl het daar ten minste stil en rustig was. Hij
dronk er twee borreltjes en rookte er twee pijpjes en daarna stond hij op en kwam,
steeds trouw door Tibi vergezeld, weer buiten.
Daar had hij telkens weer een aarzeling, roerloos-steunend op zijn stokje vóór de
ruime dorpplaats, als lag daar een meer dat hij moest overschrijden. Zou hij nog eens
tot aan de groote herberg Het Oud Gemeentehuis gaan, of zou hij rechtstreeks weer
naar huis keeren! Hij keek naar de klok op den kerktoren hoe laat het reeds was; hij
keek naar 't deftig huis van juffer Pluimsteert, waar hij vagelijk de silhouet der rijke,
oude vrijster achter 't raam zag schemeren, naast de vergulde kooi van haar groenen
papegaai; en soms ging hij nog even naar Het Oud Gemeentehuis, en soms ging hij
er niet; en als hij er heenging speet het hem halvelings dat hij er was; en als hij er
met heenging speet het hem halvelings, dat hij er niet was. Dat bleef een dagelijksche
strijd met zichzelf, waar hij niet overheen kon komen; 't werkte inderdaad als iets
storends in de anders volkomen rust van zijn gemakkelijk leven; en hij wenschte
soms dat die ouderwetsche, groote herberg daar maar niet zou staan, om niet langer
getenteerd te zijn er nog te komen. Maar hoe dan ook, of hij er heen ging of niet,
altijd, klokslag half
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twaalf was hij weer thuis, om in de keuken, naast Meerken en Poldientje, het
middagmaal te gebruiken.
't Was eigenaardig: op hun boerderij aten zij steeds om twaalf uur; en in hun
renteniersbestaan hadden zij zich ook in het begin vast aan dat uur gehouden. Maar
de ochtend leek dan zoo lang, zóó lang, dat er geen eind aan scheen te komen. Zij
begrepen maar niet hoe er renteniers waren zooals juffer Pluimsteert, zooals de juffers
Pector en veel anderen die niet alleen om twaalf, maar zelfs om half een, ja, om één
uur aten. Dat was wel heel héél deftig; maar wat deden dan toch zulke menschen
met hun eindloos-langen ochtend! Hoe hielden ze 't uit? Hij en Meerken althans
hadden het niet langer dan een paar weken kunnen volhouden en ten slotte het uur
tot half twaalf vervroegd. Doch zij schaamden er zich een beetje voor, zij voelden
zich geen echte renteniers meer als ze reeds zoo vroeg aan tafel zaten: zij hielden 't
geheim en deden hun voordeur op slot terwijl ze aten; en Poldientje had plechtig
moeten beloven, dat ze 't nooit aan iemand zeggen zou, wat natuurlijk niet belette
dat eenieder het wel wist.
Maar ook wàt zij aten mocht Poldientje niet vertellen. Renteniers eten elken dag
vleesch, en wel rundvleesch en kalfsvleesch, dat wisten Boerke en Meerken heel
goed; maar zij konden het over hun hart niet krijgen om daar zooveel geld voor uit
te geven. Op de groote boerderij aten zij elken dag, en zelfs twee en driemaal daags
varkensvleesch, maar dat telde met mee, dat kwam als 't ware van zelf uit de groote
massa der produkten, evenals het brood, de melk en de eieren; maar zoo telkens drie
of vier frank aan den slager te moeten betalen voor een miezerig-klein stukje
rundvleesch, neen, 't was hen te machtig en zij gebruikten alleen rundvleesch op
zondag en verder in de week varkensvleesch, ham, saucietjes en carbonaden, die hun
door de boerderij geleverd werden. Twee maal in de week werd Poldientje met een
ketel en een korf daarheen gezonden en blakend-rood van de inspanning keerde zij
terug, overladen met vleesch, melk, karnemelk en eieren, terwijl ook Reinilde eenmaal
in de week met proviand kwam aanzetten: dinsdags, als er markt was op het dorp.
Na het eten gingen Boerke en Meerken een paar uurtjes op hun bed liggen
noenstonden. Dat was een heerlijk moment van den dag, waarvan zij welbewust de
weelde waardeerden. Eerst dan voelden zij eerst goed hoe volkomen bevrijd zij waren
van alle beslommeringen, hoe gul en hoe ruim zij van het gemakkelijk leven genoten.
Zij sliepen lekker in van loutere zaligheid en 't speet hen haast als ze wakker werden
en
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weer in de nuchtere werkelijkheid stonden. Dan kwamen ook de minder aangename
uren van den dag. Zij wisten niet goed wat gedaan met hun tijd tusschen twee en vier
in den namiddag. Zij slenterden nog eens rond hun tuintje, doch hadden er niets te
zien noch te verrichten; zij kwamen weer in huis en draaiden wat rond in de keuken,
die altijd, zelfs bij 't mooiste weer, somberig en ongezellig bleef; zij eindigden met
maar opnieuw in het benauwd voorkamertje bij 't raam te gaan zitten, roerloos en
soms geeuwend starend naar het weinige dat door buiten op de plaats gebeurde.
Zoo haalden zij toch eindelijk vier ure en dat was nog eens een oogenblik van
onverdeeld en ruim genot. Vier ure! Soms vergaten zij in hun versuffing naar de
wijzers op de uurplaat van den kerktoren te kijken; maar daar galmde ineens
luid-vroolijk leven op in 't stille dorp, de wild-joelende schoolkinderen stoven als
een bende uitgelaten vogels voorbij; en meteen, net of zij dat meebrachten, drong
een heerlijke geur van versch-gezette koffie naar binnen en Poldientje opende de
deur met het bericht dat de vierboterham klaar was.
Zij zuchtten van genoegen alle bei en volgden de meid in haar keuken. Wat zaten
ze daar gezellig met hun drieen bij de witgeschuurde tafel, zoo met hun groote koppen
zonder schaaltjes in de hand en de kloeke, dikke boterhammen op een bord in 't
midden. Zij suikerden hun koffie sinds ze rentenierden, niet overdreven, maar toch
genoeg om er een smaakje aan te geven; en zelfs Poldientje kreeg een klontje; en dat
was zulk een luxe voor de dikke, boersche meid, dat zij er telkens onder bloosde,
met een korten, plompen lach, alsof haar iets enorms en bijna onbetamelijks
overkwam.
Jammer maar, dat dat ook al niet kon blijven duren. Om half vijf, om kwart vóór
vijf op zijn laatst, was dit genoegen ook al afgeloopen, en de dag, de lange, heldere
zomerdag had nog zooveel uren af te tellen, voor het nog eens tijd zou zijn tot
avondeten en tot slapen-gaan. Toch waren die laatste uren van den dag dikwijls de
aangenaamste. Bij guur of slecht weer was 't voor de zooveelste maal suffig
binnenzitten achter 't raam van het bedompte kamertje; maar, als de luchtsgesteldheid
zacht en gunstig was, namen Boerke en Meerken hun stoel en gingen er mee buiten
zitten naast hun deur, de opgetrokken voeten op de sporten, de leuning achterover
tegen het puntig grijs rotseersel van den muur.
Daar zagen zij weer alles wat voorbijtrok en heel wat beter dan van achter 't
raampje. Zij hadden directe aanvoeling met de dingen; zij
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konden alles van verre zien aankomen en lang nog waarnemen nadat het reeds voorbij
was; zij groetten de menschen niet meer met een hoofdknikje door de ruit, maar
woordelijk en van aangezicht tot aangezicht; en niet zelden bleef er een of ander
pleisteren met wien ze dan een praatje sloegen, hoog gillend zooals boeren dat gewend
zijn, met stemmen die over de verlaten stilte van het dorpsplein galmden.
Zoo bleven zij in 't zoete der dalende schemering zitten, soms pijnlijk stram van
't lange leunen tegen den muur, waarvan het puntig rotseersel hen scherp in den rug
stak, maar toch zoo zelf-verkneuterend knus-gezellig, dat zij er niet toe konden
besluiten zich maar even te verroeren. Zij zaten daar beaat te suffen en te staren,
gewiegd als 't ware door 't aanhoudend fijn geschreeuw der zwaluwen, die in de
hooge, ijle lucht om den kerktoren kringelden; of wel hun oude oogen rustten op de
grafzerken van 't kerkhof tusschen de malsche, groene zoden, zoo welig vetgemest
door de geslachten dorpelingen die er sinds eeuwen begraven lagen. Hoeveel
honderden en duizenden moesten daar wel in den loop der tijden zijn heengebracht,
om 't kerkhof te verhoogen tot men er als nu met trapjes op moest. Haast allen die
ze vroeger gekend hadden, jong en oud, lagen daar samen; 't was als een dorp onder
de aarde, waar het levend dorp omheen gebouwd was en waar zij allen moesten
eindigen; maar daaraan dachten Boerke en Meerken nog niet. Zij waren naar het
dorp gekomen om er uit te rusten en te genieten; en lange uren zaten zij kalm naar
het kerkhof te staren en telkens als zij heen en weer ter kerke gingen, liepen zij er
achteloos overheen, zonder bezwaard te worden door de vrees, dat ook hùn uur
eenmaal komen zou.
Doch de vergulde wijzers op de uurplaat van den kerktoren kregen roodachtige
schittertinten, de toren zelf werd langs de eene zijde weldra rood omglansd door den
gloed der ondergaande zon, en eindelijk tampte 't avondklokje rustig zijn bede. Dat
was het uur dat het lof zou beginnen. Met inspanning verlieten zij hun plaats tegen
den muur, namen hun stoel mede en trokken binnen. Al spoedig kwamen zij weer
buiten: Boerke met een nette jas aan, Meerken met haar zwarten kapmantel; en statig,
hun gebedenboek in de hand, staken zij het kerkplein over. Rechts en links, uit huizen
en straten, kwamen nog meer menschen aan: de deftige juffer Pluimsteert, de twee
juffers Pector en de drie juffers Dufour; meneer den notaris met zijn vrouw, die altijd
gearmd liepen, alsof ze nog maar pas getrouwd waren en meneer Beghijn, den
gepensioneerden onderwijzer in zijn eentje; en
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allen verdwenen met ernstig gezicht langs het middenpad van 't kerkhof onder het
donker gewelf van 't portaal in de kerk, waar het orgel reeds plechtig-zwaar dreunde.
't Was koel in de kerk na de warmte daarbuiten, koel en schemerig, met getemperde
glanzingen van mauve licht, door de hooge boogramen. Het orgel speelde, de mooie
lofzangen stegen met de geurende sluiers van den wierook naar de gewelven op, de
zachte stemming en de wijding van het uur daalden stillend in de deemoedige harten.
Het gewoon kleindorpsche, alledaagsche leven scheen ver en vergeten; men hoorde
nog maar vagelijk het hoog en fijn gekwetter van de zwaluwen die cirkelden omheen
den toren en het gebabbel en gekibbel van een groepje kinderen, die speelden op de
dorpsplaats. En 't was alweer jammer dat al dat vredig-schoone en zachte nog niet
veel langer kon blijven duren. Maar 't avondlof was altijd gauw gedaan en weldra
stonden zij allen weer buiten in de nuchtere werkelijkheid, onder de tanende glorie
van de avondzon, die laag op de horizontslijn, achter boomen en daken, als een
vuurbal in het diepe westen brandde. De deftige juffer Pluimsteert schoof prim en
stijf langs den witten kerkmuur terug naar haar statige woning; de twee juffers Pector
wisselden eventjes een groet en een praatje met enkele menschen; de drie stijve
juffers Dufour trokken weg als harken, zonder iemand aan te kijken; de deftige notaris
en zijn statige vrouw verdwenen arm in arm, net of ze nog eens van hun
huwelijks-inzegening terugkwamen; en ook Boerke en Meerken kuierden gezellig
met de mollige Roozlie Vercoeteren en den stakkerigen oud-onderwijzer over 't
kerkhof, tot ze bij de trapjes en het hek ook van elkander afscheid namen.
Toen was de dag dood. Boerke en Meerken kwamen in de schemering weer binnen;
en in de kille, reeds wegsomberende keuken, gebruikten zij hun avondmaal, dat altijd,
onveranderd, bestond uit karnemelkpap met rogge-smouterhammen. Die karnemelk
en ook het roggebrood kwam van de boerderij en kostten hen niets; en elken avond
gingen zij te bed met het bevredigend gevoel dat zij eigenlijk toch maar heel weinig
voor hun genotvol en gemakkelijk leven uit te geven hadden.

V.
Zoo was het leven der gewone alledaagsche dagen, het leven, dat zonder schok noch
stoornis was geregeld, als de gelijkmatige gang van een klok.
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Doch er kwam ook soms afwisseling in de gelijkmatige eentonigheid van dat dagelijks
vooruitgeschikte bestaan. Die afwisseling bestond in het wekelijksch bezoek van
hun kinderen, op markt- en zondagen; en vooral in de vaste tochten die Boerke zelf
ondernam, minstens een keer in de week, naar de verre, groote hoeve waar hij geboren
was en meer dan zeventig jaren van zijn lange leven had gesleten.
De komst van Florimond en Reinilde was telkens als een inleidende voorbereiding
voor het bezoek, dat Boerke zelf zou maken. 's Zondags kwamen zij doorgaans samen
naar de hoogmis met de ouderwetsche sjees en Florimond spande uit in 't Kloefken,
Boerke's trouw-bezochte ‘stamenee’ op de dorpplaats. Boerke stond hen op den
drempel af te wachten; en 't was telkens een heele gebeurtenis. Hij wilde alles weten,
alles wat er gedurende de week op de boerderij gebeurd was; maar Florimond was
geen prater, hij vertelde zoo goed als niets en Reinilde wist trouwens al niet veel
meer. Zij kon doorgaans slechts met wat meer woorden beamen wat Florimond in
een paar korte zinnen uitte: dat het alles goed ging op de hoeve, dat er hoegenaamd
niets bijzonders was gebeurd.
Boerke voelde zich telkens vagelijk teleurgesteld. Het kwam hem voor, dat er juist
zeer gewichtige dingen moesten voorvallen op de boerderij, nu hij er niet meer was.
Welhoe: de paarden, de koeien, de varkens, de vruchten op den akker, 't bedrijf in
huis en in de stallen, dat bleef dus alles 't zelfde, dat ging alles maar gewoon zijn
gang, alsof er niets veranderd was! Boerke stond daar met inspanning over na te
denken en bedenkelijk zijn hoofd te schudden; zijn oude handen trilden en zijn
ziekachtige oogjes waterden; hij had voortdurend den indruk of men iets voor hem
verborgen hield en of het wel zeer noodig was, dat hij bleef toezicht houden.
Zij gingen met hun vieren, in hun beste zondagskleeren naar de hoogmis, en daarna
toerde Boerke eens met Florimond in de herbergen rond, terwijl Reinilde in huis
Meerken gezelschap bleef houden. Tegen twaalf uur kwamen de mannen, rood en
wel wat aangeschoten, terug en allen samen gebruikten zij het noenmaal - het
dorpsrenteniers-luxe-noenmaal - van bouillonsoep en rundvleesch. Dat was nu eens
een echte weelde. Zij smulden er van en Reinilde geraakte niet uitgepraat over het
heerlijk genot van hun gemakkelijk leven. Wat was het daar alles toch beter, en
rustiger, en deftiger, dan in de roezemoezige drukte van de groote boerderij! 't Was
telkens weer een nieuw geluk voor Reinilde en zij bekende ronduit, dat het de droom
ook van hóór
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leven was, later haar dagen zoo te mogen eindigen. Meerken beaamde krachtdadig
die woorden, zei dat het haar nog geen oogenblik gespeten had, dat ze de groote
boerderij verlaten hadden. En ook Boerke stemde toe, dat ze 't nu heerlijk hadden,
ofschoon hij toch nog veel en dikwijls aan het mooie pachthof dacht, bekende hij.
Zoo iets kon Meerken nooit goed uitstaan.
- Hij hè 'n leven lijk ne prins en hij 'n es nòg nie kontent! bromde zij.
- 'K ben ik wèl kontent, pruttelde Boerke tegen; 'k 'n zegge moar da 'k toch nog
dikkels peize op de boerderij.
- Ik niet, 'k 'n peis ik doar noeit mier op, zei Meerken geringschattend.
En ook Poldientje verzekerde, dat ze 't hier dadelijk gewend geworden was en nog
geen oogenblik over de boerderij getreurd had. Al die vrouwen waren het eens over
de kwestie; zij zochten in alles haar gemak en moesten menschen zien en praatjes
hooren, dàt was het; en Boerke keek met verlangen naar zijn zoon of die althans het
goede van 't boerenbedrijf zou waardeeren; maar van Florimond wist je immers nooit
wat hij eindelijk dacht; 't was toch ellendig zoo'n jongen die zich nimmer eens uitte;
en Boerke voelde zich wel heel alleen op die dagen dat zijn kinderen hem kwamen
bezoeken; eenzamer dan wanneer hij alleen met Meerken en Poldientje de
eindeloos-lange uren van zijn dorpsrenteniersbestaan in doelloos heen en weer
slenteren verbeuzelde.
Na het middagmaal gingen zij weer ter kerk voor de vespers, en, na de vespers,
de twee mannen opnieuw naar de herbergen, terwijl Meerken met Reinilde en
Poldientje, buiten naast de deur of in 't klein kamertje achter het raampje zat, om
alles ga te slaan wat er in de straat of op de plaats gebeurde. Dat was vooral bij gunstig
weer een heerlijk oogenblik voor de drie vrouwen. Het deftig dorpsleven passeerde
vóór haar heen; zij zagen juffrouw Pluimsteert, vergezeld door haar meid en haar
hond, uit haar statig renteniershuis komen om een wandeling te maken; zij zagen
den notaris en zijn vrouw, steeds plechtig arm in arm, als voor een bruidsmarsch; zij
zagen de twee vriendelijke juffers Pector en de drie stugge juffers Dufour; zij zagen
alles, en van alles wat zij zagen genoten zij met volle weelde; en speciaal voor
Reinilde was het een droefheid die haar wel eens tranen in de oogen bracht, wanneer
zij haar vader en haar broer uit de herbergen terug zag komen en begreep, dat het
moment van afscheidnemen alweer naderde,
De mannen kwamen binnen, Florimond, als altijd, stil en stug, Boerke daarentegen
dikwijls opgewonden. In de herbergen ontmoette
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hij zijn vroegere kennissen en buren; hij praatte lang met hen en dronk veel borreltjes;
hij geraakte weer met geest en ziel in dat leven 't welk hij slechts met spijt verlaten
had; en 't kwam hem dikwijls voor alsof hij vrijwillig afstand had gedaan van een
prestige, dat door niets meer te vervangen was. Zij hadden mooi praten al die boertjes
uit zijn vroegere omgeving; mooi praten, dat hij 't nu zoo heerlijk rustig en gezellig
had in zijn stil en gemakkelijk leven van nietsdoenden, rijken rentenier, Boerke
voelde een soort geringschatting, zelfs in hun loven en prijzen, zoo iets dat op niets
bepaalds sloeg en op alles; iets dat met geen woorden uit te drukken was en zich toch
aldoor, in allerlei kleinigheden liet raden en voelen. Hij stond er nu buiten, dàt was
het en zij stonden er midden in! Boerke was geworden als een oude luxe-plant die
daar ergens in een hoek te pralen staat en na een poos niet meer wordt opgemerkt;
en al die anderen, vroeger zijn gelijken en ook wel eenigszins zijn minderen, die
tegen zijn voornaamheid van grooten, rijken boer opzagen, waren nu als 't ware welig
in den malschen grond aan 't groeien, aan 't groeien boven zijn hoofd heen, vol
krachten, en vreugden, en belangen, die Boerke slechts van verre en bijna reeds als
een vreemde, meer kon deelen.
Dat aldoor stil-drukkend gevoel maakte hem soms triestig en chagrijnig. Hij was
blij wanneer de zondag om was, en Florimond en Reinilde en al de boeren die hij
kende, weer naar de verre gehuchten waren vertrokken. Eerst dan voelde hij even
opnieuw zijn superieure voornaamheid van dorpsrentenier. Maar midden in de week,
op den marktdag, kwamen de boeren en boerinnen in het dorp terug en dan regeerden
zij daar nog eens over alles en vulden de plaats en de straten met de drukte van hun
vee en hun waren; en alweer liep Boerke er vreemd en doelloos en verloren bij, als
een die naar iets zoekt, dat voor hem niet meer te vinden is. Wat hadden ze toch
allen? Liep hij dan zóó in den weg, als een die niets meer kende en niet meer meetelde
en geen belang meer stellen mag in wat zijn gansche leven toch vervuld heeft?
... Boerke kreeg weldra een kwellend gevoel van heimwee, en, nog vóór de week
ten einde was, zette hij zijn beste zwart-zijden pet op en nam zijn knokkelig stokje,
en door Tibi vergezeld hinkte en sukkelde hij naar de ver-afgelegen, mooie, weelderige
boerderij toe.

VI.
Het waren lange, vermoeiende tochten, want de groote hoeve was ruim vijf kwartier
van het dorp afgelegen.
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Somtijds, wanneer het verlangen te groot was, vertrok Boerke reeds in den
voormiddag. Maar dan kon hij niet tegen twaalf uur terug zijn, hij moest op de
boerderij blijven noenmalen en dat was hij nu eenmaal ontwend. Hij snakte er naar,
doch voelde er zich niet goed meer thuis. Hij had er nog zijn vaste plaats aan tafel,
zijn leunstoel in den haardhoek en zijn bed voor een dutje; en toch: hij voelde er zich
op zijn gemak niet meer; hij zat er bijna als een vreemdeling.
Daarom ging hij meestal maar liever 's namiddags. Hij zette uit tegen twee uur,
na den noenstond en het kopje koffie. Hij was al gauw buiten de dorpskom en in 't
vlakke veld. En zoodra hij geen huizen meer zag bleef hij eventjes staan en keek
eens rond.
't Leek eerst alsof hij alles door een natten nevel zag. Hij was de sterke buitenlucht
reeds ontwend en zijn troebele oogen kwamen vol water. Hij haalde zijn rood zakdoek
uit en wreef er zich mee, alsof hij schreide. Dan kon hij langzaam aan de dingen zien.
Wat was het land schoon met de alom rijpende oogsten en vruchten! Het vlas had
reeds uitgebloeid en stak al zijn groene bolle-kopjes in de hoogte, het gelend koren
golfde en deinde ruischend in den wind, met de rijke, dikke vrachten van zijn
neergebogen, zware aren; de grijsgroene haver stond als 't ware te tintelleven in de
trilling van al haar miljoenen en miljoenen belletjes en de welig-malsche
aardappelvelden bloeiden en geurden... En Boerke bleef staan en bleef staan, door
het schouwspel geboeid en telkens haalde hij weer zijn zakdoek uit en wreef zijn
oogen, om toch alles goed en lang genoeg te zien en in zich op te nemen.
Tibi volgde hem, met trage schreden, en bleef staan waar Boerke stond. Het was
wel eigenaardig, maar sinds hij met zijn meesters op de dorpplaats woonde, scheen
ook Tibi een andere hond geworden. Hij blafte en joelde en ravotte niet meer; hij
was stil en deftig en wat dik geworden; hij liep traag met loome, stijve, afgemeten
passen, alsof hij aan rheumatiek leed; en ook zijn oogen werden soms troebel en
waterig, net of hij door Boerke's kwaal was aangestoken. Somtijds, wanneer hij een
musch zag opvliegen of een haas hoorde voorbijritselen, spitste hij nog even zijn
ooren en scheen klaar om achterna te hollen; maar dadelijk liet hij den moed weer
zakken en bukte 't hoofd, alsof 't niet meer de moeite waard was. En 't eenige wat hij
van zijn vroeger vrije leven had onthouden en wat hem nog op kon winden, was het
driftigkrabbelen in den grond naar mollen, die hij trouwens slechts zelden meer ving,
omdat hij te gauw reutelhijgde en van uitputting de afmattende jacht moest opgeven.
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Zoo slenterden zij langs de heerlijke wegen en velden en bij elke boerderij waar hij
maar iemand zag hield Boerke stil en sloeg hij een praatje. Er was zooveel te kijken,
te zeggen, te vragen; Boerke geraakte er langzamerhand weer heelemaal in; hij voelde
zich weer de sterke, rijke boer, waar al de anderen tegen opzagen; hij loofde en keurde
af, hij gaf raad en inlichtingen; hij ging soms met de boeren mee in huis om wat te
rusten en een borreltje te drinken; hij voelde zich als 't ware herleven en weer jong
worden; en als hij eindelijk de groote, schoone boerderij in 't zicht kreeg, was het
hem te moede alsof hij die nooit verlaten had en dadelijk maar alles weer zou gaan
beheeren en bestieren.
De geweldige waakhonden kondigden door hun geblaf van verre reeds zijn komst
aan. Zij roken zeker Tibi en stonden, evenals vroeger, klaar om hem te verscheuren.
En Tibi, die den ganschen weg gelusteloosd en gesuft had, werd meteen eensklaps
wakker en rukte razend, met opgekrulde bovenlip en overeind gerezen rugharen, als
van ouds op zijn vijanden los. Het was daar telkens even een oorenmartelend lawaai;
de groote honden draaiden met griezelig-fonklende oogen om hun zwaren ketting,
waarvan de halsband telkens rinkinkelde en knelde als een worgklauw; en de kleine
stond op alle vier zijn stram-gestrekte pooten te snauwen, te proesten, te hikken en
te stikken, tot hij Boerke's krukkestokje op zijn lendenen kreeg en jankend en
amechtig-hijgend de dolle herrie staakte.
Boerke was binnen. Soms vond hij geen mensch in de koele, ruime, somberige
keuken, waarvan de buitenluiken tegen de harde zon gesloten waren. Dat deed hem
onplezierig aan. 't Gaf hem een indruk alsof de boel verwaarloosd en verlaten werd.
Hij stond daar even, doelloos rondkijkend en soms riep hij: ‘Es 't er iemand!’ net als
in een winkel, waar de menschen niet gauw genoeg voor den dag komen. Maar ook
op zijn geroep kwam niemand voor en dan sukkelde hij maar zelf door 't achterhuis
naar buiten, en vond er dan meestal Reinilde, of een der meiden, bezig met koper
schuren of de boterkarn schoon te maken.
Zijn verschijning maakte niet veel indruk; het leek of men nog steeds gewend was
hem daar elken dag te zien. Reinilde zei gewoon ‘dag voader’ en de meid zei ‘dag
boer’ en zij deden maar voort aan hun werk, net alsof hij daar niet was. Die
alledaagsche bejegening ontstemde Boerke vagelijk. Was het dan niets, dat hij van
zoo verre te voet kwam om alles nog eens na te zien en hun misschien met goeden
raad
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te helpen? Hij vroeg naar Florimond, die doorgaans op het land was; hij vroeg hoe
het stond met de vruchten op den akker en de beesten in de stallen; en als hij over
dat alles de gewone, geruststellende berichten had ontvangen, kwam het hem voor
alsof hij daar nu niets meer te verrichten had en stond zoo maar teleurgesteld wat
doelloos heen en weer te draaien, tot Reinilde, haar werk eindelijk stakend, zich
oprichtte en zei:
- Kom binnen, voader, 'k zal de stoof omsteken en we zille káffee moaken.
Boerke kuchte, goedkeurend. Reinilde was al vast binnen en hij volgde haar
strompelend en ging machinaal, vermoeid, met zijn stokje tusschen de knieen, op
zijn plaats van vroeger, in den leunstoel, naast den haard zitten. Reinilde keek naar
de klok, 't was reeds over half vier, zij gooide de luiken open en liet de helle
zonneklaarte binnenstroomen; en dadelijk was zij bedrijvig bezig, wierp hout op 't
smeulend vuur, hing water over en maalde koffie, het molentje gekneld tusschen
haar beide knieen houdend.
Toen vroeg zij naar 't nieuws uit het dorp en hoe het ging met moeder en Poldientje.
En telkens weer jubelde zij over 't geluk van haar ouders, in hun rustig, schoon,
gemakkelijk leven. Dat was nu eenmaal de illuzie van gansch haar eigen bestaan,
iets waar ze van droomde en dat ze later toch hoopte te verwezenlijken; en zij begreep
maar niet hoe vader, nu hij zoo goed en veilig uit het ‘slameur’ was, nog zin had om
telkens weer naar die verre boerderij te komen loopen, waar hij toch niets meer uit
te voeren had. Zij zelve zou stellig doen als Meerken, die er, sinds haar verblijf in 't
dorp, maar één keer meer geweest was en daarbij verkondigd had, dat het ook zeker
wel de laatste keer zou zijn.
Boerke zat grijnzerig in zijn hoek te grinniken. Waarom hij nog kwam, ja, dat kon
hij zelf ook zoo precies niet zeggen. Hij kwam omdat hij zin had te komen, omdat
hij nog altijd belang bleef stellen in de boerderij, omdat hij zich persoonlijk wilde
overtuigen, dat alles steeds zoo goed bleef gaan als in zijn tijd. Waarom ook zou hij
niet eens komen? Hij was een man en Meerken was een vrouw, zie je wel, daar lag
heel het verschil. Een man stelt belang in ernstige zaken en een vrouw heeft genoeg
aan lui neerzitten en praatjes maken.
Boerke werd vinnig; hij was eigenlijk in den grond heel boos omdat Meerken zoo
op haar verleden leven smaalde; en soms zei hij dat 't jammer was, dat Reinilde bij
haar moeder niet ging en hij niet weer op de boerderij bij Florimond kwam inwonen.
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Toen zweeg Reinilde. Zij schonk de koffie in en zette haar vader, op een klein tafeltje
bij den haard, een bord met tarwe-boterhammen voor. Dat had voor uitwerksel Boerke
dadelijk te paaien. Evenals alle menschen, die niets meer te doen hebben, voelde hij
zich eerst echt behagelijk wanneer hij at en dronk. Zoo werd het al spoedig vier uur
en Florimond en de arbeiders die niet te ver op den akker waren, kwamen een vóór
een binnen en gingen, tegen den achterwand der keuken, aan de lange, lage tafel
zitten. Florimond, droog als altijd, groette zijn vader nog gewoner dan zijn zuster,
en ook de meiden en knechts gaven geen blijken van verrassing of verbazing: Boerke
telde daar al niet veel meer mede dan een welbekend stuk huisraad, waar men
nauwelijks nog op let. Hij had zoo graag eens bijzonderheden over 't een en 't ander
vernomen, veel véél kleine en groote bijzonderheden over allerlei dingen, maar
Florimond was zoo stug, zóó stug; Boerke kon letterlijk geen zin uit hem krijgen en,
als hij wat veel aandrong, kreeg hij nog een scheef antwoord ook, een ‘goa zelve
kijken as ge mij nie 'n geleuft’ dat hem heelemaal deed verstommen. 't Was geen
moedwillige onhebbelijkheid vanwege Florimond, zoo was nu eenmaal zijn karakter;
maar Boerke, die daar vroeger nauwelijks op gelet zou hebben, leed er nu onder en
werd er heimelijk boos om, zonder het evenwel te kunnen of te durven uiten.
Zoo werd hij langzaam aan bij alles wat de boerderij betrof, achteruit gesteld en
uitgeschakeld. Ondanks zijn herhaalde bezoeken geraakte hij steeds minder op de
hoogte van wat er daar al voorviel. Soms vernam hij ineens gewichtige gebeurtenissen,
waarvan hij geenszins de voorbereiding had meegemaakt. Zoo moest hij eens met
ontsteltenis hooren, dat zij een hunner paarden hadden verkocht. Niets, absoluut niets
hadden zij hem daarvan gezegd. Een ander maal vond hij twee fonkelnieuwe, prachtig
rood-en-blauw-geverfde, mechanische ploegen op het erf staan. Wat beteekende dàt
nu! Waar kwamen die dingen vandaan? Wie had dat hier gebracht? Ook Florimond
alweer, zonder er vooruit een enkel woord bij zijn vader over te reppen! En eens op
een namiddag, dat hij daar tegen vier uur aankwam, zag Boerke, onder de
veldarbeiders, twee hem gansch onbekenden: een jongen man en een jong meisje
aan de lange tafel zitten. Het was een knappe, flinke jongen, en een heel mooi meisje;
en Boerke keek hen beiden met verbazing aan, zonder eerst te durven vragen wie ze
waren. Zij, echter, schenen hem wel goed te kennen, want zij hadden hem heel
gewoon, als al de anderen, bij den naam gegroet; en Boerke's nieuwsgierigheid
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werd zoo onduldbaar groot, dat hij het eindelijk waagde, met zijn krukkestokje naar
den jongen wijzend:
- Wie es datte! 'K 'n ken ik hem niet.
Een gedempte lach ging over de lange tafel op en Pierke Note, een der oudere
arbeiders, keerde zich half om en zei:
- Dat es Oscar, mijne zeune, boas Biebuijck. Hij es gegroeid ewoar!
Oscar, de zoon van Pierke Note...! Boerke begreep er niets van. Ja, hoe kwam die
ineens zoo groot te zijn! En vooral: hoe kwam hij daar ineens te zitten, bij de andere
arbeiders der boerderij!
- W' hân nog ne man neudig, veur den oest, lichtte Florimond onwillig toe.
Boerke schudde 't hoofd en keek beteuterd naar het knappe meisje.
- En... en... de diee, doar! stamerde hij, zijn krukje in haar richting puntend.
- Da es Lena, Tielde Meule's dochter, boas Biebuijck! riep op vroolijken toon
dikke Roze, die aan den overkant der tafel zat. 'n Firm vreiwemeinsch geworden,
ne-woar, boas! D'r es pak aan; en 'n goeje wirkerigge, zille!
Het meisje kreeg een kleur, terwijl al de andere knechts en meiden hartelijk om
Roze's uitval in een schaterlach losbarstten.
Het was ook zoo'n brutaal stuk, die Roze. Ze flapte er de dingen maar uit. Doch
Boerke was er heelemaal tureluursch onder geworden; zijn krukkestokje knikte en
trilde in zijn handen en hij keek gansch verbouwereerd naar Reinilde, die nu op haar
beurt kalm toelichtte.
- W' hân euk nog 'n meissen te kort, voader, sedert da Poldientsjen bij ulder es.

VII.
Zoo groeide Boerke, ondanks zijn herhaalde bezoeken en zijn inspanning om op de
hoogte te blijven, steeds meer uit het intieme leven van de groote boerderij. Nog
erger werd het toen de winter naderde en zijn lange tochten in de korte dagen en het
gure weer, steeds lastiger en weldra haast onmogelijk werden. Soms deed hij 't toch
nog, in een soort schrijnend en ziekelijk verlangen, maar uitgeput, beslijkt en nat of
half verkleumd van koude kwam hij aan en 't was bijna niet mogelijk hem in de
vroeg-dalende schemering te voet alleen terug te laten keeren. Boerke werd dan door
Florimond en Reinilde
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om zijn roekeloosheid beknord en de een of ander moest een heel eind terug mee
ofwel het paard werd voor de sjees gespannen en zij brachten hem zoo naar huis,
waar hij dan ook nog door Meerken en Poldientje uitgelachen of beknord werd.
Kwaadaardig-stug was Boerke dan, halsstarrig-koppig in zijn willen, pruttelend dat
hij best alleen was thuis geraakt en weigerend te beloven, dat hij een volgenden keer
bij slecht weer den verren tocht niet meer zou ondernemen. Maar Meerken maakte
zich heel boos en sprak van hem met geweld tegen te houden, ja, van den veldwachter
te ontbieden om hem te beletten buitenshuis te gaan; en Boerke bukte eindelijk
gedwee het hoofd, echter in zichzelf listig verzinnend hoe hij toch weer, zonder dat
de vrouwen 't merkten, tot aan de boerderij geraken zou.
Ondertusschen was er iets nieuws in hun leven gekomen, iets waar Boerke in 't
begin wel tegen opzag maar dat hem eindelijk begon te boeien, wijl het nog de eenige
afwisseling in de lange, trieste, doode winteravonduren was.
Sinds lang, al van in de mooie zomerdagen, had Meerken er op aangedrongen,
doch stuitte telkens af op Boerke's onwil. Nu was 't haar eindelijk gelukt en nu werd
ook Meerken's geluk zoo volkomen als iemand het op aarde wenschen kan.
Meerken was verzot op kaartspelen. Elken zondag, toen ze nog op de boerderij
leefde, poogde zij, doch dikwijls te vergeefs, enkele buurvrouwen rond een
kaarttafeltje bij elkaar te krijgen. Zij had er vast op gerekend, dat zulks in 't dorp heel
wat gemakkelijker zou gaan; maar 't was niet meegevallen. Zij probeerde om beurten
en zonder succes om er den gepensioneerden schoolmeester, den notaris en zijn
vrouw en de twee juffrouwen Pector voor op te warmen (bij de drie stugge juffrouwen
Dufour en bij de deftige juffer Pluimsteert had ze geen pogingen durven aanwenden)
tot het haar eindelijk gelukte beslag te leggen op Roozlie Vercoeteren, de oude, rijke
boerenjuffrouw, die evenals zij in het dorp rentenierde en die zij dagelijks ontmoette
bij 't ter kerke gaan.
Roozlie Vercoeteren, Boerke, Meerken, dat waren er drie; maar er moest nog een
vierde zijn, en Meerken wanhoopte die vierde te ontdekken, toen zij, door den nood
gedwongen, eenvoudig op het idee kwam, Poldientje daarvoor te gebruiken. Waarom
ook niet! Poldientje was als van den huize; zij at wel met haar meesters aan dezelfde
tafel en feitelijk bestond er geen ander maatschappelijk verschil tusschen hen dan
het verschil van fortuin. De rijke boerenjuffer, geraadpleegd,
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had daar evenmin eenig bezwaar tegen; zij kende Poldientje reeds toen ze nog op
haar hoeve woonde en zij noemden elkaar bij den naam; en Poldientje ten slotte
vroeg niets beters dan mee kaart te mogen spelen, zoodat de gansche schikking niet
gelukkiger wezen kon.
Vooreerst kwamen zij slechts op zondagsnamiddagen, tusschen vespers en
avondeten bij elkaar. Maar de tijd vloog zóó gauw om en het was zóó gezellig en
zóó heerlijk, dat de volle week veel en veel te lang scheen om naar de herhaling van
dat groot genot te wachten. Zij speelden weldra ook 's woensdags een partijtje, doch
het was nóg te weinig, zij namen er ook den vrijdag bij, tot zij eindelijk, aan hun
hartstocht, als aan een onoverwinnelijke ondeugd, overgeleverd, vast geregeld elken
middag tusschen drie en zes, aan den speeldisch als het ware vastgespijkerd zaten.
's Zondags gebeurde dat in het benauwde kamertje, aan den straatkant. Het hoorde
zoo, dat je 's zondags in je ‘beste kamer’ zat. Er was wel niets te zien, op straat en
op de plaats, gedurende die grijze en gure winternamiddagen, maar je kreeg toch een
zondagsgevoel, iets van rust, en uitspanning, en weelde. Gedurende de week,
daarentegen, zaten zij altijd in de keuken. In de week, al was je ook dorpsrentenier,
zou je je toch wel eenigszins schamen, daar zoo in 't zicht van al de menschen met
de kaart te zitten spelen, terwijl eenieder ander aan den arbeid was. Er zou over
gepraat en mee gespot worden en het zou ergernis geven. Men moest op zijn respekt
letten.
Zij zaten in de keuken, bij de kachel, in de schemerige warmte, rond het groene,
vierkant tafeltje, waarop zij anders aten. Een kleedje en een lei lag er in 't midden,
waarop met krijt winst en verlies werd aangeteekend en de gore, beduimelde kaarten
gingen rond, terwijl de gezichten zich in gespannen aandacht concentreerden.
Breed-uit zat Meerken daar, als op een troon. 't Was of ze iets heel ernstigs en heel
plechtigs dirigeerde. Zij was uitsluitend en geheel en al bij 't spel en uitte slechts de
strikt-noodige woorden, met een ietwat lispelige stem, die tusschen haar gebroken
tanden siste. Roozlie tegenover haar, zat als een groote, dikke, roode boerebloem te
gloeien. Een breede glimlach stond aanhoudend op haar rond gezicht ontloken en
haar bolle, blauwe oogen straalden, als van innerlijk gekittelden wellust. Boerke, aan
den anderen hoek der tafel, zat scheef en krom, met zijn krukkestokje tusschen de
knieën. Hij zag niet altijd goed in 't schemerige van de keuken, en wreef dan aan zijn
zieke oogen en liet daarbij wel eens zijn kaarten vallen, tot ergernis en
verontwaardiging van Meerken, die
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hem dan scherp berispte. En, tegenover Boerke eindelijk, zat Poldientje, met den rug
naar 't fornuis, waarvan zij aldus makkelijk het vuur kon onderhouden. Poldientje
was veertig jaar oud en worsterig rond en dik, met een bleek en bol gelaat, dat aldoor
vettig glom, alsof 't met olie overstreken was. Vroeger, op de hoeve, was zij een
flinke en stevige deerne, zonder overtollig vet en die werkte als een paard; maar,
sinds zij met haar meesters op de plaats woonde, had zij ook al ruim geprofiteerd
van het heerlijk, gemakkelijk leven; zij deed als Tibi: zij at zoo goed als geen pap
en geen aardappels meer en voedde zich hoofdzakelijk en meestal uitsluitend met
vleesch en eieren en dronk veel bier in plaats van melk en water, waarvan zij glom
en opzwol, tot barstens toe in haar kleeren gespannen. Gedurende de week kwam
het er minder op aan; dan loste zij maar de haken en de knoopen; maar 's zondags,
om naar de mis te gaan of ergens heen te wandelen, was het een marteling: de rokken
en de lijfjes scheurden onder het wanhopig toehalen en zij kon in haar ‘korsé’ niet
meer.
Zij speelden om centen en zij speelden scherp en vinnig, alsof het om fortuinen
ging. Er was eigenlijk niets geen vroolijkheid in hun spel. 't Bleef steeds gespannen
ernst en zij beloerden elkaar met schuine oogen, als om elkanders geheimste gedachten
en plannen te raden.
Meerken kon heel slecht tegen verlies. Het maakte haar kribbig en snibbig en zij
gooide steeds de schuld op Roozlie Vercoeteren, ook als deze het geheel niet helpen
kon. Roozlie, en ook Boerke, waren minder hartstochtelijk inhalerig; maar Poldientje,
daarentegen, kon echt grof worden als zij verloor. Haar dik gezicht zwol op van toorn
en niet zelden flapte zij er ruw verwijten uit, bewerend dat 't al goed en wel voor
rijke menschen was om te verliezen, maar dat zij - een arme dienstbode, - daar
hoegenaamd niet mee gediend was. Zij gooide soms haar kaarten neer en wilde niet
meer meespelen; en meer dan eens moest Meerken haar sussend enkele stuivers
toestoppen, om haar te beletten het gansche spel in de war te sturen.
Tegen vier uur hielden zij even op. De vroege schemering hing reeds duisterend
in de keuken; zij zagen te nauwernood nog de kleuren van hun kaarten en de hooge,
barre muur der varkensslagerij rees daarbuiten als een berg van nacht tegen den
grijzen hemel op. Poldientje zette koffie. Weldra verspreidde de verkwikkende geur
zich alom in de keuken. Dan hadden zij een stil half uurtje vrede en verzoening. Zij
bleven daar in de halve duisternis zitten genieten, uitblazend na de inspanning, met
congestieve gezichten, die in het omgevend zwart
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vervaagden. 't Was stil alom, in huis en buiten. Men hoorde slechts eenige verre,
gedempte geluiden; en alleen de oude klok sprak dof en trage, met haar gelijkmatig
tiktak in den achterhoek der keuken. Doch al spoedig kwamen de hartstocht en onrust
weer boven; Poldientje stak licht aan en ruimde de boel haastig op; en daar zaten zij
opnieuw, geboeid en gespannen met hun afwisselende emoties van winnen en
verliezen, van ergernis en welbehagen, van stillen wrok en even opschallende pret,
tot het klokje op den toren klepte voor het lof.
Dat was telkens een oogenblik van geweldigen tweestrijd. Zouden zij nu de kaarten
neerleggen en ter kerke gaan? Het moest bijna, het behoorde tot de deftigheid van
hun dorpsrenteniersleven. Wat zouden de andere deftige renteniers: juffer Pluimsteert,
de twee juffers Pector de drie juffers Dufour, de gepensionneerde onderwijzer en de
notaris en zijn vrouw wel zeggen als ze niet gingen! En meestal stonden zij zuchtend
op en maakten zich gereed; maar somtijds toch was de partij zóó spannend en de
verzoeking zóó sterk, dat zij na een korte aarzeling maar bleven zitten, en,
niettegenstaande wat ze bijna als een zonde beschouwden, door hun hartstocht
overweldigd, het spel voortzetten.

VIII.
Zoo verliep de eerste lange, trage winter. In de uren dat ze niet aan 't spel waren,
zaten zij in hun duffe voorkamertje versuft en wezenloos door 't raam te staren, naar
de zeldzame voorbijgangers op straat, naar de bladerlooze boomen op het kerkplein,
naar de kerk met de traag-vooruitschuivende wijzers op haar uurplaat en naar het
kerkhof met de vele zerken en kruisen en de malsche groene graszoden: het kerkhof
dat enkele trapjes hooger lag dan straat en plaats, omdat het onverpoosd sinds eeuwen
en eeuwen, werd aangevuld en opgehoogd door al die ontelbare doodkisten van al
wie in het dorp gewoond had en er werd begraven.
Want dat ging voort, in stagen, stillen gang, bijna onopgemerkt, maar aldoor,
aldoor, als iets dat telkens aan een einde schijnt en toch steeds weer begint. Zoo ging
het immers ook met huwelijken en geboorten. Twee menschen kwamen naar de kerk,
in vroolijkheid en feestgewaad; en 't jaar daarna brachten diezelfde menschen een
klein kind ten doop, en 't jaar daarna nog een, en zoo voort en zoo voort, tot die
menschen eindelijk niet meer kwamen en ten slotte zelven, in een lange, smalle kist,
gedragen door vier mannen, voor de laatste maal ter kerk
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werden gebracht. Zij hadden hun taak op het dorpje, dat voor hen de wereld was,
volbracht, en kwamen er nu rusten. Maar voor hun rust was plaats en ruimte noodig
en reeds zoo ontelbaar velen vóór hen hadden die beperkte plaats en ruimte
ingenomen. De doodgraver kon geen drie schoppen diep in den kerkhofbodem
omgraven of zijn spade haalde botten en beenderen van menschen naar boven. Het
gansche kerkhof zwol er van op en het leek of er weldra geen enkel plekje onbezet
meer blijven zou.
Dat zagen Boerke en Meerken van uit hun raam, waar ze suffig starend zaten te
kijken. Ze zagen 't telkens weer bij iedere begrafenis, waarvan ze steeds trouw, zooals
bij deftige dorpsrenteniers past, de kerkelijke plechtigheid gingen bijwonen; doch
niemand wist of ze daarbij wel eens aan zichzelven dachten en dat zij ook wel
eindelijk het kerkhof, dat langzaam aan een kerkheuveltje werd, met een klein hoopje
hout en aarde en beenderen, zouden gaan verhoogen.
Einde van het Eerste Deel.
CYRIEL BUYSSE.
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De ode.
I.
Nu was het de dag. Heel vroeg - nauwlijks, starreverflauwende, week die derde nacht
der negen-en-zeventigste Olympiade - ontwaakte Kallirhoe, de hetaere uit Korinthe.
Zij ontwaakte in het kleine kamertje, dat Megaira, hare vroegere huishoudster, heur
had kunnen behouden in de herberg, die de oude vrouw hield te Olympia, waar dezer
dagen der Feesten en Spelen duizenden en duizenden te zamen vloeiden; uit geheel
Hellas, uit Klein-Azie, uit Italie, uit Sicilië... Alle herbergen, grootere, kleinere, aan
den Alfeios, of om den Kronosheuvel heen, langs de landwegen naar Pyrgos, langs
den heirweg naar Arkadie, waren vol en overvol... Herauten hadden maanden geleden
door geheel Hellas den Vrede uitgeroepen, alle geschillen tusschen staten en steden
waren gestaakt, nu met nachtevening de Olympiade naderde, de negen-en-zeventigste,
de door de goden gewijde viering der, door Herakles gestichte, Spelen. Een maand
geleden waren de ingeschreven athleten ter laatste oefening, onder toezicht der
Hellanodiken, te zamen gekomen. Sedert stroomde Olympia vol van bezoekers, bang
later niet onder dak te komen. Het was het groote Feest van Hellas, grooter het Feest
van Olympia, dan de Isthmische, de Delfische, de Nemeische Spelen: het was het
eigen Feest van den Olympischen Zeus en van zijn beroemden zoon, Herakles, die
te Olympia zelve den Olijfboom geplant had...
Kallirhoë wreef zich de oogen uit. Voor haar stond oude Megaira, die had, na een
duitje te hebben over gespaard bij de hetaere in Korinthe, dit herbergje geopend te
Olympia, waar zij deze vijf dagen genoeg verdiende om verder het geheele jaar niets
uit te voeren...
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- Ben je uitgerust, lieveke? vroeg de oude.
- Ja, zeide Kallirhoe. Een vermoeiende reis is het geweest, nu eens te voet, dan
eens te paard...
- Maar waarom heeft mijn schatje zich dan ook als een jongen vermomd?? vroeg
Megaira. En plotseling riep zij uit:
- O ja, ik begrijp! Natuùrlijk!
- Begrijp je? vroeg Kallirhoë schalks en schudde haar heel korte haren, die niet
langer vielen dan tot in haar nek.
- Ik begrijp! riep de oude Megaira, beenigen wijsvinger tegen listig voorhoofd.
Vrouwen worden niet toegelaten tusschen de toeschouwers en Kallirhoë...
- Wilde toegelaten worden tusschen de toeschouwers! riep de hetaere en schaterde.
- Stt! schrikte Megaira. Pas op, duiveke! Het is hier gehoorig! Ik zal je niet verraden
maar je zoû je zelve verraden kunnen! Mijn huis is vol als een nest mieren. Drie,
vier, vijf in één kamertje: ze slapen er dwars over elkaâr. Geen nood, hoor, waarachtig
niet! Die lieve Afrodite... ze heerscht dezer dagen niet. Liefde... die heeft uit, deze
vijf dagen der Olympiade. Allemaal kuische jongens, die mooie athleten en wie hen
komen zien, zijn zoo onder den indruk van die kuischheid, dat ze ook al, van den
weêromstuit, al waren ze het nooit, kuisch worden! En als ze wisten, dat jij, een
hetaere uit Korinthe, verkleed als een jongen, met een gekortwiekt koppetje onder
Megaira's dak vertoeft... ze zouden je steenigen, kind, en mij er bij...
Kallirhoë lachte stillekens nu en Megaira vroeg:
- Waar kan ik je meê dienen? Waschwater? Ik zal je je badje brengen maar het is
niet van onyx, als je het thuis hebt... En een kommetje melk, hè? Het is maar
eenvoudig, kind, in een herbergje te Olympia: er zijn te veel duizenden gasten hier
om ze goed eten te geven; trouwens, ze komen alleen om athleten te zien overwinnen...
of verliezen! En ik, die dat nog nooit gezien heb! En jij,... die het nu waarachtig gaat
zien? Om een jongen natuurlijk, maar om wien, heb je jezelf als jongen vermomd?
Nu, je ziet er uit als een lief jongentje, met die kort geknipte haren... En als een
minnaar uit Korinthe je nu herkent? Geen nood... misschien...: ik heb je gisteren
avond, toen je aankwaamt, zelve niet dadelijk herkend... En dan, niemand denkt van
daag, kind, aan vrouwen, en zelfs niet aan jongens: alles denkt maar, in Afrodite
tergende kuischheid, aan athleten, aan niets
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dan winnende of verliezende athleten... Hoor, kind! Mijn gasten roepen me: ik moet
weg, ik moet weg, mijn duif!

II.
Megaira repte zich heen en Kallirhoë, toen zij haar melk gedronken, zich vermomd
had, wipte het huis uit. Buiten grauwde de morgen nog en maar even, aan de toppen
der hoogste pijnen van den Kronos-heuvel, gloorde de eerste schijn. Slechts enkele
feestgenoten liepen reeds den Alfeios langs, zeker zoo ongeduldig als Kallirhoë zelve
gebleken was. Nu liep zij mede, aan den boord van den stroom, den heuvel af, naar
de poort, die leidde ter Groote Feestplaats... Olympia! Zij was in heilig Olympia!
Het was zoo vreemd... Zij, een vrouw, een hetaere, zij was in heilig Olympia! Zij
zag er uit als een jongen van zestien jaar, met haar korte, bruine haar los om de
wangen, met haar eenvoudigen jongens-chitoôn, met haar witte sandalen, gesnoerd
tot om de kuiten. Zij voelde zich vol dartelheid, vol genot dit te hebben gewaagd,
alleen om straks Xenofon te zullen zien worstelen, springen en met den diskos werpen,
Xenofon van Korinthe, Xenofon, de Oligethide... Xenofon, die nooit haar minnaar
geweest was, maar dien zijn beminde, o beminde, naar wien zij verlangde, o
verlangde...!
Plotseling stond zij stil. Hier aan den voet van den Kronosheuvel lag, bijna vierkant
ommuurd, als een stad, de heilige Altis uitgespreid, de heilige Haag van Olympia...
En zij gevoelde het in éenen - zoo als Megaira het haar had gezegd: hier heerschte
niet Afrodite...! En toch, en juist... hier zweefde en weefde, in dien vroegen morgen,
als een atmosfeer van goddelijkheid...! Dit was een plek der goden... Olympia! Dit
was van Zeus en van Herakles... maar niet van Afrodite, hoe de gouden godin zoo
wel Zeus als Herakles zelve eenmaal had kunnen beheerschen. Dit, Olympia, dit was
niet van de Liefde! De streng mannelijke kuischheid - Kallirhoë voelde het wel weefde hier deze frissche, versterkende atmosfeer van den morgen, die dezen derden
dag der Olympiade voor af ging. Dit was niets voor vrouwen! Zij beefde bijna,
naderende de poort: zij kruiste een paar feestgenoten, die liepen haar voorbij, den
heuvel op, dien zij afliep, opgewonden sprekende over de wedrennen van den vorigen
dag en over den overwinnaar, wien de olijftak, geplukt van Herakles
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eigenen, heiligen boom, was gereikt... Olympia! Was zij te Olympia? Zij kon het
bijna niet werkelijkheid denken. Zoo zij ontdekt werd, zij, een hetaere uit Korinthe,
zouden zij haar weg jagen, steenigen, omdat zij hierheen had durven komen? Te
Olympia, het heiligdom der Helleensche Mannelijkheid, de Tempel der Eeredienst
van het Mannelijke Lichaam, om de schoonheid en de kracht van dat Lichaam, om
de zuivere essentie van die Kracht en die Schoonheid en waar geen plaats was voor
zelfs de minste idee van Liefde: Liefde, die toch aanvult Kracht en Schoonheid, tot
harmonie??
O zeker, zij gevoelde het wel, de hetaere uit Korinthe, die, in de gesprekken met
hare minnaars over die ideële dingen, tijdens de viooldoorgeurde banketten, veel
gehoord had en begrepen van Liefde, van Schoonheid, van Kracht. Zij gevoelde het
wel, nu zij, met het doorbreken van de zon, even stil staande, geheel de heilige Altis
voor zich zag liggen met hare blanke tempels en portieken óp rozigende in het jonge
licht. Heilig en toch alleen der eeredienst van het lichaam gewijd, maar dit zelve
beschouwd als een heiligheid, die geëerd werd met kuische zorgen. Daar lag voor
haar blik de Feestplaats en naar het Oosten strekte zich het Stadion uit tusschen de
breede wallen, waarop de toeschouwers dra zouden krioelen. Rechts begreep Kallirhoë
den Zeus-tempel te zien, tusschen die eikenboomen, het Pelopeion - den tempel van
Pelops, die volgens de mythe hier zich, mennende het vierspan, gemeten had met
Oinomaos, den vader van Hippodameia, die hij beloofd had wien hem in den wedren
zoû overwinnen. Verder schemerde het oeroude Heraion, de oeroude Hera-tempel.
Buiten de Altis, naar den Kladeos toe, stroomend tusschen hoog riet in het Westen,
ried de weidende blik van Kallirhoë de Palaestra en het Gymnasion. En tusschen die
lange, blanke, zuilenrijke rijen der groote gebouwen en vierkante of langwerpige
ruimten, liggende tusschen het donkere groen der eiken of het zilverwemelende grijs
der olijven, waren de vele altaren te onderscheiden: het kolossale ellipsvormige
Altaar van Zeus zeer duidelijk in het midden van het Feestplein zichtbaar, omringd
door een priesterschaar, die er het offer van den dag bracht, een jonge stier blank en
zonder vlak. Van overal stroomden samen de feestgenoten, koortsig en opgewonden
van gesprek en gebaar, wriemelden zij tusschen de zuilen der portieken, terwijl het
meer en meer goudende licht over het witte marmer en stuc te gloeien en gulden
begon in dit eerste uur van een dag, die zoû stralend zijn... En Kallirhoë aarzelde
langer niet en de Feest-
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poort binnen getreden, mengde zij zich met de menigte, die al woelde om den
reusachtigen bronzen stier, het geschenk, dat de Eretriers Zeus te Olympia hadden
gewijd en wiens machtige kop als een felle vonk aangloeide tegen de al blauwe lucht,
of het groene loover der eikenboomen, of het blanke stuc van den Tempel. Zoo vroeg
was zij dus hier?... Hoe ook, opletten deed men haar niet; zij vermannelijkte haar
gang en poogde verder alle blikken te ontwijken en zich geheel te mengen en te
verliezen met allen tusschen wie zij was. Een jongen, een zestienjarige jongen... meer
was zij niet en wilde zij niet zijn. En werkelijk, daar kwamen reeds de athleten aan;
zij hadden in het Buleuterion den eed afgelegd en tusschen de Hellanodiken naderden
zij, terwijl de menigte juichende voor hen week. Het woordewisselde en gebaarde
alles druk met elkaâr, zoowel de menigte als de athleten zelve, en één oogenblik
gevoelde zich Kallirhoë heel alleen... En zij durfde niet tot een naast zich het woord
richten, bang dat men, om hare stem, haar als een vrouw zoû herkennen, bang ook
om te veel gedrang dicht op zich: een mannehand zoû onwillekeurig, verrassend,
vrouwelijk haar lichaam aanvoelen in het onstuimig aandringen en duwen op elkaâr.
Daarom poogde zij op het hooge voetstuk van den bronzen stier weg te kruipen en
verborg zij zich bijna onder de machtige pooten, om de athleten te zien naderen en
haar kort gelokt jongenskopje deed er niet vreemd tusschen de andere jongenskoppen,
die tusschen de stierepooten keken, als zij keek...

III.
Daar naderden de athleten en Kallirhoë herkende hem dadelijk... Xenofon, de
Oligethide! Toch schrikte zij, toen zij hem zag, van een felle ontroering in zich. Hij
was eenmaal, een oogenblik, slechts in haar huis geweest tijdens een feest; hij had
zich na een beker wijn te hebben gedronken, terug getrokken, lachende, vroolijk
schertsend hijzelve om zijne kuischheid, maar zich verontschuldigend, dat hij die
verplicht was aan zijn roem als athleet. En nu, daar naderde hij, tusschen de dringende
menigte, met de anderen. Hij liep met hun zelfden athleten-stap, rhythmiesch, krachtig,
de armen gebogen, af van het lijf. Maar hoe hij Kallirhoë trof, omdat hij schooner
was dan alle die anderen! Haren verliefden glimlach bijna niet kunnende bemeesteren,
zag zij hem aandachtig, nam hare blik hem geheel,
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borg zij zijn beeld als een schat in hare herinnering. Hij was groot, breed en zijn kop,
bijna te klein, kroesde donkerblond van het kort geknipte haar, dat, laag geplant aan
het smalle voorhoofd, verkruifde naar de wèg vlakkende slapen. En het voorhoofd
- met die geul overdwars, als een rimpel maar die geen rimpel was - verhief zich
boven de bruinere brauwen als met een krachtigen heuvel en gaf daardoor, ter zijde,
met den neus, die lange, rechte lijn van schoonheid, waaronder de mond bijna
dwazelijk klein rond en rood frisch bloeide - als een roos, zouden de dichters hebben
gezegd, dacht Kallirhoë - terwijl de kin weêr verrassend krachtigde, vierkantte en
geheel de omlijning van het gelaat, hoe jong ook, het wezen van den jongen man
omlijstte in een zuiverheid, die, even verzacht, bijna vrouwelijk had kunnen zijn,
zoo de uitdrukking er van niet zoo sterk mannelijk ware geweest. De groote,
grijsblauwe oogen glimlachten trotsch, over de menigte heen. De nek zuilde uit de
schouders op, uit de tors, en de breede vakken der bovenarmen, spelende de spieren
onder de korte mouw, deinden tusschen de torsen zijner makkers uit. En Kallirhoë
vond hem schooner dan hen en schooner ook dan wier beeltenissen zij hier rond zich
zag, of daar, in de lange portiek: beeltenissen in marmer, gehouwen in zonderlinge
smalte van perspectief, in drooge lijnen en gedrongene vakken en die de hetaere, in
bewondering voor Xenofon van Korinthe, zich deed afvragen waarom de
beeldhouwers, die de overwinnaars van Olympia hadden in steen nagebeiteld, toch
zoo zonderling een mooi mannelichaam hadden kunnen zien...1).
Nu ging hij, langs den Stier, heur vlak voorbij en bijna, vreesde zij, want zij
verlangde het niet, kon zijn blik, omdat hij zoo hoog zag, haar blik ontmoeten,
tusschen de stierepooten en boven de hoofden der menigte. Maar zijn blik gleed weg
en hij zelve ging voorbij... De athleten, de menigte volgde. Er was een dicht gedrang
en de feestplaats was overvuld...
Kallirhoë, in het gedrang, drong meê, bescheiden, bang zich te verraden. Hare
heupen waren smal en slank, en zij was niet bang om die: zij was bang om haar te
zwellende borsten en daarom hield zij de armen gekruist zich over den boezem en
drong en duwde dan maar even met de ronde schouders. En poogde te vermannelijken,
hier in dezen drang van niets dan mannen, de uitdrukking van haar

1) De archaïsche sculptuur, vóor Feidias.
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gelaat, in haar blik, met haar mond zoo veel mogelijk toch te zijn een zestienjarige
jongen en vooral geen hetaere uit Korinthe... Het lukte haar, niemand lette op haar,
niemand dàcht aan vrouwen, niemand zoû ooit vermoeden, dat een vrouw
tegenwoordig zoû zijn in deze mannenvolte. Wat een mannen! dacht Kallirhoe. En
werkelijk, hier in Olympia, heerschte Afrodite niet. Het was of Zeus, die zijne lieflijke
dochter reeds over de geheele wereld heerschappij had gegeven, gemeend had: hier,
in Olympia, heerschte alleen hijzelve en zijn krachtige zoon Herakles. En geen godin
en geen vrouw. Maar elk van al die mannen, dacht Kallirhoe toch, zoû, als zij hem
in Korinthe in haar weelderig huis had kunnen ontvangen... Zij spon haar schalke
gedachte niet uit; haar trof tusschen alle dezen, meestal jong, bruischend van leven,
druischend van kracht tegen haar op, een man, die omgeven met eere, dwars door
de menigte langs het groote Altaar van Zeus zich, als zij allen, naar den ingang van
het Stadion begaf. Hij was, schoon niet oud, een man van rijperen leeftijd, grijs
gelokt; hij droeg een lang kleed, hij had een waardigen trots en zelfbewustheid; hij
ging, druk pratende, als ieder hier druk praatte, tusschen de theorieën - de
gezantschappen der Helleensche Staten - en tusschen lieden van gezag, voor wie
men baan maakte. En hij droeg - zag Kallirhoë, nu hij naderde - een lauwerkrans om
de lokken...
- Wie is dat? kon Kallirhoe niet nalaten te vragen tot iemand naast zich, dien zij
eerst niet had opgemerkt. Het waren de eerste woorden, die zij op de Feestplaats te
Olympia sprak. De man keek haar diep in de oogen en zeide toen:
- Weet je niet wie dat is, mijn mooie jongen? Dat is Pindaros.
- Pindaros! herhaalde Kallirhoe en schrikte om den blik van den man. Zij poogde
hem te ontwijken en zag naar Pindaros, nieuwsgierig den beroemden dichter te zien;
trouwens, allen keken naar hem en het fluisterde rondom: Pindaros... Pindaros...
Door wie hem omringden, werd hij langs het Metroôn, den tempel der Moeder der
Goden en de rij sierlijke, tempelachtige Schatkamers, waar de wijgeschenken van
verschillende steden werden bewaard, geleid naar den hoofdingang des Stadions,
terwijl langzaam gestadig de onmetelijke menigte, die aangegroeid was tot een dicht
gedrang van duizenden, in een rumoerig praten, den langen portiek overvulde; die
voerde met terrasachtige trappen naar de Westelijke en Zuidelijke wallen...
Daar overzwermden de duizenden in den aangoudenden zonne-
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schijn ruimer, in levendiger beweeg, de breede vlakten, terrasvormig ook,
waartusschen zich het Stadion strekte, - zeshonderd Olympische voeten lang -; ook
tegen de hellingen van den Kronosheuvel stegen de wallen omhoog, krioelden van
toeschouwers reeds, die wachtten op der trappen treden: eigenlijke zitplaats ontbrak.
En als een lange, marmeren laan, wit en blinkend, lag het Stadion daar tusschen zijne
wallen, tegen het groen geboomte der zware eiken, het boven kronkelstammen
zilvergrijs wemelend olijveloover der heuvels en de grauw gele vlakken der
zongeblaakte wallen, terwijl de menigte, overal over heen, hare lichtkleurige, felle
spatten van feestkleedij zaaide onder een wijden hemel van stralend zomerblauw,
dat neêr gloeide langs de vleeschkleur der duizenden opgewonden gelaten, dicht op
elkaâr geduwd.

IV.
Van overal kon de altijd bewegelijke menigte zien, zoû zij zelfs over de wallen mede
kunnen loopen met den wedloop, van den afloop, de loopers volgen, langs de
verhevenheid in het midden der Stadionlaan - waar de eerebekers en prijsdrievoeten
klaar stonden en schitterden in de zon met gouden, helle vonken - tot aan het einddoel
toe, dat de loopers om moesten loopen om den terugweg te aanvaarden. En Kallirhoe,
als zij allen daar, bleef niet waar zij was, bewoog, liep, veranderde telkens van plaats,
voelende die opgewondenheid der menigte zich mede deelen aan haar en toch zich,
daarom juist wellicht, eenzamer voelende worden in de menigte, in het gedrang den
man, die haar had toe geblikt en gevolgd, verloren hebbend maar dat goed vindende
en niet betreurende.
Tot wie voort was gedwaald langs de wallen, om een glimp der drievoeten en
bekers te zien, plots met een fellen drang terug golfde... Het was loos alarm: de
wedloop begon nog niet. Ginds, boven den afloop, waren verschenen de lieden van
gezag, en de Hellanodiken, met den dichter in hun midden, en zij wezen hem achter
een balustrade een bronzen zetel aan; er waren zetels voor de anderen ook; aller
oogen gingen naar hun groep. En allen juichten. Zij juichten den dichter toe, Pindaros,
die zich daar zette en het scheen of de koning van dit feest, dat was om de heilige
instellingen ter eere van schoonheid en kracht der mannelijke lichamelijkheid, een
vorst van den geest was; een dichter. De tegenstelling was roerend voor alle die
Hellenen
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en Helleensch voelende vreemden om hare harmonie: het scheen, de duizenden
gevoelden de harmonie, werden geroerd door de tegenstelling te zien dien ouderen
man, in zijn lange, witte gewaad, tronen op den bronzen zetel, den lauwerkrans om
de reeds grijze lokken, om te regeeren dit heilige feest van Schoonheid en Kracht,
te zien dien dichter, die omdat hij dichter was en om geen andere reden, de koning
was van het Feest te Olympia; dit deed zwellen het harte der menigte en toen zich
twee Siciliaansche koningszonen ter zijde zetten van hem maar lager en op kleinere
bronzen zetels, als waren zij niet meer dan zijne minderen, daverde een tweede
duizendstemmige juichroep over de wallen het Stadion over en omechode het
gelauwerde hoofd van Pindaros...
En Kallirhoë, om zich heen luisterend, hoorde... Zij hoorde van den Thebaanschen
zanger:
- Een Beotier is toch zoo dom niet, als men meestal meent.
- Niet iedere Beotier is Pindaros!
- Wie overwon hem in de wedkampen der Poezie?
- Overwon Korinna hem niet?
- Korinna overwon hem, zeker... Vijf malen zelfs overwon zij hem, won zij de
prijs...
- Maar zij erkende zelve, dat hij toch grooter dichter dan zij was...
Het was één oogenblik of niet de aanstaande wedloop, of dichterwedstrijd het
belangrijkst was, maar eigenlijk waren die belangen gemengd...
En Kallirhoë hoorde, dat zoowel Korinna als Pindaros de leerlingen waren geweest
van Myrtis, de dichteres. Zij hoorde van Gelon en Hieron, de koningen van Syrakuze,
zelve overwinnaar met het vierspan op de Wedrennen te Olympia en die zich Pindaros'
vrienden heetten; van Alexander, Amynthas' zoon, koning van Macedonie die Pindaros
naast zich deed tronen op zijne festijnen; zij hoorde hoe te Thebe, zijn geboorteplaats,
hem een beeld was gesticht, hoe hij recht van gastvrijheid had in alle steden van
Hellas, hoe de Pythia in den tempel te Delfi, had bevolen, tusschen de wierook van
het Orakel, dat de dichter ontvangen zoude de helft der offeranden... En zij hoorde,
de goddelijke verzen zijner zevende Olympische ode waren met gouden letters gegrift
in de tympanen der tempels... En de hetaere van Korinthe zag naar den zanger van
Thebe: een heilige schroom omving haar nu zij hem zag, zich glimlachend wendende
tot de Siciliaansche koningszonen: het scheen haar, een god sprak
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tot menschen... Tot plotseling de golf, de heen en weer stuwende golf der menigte
haar mede sleepte tot voor het midden des Stadions; daar, - de prijzen schitterend op
de verhevenheid in de laan zelve - op de wal, op zetel van brons ook, nam de Elische
Priesteres van Demeter tusschen hare priesteressen plaats: de eenige vrouwen, wie
de zede veroorloofde getuige te zijn van het Olympische Feest...
En tusschen de duizenden en duizenden mannen deden die enkele vrouwen, die
priesteressen waren, als bijna heilige wezens aan, waarheen alle die mannen staarden,
één oogenblik afgeleid van het Doel, waarvoor zij hier, duizenden, te zamen waren
gevloeid. Ook Kallirhoe zelve gevoelde die vreemde bekoring van dat weinige, te
tellen vrouwelijke tusschen dat ontelbare, veelvoudige mannelijke, dat overheerschte
en het eigenlijke was, dezer dagen... Tot plotseling weêr de golf deinde en stuwde,
terug, terug naar den afloop, waar boven de dichter zat met de Siciliaansche
koningszonen, met de Helladoniken... Want eenige dezer, die den eersten westrijd
leiden zouden, waren een trap naar het Stadion afgedaald en vijf athleten waren voor
den loopwedstrijd verschenen uit de vierkante poort, die geleidde onder den wal,
waar in een ris van kleine vertrekken de athleten zich uitkleedden en met olien werden
gewreven. En de verschijning dezer vijf Hellenen, vijf jonge, lichaamschoone, geheel
naakte jonge mannen, daar verschijnende tusschen al het blanke van marmer en
kalksteen, beneden het geel grauwige der wallenmassa's, op het blanke ook van den
geplaveiden loopbaan, als zongebruind rozige, volmaakte, bewegende beelden van
marmer, dat hard vleesch, dat hardere spieren was, deed stijgen de ontroering, de
opwinding dier duizenden hooger nog dan zij gestegen was om de Elische priesteres,
om Pindaros. En de hetaere uit Korinthe, in haar onbewust scepticisme, dat
mannelijkheid kuisch blijven zoû alleen ter wille van mannelijke kracht en mannelijke
ontwikkeling des lichaams, voelde ondanks zichzelve: dit was een heilig oogenblik...
Dit was Olympia, dit was van de goden, dit was van Zeus en Herakles. Dit was heél
hoog en heél heilig en dit was niets anders dan dat vijf jonge mannen zouden
hard-loopen om prijs en palm...

V.
Zij stonden gerijd en hunne namen klonken en Kallirhoë hoorde ze maar vergat ze
dadelijk: voor hààr klonk het alleen: Xenofon, Xenofon
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van Korinthe...! Voor hem alleen had zij oogen daar ginds, hoewel nauwelijks de
vier makkers minder schoon, minder edel van jong mannelijke, rozig bruin naakte
leden, daar stonden, vierkante vuisten tegen de vierkante borsten, de kort krullige
koppen zoo rond en zuiver van vorm boven de heuvelende lijn der schouders, de
krachtige beenen reeds het een voor het andere, licht gebogen beide knieën, terwijl
der armen en dijen welving en slanker die der kuiten de silhouetten zich spannen
deden in de afwachting der eerste beweging, die ontbloeien zoude, zoodra het sein
werd gegeven...
En toen Kallirhoe zag naar de vijf jonge mannen, toen haar blik daarna hangen
bleef aan Xenofon van Korinthe, werd zij zich bewust, dat zij de eenige vrouw was
tusschen deze duizenden mannen, want voor haar alleen waren zij naakt, was Xenofon
van Korinthe naakt, naakt als mannen zijn. Voor die heilige priesteressen waren zij
niet anders naakt dan beelden naakt zijn; voor hààr alleen, vrouw van liefde, waren
zij mannenaakt... Zij verborg zich meer tusschen de andere toeschouwers, als zouden
die naakte mannen, zoo hunne oogen de hare ontmoetten, het eerste van alle die
duizenden, haar een vróuw in de menigte zien. En veiliger zóo, naar zij meende,
staarde zij naar Xenofon...
Een Hellanodike gaf het sein. En de leêge, breede renbaan vulde dadelijk met de
vijf prachtig, in loopbewegingen, uitbloeiende jonge mannen, de koppen achter den
nek in, de vuisten tegen de vierkante vakken der borsten, bovenarm rustig in zwelling
en de dijen en kuiten bloeiende, bloeiende in telkens regelmatige verandering van
snel beweeg of rozen ontbloeiden, ontbladerden en weêr ontbloeiden... in telkens
regelmatige zwelling en daling van ronde bundels spieren of groote vruchten, of
ronde appels zwollen en zwaar rijp neder vielen in gouden licht uit blauwe lucht...
En het was een schouwspel van heilige schoonheid, het snelle loopen, het zij de
priesteressen het toe naar zich komen zagen, langs de estrade der bekers en drievoeten
heen, het zij Pindaros het wèg van zich ijlen zag, met de breed spelende gleuvelijnen
der ruggen en onderruggen en het opgolven der hoog geworpene zolen, dat een
rhythme als van water, wegvloeiend water, deinde over de renbaan heen...
Wie zoû winnen, de renbaan ten einde, haar óm, terug langs de andere zijde der
prijzenestrade, voorbij de priesteressen, om den afloop weêr te bereiken? Dit was de
zielevraag dier duizenden, die zich hèlden, die mede liepen over de wallen, die
koortsig bewogen
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heen en weêr, met rekkende koppen, halzen en met trillende verlangens en wenschen!
Hoe vele eerzuchten waren niet gemengd met den uitslag, die zijn zoû! Van hoe
groote, elke seconde stijgende waarde was niet dit gouden oogenblik, dat beefde in
de van licht trillende atmosfeer van dezen morgen der Olympiade! Het ging worden,
het zoû dadelijk zijn, de seconde der Zege naderde! Het was of geheel Olympia, deze
renbaan, die wallen, die heuvel daar ginds, geheel die stad van tempels, portieken,
pleinen, altaren, beelden een enkele Tempel, een immens Heiligdom werd, waar,
onder de oogen der goden in blauwen hemel, voltrokken zoû worden een noodlot,
met loon van zege voor wiens voeten bleken het snelst, voor wiens lichaam bleek
het meest gewijd aan de kunst van het snelst loopen tusschen vier andere helden,
onder de duizende, duizende oogen van Hellas...

VI.
Bonzend haar hart volgden Kallirhoe's oogen Xenofon van Korinthe... Zij zag hem
drie der andere loopers eerst voor zich uit laten schieten - hunner zolen golving, op,
neêr, op, wèg vloeiende vóór zijne draling uit, tot een sterkere stroom zijn beweeg
versnelde en hij plots onder de oogen der priesteressen, bij de zwenking om de estrade
heen, vooruit sloeg in, met een krachtiger vloed uitgolvende, overstrooming van aller
anderen loop: een golf hij, een hooge, die vier andere golven overraste, hun rhythme
met het zijne krachtig te boven deinde en toen uit vloeide, snel, sneller weg vloeide,
voor de verrast talmende vier golven heen... En zoo volgde Kallirhoë's oogen heur
liefde tot het einde der baan... daar stonden Hellanodiken, wezen den terugweg,
beheerschten met hun menschelijk verstand den bijna natuur geworden loop dier
athleten, met menschelijke wet weêrstand biedende aan wat bijna natuurwet geworden
was - niet anders dan stroom van zwellende rivier of zwieren van wind zoû geweest
zijn - tot de wedijverende loopers zwènkten om met éene zelfde sierlijkheid van
halve cirkels en deden hun loopweg in het nieuwe bedde vervloeien sneller en sneller
naar de lijn van afloop terug... Twee schenen Xenofon in te zullen halen, of golf bij
golf Xenofon's golf overspoelen zoude maar het was of windruk óp vierde zijn vaart,
vooruit veerde sneller zijn voet, rozigden sneller de zolen op, neêr, op...
Duizendvoudige juiching vervulde geheel den koepel der blauwe lucht, die stond
rondom wallen en Stadion en het scheen, dat weêrechode tegen
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Kronosheuvel, tegen Tempel van Zeus en tegen oer-oud Heraion.
- Xenofon van Korinthe! Xenofon van Korinthe!
Daar ginds, daar boven waren Pindaros, de Siciliaansche koningszonen opgerezen
en een Hellanodike bood Xenofon den olijvetak...

VII.
Dadelijk woelden de duizenden Hellenen over de wallen door eenen. Als verzwolgen
werd Kallirhoë tusschen alle die mannen en tusschen hare eigen vreugde. Tot een
immense vreugde zwol het enthoeziasme op. Want de wedloop, die was geloopen,
zoû slechts het eerste gedeelte zijn van het Pentathlon, waarvoor deze jonge mannen
zich hadden aangegeven. Was het Pankration slechts de tweevoudige wedstrijd van
worstelen en vuistgevecht, het Pentathlon zoû zijn de vijfvoudige wedstrijd in loopen,
springen, diskos-werpen, en daarbij nog vuist- en worstelkamp. Het was de
belangrijkste wedstrijd, die zoû worden gestreden, die persoonlijk den overwinnaar
nog meer eere bracht dan de toch zoo belangrijke ren met het vierspan, waar zoo
veel eere toe ging naar de schoone, vurige paarden, terwijl aanzienlijke mededingers
- koningen zelfs van Sicilië: Hieron en Theron - hunne menners kozen, die hun de
eere behaalden. Maar in het Pentathlon - de beroemde vijfvoudige strijd - deelde de
overwinnaar met niets en niemand de glorie der overwinning, was geheel die
overwinning om zijn eigen deugd...
Het woelde en krioelde over de wallen. De athleten, in de balsemkamers, werden
na den wedloop gewreven en gezalfd en de toeschouwers, in de ontroering, die om
Xenofons zege hen doortrilde, spraken druk, gebaarden heftig, deinden, drongen
heen en weêr. Daar zag Kallirhoe weêrom den man, die haar, naar zij meende, met
begeerte had aangezien, met wien zij gesproken had en die haar weêr poogde te
naderen: zij ontweek hem, glipte hier en daar dwars door het gedrang: toen zij omzag,
was zij hem ontweken en wel tevreden daarom.. De zon was stralend gestegen, de
hemel blauwde dieper, bouwde een etherische welving van eindeloos blauw over
Olympia heen; opwiekende bries woei reinheid aan van loutere lucht doormengd
met zachten geur, Kallirhoe meende van rozen... Maar rozen waren niet te Olympia
en omdat de bries verwoei, dacht Kallirhoe niet langer aan den geur, dien hij mede
voerde... Groeiend ongeduld deed vele toeschouwers zich opstellen langs de balustrade
der wallen hoewel
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de verpoozing voor de athleten nog duurde, terwijl aan de altaren, op gelijken afstand
tusschen de pijlers, talrijke priesters de reukoffers brachten; de walmen sluierden
lichtelijk omhoog, verkrinkelden in het azuur en een drukke menigte, trappen
afgedaald, zwermde over de Feestplaats en om het Altaar van Zeus, dat de
priesterschap voort ging te bedienen met het brandende, rookende offer; zware vetgeur
vermengde zich met fijnere wierooken tot een aroma, dat aan epische hexameters
denken deed en onwillekeurig een Homeriesch vers deed murmelen...

VIII.
Maar het tweede gedeelte van het Pentathlon zoû gestreden worden de athleten rijden
zich op de lijn, bronzen diskos ter hand. En toen zij op het signaal de schijven
uitslingerden, was het éene seconde de ontroerende schoonheid hunner bijna identieke
standen gebogen de tors, waarvan zwol de spierenbundel der rug, terwijl de teenen
des even gebogenen rechtervoets onbewust krampten den grond; de andere voet beneden de kuit, wier spanning zich teekende - licht zwevende bijna, over den grond;
doelloos de linkerarm en hand onbewust ook langs de rechterknie... Maar de
rechterarm gespannen, de vier vingers en duim geklemd om den rand van den bronzen
schijf, terwijl alle de vijf koppen bogen daarheen om met den blik te meten rhythme
en vaart en richting, die de uitgeslingerde schijf nemen zoû... Toen de sierlijk zwierig
sterke zwaai, omhoog! en de wirrelende schijven zwierden uit, zwirrelden hun boog
door de lucht, vielen hier en daar en verder neêr als groote munten op het ijl
gestrooide, glinstere zand... Dan herhaalde zich met anderen diskos de zwaai; de
houdingen van sierlijke kracht verrukten de toeschouwers, wier oogen dan volgden
het wirrelen en zwirrelen der schijven, hun boog van gratie, die zich beschreef en
telkens weêr beschreef tegen de lucht, tot de Hellanodike, de scheidsrechter, uitriep
wie overwinnaar was en het meeste den versten uitzwaai gezwierd had:
- Xenofon van Korinthe!
Als een zee woelde de opgetogen menigte over de wallen, hoorde nauwlijks meer
naar de volgorde, waarin de vier andere namen werden geroepen en Kallirhoë, mede
gesleept door de golvende massa, de trappen af, de portieken door, stond, vóór zij
zich het bewust was, op de Feestplaats. Het Offer op het Altaar van Zeus smookte
met
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zware walmen omhoog. En in de pauze, na den diskoswedstrijd, om een pooze van
rust den athleten te geven, verspreidde zich de drukke menigte... Dichters lazen hunne
verzen voor, wijsgeeren ontwikkelden hunne stelsels, schilders hadden hunne werken
ten toon gesteld op de trappen der tempels, tusschen de zuilen der hallen: godsdienst,
lichaameeredienst, wijsheid, kunst, poezie schenen allen op dezen dag, op deze plaats
samen te stemmen tot ééne harmonie van schoonheid, tot eene hymne aan het loutere
geluk te leven onder de gunst der goede goden.
Plotseling zag Kallirhoë den man met de begeerende oogen weêr achter zich.
Ontsnappen kon zij hem niet door de dichte volte en daarom meende zij beter te doen
het woord tot hem te richten:
- Wordt de springwedstrijd nu gestreden?
- Zoo dadelijk, mooie jongen, antwoordde de man.
Kallirhoe, trots hare ontstemdheid, dat de man niet af liet, lachte.
- Of ben je geen mooie jongen? vroeg hij.
- Waarom zoû ik niet? ontweek de hetaere uit Korinthe.
- Of ben je eerder... een mooie vrouw??
- Neen, neen, weerde Kallirhoe af.
- Waarom zoû je niet? antwoordde de man haar bijna met hare eigen woorden. Er
zijn wel meer vrouwen onder de menigte verborgen, verkleed als mannen en jongens...
- Ik ben geen vrouw, hield Kallirhoe vol; en ik zag ook geen vrouwen om me...
- Evenmin als zij je vermoedelijk zagen, hield de man vol op zijn beurt.
Maar juist op dit oogenblik weêrklonken van overal der herauten stemmen, die
den springwedstrijd aankondigden en de golven der menigte stuwden de portieken
door, de trappen op, overvloeiden de breede wallen... O nu er bij te zijn! Want hoe
wijd ook de wallen waren en hoe ver zij zich ook strekten het Stadion langs, waar
zoo vele duizenden zich opstelden om goed te zien, was het geraden er ijlings bij te
zijn! Helaas, Kallirhoë dit maal, was reeds te laat en zij riep vloek der goden op over
den man, door wien zij zich verleid had te praten... Gevat in het vaste gedrang, achter
op de wallen, haar boezem beschermende met hare gekruiste armen, zag zij alleen,
ginds in de verte, de springers even in hun sprong zweven boven de hoofden der
voorste toeschouwers, zag zij ze even, als vogels, met gespreide armen, die als
vleugels waren, zweven boven de gespannen koorde,
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óf zag zij, hoog aan de hooge stokken, hun sprong verschijnen en weêr verdwijnen
maar kon zij de athleten niet volgen van sprong tot sprong, het geheele Stadion door...
Dààr ginds, dààr ginds fladderden de springers weg, zoo sierlijk even tegen de
blauwe lucht hunne snelle verschijning beeldende en dadelijk verzwijmende naar de
laagte toe en hoe ook Kallirhoe zich rekte, zij zag niet veel maar wel herkende zij
telkens tóch hem: zijn kop, zijn tors, zijne beide armen uitgespreid, herkende zij:
Xenofon van Korinthe...!

IX.
Nu de wallen niet weêr verlaten! Die overwinning uitgegalmd door de herauten,
golfde de menigte, deinde uit een, maar Kallirhoë liet zich niet mede slepen.
Integendeel, zij maakte zoo veel zij vermocht, baan naar de balustrade... De zon was
over den middag heen en de gouden, alomme schijn stroomde in breede, klare vakken
over heuvel, dal, tempel, Stadion, wallen, menschen en beelden, glanzende over het
grauw en geel, guldende over het blank, gloeiende over het bewegelijke, blond bruine
vleesch der duizenden, langs elkaâr krioelende aangezichten; de kleuren der
feestkleedij felden hel op en smolten in en weêr uit elkaâr; het geboomte rondom olijvezilvergrijs, cypresse-donkergroen, steeneiken-zwart - doorvlamde de zon met
breede bundels stralen en schichten... En die vreemde geur... als van rozen... maar
waar van daan...?? Kallirhoe peinsde niet lang er over, blijde, dat zij nu, in de open
gelatene leêgte, de balustrade bereiken zoû, van waar zij straks beter zoû zien... tot
zij bemerkte... De Elische Priesteres van Demeter... Pindaros... de Siciliaansche
koningszonen... allen waren opgestaan... er was een algemeen weg-beweeg... Wàt?!...
Allen verlieten het Stadion! Natuurlijk, bezon de hetaere zich: zij gingen naar het
Groote Gymnasion...: daar zouden plaats vinden het Vuistgevecht en de Worstelstrijd!!
En zich slaande op het voorhoofd, boos op zich om hare domheid, wendde zij ijlings,
was nu bij de achtersten maar drong zich door, drong meê, drong meê als dringt een
jongen, een jongen van zestien jaren, slipte hier door, gleed daar langs heen... De
trappen af, de portieken door, de Feestplaats over, langs het steeds smokende, steeds
geëerediende Offer op het Altaar van Zeus... langs het Pelopeion en den oerouden
Hera-tempel... Wàt een mannen! Was daar nog ééne
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vrouw meer tusschen dan zijzelve, zoo als die kerel had verzekerd? Zij kón het niet
gelooven! Zij was de eenige, de eenige vrouw hier, de eenige vrouw-van-liefde en
zij was gekomen... om Xenofon van Korinthe! Ook met den springwedstrijd had hij
overwonnen! Drie malen, dien korten dag, had hij reeds gezegevierd in het Pentathlon,
het gewijde Pentathlon! De held was hij reeds van het oogenblik zoû hij de held
worden van den dag?
Nu drong zij met de steeds rustig, maar stadig dringende menigte de breede
Propylaeen binnen. Voet ging het voor voet en zij zag Pindaros, de koningszonen,
de Priesteres van Demeter... Zij werden geleid naar zetels in den portiek om het
Gymnasion, van waar zij het strijdperk konden overzien. Maar de menigte, in haar
staâgen drang, ging de trappen tusschen de zuilen door, op; over de vlakke daken
der portieken krioelde zij reeds, toen Kallirhoe, met den drang mede, boven kwam...
Een plaats zoeken...! En die plaats nu behouden, zich niet meer weg dringen laten
door al die mannen, àl die mannen, waartusschen zij toch steeds, trots aangenomen
driestheid, zich te veel vrouw gevoelde om met zekerheid weêrstand te bieden...
Maar gunstig was haar het toeval: hier vónd zij een plaats, op eene bank voor de
balustrade, waarover zij in het Gymnasion zag!
Zij zat neêr en óm haar, achter haar drong, woelde, golfde de menigte op, de
menigte der mannen, nooit onheusch, maar zoo strevende sterk, de menigte der
duizenden mannen, die hier samen drongen om het Vuistgevecht te zien... Te zien
de vijf athleten; twee hunner de koppen omgoten met den nauw sluitenden bronzen
helm - de amfôtis - en de kestos om de vuisten - de buffellederen handschoenen van
riemen met koperen knoppen - maar verder naakt, als roze brons en marmer goud
getint, tusschen de omzuiling der vierkante ruimte, op het goud glinstere zand geplant
in den stand van aanval, getast de ronde ruggen, geplant de nervige voeten, gedrongen
de nek in de schouders, welvend de dijen, gebogen de knie... Vechtens-gereed die
twee, terwijl de drie andere, tusschen de Helladoniken, afwachtten hunne beurt om
zich volgens getrokken nummer met den overwinnaar te meten. Toen was het aanval
en verweer van paar na paar, en tusschen de zuilen, in het licht, op het zand werd de
wedstrijd een schoonheid te meer voor dien middag om het spiergespeel, dat eerst
als een rhythme was, voor bereidende de hartstochtelijkere schokken der plotse
vuistslagen, die sloegen
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uit en die sloegen af... En wat niets dan ruwe dierlijkheid had kunnen worden, werd
bijna, over het menschelijke heen, tot een strijd van goddelijke heroen, omdat de
strengheid der regels heerschte, der willekeur paal was en perk gesteld, omdat, trots
overgeweld van wie een ander sloeg zelfs tot bloedens toe, het rhythme bléef
zegevieren, de maat, die zelfs den menschelijken drift te-willen-overweldigen, lijn
en gratie bleef geven, die tot schoonheid verwerden: schoonheid van kracht,
schoonheid van overgeweld, schoonheid van strijd tusschen
ompantserde-vuist-uit-zwaaiende mannen. Olympia! Dit was Olympia, dit was van
de goden, van Herakles en van Zeus!

X.
Maar het schoonste van dien zonnedag was zeker in het volrijpe uur van zwaar goud
neêr zijgend middaglicht te zien voor Kallirhoe en voor de duizenden, die haar
omringden, den Worstelwedstrijd, daar ter zelfder plaatse gestreden. Want zoo als
de vijf worstelaars, beurt om beurt, de een tegen den ander, op zouden worstelen, zoo naakt als zij eerst, dien morgen, verschenen waren ten wedloop - zonder helm,
koperbeslagen handschoenen, zonder diskos, zonder springstok - zoo en niet anders
hadden eenmaal goden geworsteld en half-goden, toen zij nog de aarde van Hellas
betraden. Kallirhoe, hare plaats niet afgestaan - gebleven zij daar de lange pauze, die
den athleten gegund werd vóor den Worstelwedstrijd, die het Pentathlon besliste en
besloot - zag op nieuw de vijf: gezalfd, gekneden, stonden zij prachtig, in het zware
goud van de nog nauwlijks schuinende zon, en scheen hunne nobele jeugd ter nauwer
nood zich te heugen van loopen en werpen en springen, van Vuistgevecht zelfs niet,
schenen zij te verschijnen voor het eerst dien dag en mocht in de zielen van vier
hunner wellicht weifelen de eerste opgewektheid, omdat zij geen overwinnaar van
Vijfstrijd meer konden zijn, hun glimlach verborg den spijt en zij zouden hunne
geboortesteden en familiestammen toch eeren met te worstelen nog, te worstelen
dezen Olympiade-dag, zóo geweldig nog, als zij vermochten. En het eerste paar greep
elkander aan en om de heroën-worsteling, om die wisselende schoonheid van forsch
kronkelende lichaamslijnen, van godenlijven, bleef, als een ronde golf rondom, het
rhythme! Wat was het schoon, wat was het zuivere schoonheid, alle die standen en
grepen, alle die wisselende beeldgroepen, die de worsteling zelve
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bootste de een na de andere! Wat was het schoon, wat was het zuivere schoonheid,
de tweede strijd, de derde, toen der overwinnaars onderling: wat was het zuiverste
schoonheid, toen op kwam de Oligethide, Xenofon van Korinthe! Die reeds
gezegevierd had in den loop, in den worp, in den sprong, in den vuistzwaai! Als een
jonge Olympiër zèlve, zoon der goden, zagen hem Hellas' duizenden, zag hem
Kallirhoe den overwinnaar der drie reeds roemvol gelegde worstelaars aangrijpen.
En zijn godenglimlach bleef; zijn rug wrong nauwlijks glimmend en niet meer dan
glanst gepolijst marmer; der armen spierbundels spanden, ontspanden, der dijen
spierbundels strekten, ontstrekten, het geheele lichaam rekte en veranderde telkens
van breed uitbeeldende schoonheid, over, onder, boven het mede beeldende lichaam
des nobelen tegenstanders; de ademen hijgden, ook die der duizenden, ook die van
ééne vrouw, Kallirhoe... Toen, met de inspanning, die oppermachtig bleek, Xenofon
wentelde het breede lichaam van Argekesilas op beide schouders en hij zelve,
onwrikbaar nu, over hem heen boog, verwinnaar...
En zijn naam, in de glorie van zonneschijn-goud, omhoog jubelde, nog vóor de
Hellanodiken, nog vóór de herauten hadden gegalmd.
- Xenofon van Korinthe!

XI.
De zon ging onder, in een glorie van rooden gloed. Kallirhoë, door het opgewonden
gedrang der duizenden mannen, werd meer gedrongen, gedragen, gestuwd, dan zij
zelve, bewust, hare voeten voelde gaan. Het duizelde haar van vermoeidheid en
nauwlijks behield zij de ingeving, in de overgolving op de Groote Feestplaats, naar
het huis van Megaira terug te willen. Den begeerigen man had zij verloren. Toen zij
thuis kwam, wankelde zij binnen, in de armen der herbergierster, die op den drempel
het gewoel stond te aanschouwen. Zij stortte neêr op haar bedde, gebroken als na
een eindelooze nacht van liefde. Zij trilde over hare leden, het zwom en zwirrelde
haar voor hare oogen. Van een orgie in Korinthe, de stad der blijde genietingen, zoû
zij minder uitgeput thuis zijn gekomen dan van dezen kuischen, Olympischen dag,
dag der goden, dag, dat onder Zeus' en Herakles' blikken Xenofon van Korinthe
overwinnaar gelauwerd was van het Pentathlon der negen-en-zeventigste Olympiade!
En achter over gegooid op haar kussen, als een vrouw, die verkracht was, de
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armen ter zijde slap hangende langs het nauwe bed, lag zij, de oogen gebroken, den
mond open en viel in zwaren slaap, die bijna bezwijming was. Megaira, angstig, was
om de deur twee, drie maal komen kijken... liep dan hare gasten weêr te bedienen...
Overal, in Olympia, voor de herbergen, op de pleinen, op de Feestplaats, langs de
oevers der rivieren, zaten, met druk gebaar en heftig nagesprek over den wedstrijd,
de duizenden feestgenoten aan den eenvoudigen disch... Kort echter sliep Kallirhoe
haar zwijmslaap; toen Megaira, tusschen al hare drukte, voor de vierde maal om de
deur kwam kijken, opende de hetaere de oogen... Maar zij gevoelde zich gebroken,
onmachtig op te staan. Megaira bracht haar te drinken, te eten, dwong haar te eten,
te drinken... En zij deed het nu, gulzig, zittend op haar bed en de wijn deed vloeien
haar bloed door de aderen... Van buiten weêrklonken zingende stemmen... Gasten
riepen... Megaira spoedde zich heen...
Kallirhoe, wezenloos, bleef zitten en staarde... Nu wist zij, dat zij hem beminde,
als zij niet had gedacht te kunnen beminnen; nu wist zij, dat zij niet van vermoeidheid
alleen, ook van aandoening om zijne zege zich zóó gebroken gevoelde! O, het geluk,
dat hij gezegevierd had! Hoe was hare ziel niet dien geheelen dag als tot barstens
gespannen gebleven in de biddende verwachting, dat hij zoû zegevieren...! Zij hijgde
nu zachtjes, zij glimlachte van in haar wellende, wellende zaligheid... Het werd
donker in het kamertje. En door het open, hooge, kleine raampje scheen een vierkant
stukje blauw van de nacht... En begon wit de maan te schuinen... Volle maan... Eerste
volle maan na nachtevening...
- Lieveke, ben je beter?
Het was Megaira's stem aan de deur. Kallirhoe lachte zalig, noodde binnen te
komen, verzekerde, dat zij beter was... De oude vrouw was blij, toen zij Kallirhoë
glimlachen zag... Plotseling stond Kallirhoe op, streek zich over het voorhoofd, als
streek zij hare verwezenheid weg...
- Ben ik niet te laat? vroeg zij angstig.
- Te laat... waarvoor? vroeg de oude.
- Ik heb geslapen... ik was zoo moê. Ben ik niet te laat...? Te laat... om hem te
hooren huldigen?
- Hèm?? glunderde de oude vroolijk. Hij is het dus, natuurlijk! Xenofon? Xenofon
van Korinthe? Wiens naam door heel Olympia klinkt? Wie zoû het ook anders zijn?
Neen, mijn duiveke, je bent
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niet te laat... De maan rijst nog nauwlijks aan de laagste kim van den Kronosheuvel...
De oude hief zich naar het hooge raampje, waar de witte schijn binnen schuinde...
- En de straat en het plein wemelen nog van de feestgenoten... Maar toch, het uur
nadert en te lang talmen zoû niet raadzaam zijn voor wie goed wil zien en hooren...
Vóór de oude had uitgesproken, stond Kallirhoë reeds op den drempel. Zij keek
naar buiten. Olympia, in den nog jongen maneschijn, scheen de witte schaduw van
wat zij dien zonnemorgen geweest was. Blauwige schimmen schenen de mannen,
die langs de muren der Altis liepen, steeds hevig gebarend en pratend, en die de
Feestpoort binnen slipten. Kallirhoe, van de oude vrouw, wilde wel een korten, witten
mantel aannemen, dien zij zich omsloeg voor kilte en dauw en zij haastte zich, haastte
zich, met de anderen mede. De Feestplaats, de tempels, de zuilenhallen blankten als
een stad in de maan zelve hadde geblankt. Een witte schemer van schijn dreef over
de gebouwen en verschitterde naar het hooger geboomte toe; op de hellingen van
den Kronosheuvel stonden de cypressen, donkere fakkels gelijk tegen de nachtblauwe
lucht; fakkels, die zoo aanstonds in zuiver zilveren glanzen schenen te zullen
ontvlammen... Nog smookte het Offer op het Altaar van Zeus maar de walm verijlde,
zilverde mede in mist en in maneschijn... De menigte bewoog in een staâgen drang
terug naar het Groote Gymnasion, dat zij verlaten had na Xenofons overwinning. En
de Propylaeen zogen de menigte in en over de vlakke daken verspreidde zij zich...
Kallirhoe - het was nog vroeg en de mannen, in drukke groepen, wandelden op
en neêr, stelden zich nog niet op - had zich aan de balustrade een goede plaats
veroverd. Vlak bij verhief zich een troongestoelte, met trappen bereikbaar van uit
het Gymnasion zelve. Langzamerhand, naast haar, kwamen wie begeerig waren goed
te hooren, goed te zien, en stelden zich op en het voorbeeld deed volgen; langs de
geheele balustrade rijden zich de begeerigen. De overdadige schijn der hooger rijzende
maan baadde allen en al in het kalme, klare licht. Het scheen, dat de drukke
gesprekken er zelfs zich in verkalmden. Alles wachtte af en nauwlijks hier en daar
klonk nog een opgewondene stem, die van kansen sprak voor overwinnaars in een
volgende Olympiade, over vier jaren...
Beneden, in de vierkante Gymnasion-ruimte, was de stoet door de
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portiek binnen gekomen. Dat was bijna niet anders dan dien morgen maar om de
grootere kalmte, om de blauwe schaduwen, om het wittige licht was het
indrukwekkender nog allen te zien verschijnen: de Hellanodiken; de vijf athleten
zelve; de prijzen, drievoeten en bekers, die hen na gedragen werden... De Elische
Priesteres van Demeter met hare priesteressen... De Siciliaansche koningszonen en
de mannen van het gezag...
En het waren allen de witte silhouetten van schoonheid en waardigheid. Zij traden
de trappen op, en de menigte, van boven, verkalmde, bijna verzwegen, met nauwlijks
een murmeling aan zoo vele duizenden monden, volgde het optreden met zoo vele
duizenden oogen. Pindaros kwam, het laatst. Hij droeg het lange, wijd plooiende,
witte feestgewaad en den lauwerkrans op de lokken. En verjeugdigd in de witte
kalmte van de nacht, als zoû feest die nacht zijn, scheen hij de Apolloôn Kitharoidos,
zoo als hij de trap op kwam. Bovenmenschelijk scheen hij Kallirhoe toe. Wat wist
zij op dit oogenblik, dat de dichter géén god was, arm was, als een dichter altijd is,
hoe ook gehuldigd door heel een volk; wat wist zij, dat hij licht denken kon aan
benijderen, vijanden, kritikasters, die scholen zeker tusschen die dichte duizenden...
Op dit oogenblik zag zij en zagen de duizenden hem bijna niét menschelijk meer,
maar goddelijk... Apolloôn Kitharoidos.. het vizioen van een niet grijzende meer
maar zilverblonde zangergod, die op steeg de treden naar het troongestoelte... Een
knaap droeg hem de groote lier na... Boven ontvingen hem de anderen, als geboden
er over hèm geen priesteressen en koningszonen, geene Olympische Hellanodiken
zelfs...

XII.
Toen besteeg Pindaros den bronzen dichtertroon, die rondde hoog den rug, als tegen
de blauwe nacht zelve, met den duisterenden heuvel, waar de pijnen als feestfakkels
zich beurden. Het witte manelicht was om hem heen. En hij stond en de anderen
zaten. Vier athleten der vijf zaten twee aan twee ter zijde zijns troons. Maar Xenofon
van Korinthe zat alleen, op zijn eerezetel, den prijsdrievoet naast zich, waaruit walmde
de wierook. En door die wierook heen, rook Kallirhoë als een rozenwalm... Maar
plotseling klonk er als een akkoord van manestralen zelve. Pindaros, uit des knaaps
armen, had de lier tegen zich aan genomen en met het plektron - de staaf - de
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snaren getikt. Een heilige stilte heerschte. De zanger stond, bezield eensklaps het als
heilige, door de goden geroerde hoofd, en een trots verprachtigde zijne wit omplooide
gestalte.
Toen volgden de volle, zacht zilveren akkoorden elkander naar de Lydische wijze
op en Pindaros, zijn blik zinkende doen over den stillen, vroom gebogen kop van
Xenofon van Korinthe, zong hem de Ode toe met een stem, waarvan de klank zoo
hoog vol als diep krachtig klonk:

XIII.
Ik wil looven den stam,
Driewerf zegevierende
Te Olympia...
Weelderig Korinthe
Zal vieren mijn zang...
Xenofon, o edele Oligethide!
Groote dingen zal ik herdenken u doen!

Een rilling ging den duizenden door... Een rilling als van koorts joeg door Kallirhoe...
Een rilling zag zij sidderen over den sterken held, die daar, vlak bij, gezeten was,
stil en vroom: Xenofon van Korinthe...
Korinthier!

zong de zanger den overwinnaar toe:
Wel vaak brachten der Olympische dagen
Festoenen beurende Horen
Der zege palmen
Aan uwe edele deugden,
Die in de gewijde perken triumfeerden!
Gij dus, o opperste God!
Machtige Zeus van Olympia!
Gun, dat ik Xenofon zing,
Nu hij op de Olympische velden
Overwinnaar bleef in den Vijfkamp:
Zege nìmmer nog door sterfling behaald!
Twee malen reeds
Bekranste de Isthmische kroon
Zijn jeugdig hoofd
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En te Nemea was zijne glorie nog niet overstraald!
Zijn vader, Thessalus, met de voeten rap,
Leeft in onsterflijke herinnering voort
Aan de Alfeische oeveren...
Zijn zoon, Xenofon, gij!
Te Delfi
Zegevierde reeds in den Loopwedstrijd
En triumfeerde bij Pallas Athene's Feest
Zeven malen, zéven malen!!
Maar er zij maat in mijn zang,
En alle Xenofons overwinningen
Wil ik niet melden, om matig te zijn...

XIV.
De volle akkoorden klaterden van de snaren en het was of de maneschijn de lichtende
schaduw was van het stralend geluid. Kallirhoe, naar Xenofon, zat te staren, te staren...
En zij zag hem plots, zich en zijne aandoening nauw meester meer, toch nog
bedwingen een grooten snik van trots, die golfde onweêrhoudbaar op uit zijn borst...
Stil zat hij daar, geheel bleek in de blanke nacht en roerloos, overstelpt door te groote
eere, gebogen het hoofd... Hij herademde, de zanger zong zijne stad, Korinthe, zong
de Korinthische voorouderen, hunne wijsheid en uitvindingen en heroische deugden:
zijne schitterende woorden, zijn beelden van schoonheid klonken kunstvol op van
zijne lippen, op de maat der van zelve wellende melodie, terwijl vol akkoord na vol
akkoord breed op golfde met telkens herhaalde golven van begeleiding. De herinnering
aan de Korinthische mythe - Sisyfos, sluw en kundig, aan Hermes gelijk; Medeia,
die de Argonauten redde; Bellerofon, die Pegasos, het ros met de zilveren vleugels,
het bit dwong in den onwilligen mond - verbreedden den vlucht der Ode over het
Heden heen van Xenofon's hulde naar de onvergetelijke dingen van het eeuwige
Verleden... Maar het Heden zoû het Verleden worden: Xenofons zege zoû hem en
Korinthe de onsterfelijkheid geven van nieuwen, jeugdigen roem...
O, Koning der goden, Zeus!
Gun, dat de Oligethide
En zijn geslacht,
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Den levensbaan loopen met lichten tred,
Als de overwinnaar liep den loopbaan,
En leer hun altijd
De Maat, de heilige Maat,
Tusschen de goudene gunsten van hun Geluk!

Des zangers stem verklonk, helder schallend in het helle licht van de huldenacht en
de klaterende akkoorden volgden elkander aan het slot op of een handvol starren,
zilver en stralend neêr vielen uit de manelucht over Olympia. Allen rezen, de
duizenden rezen, er steeg nu een éénstemmig, plechtig gejuich en allen, de hand
geheven tot huldiging, zagen Pindaros, de trede afdalen van zijn dichtertroon en in
zijn armen ontvangen en omhelzen den Oligethide, den overwinnaar, Xenofon van
Korinthe...

XV.
Koorts-bevende van aandoening was Kallirhoe, met wie haar omringden, gerezen.
Niet had zij bespeurd dat, onverre van haar, de begeerige man zijne oogen niet vàn
haar gericht had... Zij drong nu met de menigte mede, de vlakke daken over, de
trappen omneêr, de portieken door... Zij wankelde... Geheel heur lichaam trilde van
te groote ontroering en van liefde... Een liefde zoo groot als zij nimmer geweten
had... In den korten mantel nauw omwikkeld, deed zij nauw moeite hare
vrouwelijkheid meer te maskeren. Liefde, ontroering, moêheid beeldden hare
mantelsilhouet niet meer die van een jongen, een jongen van zestien jaren... Maar in
de stille halflichten, wit, blauw, grijs, soms bijna blank zilver, waar het marmer
kaatste den maneschijn, was het voordoen niet noodig meer... Niemand lette haar op
- meende zij. Allen, de duizenden, in druk gesprek, met hevig gebaar, na dien rijken
dag, na die glorievolle nacht der negen-en-zeventigste Olympiade, gingen naar huis.
Op de Feestplaats zag Kallirhoe den stoet... Pindaros... de Priesteres... de
Hellanodiken... de athleten zelve... Xenofon... Er was afscheid, scheiding,
begeleiding... Als met blauwige schimmen wemelde het uit-elkander-gaan, over de
wittige plaats, waar het Offer op het Altaar versmookt was. De athleten, met geleide
van eere, gingen terug naar het Gymnasion, waar zij huisvesting ontvingen... En
Kallirhoe, niet wenden kunnende heur blik van Xenofon af, zag hem, naar zij meende,
met de kameraden zich verwijderen...
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Toen zag zij, dat hij zich als scheen los te maken, met verontschuldiging en zijns
weegs ging... Hij ging, vlug, langs den Zeus-tempel, verloor zich in de schaduw van
het eikenbosch, dat als een park den tempel omringde... Waar ging hij heen? Met
een ingeving volgde zij hem, zij wist niet waarom en met welk doel... Zij zag hem
zich begeven naar de andere Feestpoort, aan de Westelijke zijde der Plaats... En zij
wilde hem volgen... Plotseling liep de begeerige man naast haar...
Zij schrikte.
- Ik ben je gevolgd... begon hij.
- Laat mij! riep zij ongeduldig.
- Waar ga je heen? vroeg hij, verbaasd. Ik meende, dat je mij gezien hadt... Mij
gelegenheid gaf je te volgen...
- Laat mij!! riep zij heviger. Bij den heiligen Zeus van Olympia, in wiens bosch
wij zijn - smeekte zij -: laat mij!
Zij liep door. Ter zijde liep hij nog mede, niet kunnende besluiten af te laten van
wat hij een dag gehoopt had... Tot hij plots, voor zich, een man zich verwijderen zag
door de Feestpoort en... Xenofon herkende...
- Xenofon! stamelde hij. Je volgt Xenofon?
- Ja! bekende zij, bevend van koorts.
- Ga dan, zeide de man. Ik wist niet, dat je Xenofon volgde... Dat hij je wacht,
misschien... Hij is de held, de god van dezen dag... Met hèm ding ik niet meê...
Er was een eerbied, een bewondering, een trillende spijt ook, in zijn stem.
- Dank! zeide zij, innig.
Een oogenblik later had zij den man verloren... In der eiken geschaduw was hij
verschemerd, scheen hij als een nietswaardige sterveling verzwijmd in duister en
niets... Maar ginds, buiten de Feestpoort, die Kallirhoe naderde, zag zij, als een god
in het helle maanlicht, Xenofon staan... Hij stond, hij scheen wijd te ademen, breed
makend de borst en de armen had hij in een zwaai, als overstelpte hem iets te zwaars,
naar boven geworpen, of hij een last hoog van zich wierp. En zoo zag Kallirhoe hem
staan en bijna onbewust, naderde zij, niet wetende waarom, zonder doel maar
onweêrstaanbaar...
Iets als een knars van haar voet over kiezel deed hem zich wenden. En hij zag haar
zij kon zich ongezien niet maken want dit
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was een opene weide, waarlangs een weg, waaraan verschillende oefenscholen
grensden... En er was bijna geen schaduw; het was alomme licht, het licht viel als
met een vloed uit den ronden beker der maan...
Op dit zelfde oogenblik, dat Kallirhoe zich door Xenofon wist gezien, werd zij
bewust, dat een stralende, zilverachtige, maanschijnmistige eenzaamheid zich om
hen beiden strekte; om hem, die ginds, omgewend, keek; om haar, die hier, plots
aarzelend, niet wist hoe zij doen zoû... Verder vloeide, tusschen hoog riet, de Kladeos
rustig, met een kabbelende rimpeling en weêrspiegelde maanglans bij maanglans.
En, omdat de wind even opwoei, zwol plotseling een wolk van rozegeur aan van de
rivier en balsemde als een bezwijmling rondom Kallirhoë, die zich heugde, dien
morgen, op de wallen van het Stadion, die zoo vreemde, onverklaarbare vleugen...
Misschien éene seconde waren zij zoo blijven staan, nog ver van elkaâr... Toen deed
hij eenige schreden terug, toen naderde hij, toen vroeg hij:
- Wat is er?
Zij gevoelde zich stom...
- Wie ben je?
Zij wist niet te zeggen.
- Volg je mij? vroeg hij verder, fronsend de brauw; wellicht dacht hij even aan
benijder en vijand waarom zoû hij er niet hebben...?
Zij begreep, dat hij haar verdacht... En nu stamelde zij:
- Ja... Ik volgde je, Xenofon... Vergeef me... Ik ben een vrouw, en ik volgde je...
- Waarom? vroeg hij.
- Ik weet niet, zeide zij en sprak bijna waarheid. Ik volgde je onbewust. Vergeef
me: ik keer terug...
- Wie ben je? drong hij weêr.
Zij glimlachte even verlegen op. Hij zag haar nu, in den mantel, toch vermomd,
als een jongen, een jonge jongen...
- Herken je mij niet? glimlachte zij heel zacht. Ik ben Kallirhoe... Kallirhoe van
Korinthe...
- Kallirhoe? herhaalde hij, zeer verbaasd. Werkelijk, ik herken je: Kallirhoe...
Kallirhoe van Korinthe: Kallirhoe, die ik eens bezocht in hare woning van weelde,
tijdens een feest... Kallirhoe, wat doe je hier? In Olympia? Vermomd? Vermomd als
een ondeugende jongen! Wat doe je hier, zèg, Kallirhoë, in de nacht, buiten de Altis,
bij de oevers van den Kladeos?
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- Ik zeide het reeds: ik volgde je... Onbewust. En te Olympia kwam ik... om je te
zien...
- Om mij te zien??
- Om je te zien... overwinnen, in den Vijfkamp, dat geen sterveling ooit nog deed!
- En je zaagt mij?
- Ik zag je... Het was de grootste schoonheid, o Xenofon, die ik ooit zag!... Ik zag
je zegevieren... Vijf malen... Ik zag je huldigen door den Zanger... En ik was gelukkig,
gelukkig...!
- Je zaagt Olympia...
- Ja, en ik zag Xenofon...!
- Ik was ook gelukkig, gelukkig, Kallirhoe... Mijn geluk overstelpte mij... En ik
verliet de makkers... en ik ging naar buiten... ik wilde ademen, hier, in de stille
eenzaamheid...
- Ik ga...
- Blijf... Je bent gekomen... om mij? Om mij te zien... overwinnen? Je deelde... in
mijn geluk?
- Ja, Xenofon...
- Blijf nog... Zie, hoe stil is het na den dag van roem en overstelpende eer, aan dit
water...
Zij liepen samen den stroom toe. En een zware rozegeur woei aan, als een zwellende
wolk...
- Wat geurt er toch zoo vreemd zoet? vroeg Kallirhoe. Reeds dezen morgen, op
de wallen van het Stadion...
Xenofon lachte en wees...
- Zie, zeide hij. Ginds... aan de boorden van de rivier woekeren de rozenstruiken...
Zie je? De groote bloemen rozigen nauwlijks op in den bleeken maneschijn, maar
ze geuren... Ze geuren buiten Olympia, buiten de muren der Altis... Ze zijn te ver
om ons, athleten, te verweeken... En de Hellanodiken laten ze daar... laten ze daar,
uit achteloosheid... Ik rook ze nooit, in Olympia...
- Maar hier...
- Hier wèl... Ze geuren zoet, o Kallirhoe...
- Ik ga...
- Blijf toch nog... Wat volgde je me dan, als je gaan wilt...?
- Zoo men ons samen zag, Xenofon...
- Zoû gevaar loopen der Oligethiden roem...? Neen, Kallirhoe, zoo spoedig loopt
die roem geen gevaar... Blijf nog en laten wij de verre rozen niet vreezen...
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Hij glimlachte zoo goed en groot, zag op haar neêr. Zij beefde. Het was haar of zij
misdadig was... Olympia...! Dit was toch nog Olympia... Maar ginds geurden de
rozen...
- Zie, zeide hij, naast haar voort loopend. Ik heb van daag niet aan vrouwen gedacht;
ik wil dat eerlijk bekennen. Maar er zijn dagen, Kallirhoe...
Hij zweeg even; bevende liep zij naast hem in de richting van de rivier, in de
richting van de woekerende rozen...
- Dien avond, Kallirhoe, dat ik bij je kwam, één oogenblik, op je feest... Dien
avond had ik aan vrouwen gedacht... Dien avond heb ik aan jou gedacht... Je huis
straalde als een paleis... Er brandden geuren, er slingerde bloemfestoen en de aroom
der wijnen was als een offer aan Dionysos... Er waren mooie vrouwen, je slavinnen,
die dansten... Er waren mijn vroolijke vrienden, die wilden aanliggen ten maal... En,
Kallirhoe, er was... je zelve... Ja, ik herken je nu. Je bent de zelfde, al gelijk je nu
een jongen naast mij... Toen, toen was je de Vrouw... Ik herinner het me: je was
prachtig. Bijna naakt in je goudgazen peplos, bijna naakt onder een regen van parelen,
die droppelden van je hoofd, langs je slapen, over je borst... En terwijl je prachtig
was, o Kallirhoe, was je bekoorlijk en heel teeder... Weet je, toen heb ik geaarzeld...
Maar ik was een athleet, ik bereidde mij voor, voor de Isthmische Spelen... Waren
wijnen, geuren, vrouwen voor mij? Ik dronk één beker en ging... En toen ik gegaan
was, Kallirhoe... kom, laat het mij je eerlijk bekennen, in deze heilige nacht van
Olympia, terwijl de goden ons hooren, achter die zilveren hemelen, toen ik gegaan
was, gevoelde ik mij bitter. Ik was Xenofon, die reeds zoo vele malen te Delfi, te
Nemea drievoet en beker won; ik behoorde tot het edele geslacht der Oligethiden;
ik was jong, rijk, sterk... En ik was alléén, tusschen mijn makkers, verwanten. Ik
gevoelde een gemis. Ik miste de Vrouw in mijn leven... En dikwijls, daarna, in mijn
leven, o Kallirhoe, heb ik dien alsem geproefd, tusschen al de glorie, die mij
overstelpt. Laat mij je nù alles zeggen, o Kallirhoe van Korinthe, die Xenofon van
Korinthe na reisde en volgde om hem te zien overwinnen, ja, maar ook om een ànder
gevoel nog dan nieuwsgierigheid alleen laat mij je àlles zeggen: toen Pindaros mij
zijne Ode toe zong... toen proefde ik, éven, tusschen mijn groot, overstelpend geluk,
dien alsem, dien alsem van bitterheid...
Hij stond stil, zag op haar glimlachend neêr. Langs hen vloeide de Kladeos en uit
de rozenbosschen woei de adem aan van Afrodite,
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die niet heerschte binnen Olympia's muren. Zij zag op en zij zag zijn glimlach. Hij
was zoo groot, zoo sterk, en zijn glimlach was zoo rustig, zoo klaar als van een jongen
god, die zich bewust was van zijne menschelijkheid en haar aannam, zonder verdere
ontkenning en strijd. En zij zag hem zijn armen, langzaam, openen, terwijl zijn
glimlach bleef stralen, als een glans, goudener dan het maanlicht, dat haar scheen te
zwijmen...
Bijna schuchter voegde zij zich in zijne omhelzing, legde hare handen tegen zijn
schouders...
- Ik wil van het leven niet de glorie alléén, zeide hij. Ik wil ook van het leven... de
liefde...
Hunne monden ontmoetten elkaâr in den zoen, lang begeerd... Hunne oogen
ontmoetten elkâar in den blik, waarmeê zij een komend geluk in elkanders zielen
zagen...
- Niet hier! stamelde zij, bijna zwijmende van geluk. Niet hier, te Olympia...
- Neen, schrikte hij en slaakte den klem zijner armen. En vroom herhaalde hij,
heel rustig en steeds met dien rustig gouden glimlach.
- Niet hier... niet hier, te Olympia...
Zij stonden nu, los van elkaêr, na den gesloten bond.
- Te Korinthe? vroeg zij nu als een vrouw maar niet als een hetaere en heel hare
groote liefde klonk in die twee woorden.
Hij zag haar, zalig van een nieuw geluk, dat geboren ging worden, diep in de oogen
aan. En zeide toen, rustig en vast:
- Ja, mijn zoete liefde. Ja, Kallirhoë. Te Korinthe... Ga nu. Ga mij voor in de nacht,
die wentelt naar den dag, die zal zijn te Korinthe. Ga... en achter je zal ik komen en
mijn verlangen je na zenden, met dezen rozengeur meê, met den adem meê... van
Afrodite.
Zij zeide niets meer. Zij gehoorzaamde... Zij liep vooruit, zij haastte zich naar
Olympia terug, naar de Poort toe... Vóór zij de Poort binnen trad, keek zij om. Zij
wuifde den slip van haar mantel hem, daar ginds toevende, tegen als tot een blij
afscheid, vol zoete belofte, vol zaligste toekomst. In den schemer van de manenacht
zag zij zijn hand zich heffen, zag zij hem breed-uit wuiven... tot een blij afscheid...
vol zoete belofte, vol zaligste toekomst...
Te Korinthe...!
LOUIS COUPERUS.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
Voorwoord.
Doch deze dingen alle werkt ze een en dezelfde Geest, deelende aan een
iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
I Cor. 12 11.
Dat de in deze tekst vervatte eenheidsgedachte tegenwoordig opnieuw en alom wordt
uitgesproken en aanvaard, dat het menschelijk verlangen en zoeken zich al meer in
de daardoor aangewezen richting voortbeweegt -, het blijkt ons dagelijks en uit vele
teekenen. Toch wil het mij voorkomen dat er vooralsnog meer vaag en in de ruimte
wordt gesproken over ‘de Eenheid’ -, dan dat er wordt gepoogd, met dat
eenheids-besef als eenig uitgangspunt en richtsnoer, een begrensd artistiek of
historisch onderwerp naar zijn eigen eischen te behandelen -, zooals er nog steeds
meer over ‘het Begrip’, dan met begrip over verschillende zaken wordt gesproken.
Het hier volgende wil nu zijn een bescheiden poging om het gekozen onderwerp
- zijnde de ontwikkeling van het Individualisme in de litteratuur - op te trekken en
uit te bouwen op geen anderen grondslag dan het besef dat ‘alle dingen één zijn’.
Daarbij is vooral gestreefd naar eenvoud in de uitdrukkingswijze, naar duidelijkheid
in den betoogtrant, naar zuiverheid van methode en naar het vermijden dier
persoonlijke oordeelvellingen, willekeurige waardeeringen en spontane uitingen van
bewondering of afkeer, die in een overzicht niet op hun plaats zijn en waarvan het
ontbreken geenszins noodzakelijkerwijs aan kilheid en onbewogenheid behoeft te
worden toegeschreven.
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Inleiding.
Eenheid - Contrast - Tusschen Eenheid en Contrast.
Voor en aleer we tot ons eigenlijk onderwerp kunnen geraken, voor we overgaan tot
de historie van het Individualisme, zooals deze zich laat kennen uit de ontwikkeling
van de Prometheus-figuur - want voor ons is de geschiedenis van het Individualisme
de geschiedenis van Prometheus - dienen we er in de eerste plaats onszelf en den
lezer rekenschap van te geven, wat we onder individualisme zullen verstaan en welke
beteekenis het individualisme heeft, beschouwd van de Eenheid uit. En daarvoor zal
het dan weer noodzakelijk zijn, dat we, voor zoover dit betrekking heeft op ons
onderwerp, het begrip Eenheid eenigszins toelichten en uitbouwen. Zoo verkrijgen
we een principieelen basis, waaruit al het verdere zal worden afgeleid, een hechten
inslag, waardoor de feiten steun en onderlingen samenhang erlangen. Eenheid toch
laat zich lichter zeggen dan begrijpen, lichter belijden dan beleven, en wanneer we
het Eenheidsbesef opnemen in den levenden stroom van ons voelen en handelen,
niet langer het als een abstractie daarbuiten laten, dan beduidt het ook niet minder
dan een ‘omzetting van alle waarden’ - en dan is het volstrekt niet zoo ‘zoet’ en
‘troostrijk’ meer als dwepers en zwakken beweren, maar leidt daarentegen rechtstreeks
naar datgene, wat in het gemeene leven troosteloos heet, doch den waren zoeker tot
een eeuwige troost verstrekt: het verhelderend begrip zelf, ongeacht de uitkomsten
en resultaten.
Het Eenheidsbesef grijpt in het leven, zooals het ‘nederig verzoek’ van den man,
die den koning der Perzen het schaken leerde in de voorraden der Perzische
graanschuren - de formule ‘Alles is Een’ schijnt onnoozel van eenvoud en beduidt
in werkelijkheid een revolutie die geen steen op den anderen laat.
Dat het waarachtig beseffen van ‘Eenheid’ onvermijdelijk met zich brengt het
afstand doen van de illusie van den vrijen persoonlijken wil, ligt natuurlijk voor de
hand. Of men die Eenheid benoemt als Wereld-gedachte of Wereld-wil of
Wereld-energie of Wereld-proces ofwel ‘God’ in Spinozistische opvatting, de
erkenning sluit onmiddellijk eigen wil en eigen macht geheel en al uit.
Alles wat we dus waarnemen in ons zelf als drang en drijfveer, liefde en haat, wil
en energie, moet begrepen worden als werking

Groot Nederland. Jaargang 16

75
in ons van dat Eene, alomvattende, dat zich in ons voordoet als in de lamp het licht.
Menschen zijn dan scheppende instrumenten, toegerust in overeenstemming met
hunne bestemming, blind of helderziend al naarmate hun blindheid of helderziendheid
wordt vereischt tot het volbrengen van hun aandeel in het gestadige scheppingswerk
dat de zelfbestendiging van het Eene is. Ook dit laat zich eenvoudig genoeg zeggen,
doch we zullen zien, tot welke verrassende uitkomsten de geschiedschrijving leidt,
indien we den mensch voortdurend, consequent opvatten als ‘scheppend werktuig’,
en zijne hartstochten, zijn toeneiging en afneiging, walging en geestdrift, zijn liefde
en zijn haat, zijn geloof en zijn twijfel als de naar hem toegekeerde zijde van de eene
Noodzakelijkheid. Reeds mevrouw De Stael putte meer dan een eeuw geleden haar
geloof in die werkzame Intelligentie, door haar Voorzienigheid genoemd, uit de
overweging dat elk ‘moeten’ zich in ons gemoed omzet tot ‘willen’. Zij voor zich
koos als voorbeeld het moederlijk instinct bij dier en mensch voorhanden: zooals de
melk zich in het moederlijf produceert om het jonge wezen te voeden, zoo produceert
zich de liefde in het moedergemoed om het jonge wezen te schutten, in beiderlei
productie spiegelt zich de wil tot zelfbestendiging van het Eene, alomvattende, dat
we in dit verband weer ‘Natuur’ zouden willen noemen. Liefde zou dan zijn de lust,
waarvan de andere zijde de noodzakelijkheid der voortplanting is -, haat is de lust
tot vernielen en dooden, die twee groepen, twee menschen bezielt, welke krachtens
de Noodzakelijkheid niet bijeen behooren, maar vaneen. De beweging van den man
die zijn schuit afduwt van den wal om in open water te komen, is de beweging van
den haat. De weigerachtigheid van stoffen om zich te vermengen of te verbinden, is
een afspiegeling van denzelfden haat. Het is even noodig dat menschen, geslachten
elkaar haten als dat menschen en geslachten elkaar liefhebben -, zooals in het woud
de dieren elkaar verscheuren en verslinden, zoo moeten ook menschen-geslachten
elkaars arbeid onderbreken, ongedaan maken en vernielen, elkaars gebouwen sloopen
en daartoe moeten ze elkanders streven haten.
Wat we hier vertellen is op zichzelf in het geheel geen nieuws - reeds bij Goethe
en vroeger nog, in de voor-Socratische filosofie der Eleaten vinden we den wereldhaat
opgevat tegenover de wereldliefde als een noodwendigheid, een werkdadige kracht,
doch we geven het hier ook niet als een abstracte mededeeling, maar als een
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der uit het wezen der Eenheid voortvloeiende beginselen, die ons consequent tot
richtsnoer zullen dienen voor onzen arbeid en waarvan we in dat deel der letterkundige
historie, dat we tot veld van onderzoek gekozen hebben, voortdurend de gangbaarheid
en de bevestiging zullen aantoonen.
Wij zijn scheppende instrumenten en de scheppens-noodzaak zet zich in ons om
tot lust, tot onweerhoudbaren drang. Aan dien hartstocht om te creëeren - de naar
ons toegekeerde zijde van den in ons werkenden zelfbestendigingsdrang van het
Eene - dankt elk nieuw geslacht zijn aanzijn, danken wijsheid en schoonheid hun
bestaan. Want we produceeren, scheppend, niet alleen de nieuwe geslachten maar
we produceeren altijd door ook nieuwe gedachten, nieuw vernuft, nieuwe idealen en
nieuwe schoonheid. Of liever: in ons en uit ons worden de geslachten en de gedachten
geproduceerd door kracht van het Eene, ten opzichte waarvan wij de rol spelen die
de akker speelt ten opzichte van het zaad, de lamp ten opzichte van het licht, het
instrument ten opzichte van de muziek, niet zelf produceerend, maar toch tot de
productie onmisbaar. Dit meent de mysticus met zijn eigenaardig getuigenis: God
heeft mij evenzeer noodig als ik Hem God heeft mij noodig om zich in mij te
openbaren, zooals de muziek het instrument dat op zichzelf ondergeschikt, misbaar
en toch in wezen onmisbaar is.
Wie nu het besef van de Eenheid als een levend bezit, dat hem nimmermeer verlaat,
in zich heeft opgenomen, die zal niet alleen niet van zich zelf getuigen: ik wil, maar
ook niet: ik denk.
De illusies van het zelfstandig willen en het zelfstandig denken komen voort uit
het misleidend aanzien van onze hartstochten en onze energieen, waarin zoo krachtig
het ‘Ik’ zich schijnt te openbaren, dat het werktuig zichzelf leidend beginsel waart.
Zoo zou de vallende steen, kon hij, van zichzelf getuigen: ‘ik spring’, en de piano
bespeeld door menschenhand ‘ik zing’, en de boom, door wind bewogen ‘ik wuif.’
Maar de bewuste mensch, de mensch in wien gedacht wordt, beseft dan ook dat er
in hem gedacht wordt, dat ‘het denken’ is een werking, een openbaring van het Eene,
zoo goed als ‘het regenen’ en ‘het roesten’, het ‘veranderen’ en ‘het sterven’ - het
denken is een creatie, waarvan de productie heet: Waarheid.
Verreweg de meeste menschen kunnen dit volkomen afstand doen van zichzelf
niet verdragen, de illusies van vrijmachtig denken en vrijmachtig willen - en zoovele
andere illusies - behooren
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tot de absoluut noodzakelijke onderdeelen van hun geestelijke uitrusting. Omdat dit
zoo is, zullen ze zich tegen de klaarste evidentie in aan die illusies blijven vasthouden.
Die behooren tot hun wezen, daaraan steun verleenend, zooals de steunbladen de
nog zwakke, onontplooide bloem. Ontplooit zich de bloem, zoo vallen de steunbladen,
overbodig geworden af, ontplooit zich de mensch tot vollen geestelijken wasdom,
zoo ontvallen hem een voor een zijn illusies van levensdoel en voortbestaan, van
vrijmachtigheid en zelfstandigheid. Aldus leert ons dan reeds de rede, wat de historie
altijd en overal bevestigt: dat steeds de geringste geesten het sterkst de illusie van
vrijmachtigheid en onafhankelijkheid hebben en dat het altijd de groote en sterke
geesten waren, die ten volle afstand konden doen van ‘vrijen wil’ en ‘zelfstandigheid’.
Zooals Spinoza. Niemand krijgt meer ‘waarheid’ dan hij dragen kan, meer licht dan
zijn oogen lijden, ook daarin spreekt de uitnemende Redelijkheid!
Doch wie tot ontplooiing gekomen zich in de Eenheid weet, ontleent aan dit weten
een rijkdom en een kracht, waardoor hij zijn egocentrische en anthropocentrische
wanen en verwachtingen - ‘vrijheid’ zoo goed als ‘doel’ en ‘doel’ zoo goed als
‘persoonlijk voortbestaan’ - kan ontberen en dan nog rijk en sterk blijft bovendien.
Het is onze bedoeling bij de behandeling van ons onderwerp, den mensch
voortdurend op te vatten als scheppend, handelend, ageerend, schijnbaarwillend
instrument en zijn handelingen te beschouwen uitsluitend van de eenheid uit,
overeenkomstig de krachtens het wezen dier eenheid in het leven der menschen en
der geslachten zich openbarende noodzakelijkheid, gelijk ons de rede die leert, opdat
we er daarna in de geschiedenis van mensch en menschheid de bevestiging van zullen
vinden.
Van de Eenheid uitgaande, moeten we de Eenheid onmiddellijk weer laten varen.
We moeten de Eenheid voortdurend beseffen en voortdurend dat besef van ons
afzetten kunnen, het terzelfdertijd behoudend. Immers zoodra we spreken, spreken
we over afzonderlijke dingen. Welke is de verhouding van de afzonderlijke dingen
tot de Eenheid? Hoe zijn ze uit de Eenheid gekomen en hoe zouden ze weer daarin
kunnen opgaan? Ziedaar de vraag, die het ontwakend eenheidsgevoel zich leert
stellen, 't welke met het afzonderlijke geen vrede meer vindt
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en tegelijkertijd voelt het afzonderlijke steeds van noode te hebben. De verhouding
van het Afzonderlijke tot het Eene is, onder welke formulen men het zegt, bij slot
van rekening het onderwerp, het eind probleem van alle denken. Men kan nu zijn
formule kant en klaar in een gehoorzaal in ontvangst gaan nemen en in het gunstigste
geval daarna de toepassing ervan beproeven - men kan ook gestadig en aandachtig
zichzelf en het leven gadeslaande, eindelijk en ten leste, de formule uit de diepten
van eigen-Ik voor zich zien oprijzen -, men bezit dan allicht niet zoo veel, maar wat
men bezit is inniger en eigener met het diepste wezen vergroeid -, staat niet als
abstractie naast en buiten het eigenlijk leven. Wie als ‘zoekende ziel’ geboren is, met
als hartstocht der hartstochten in zich den drang om te begrijpen, zal zeker al jong
getroffen worden door het wankele, vervloeiende en betrekkelijke, van wat hij als
kind en van nature vast en hecht had gewaand en waaraan hij steun zocht en meende
te vinden. Dit klemmende, steeds dieper in hem grijpende besef dat geen enkel ding
vaststaat, zet zich dan in den aanvang om tot benauwenis, tot vertwijfeling, de ware
tragedie van den eenzaam-zoekende, die door minder hartstochtelijk naar begrijpen
dorstenden, niet beleefd en niet begrepen kan worden. Want begrijpen is zijn. Wij
hebben deze tragedie eerder beschreven in een werk van onze hand (‘Heleen’). Wie
als het in dat boek beschreven kind, geboren is om door smarten zich op te worstelen
tot Begrip, zal in den aanvang uit alle ervaring stof tot smarten putten. Zoo uit de
eenvoudige proef op school met de drie bakjes water: koud, lauw en heet. Het lauwe
water is ijzig, voor wie de hand uit het heete haalt, het is zoel, voor wie uit het koude
komt. Zijn kou en warmte dan niet op zich zelf? Zijn ‘mooi’ en ‘belangrijk’ geen
dingen op zichzelf? Is geen enkel ding een bestaand ding op zichzelf? Het gevoel
van verflauwing en nameloos ongeluk, dat optreedt in den geest, die zijn allereerst
steunsel van stelligheden en vastheden prijsgeven moet, kan alleen worden beleefd,
niet beschreven. Maar daar doorheen klimt de groeiende tot dien staat, waarin hem
alle leven goed is, mits hij het begrijpe en hij aan geen troost en geen vastheid meer
behoefte heeft dan aan die van het Begrip zelve. Wat hem dan eenmaal tot
vertwijfeling bracht, gaat als een kalm licht over zijn leven schijnen, in de klaarte
waarvan hij alle dingen beziet: de eenige realiteit is het contrast.
Is het niet in onze taal? ‘We kunnen niet zien’ - zegt men,
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maar ook: we kunnen niet onderscheiden. Het begrip ‘koude’ dankt zijn ontstaan
aan temperatuursverschillen, warmte ook; dag en nacht, stil en rumoerig - het zijn
alle, we weten het, slechts onderscheidende dubbelwoorden, saâmhoorende
contrastbegrippen. Er is geen andere realiteit dan het contrast. Het woord voor zien
is onderscheiden -, het woord voor eer is ook onderscheiding. Men kan niets meer
voor iemand doen, dan door hem anders dan anderen te maken. Daar de dingen
bestaan door hun verschil met andere dingen, zoodat ook menschen, in het geestelijke
en het stoffelijke, slechts bestaan door hun verschil met anderen, zoo verleent men
hen relief, versterkt iemands bestaan, door hem een onderscheiding te verleenen. Dit
doet men gemeenlijk, wanneer hij zich heeft onderscheiden. Daden òok ontleenen
hunne beteekenis, hun zijn, aan de geringere beteekenis van andermans daden,
dapperheid is verdienstelijk door de lafheid van anderen, ja dapperheid bestaat slechts
daardoor. Vele toestanden bestaan niet, omdat hun tegengestelde toestanden niet
bestaan. Meer contrasten, meer onderscheidingen zouden dus het leven
gecompliceerder maken.
Alles is onderscheid. Zien is onderscheiden (ook hooren, proeven en alle natuurlijke
waarneming, denk aan het geluid dat men hoort als het ophoudt) maar daarmee is
het niet uit.
Leeren is onderscheiden, kennen is onderscheiden, begrijpen is onderscheiden.
Elk vermogen is onderscheidingsvermogen. Elke ontwikkeling is de ontwikkeling
van dat vermogen. Qui bene distinguit, bene docet. Toerekenbaar is hij, die ‘oordeel
des onderscheids’ bezit -, oordeel alleen ware al voldoende -, alle oordeel is dat des
onderscheids. Dat wegen en meten vergelijken en onderscheiden is, behoeven we
niet te zeggen, en wie er op let zal bemerken dat hij voortdurent spreekt in
onderscheidingen en gelijkenissen. Critiseeren beteekent vergelijken, scheiden. In
‘uitmuntend’ en ‘uitstekend’ zit de vergelijking met het andere, het geringere. Alle
kennis is zelfkennis -, tot die zelfkennis komen we door het contrast tusschen onszelf
en anderen, of het andere.
Zien we geen contrast dan onderscheiden we niet, dan zien we dus niets. Wie ooit
een serie lezingen gehouden heeft over boeken en menschen uit verschillende tijden,
zal hebben ervaren, hoe het absoluut noodzakelijk is, bij het behandelen van een
volgend tijdperk steeds weer aan de eigenschappen van een vorig tijdperk te
herinneren - dat vorige tijdperk als het ware voortdurend naast het
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laatst besprokene te houden - ten einde de contrastwerking te behouden, daarzonder
zal de gemiddelde toehoorder alles wat hij hoort voor natuurlijk’ en van zelfsprekend
houden, dank zij het aanpassingsvermogen, dat voor den mensch een geluk en een
ongeluk tegelijkertijd is. Het is de voorwaarde van ons leven en de rem van onze
ontwikkeling. Het maakt dat we onszelf in onszelf niet meer onderscheiden kunnen,
het maakt dat we geen leugen van waarheid en geen recht van onrecht onderscheiden
kunnen. Want we merken de dingen slechts op, door hun contrast met andere dingen.
Daarom leeren we door contrasten. Maar we worden ook ziek door contrasten. En
daarin dient ons het aanpassingsvermogen. In het geestelijk leven beduidt het echter
stompzinnigheid. Vandaar dat moralisten en maatschappij-hervormers, die hunne
lezers van de leugenachtigheid en onwaarachtigheid hunner eigen maatschappij
overtuigen willen, altijd een kind of een onnoozele introduceeren, waarvan het zuiver
voelen en simpel denken dan het dwaze en onsamenhangende en verdorvene van
instellingen, die we, door er in te leven, niet meer ‘zien’ - evenmin als we den stank
ruiken, waarin we leven - als in contrast doet uitkomen. Als voorbeeld: Voltaire's
‘l'Ingénu’. Dezelfde bedoeling heeft de moraliseerende dierfabel. Begrijpen is
vergelijken - wie nu Swift's schildering van de ‘Yahou’ leest, zal onbewust een
vergelijking maken tusschen de opgesomde eigenschappen van het afschuwelijke
dier en eigen eigenschappen, met de heimelijke bedoeling door contrast tot
zelfverheerlijking te komen - waarbij hij dan, zoo hij althans daarvoor vatbaar is, tot
zijn schrik ervaart, dat die eigenschappen de zijne zijn en tevens dan hun slechtheid
en onwaarachtigheid beseft! Schrijvers, die het tooneel overbrengen naar een vreemd,
meestal gefingeerd land - Voltaire's ‘Eldorado’, Thomas Morus ‘Utopia’ - doen
hetzelfde; door het contrast met andere zeden, waar naast dan altijd bij monde van
een schipbreukeling of reiziger uit eigen land een vergelijkend tafreel van eigen
zeden wordt gegeven - moet de lezer dan het ware inzicht in het dwaze en slechte
van die eigen zeden krijgen, waarmee hij te zeer is vergroeid.
Niet steeds is het contrast zoo scherp bedoeld, somwijlen wil de schrijver niet
meer doen dan aantoonen, dat er naast de eigen zeden ook andere zeden mogelijk
zijn, zonder dat deze juist belachelijk of immoreel moeten heeten - dan dient het
contrastgevoel om er den lezer van te doordringen dat het eigene niet het eenige, niet
het natuurlijke, niet het vanzelfsprekende is, dan wordt
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contrastgevoel: betrekkelijkheidsgevoel, met de verdraagzaamheid en redelijkheid,
die eruit voortvloeien moeten. Plato zeide: ‘Alle wijsheid stamt uit verwondering’
en diegene verwondert zich, die, het eigene altijd het eenig-mogelijke gewaand
hebbende, plotseling een tegengestelde mogelijkheid, een contrast onderscheidt -,
we verwonderen ons door contrasten, door vergelijkingen en onderscheidingen -, we
komen dus dáárdoor tot wijsheid.
We hopen voortdurend bij het behandelen der boeken en feiten in de volgende
bladzijden op de geweldige beteekenis van het contrastgevoel en op de remmende
werking van ons aanpassingsvermogen terug te komen.
Alles wat is bestaat door contrasten, ook wij; het contrast is de voorwaarde van
ons bestaan, daarom is zulk een groot deel van onze energie op het creëeren en
behouden van die contrasten gericht.
Kan men iemand meer vleien dan door hem gedistingueerd te noemen, dat is:
anders dan anderen -, kan men hem meer grieven dan door hem commun te noemen,
dat is: juist als een ander?
Distinctie, anders dan anderen te zijn, is de voorwaarde van ons zelfbehoud, daarom
streven we naar distinctie -, wat ons soms een hebbelijkheid schijnt, is een
Noodzakelijkheid, een levenseisch, omgezet tot ‘lust’. Alle ‘zucht naar zelfbehoud’
is tot distinctie-zucht terug te brengen, omdat wij immers bestaan door distincties,
door hen te handhaven, handhaven we ons zelf. Door ons te voeden, handhaven we
het contrast tusschen ons eigen organisme en andere organismen, voeden we ons
niet, zoo sterven we, ontbinden en worden opgelost en opgenomen door andere
organismen -, de distinctie van een eigen lichaam hebben we prijs gegeven.
Onderscheiden we ons geestelijk op geen enkele wijze, dan worden we ook opgelost
en opgenomen, het zit al in de taal: hij VERDWIJNT in de massa.’ We zoeken altijd
en overal distinctie, tot ons behoud. Wie ze niet zoekt in den gewonen zin, voor wie
het woord ‘gedistingueerd’ zijn bekoring verloren heeft, die wil dan toch en juist
dan.... origineel zijn, wat precies hetzelfde beteekent. Wilt ge een vrouw een japon
aanprijzen, noem dan die japon apart. Een kind weet geen hooger lof voor zijn spel
en zijn vermaak dan dat het ‘eenig’ was. De geheele handel in vreemde postzegels
is gebaseerd op het najagen van distinctie, en de waarde van al het ‘zeldzame’ om
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zijn zeldzaamheid. Een der weinigen in de wereld te zijn, die een onnoozel vodje
papier, een der fameuze postzegels van Mauritius bezitten, welk een distinctie.
Vele rijke menschen zijn gierig en ze worden te gieriger, naarmate ze rijker worden.
Niet ten onrechte zegt het volk: hoe kaler, hoe royaler. Naïeve zielen vragen zich af,
hoe het mogelijk is, dat ze van hun vaak onbruikbaren overvloed geen afstand kunnen
doen. Men begrijpt dit echter wanneer men hun geld aanmerkt, niet als genotmiddel,
niet als machtsmiddel, maar als distinctiemiddel. En zooals dan een generaal hooger
is dan een korporaal, zoo is een millioen een krasser distinctiemiddel dan een ton.
Wie dus zijn bezit verkleint, vermindert zijn geestelijke levensmogelijkheid - tenzij
men, als Amerikaansche milliardairs, een nieuw distinctiemiddel put uit het weggeven
van fabelachtige sommen, een begeerlijker distinctiemiddel ook, omdat het zeldzamer
is.
Het bezit is een distinctiemiddel, omdat het ‘bezitten’ een distinctiebegrip is. We
bezitten, doordat anderen niet bezitten, of we bezitten, doordat we vroeger niet bezaten
-, pas dan en daardoor voelen en genieten we ons bezit. In het Rijksmuseum, ons
aller bezit, zal niemand eenigen ‘sense of property’ gevoelen, want wat allen te zamen
bezitten, dat bezit niemand. De distinctie creëert de realiteit. Alleen op de wereld te
zijn, alleen op een eiland te zijn, geeft niet dat trotsch en behaaglijk gevoel, dat men
lezen kan op het gelaat van den bezitter, wanneer hij òf door den nijd van anderen
voortdurend wordt herinnerd aan zijn bezit òf wanneer hij pas bezit, en dus het
dubbele distinctie-gevoel smaakt, dat tusschen voorheen en thans en dat tusschen
zichzelf en anderen. In de sfeer van het bezit werkt het ‘aanpassingsvermogen’ als
‘wennen’ en ‘afstompen’ - het contrast, de realiteit, wordt niet meer gevoeld en moet
door voortdurende nieuwe aankoopen voortdurend opnieuw worden opgewekt.
Wanneer de brave dominee in de Simplicissimus-anecdote aan den schransenden
heereboer vraagt of al dat overdadige eten en drinken hem nog wel smaakt als hij
aan de nooden der armen denkt, dan antwoordt hij, met brutale boeren-oprechtheid
‘juist dan smaakt het mij.’
Dat sentiment is ons geen van allen vreemd, al heeft het zich uit het gebied van
eten en drinken opgewerkt naar dat van geestelijken eigendom en geestelijk genot -,
wanneer iedereen iets heeft, of
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kan, dat wij hebben en kunnen, dan genieten wij dat niet meer. Daarom zijn er zooveel
‘bezwaren’ en ‘klemmende argumenten’ tegen opheffing van standenscholen - de
dure school is een distinctiemiddel - tegen middelbaar onderwijs ook voor de
volksklasse - het einddiploma gymnasium is een distinctie-middel, - tegen het
democratiseeren van den spoortrein - eerste klase reizen is een distinctiemiddel en
men behoeft niet te verwachten dat diegenen die over geen andere distinctiemiddelen
de beschikking hebben, daarvan en van wat ermee samenhangt zoo licht afstand
zullen doen. De distinctie-drang houdt het lintje in eere, ook bij hen, die erom
glimlachen. Kon men op de een of andere wijze openlijk demonstreeren dat men
voor de onderscheiding heeft bedankt, dan zou men die onderscheiding verre verkiezen
boven het lintje zelf. Zoolang dit niet gaat, dragen zij het, mèt een glimlach en ondanks
den hoon op het ‘vodje zijden band’ dat in werkelijkheid een deel van hun leven is,
dat hen voor ‘verdwijnen’ voor ‘opgaan’ (ondergaan) in de massa behoedt.
Van dien aard is ook het felle verzet van den Franschen adel aan den vooravond
van de Revolutie en tegen de dreigendste eischen hunner tegenstanders in, tegen het
betalen van belasting, terwijl ze, in hun liefdadigheidsbevliegingen à la Rousseau
het dubbele weggaven en daarbij het tiendubbele spilden. Ook hier het vastklampen
aan een distinctie-middel, te kostbaarder, waar de reeele distinctie tusschen adel en
niet-adel of verdween in een algemeene oververfijning, of niet meer werd erkend en
dus op die manier verdween.
Reeds Thomas Hobbes voelde de kracht van den distinctie drang, zonder er
nochtans een levensvoorwaarde, het Leven-zelf in te zien. Maar wel zegt hij, in de
inleiding van zijn Leviathan dat menschen elkaar zoeken om zich van elkaar te
onderscheiden, en geenszins omdat ze, als Aristoteles leerde ‘gezellige dieren’ zijn
- zich als het ware aan elkander van eigen leven te vergewissen, dit door contrast
met anderen realiteit te verleenen. Want de dingen bestaan alleen door hun contrast
met andere dingen en niet op zich zelf.
Niet elkeen zoekt hetzelfde distinctie-middel, evenmin als we allen hetzelfde eten.
De een wil de rijkste, een ander de knapste, velen willen ook de mildsten, anderen
de nederigsten zijn. Sommigen zoeken hun distinctie-middelen in het versmaden van
distinctie-middelen. Omdat niemand anders dat doet, is dit dan juist een verfijnd
distinctie-middel.
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De Schotsche schrijver Ian Maclaren vertelt in een zijner verhalen van een bisschop,
die zijn eigen tasch draagt en in zijn bisschoppelijk gewaad derde klasse reist, als
van een toonbeeld van nederigheid. Is die bisschop noodzakelijkerwijs zoo
buitengewoon nederig? Het valt veeleer te vreezen, dat hij zich door zijn nederigheid
wenscht te onderscheiden; zoo zoekt hij zijn distinctie en laat andere bisschoppen
eerste klasse reizen met een kruier die hun tasch draagt, wat voor een bisschop zoo
een bijzondere distinctie niet is.
Voor den een is de eerste klas, voor den ander de derde klas een distinctie. Wie
in de een of andere kunst of wetenschap uitmunt, zich naam heeft verworven,
waardoor hij zich van anderen onderscheidt, versmaadt gewoonlijk de
standsdistincties, die men tegenwoordig van lagere orde acht of zegt te achten - we
komen ook hierop uitvoeriger terug - en doet dat dan lang niet steeds zonder ophef.
De artist van adellijken of patricischen huize kan licht smalen op zijn standgenooten,
die zoo blij zijn met hun titel, en zich zoo angstvallig handhaven in hun kaste -, maar
hij dient te bedenken, dat de titel, het standsverschil in het algemeen het éénige
distinctie-middel is voor den anonymus. Vandaar dat in vrouwen die zelden in staat
zijn zich persoonlijk te onderscheiden, het standsgevoel over het geheel sterker is
dan in mannen, al zullen in vele gevallen de moeders zich toch weer minder verzetten
dan de vaders tegen een ‘mésalliance’, door dat allesoverwinnend moederlijk instinct,
dat niet of niet zoo sterk in den man aanwezig is - vandaar dat iedereen doet alsof
hij niet om stand of titel geeft, maar er in werkelijkheid toch wel om geeft -, tenzij
onder bijzondere omstandigheden, een krachtiger distinctie-effect wordt bereikt met
het eenigszins nadrukkelijk afwijzen van een adellijken titel, gelijk dat in het begin
van de vorige eeuw het geval is geweest. Nu het geslacht dat van die uiting van
patriciersfierheid getuige was, overleden is en het distinctie-middel daardoor zijn
realiteit heeft verloren, ziet men vele betrokkenen weer naar een titel terugkeeren of
terugverlangen.
Eenzelfde verschijnsel in de studenten maatschappij. Dertig, veertig jaar geleden
was het geen gebruik als student zijn adellijken titel te voeren, het student-zijn alleen
gold als een voldoende, als een betere distinctie; voor het betere kon men het mindere
versmaden, vooral als men zich uit het versmaden-zelf nog weer een distinctie-middel

Groot Nederland. Jaargang 16

85
creëerde -, thans, nu het student zijn allerminst meer een distinctiemiddel is, maar
‘commun’, doet de adellijke titel in de studenten maatschappij opnieuw weer opgeld.
Dit bewijst niet dat de hedendaagsche studenten wereldscher of ijdeler zijn dan die
vroegere, maar dat deze op andere wijze hun distinctie-zucht bevredigen konden.
Alles wat we doen tot ons behoud en tot onze glorie - ten einde te zorgen dat we
niet ‘verdwijnen’, lichamelijk of geestelijk, is tot distinctiedrang terug te brengen.
De distinctie-wil is primair, zijnde onmiddellijk voortvloeiende uit de
noodzakelijkheid van ons bestaan, zich in ons voordoende als begeerte om te bestaan
-, daarom kan men ook bezwaarlijk, zoo als velen doen, den machtswil als primair
beschouwen, wèl hangt de machtswil onmiddellijk samen met den distinctie-wil,
daar er wel geen contrast tusschen mensch en mensch zoo groot is als dat, waarin de
eene mensch macht heeft over den ander -, vandaar dan ook dat ‘macht’ misschien
wel het meest-gezochte en moeizaamst-nagestreefde distinctiemiddel is.
Omdat de distinctiedrang onmiddellijk samenhangt met ons levensbehoud en we
dus altijd distinctie zullen willen, om niet te ‘verdwijnen’, daarom kan men
bezwaarlijk gelooven in een toekomststaat, waarin elk genoeg zal hebben en niemand
meer begeeren. De ‘meerhebberij’ waartegen Plato in zijn geschriften reeds toornde,
wortelt dieper dan het verlangen naar de dingen, die voor geld gekocht kunnen worden
en bereikt kunnen worden, en die voor vele sobere en onontwikkelde naturen
nauwelijks eenige bekoring hebben, ja, die hun veeleer tot last zijn, zonder dat ze er
daarom aan denken, afstand te doen van ook maar een deel van hun bezit. Het is op
den distinctie-drang, op den algemeenen afkeer van wat commun is, dat het
communisme steeds is afgestuit, op den langen duur - waarom het toch altijd wordt
gedroomd en zelfs, zij het voor kort, gerealiseerd, hopen we in een volgend hoofdstuk
uiteen te zetten - het is daarop, dat elke heilstaat van tevreden menschen afstuiten
zal. Zoolang niet elkeen in de gelegenheid is, zich in andere richting te onderscheiden
- en ook de ondenkbaarheid daarvan hopen we aan te toonen - zal de behoefte en het
vermogen zich te onderscheiden zich blijven richten op ‘meer bezit’ en ‘meer macht’.
Wanneer men ons de bewering ‘er zal altijd concurrentie zijn tusschen de
menschen’ klakkeloos uit de empirie gegrepen, als
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een grondwaarheid voorhoudt, mogen we haar betwijfelen, indien ze niet strookt met
onze illusies en droomen -, zien we echter de distinctie als voorwaarde van ons
bestaan, de distinctie-begeerte als uitvloeisel van onzen drang om te bestaan
onmiddellijk uit de structuur des levens afgeleid, dan kunnen we er bezwaarlijk aan
ontkomen. Want we leven in en door contrasten, ons leven is uit contrasten
opgebouwd; door contrasten ontstaan, houdt het zich door contrasten in stand.
De Eenheid kan, zagen we, noch met de zintuigelijke waarneming, noch met het
begrip genaderd worden, zoolang ze in zichzelve Een en onverdeeld zich in stand
houdt -, wij kunnen op geen enkele wijze tot besef van de Eenheid komen, dat wil
zeggen de Eenheid, die wij mee-zijn, kan op geen enkele wijze tot het besef van
zichzelf komen, zonder voortdurend in contrasten uiteen te vallen. Zoo onderscheiden
we de kleuren, wanneer het witte zonlicht ‘uiteenbreekt’ - dit is een vergelijking,
gebaseerd op een theorie, die ons in onze schooljaren werd geleerd; ze kan sindsdien
verworpen zijn, zonder dat de vergelijking daarvan hinder ondervindt, deze toch wil
niets bewijzen, alleen verduidelijken - maar alle kleuren te zamen zijn de volkomen
kleurloosheid.
Alles is niets. Aan zulk een voortdurend in alle denkbare wijzen ‘uiteenbreken’,
‘openvallen’ van de Eénheid dankt elk ding zijn afzonderlijkheid, zooals elke kleur
haar afzonderlijkheid dankt aan het uiteenbreken van het witte licht en aan het
medebestaan, daardoor, van de andere kleuren. Maar daarom is ook elk afzonderlijk
ding een begrensd, een bepaald, een onvolkomen, we kunnen zeggen een ‘half’ ding.
Alles is Een. En alles is Contrast.
Onze wereld is dan een wereld van uit de Eenheid gebroken, losgevallen
afzonderlijkheden, van uit-één-gevallen dingen, contrasten, door middel waarvan de
Eenheid, brekende, zich in den mensch, van zichzelf bewust wordt, en terwijl ze zich
van zichzelf bewust wordt, wordt ze zich ook van haar gebrokenheid bewust en reikt
weer naar herstel, naar volmaaktheid van zichzelf terug. Duidelijk ervaren wij, hoe
die immer zichzelf uiteenbrekende en in de contrasten zich van zichzelf
bewust-wordende Eenheid weer naar zichzelf terug begeert. Het gebrokene wil zich
weer heelen, het losgestootene reikt naar zijn oorsprong terug.
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Talloos zijn de uitingen in den mensch van dat Eenheidsverlangen, van dat
verlangen-der-Eenheid; in hem: verlangen naar de Eenheid. De vrome noemt het:
‘heimwee naar het Vaderhuis’ als naar een gemeenschappelijke woonstêe, waar alle
verschil opgelost, alle contrast weggenomen zal zijn. De Evangeliën, de brieven van
Paulus zijn doortrokken van dat Eenheids verlangen, dat Eeuwigheidsheimwee -, het
is de grondslag van alle religieuse gevoel -, het is ook de grondslag van alle wijsgeerig
streven. De Eenheid beleven of ‘God beleven’ heet het de eene, de Eenheid beseffen
heet het de ander - beide, godsdienst en filosofie, worden geboren uit onzen nood,
uit het eeuwig verlangen naar Eenheid van den geest, die zich uit haar oorspronkelijk
verband voelt losgestooten, en zijn afzonderlijkheid niet dragen kan - het is in alle
reiken en jagen en hunkeren naar het ‘Absolute’ met de wereldzatheid en
levensmoeheid, die daaruit voortvloeien.
Liefde is het eenheidsverlangen bij uitnemendheid -, liefde in al hare vertakkingen,
de liefde van den man tot de vrouw, waarbij de beide organismen tot een Eenheid,
ondeelbaar, in elken zin, willen te zamen vloeien, waarbij immers elk
meeningsverschil, ook het geringste, aandoet als scheuring en scheiding, en zij worden
tot ‘één vleesch’.
De liefde van den mensch tot de menschen, het gevoel van broederschap, dat
verschillen haat, tot communisme drijft, waarin de persoonlijkheid zich één met allen
voelt. De Rechtvaardigheid, op besef van innerlijke gelijkheid, van éénheid gebouwd
- zij herkent ‘het vreemde’ als het ‘eigene’ - evenzoo de Wijsheid, die er juist op uit
is al het vreemde tot het eigene te maken, alles dat uit Liefde en Redelijkheid
voortvloeit, hoe het ook heeten moge, welke vormen we het in den loop der tijden
en in de elkaar opvolgende menschengeslachten ook zien aannemen, het is alles terug
te brengen tot Eenheidsverlangen.
Daar we nu echter gezien hebben, dat ons gansche afzonderlijke leven zich staande
houdt in contrasten, dat we leven door en in en uit contrasten, dat de zucht naar
distinctie een onmiddellijk uitvloeisel is van onze zucht naar zelfbehoud, ja, in wezen
die zucht zelve -, zoo volgt hieruit volkomen logisch, dat alle eenheidsverlangen
tegen ons eigen persoonlijk leven is gericht, een vermindering van onze
bestaansmogelijkheid, een poging tot zelfmoord, een eigenhandig ondergraven van
den grond waarop wij staan. Eenheidsverlangen in Doodsverlangen.
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Aldatgene, wat we gewoon zijn te noemen de heerlijkheid des levens, de goedheid
en wijsheid, liefde en rechtvaardigheid, medelijden - dat is vereenzelviging met
anderen - en begrip - dat is vereenzelviging met het andere, want begrijpen is zijn -,
alles, in ons, dat er op uit is contrasten op te lossen, verschillen te boven te komen,
is doodsverlangen, levensbedreiging, levensvernietiging. En dat doodsverlangen is
overal en in ieder. We zijn altijd door de vijanden van ons eigen leven. Elke daad
van liefde en rechtvaardigheid vermindert onze eigen bestaanskracht.
Zoo bedoelt het Prometheus, in Goethe's dramatisch fragment van dien naam,
wanneer hij Pandora antwoordt op haar vraag wat ‘Dood’ beteekent: ‘Wenn du, in
immer eigenstem Gefuhl, omfassest eine Welt; dan stirbt der Mensch’
De Indische mysticus brengt zich om de Eenheid te beleven, in een toestand, die
het sterven het meest nabij komt.
Opgaan is tegelijkertijd ondergaan. Voor zoover we de verschillen tusschen
ons-zelf en anderen haten, haten we ons eigen leven.
Elk dispuut, elke poging om anderen tot eigen overtuiging over te halen, is een
poging tot moord en zelfmoord, zooals de osmotische werking moord en zelfmoord
is. En toch moeten we dit altijd ‘willen’. Er bestaan immers geestescontrasten, die
het samenleven onmogelijk maken, die voor beide partijen de gemeenschappelijke
lucht vergiftigen - wie ze tracht te vernietigen, op te heffen in de Eenheid pleegt
nochtans een aanslag op het eigen leven, dat juist door en in en uit verschil met
anderen, met het andere is opgebouwd.
Opheffen! Het prachtige, diepzinnige woord drukt alreeds de tweeledigheid, de
tegenstrijdigheid, die wij bedoelen, in zijn tweeledige beteekenis uit. Opheffen beduidt
veredelen, verheffen, schooner en grooter maken - men spreekt van ‘zedelijke
opheffing’ van gevangenen - het beduidt tegelijkertijd, vernietigen, doen verdwijnen,
dooden - men spreekt van de ‘opheffing’ van een tol, van een cijfer - en in die
tweeledigheid ligt de gansche innerlijktegenstrijdige werkelijkheid vervat. Wie iets
opheft, naar de eenheid, vernietigt het inderdaad als afzonderlijkheid.
Eenheidsverlangen is doodsverlangen.
Door contrasten tot kennis gekomen, is de hoogste bestreving van der menschen
kennis: het opheffen van contrasten - en daarmee: het opheffen van de voorwaarde
zijner kennis.
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Door uitéén-te-vallen tot zelfbewustzijn gekomen, streeft de Eenheid in haar hoogste
vermogen, haar hoogsten bewustzijnsgraad naar het ‘in-één-gaan,’ dat is naar het
onbewuste terug.
Andersgezegd: in de zelfherkenning van de Eenheid ligt de zelfvernietiging.
Ongetwijfeld zullen velen dit ‘troosteloos’ vinden. Die zullen het dan òf niet
gelooven, òf na den eersten schok weer vergeten en leven als hadden ze het nooit
gehoord, al hebben ze er zich voor een oogenblik mee ‘eens’ verklaard. Uit eigen
beweging er toe komen, zullen ze in geen geval, want we vinden en leeren slechts
datgene, wat ons dienen kan en wat we verdragen, verwerken kunnen, daarom zal
de mensch, die nog ‘troost’ behoeft, tot dit ‘troosteloos’ inzicht niet komen. Hij
ervaart zijn liefde en zijn rechtsgevoel als zijn kostbaarst bezit, niet wanend dat het
doodsbestrevingen zijn, vóórdat hij vrede heeft leeren krijgen met den Dood als het
beste deel des levens, en hij de Eenheid van leven en dood waarachtig beseft.
Zoodra echter het reiken naar het Absolute als een bewuste drang optreedt in het
individu, de drang zich met dat Absolute te vereenzelvigen en daarin op te gaan, dan
ervaart hij, eerst als een wreed Noodlot, daarna als een begrepen Noodwendigheid,
zijn streven als doodsbestreving. Hij beseft dat zich met de Eenheid vereenzelvigen
beteekent: met de Eenheid ‘een’ en ‘hetzelfde’ te willen zijn, dat de Eenheid willen
begrijpen eveneens beteekent de Eenheid willen zijn; bewustzijn. Hij weet echter
ook, dat hij alleen tot bewust-zijn komt door contrasten, zoodat zijn bewust-zijn
ophoudt, waar de contrasten ophouden, dat is: waar de Eenheid ingaat - waar hij de
Eenheid ingaat. Waar zijn afzonderlijkheid ophoudt, houdt dus ook zijn bewust-zijn
op, dat immers juist tot voorwaarde heeft: zijn afzonderlijkheid, die aan andere
afzonderlijkheden tot besef komt. In contrasten beseft de mensch, zelf contrast-zijnde,
de Eenheid beseft hij nimmer. Wil hij opgaan, dan moet hij ondergaan. Dat inzicht
is de tragedie van Faust!
Tegenover dat in ons allen levend Eenheidsverlangen staat, sterker, overheerschend,
somwijlen bijkans alleen-heerschend, onze drang om in onze afzonderlijkheid te
volharden, de drang naar persoonlijk zelfbehoud, die niet de Eenheid wil, maar juist
het verschil, als zijn natuurlijk ebestaansvoorwaarde. Alles wat bijdraagt tot ons
persoonlijk zelfbehoud is ‘distinctieverlangen’, zooals alles wat afbreuk doet aan
ons zelfbehoud Eenheidsverlangen is. Dit volgt volkomen uit het
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voorgaande. Tot distinctie-bestreving zijn alle zelfbehoudsneigingen terug te brengen.
En zoo komen we tot dit inzicht: dat we leven, wanneer we de Eenheid vergeten,,
in wat we gewoon zijn het slechte te noemen, onze zelfzucht, die distinctie-zucht is
in elken zin, met het vele, dat daaruit kan worden afgeleid -, en dat we sterven zouden
door wat we noemen het goede, het Eenheidsverlangen, dat ons den dood in drijft.
Van de Eenheid uitgesproken: de Eenheid behoudt zich door zich te vergeten en
vernietigt zich door zich te herkennen.
Dit inzicht is de grondslag, de leidende gedachte van ons betoog.
Losgevallen uit de oorspronkelijke Eenheid, die hij is, gedreven daarheen terug
te verlangen, tegelijkertijd genoopt zijn afzonderlijk behoud te willen, staat de mensch
tegenover de Eenheid tegelijkertijd heet-verlangend en vijandig, draagt hij in zich,
overeenkomstig zijn beide verlangens, - dat is: de beide noodzakelijkheden van zijn
bestaan - twee strengen van eigenschappen, één die op het leven, een ander die op
den dood is gericht, twee machtige drangen, één die hem noopt contrasten te creeeren
en één die hem noopt contrasten te vernietigen.
Daartusschen is hij eeuwig geslingerd, wankelt hij, in alles wat hij is en in alles
wat hij doet -, al zijn conflicten, al de tegenstrijdigheden in zijn aard en handelwijze,
ze zijn daartoe te herleiden, daartoe terug te brengen. Door contrastbesef zich
ontwikkelend, komt hij tot redelijkheid en rechtsbesef: tot Eenheidsbestrevingen, tot
het vernietigen van contrasten; door zijn aanpassingsvermogen in zijn ontwikkeling
gestuit, komt hij niet tot redelijkheid en niet tot rechtsbesef, en blijft zijn wensch
onbewust gericht op louter zelfbehoud: op het scheppen van contrasten. We willen
over de beteekenis van het aanpassingsvermogen later uitvoeriger spreken.
Overal dezelfde tegenstrijdigheid.
Dezelfde spreker, die in het eene oogenblik zijn gloed, zijn hartstocht, zijn
welsprekendheid ontleent aan zijn drang om te overtuigen, om eenheid te creeëren
tusschen zichzelf en zijn gehoor - zal zich een oogenblik later gehinderd voelen,
wanneer hij verneemt dat een ander precies hetzelfde heeft geschreven of gezegd als
hij, dat er dus iemand is, die in den toestand verkeert waarin hij zelf even tevoren
zijn gansche gehoor wilde brengen! Toen werkte zijn eenheidsdrang -, tegenover
zijn collega echter de distinctiedrang, welke
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hem degeen die zijn zeldzaamheid, zijn uitnemendheid verminderend, aan zijn bestaan
afbreuk doet, doet verafschuwen!
Het eenheidsgevoel, opgevat als broederschaps-gevoel zal altijd weer tot
communisme drijven, de afkeer van wat ‘commun’ is, geboren uit distinctiedrang,
zal altijd de poging doen mislukken.
Zooals de middelpuntvliedende kracht wordt ondervangen door de
middelpuntzoekende, en door de wrijving de inertie, zoo wordt elk streven van den
mensch naar eenheid ondervangen en gebroken door een tegengesteld streven naar
contrast. Van de twee ‘strengen’ eigenschappen is elkeen uit de eene serie tegenover
een uit de andere serie te stellen. En deze dubbelkrachten werken niet alleen in het
moreele, ook in het intellectueele treden zij op.
De dubbele tendentie - naar de Eenheid en van de Eenheid - verdeelt de mensch
in zichzelf en verdeelt de menschheid in tweeen. Want ook in de in zichzelf verdeelde
mensch moet één streven de bovenhand krijgen, wil hij tot daden en getuigenissen
komen. Zoo zijn er dan de temperamenten waarin de Eenheidsdrang overheerscht,
en die waarin de Afzonderlijkheidsdrang overheerscht, men heet ze met verschillende
namen, al naarmate de tendentie van hun wezen zich op verschillende wijzen
openbaart. Men spreekt van Aristotelische temperamenten en van Platonische
temperamenten en bedoelt met de eerste de weters, die het afzonderlijke, die het
Leven najagen en met de laatste de begrijpers, die het Eene, dus den Dood najagen
-, wel te weten zonder zich daarvan bewust te zijn en eenvoudig als handelende
instrumenten, in wie Noodzakelijkheid tot lust, tot drang en drijfveer, moeten tot
willen is omgezet. Deze onderscheiding is dezelfde als die tusschen ‘mystici en
dogmatici’, tusschen ‘men of fact’ en ‘men of Idea’ zooals Galsworthy het zoo
eigenaardig doet.
Alle conflicten die ons de historie toont zijn de conflicten van de langs deze lijn
in zich zelf verdeelden mensch, van de in zich zelf verdeelde menschheid, in hoogste
instantie dus van de in zich zelf verdeelde Eenheid, die altijd door die zelf-verdeeling
tot bewust-zijn van zichzelf streeft te komen en tegelijkertijd altijd door weer tot
zichzelf terugreikt, opgaand neigt tot den ondergang.
Want hetzelfde Bewust zijn dat contrasten creëert, zich in contrasten creëert, is
dus in de hoogste ontplooiing een bewustzijn van eigen onvolmaaktheid, reikend
naar de volmaaktheid, dat is: naar de zelfvernietiging.
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Menschen zijn de instrumenten, die dit proces van tegenstrijdigheid voltrekken en
die daarom, in eigen tegenstrijdigheid tegen elkaar ingaande, elkaar bestrijden,
vernietigen en ondervangen gelijk twee natuurkrachten, wier eeuwige onderlinge
ondervanging in eeuwigen strijd de inhoud des levens, het Leven zelf is.
Indien dit het proces van de Eenheid is, dan moet het zich ook overal en altijd laten
opsporen en aanwijzen. Dit willen we beproeven. Zuiverlijk zoo alleen en niet anders
willen we de eindelooze verscheidenheid van feiten die we zullen ontmoeten in het
litterair-historisch gebied dat we ons tot veld van onderzoek hebben gekozen - op de
wijze van den scheikundige, die de samenstelling van een oceaan terugvindt in een
enkele beker water - terugbrengen, herleiden tot het oorspronkelijk proces der eeuwig
in zichzelf verdeelde Eenheid, waarmee dan meteen de noodzakelijkheid van het
conflict en de ondenkbaarheid van een einddoel en een verzoening zal zijn aangetoond.

De Eenheidsdrang in de Maatschappij.
Wie de geschiedenis van ‘Prometheus’ schrijft, schrijft tevens die van ‘Jupiter’ - hij
schrijft den strijd van het strevende individu tegen de machthebbende meerderheid,
eeuwig en noodwendig, want in laatste instantie terugvoerend op den strijd tusschen
de in zichzelf verdeelde menschheid, den in zichzelf verdeelden mensch, de in zichzelf
verdeelde Eenheid. Immers al deze conflicten zijn een en hetzelfde. En daarbij schrijft
hij de geschiedenis van een menschheid, die langzamerhand zich van wanen en
illusies bevrijdt - als de bloem van haar steunbladen - en zich de onvermijdelijkheid,
de onverzoenlijkheid in het eeuwige conflict begint bewust te worden. Langs welke
wegen ze tot dat bewustzijn geraakt en door welke krachten ze er mee leert te leven.
De geschiedenis van een bewustwording naast de geschiedenis van een verdeeldheid.
Het conflict van Jupiter en Prometheus, van Oppositie en Gezag, van Eenheidsdrang
en Distinctiedrang laat zich dan op een bepaalde wijze bekeken, ook noemen het
conflict tusschen ‘mensch’ en ‘maatschappij’, waarbij we dan al het maatschappelijke
willen aantoonen als de projectie van onzen distinctiedrang, al het individualistische
als de projectie van onzen eenheidsdrang. Van de Eenheid uit: de Eenheid streeft
naar vergetelheid tot zelfbehoud in het Maatschap-

Groot Nederland. Jaargang 16

93
pelijke, naar herkenning tot zelfopheffing in het Individualistische.
Dat de maatschappijen bestaan door de noodzakelijkheid om uit de onderlinge
vijandschap van onzen ‘natuurlijke staat’ verlost te worden en ons rust en veiligheid
te verzekeren, wordt reeds door Thomas Hobbes in zijn ‘Leviathan’ erkend en
uiteengezet. Ook Spinoza geeft dat in zijn ‘Staatkundige Verhandeling’ vrijwel toe
- en men zal toch van Spinoza bezwaarlijk kunnen zeggen, dat hij ‘cynisch’ of
‘pessimistisch’ was. Wel schijnt het ons, dat Hobbes in mindere mate rekening houdt
met ‘goede’ menschelijke eigenschappen zooals broederschapsgevoel, medelijden
en onderlinge liefde, doch dit is slechts schijn: hij stelt de ‘natuurlijke vijandschap’
der menschen alleen daarom zoo scherp, om tot zijn scherpe conclusie: de
noodzakelijkheid der absolute monarchie te kunnen komen, terwijl Spinoza meer
plaats kan geven aan de persoonlijke zedelijke waarde, omdat er in zijn conclusie
ook meer ruimte voor persoonlijke zedelijke zelfwerkzaamheid zal zijn.
Wij gelooven niet dat Hobbes de menschelijke natuur zulk bitter onrecht deed als
teerhartige ethici in onze dagen het wel eens willen doen voorkomen en we gelooven
met hem, dat de noodzakelijkheid eener ‘geordende maatschappij’ niet geboren is
uit het feit dat we broeders zijn, maar uit het feit dat we vijanden zijn.
Waar het Eenheidsgevoel zich voordoet als Broederschapsgevoel leidt het tot de
poging naar communisme. Eenheidsgevoel is gemeenschapsgevoel - gevoel van
gemeenschappelijkheid en gelijkheid -, gemeenschapsgevoel is niet alleen geenszins
hetzelfde als maatschappelijk gevoel, we hopen er in te slagen duidelijk te maken,
dat het juist het tegenovergestelde is in wezen en werking. Wat wij tegenwoordig
wel eens noemen ‘gemeenschapsgevoel’ - het besef, dat elke persoon voor de
maatschappij iets moet kunnen doen of laten, de overweging, dat men belasting
betalen en de wetten gehoorzamen moet - berust in laatste instantie op utilistisch
inzicht, op practisch besef, op ‘gezond verstand’, op zucht naar behoud, naar behoud
van de maatschappij en van het eigen-ik, naar veiligheid en gerustheid -, het
Eenheidsgevoel daarentegen ontwricht en leidt in tot den dood.
Wanneer men zegt, dat de maatschappij zorg draagt voor het behoud van leven
en eigendom der leden - Hobbes noemt openlijk als een der vier grondbeginselen en
groote voordeelen van een maatschappij ‘de gelegenheid voor elk der leden om zich
voor zoover de
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openbare orde het toelaat, zooveel mogelijk te verrijken’ - dan veronderstelt dat de
mogelijkheid van aanslagen van binnen af en van buiten af, door andere
maatschappijen of door ononderworpenen, weerspannigen of ontevredenen in de
eigen maatschappij. In het begrip ‘maatschappij’ ligt dus al de gedachte aan
‘daadwerkelijk optreden’ opgesloten.
Zelfs in het begrip ‘Volkerenbond’ en op dezelfde wijze. Tegen buitengesloten
volkeren of tegen een enkele ononderworpen natie. Voor zoover ‘de maatschappij’
niet - regelend, bedreigend, straffend - optreedt, is ze niet ‘de maatschappij’.
Zooals de boom is, zoo is de vrucht. Alles wat maatschappelijk is, draagt het
kenmerk van de zelfbehoudszucht, de distinctiezucht.
Het is de zelfzucht - het zoogenaamde ‘welbegrepen eigenbelang’ - 't welk noopt
van eenige vrijheid afstand te doen, ten einde in betrekkelijke vrijheid veilig te zijn
en het genot van den eigendom te smaken, waardoor het ‘recht’ ontstond. Het is de
liefde tot den eigendom, die den zin voor orde en regelmaat schiep - zou het toeval
wezen, dat in het Engelsch en in het Fransch ‘proper’ eigen zoowel als ordelijk
beduidt? - de vrees door anderen beloerd, betrapt, benadeeld te worden, kweekte de
omzichtigheid en het zelfbedwang, die men beschaving noemt en die dressuur moest
heeten, vrees voor verachting, die zich in nadeel - verlies van ‘distinctie’ in welken
zin ook! - omzetten kan, bracht het fatsoen te weeg - de moeilijkheden, verbonden
aan het verwerven van het bezit, oefenden in kloekheid, gehardheid en
vastberadenheid -, de noodzakelijkheid, altijd nieuwe distinctie-middelen te creëeren,
doordat de ‘aanpassing’ of ‘afstomping’ van de oude het genot vermindert, of doordat
de oude ‘commun’ geworden zijn, scherpte het vernuft en vermeerderde de kennis.
Uit het verlangen naar bezit - dat zich dan van een anderen kant noodzakelijkerwijs
voordoet als winstbejag en gierigheid - stamt de vlijt van hem, wiens taak zwaar en
eentonig is -, het houdt den boer aan de vaak ondankbare aarde, aan zijn hard werk,
het is het hem gegeven geestelijk gereedschap, waarmee hij volhardt en slaagt als
met zijn schop en spa.
Wet en regelmaat, fatsoen, maatschappelijke beschaving, vlijt en spaarzaamheid,
kloekheid, zelfbedwang, soberheid, vernuft en kennis -, het zijn allemaal
‘maatschappelijke deugden’ wortelend in de zelfzucht en die niets te maken hebben
met ‘Christelijke
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deugden’ wortelend in het Eenheidsbesef, dat op verlies en niet op winst is gericht.
De hoogste bekroning van de maatschappelijke deugd is het ‘gezonde verstand’,
gelijk de hoogste Christelijke deugd de intelligentie is. Het ‘gezonde verstand’ is die
zoogenaamde ‘wijsheid,’ welke tot ‘moeder’ de ‘Voorzichtigheid’ heet te hebben -,
dezelfde Voorzichtigheid, die evenzeer de moeder van de ‘porceleinkast’ heet -,
waardoor de wijsheid en de porceleinkast zusters zouden zijn -, tusschen de ware
wijsheid en de ‘porceleinkast’ bestaat echter niet de geringste graad van
bloedverwantschap.
De kracht van een maatschappij, haar vermogen zich naar buiten te laten gelden
en zich inwendig staande te houden, hangt natuurlijk volkomen af van de
eenswillendheid van hare leden.
Die eenswillendheid is de Eendracht, die macht maakt, de eenswillendheid van
handelen en optreden, die men kan noemen de maatschappelijke uniformiteit.
Door een complex van oorzaken, dat we naderhand hopen logisch uiteen te zetten
en dat we hier noemen willen voorloopig als de neiging van den mensch om van zijn
nood een deugd te maken, en verder door zijn behoefte aan illusies, is en wordt deze
maatschappelijke uniformiteit zeer ten onrechte geïdealiseerd en met de naam Eenheid
genoemd -, en hier ligt een begripsverwarring, waaraan zelfs groote denkers niet zijn
ontkomen - indien ze althans niet ter wille van hunne belangen in die richting
concessies aan de machthebbenden hebben gedaan! - en waarvan nog heden ten dage
elke maatschappij-hervormer de dupe is.
Uniformiteit is geen Eenheid en kan geen Eenheid zijn, want de Eenheid is in
verscheidenheid. De Eenheid kan niet begrepen en niet gezien worden, dan juist
uitsluitend in de verscheidenheid. Zij is de verscheidenheid. De Eenheid laat zich
als zoodanig niet aanzien; wat zich dus wel als een Eenheid laat aanzien, kan daarom
alreeds niet zijn een afspiegeling van de Eenheid, maar is haar tegendeel en haar
spotvorm, de uniformiteit.
Alleen een gebrekkig inzicht in het wezen van Eenheid, dus een gebrekkig inzicht
in het algemeen, een innerlijke zwakkelijkheid die illusies voor waarheid neemt en
zich verbeelden moet dat zijn persoonlijk streven eenmaal met resultaat zal worden
bekroond, om in dat streven te kunnen volharden - ten slotte dus: Noodzakelijkheid
- alleen dit alles kan iemand er toe brengen van de maatschappij te spreken als van
de Eenheid, waarin de mensch
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zou kunnen en moeten opgaan en van de Staats-eenheid als van het hoogst denkbaar
ideaal. De eenswillendheid, de maatschappelijke uniformiteit is, als voorwaarde van
onze zelfzucht of distinctie-zucht, tegengesteld aan elken waren Eenheidsdrang,
vijandig aan elk uit Eenheidsbesef voortvloeiend streven, - en moet dit zijn en blijven.
We hopen in het hier volgende uitvoerig aan te toonen, in welke mate de Uniformiteit
de vijand van de Eenheid is.
***
Doch hoe rijmt het zich nu, kan men vragen, dat de maatschappij, die de projectie
zou zijn van onzen distinctie-wil, ons die uniformiteit opdringen wil en daarin slaagt?
Het antwoord op die vraag ligt in het beeld van een leger, of van een
perfect-georganiseerden staat, van elke naar buiten of naar binnen functioneerde
partij of organisatie. Daar is ‘eenswillendheid’, uniformiteit van gedragen, een eerste
vereischte, de blinde onderwerping is de soldaten deugd bij uitnemendheid. Wie aan
dien eisch van eenswillendheid het best beantwoordt, dat wil zeggen, wie het
duidelijkst de ‘militaire eigenschappen’ vertoont, den maatschappelijken zin, dien
men ten onrechte gemeenschapszin noemt, zin voor tucht, eerbied, voor gezag en
autoriteit, wie vrijwillig in de massa verdwijnt, zich nimmer door andere inzichten
dreigt te onderscheiden, ontvangt als belooning een.... onderscheiding.
Dat elke zedelijke en verstandelijke zelfwerkzaamheid, de critiek, die onderscheidt
en als hoogste resultaat het Eenheidsbesef bereikt, dan wel dit in voorgevoel of
intuïtie benadert, in daad of bedoeling beroert, dat dezecritische werkzaamheid zich
noodzakelijkerwijs tegen de maatschappelijke uniformiteit moet keeren, dat het
‘zoovele hoofden, zoovele zinnen’ een noodzakelijkheid uitdrukt, hopen we straks
nader uiteen te zetten.
Om dit nu als het ware te verhoeden, om den mensch in de maatschappij zich te
doen neerleggen bij de voorgeschreven uniformiteit, worden hem de door de
maatschappij gecreëerde en in stand gehouden, de kunstmatige (we hopen van dit
woord volledige verantwoording te doen!) distinctie-middelen verstrekt als lokmiddel
en belooning; de sterren en strepen in het leger, de ridderorden, titels en andere
standsonderscheidingen, eer, achting, bezit in de burgerlijke maatschappij - alles wat
men samenvat onder ‘goede naam’ in de samenleving.
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Het is alsof de maatschappij tot hare leden zegt: weest niet excentriek, en ik zal
zorgen, dat ge niet commun behoeft te zijn -, dat is: zoekt u niet te onderscheiden
door uw persoonlijk inzicht te doen gelden tegenover de voorgeschreven uniformiteit
-, en ik zal zorgen dat ge u op andere, onschadelijke wijzen onderscheiden kunt. We
zien dan ook inderdaad de menschen, die het bangst zijn ‘excentriek’ te schijnen of
te heeten, tegelijkertijd alles schuwen wat men gewoon is ‘commun’ te noemen,
terwijl ‘excentrieke’ menschen volstrekt niet zoo bang zijn, om de zeelucht te genieten
in een badplaats, die commun heet en er niet aan denken een goedzittend kleedingstuk
af te schaffen, omdat ‘iedereen het draagt.’
Tusschen de vrees zich te onderscheiden en het verlangen zich te onderscheiden
wankelt dus de mensch in de maatschappij. Hij is even bang ‘excentriek’ te zijn als
afkeerig om ‘commun’ te wezen.
De kleine schooljongen, die het heerlijk vindt in de klas boeken te mogen kaften
en potlooden te mogen punten, hoewel hij thuis voor zulke werkjes bedanken zou,
omdat de opdracht een onderscheiding beteekent -, en die tegelijkertijd
doodongelukkig is, wanneer hij gedwongen wordt zich door een pet van afwijkend
model te ‘onderscheiden’, of door het feit van met een rijtuig te worden gehaald,
terwijl zijn kameraadjes te voet gaan -, zulk een schoolkind is, als het kind in het
algemeen, de getrouwe afspiegeling van den mensch, in wien het maatschappelijk
gevoel overweegt. In den ‘maatschappelijken mensch’ vergeet zich de Eenheid om
niet in zelfherkenning tot zelfveropheffing over te gaan.
Het behoeft nauwelijks vermeld, dat een uitdrukking als ‘de maatschappij zegt’
niet meer dan een wijze van spreken is. We dienen het eigenlijk zoo te stellen: de
noodzakelijkheid die een groot deel der menschen bestemt om in en door middel van
maatschappijen den instandhoudenden distinctie-wil te vertegenwoordigen tegenover
den ontbindenden Eenheidswil, deze noodzakelijkheid produceert zich in de
gemoederen dier menschen tot ‘lust’ -, tot een sterk behagen in maatschappelijke
distincties, tot een sterken eerbied voor de maatschappij en hare instellingen, waartoe
men behoort en waaronder men leeft, in hoogste instantie tot den eerlijken waan, dat
de maatschappij de Eenheid is, waarin de mensch als zijn hoogste bestemming opgaan
moet -, soms ook tot een meer stellig dan gegrond geloof, dat de maatschappij, wàt
haar nu ook nog ontbreke, eenmaal een volkomen idealistisch
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karakter kan en zal dragen - en dit alles vervangt dan in hen, tot hun algeheele
voldoening, de redelijke en zedelijke critische werkzaamheid, die, naar we zullen
zien, tot gansch andere conclusies voert.
Hoe hoog door de ‘maatschappij’ met hare boosaardige instincten tegen het
excentrieke, de distinctie wordt gesteld en wat commun is veracht, blijkt uit de
verwording, naar hunne beteekenis, van de woorden slecht en gemeen. Slecht beduidt
in oorsprong, naar we weten: eenvoudig, gewoon, ‘zonder distincties,’ zich niet
onderscheidend van de omgeving - deze beteekenis komt nog het beste uit in het
slechten van een muur (‘met den grond gelijk maken’) - gemeen beduidt hetzelfde,
het algemeene, dat wat in de massa verdwijnt, zich daarvan niet onderscheidt.
Vergelijk ook: simpel!
De maatschappij veracht alles wat ‘slecht’ en ‘gemeen’ en ‘commun’ is, want daar
de maatschappelijke onderscheidingen voor den geheel in de uniformiteit opgaanden
mensch de eenig-toegelatene zijn, zoo concentreert zich ook daarin al zijn
distinctie-wil, zijn gansche drang naar geestelijk zelfbehoud. Hoe minder
maatschappelijk, hoe ‘excentrieker’, hoe minder in de uniformiteit geestdriftig en
vrijwillig opgaand de mensch is, hoe meer verdwijnt in hem het hechten aan de
maatschappelijke distinctie, het minachten van wat ‘slecht’ ‘gemeen’ en ‘commun’
is, ofschoon nimmer geheel, want de maatschappij is de projectie van der Eenheid
zelfvergetelheid in ons allen, heeft dus, in het algemeen gesproken macht over ons
allen, dwingt ons allen vrees en eerbied af en doet ons allen, zij het met een glimlach
en schaamtevol, hare gunsten najagen. Voor zoover dit met elk onzer het geval is,
is hij dan ook ‘de maatschappij’ mee. Doch hare ware steunpilaren zijn toch zij, die
aan de waarde der maatschappelijke distincties niet twijfelen, noch erover glimlachen,
noch zich over het najagen ervoor ook maar een oogenblik schamen. Die
maatschappelijke eerbewijzen en zedelijke onderscheidingen zijn de grondslag en
de waarborg van de noodzakelijke uniformiteit. Wie ze aantast, tast de uniformiteit
aan, tast de maatschappij aan. We willen zien, hoe de maatschappij zich tegen
dezulken gedraagt.
(Wordt vervolgd).
CARRY VAN BRUGGEN.
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Buitenlandsche literatuur.
Stella Benson. I pose. London, Macmillan & Co. 1915.
Stella Benson. This is the end. ib. 1917.
Kort vóór het uitbreken van den oorlog verscheen van WELLS een boek, dat heette
te zijn een ‘suffragette’-roman. ‘The Wife of Sir Isaac Harman’ bleek, toen wij het
hier te lezen kregen, eigenlijk iets geheel anders te zijn: de uitwerking n.l. van een
gegeven in een van WELLS' vroegere romans ‘The passionate Friends’. Het onbeperkte
bezitters-recht, dat een man over zijn vrouw voelt en handhaaft, de instinctieve
jalouzie, welke dien man tot de grievendste machtsmiddelen brengt, - ginds slechts
een neventhema gebleven, - geeft aan WELLS' ‘suffragette-roman’ den eigenlijken
inhoud. Moeilijk valt het, bij een weinig aandachtig lezen, niet, de accenten in het
verhaal te vinden, die de schrijver op de handhaving van-, en de opstandigheid tegen
dat bezitters-recht legt. En dit, ten koste van het kunstgehalte. Men ontkomt niet aan
de gedachte, dat bij een weinig méér tact, déze man nooit met déze vrouw in een
conflict zou komen waarbij de ‘Votes for Women’-kreet opsteekt. De
‘suffragette’-episode in WELLS' roman is journalistiek, en niet méér.
Niet WELLS schreef de ‘suffragette’-roman, maar, een jaar later, STELLA BENSON.
‘I pose’ is de eersteling van de, - het is met bijna volkomen zekerheid te zeggen, nog zeer jonge schrijfster. Overmoedig, onevenwichtig, met ongevijlde scherpte
geschreven, zou deze roman door een welwillende kritiek ‘een belofte voor later’
genoemd kunnen worden, wanneer ‘de Suffragette’, de hoofdfiguur, niet zóó volmaakt
pijnlijk gegeven was. Zij is een nog jonge vrouw, van haar meisjesjaren af gewend
onaantrekkelijk gevonden te worden door beide sexen, en om zich heen leege plaatsen
te maken. Ze is scherp van geest en tong, niet conventioneel-mooi, hard voor zich
zelf. Niemand nog heeft haar met warmte genaderd vóór een jonge man haar met
lichaamsovermacht afhoudt van een militante suffragette-daad, - het stichten van
brand in een verlaten landhotel, - en voor zijn daad als reden opgeeft: ‘because I love
the shape of your face’. En nu wordt die vrouw voor ons belangrijk door haar strijd
tusschen den wrevel dat een man macht over haar heeft, en haar laat bloeiende
vrouwelijkheid; tusschen haar weerstrevende liefde en haar afbrokkelende hartstocht
voor de zaak die zij dient; tusschen haar teruggedrongen weekheid en haar verworven
hardheid.
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Het verhaal over te vertellen is een onbegonnen werk. Het is een avonturen-roman
met aardbevingen, een redding in volle zee, een suffragettenveldslag voor het
Parlementsgebouw, karikatuur-typen en overtollige, rafelende verhaaldraden. Maar
‘de Suffragette’ in haar starre opstandigheid, haar lam-geslagen onbevredigdheid,
haar eindelijke overgave: deze, toch in het allerlaatste oogenblik in recalcitrante
zelfvernietiging ondergaande figuur: dit vrouwentype aannemelijk te hebben gemaakt,
is een verdienste die verre uitsteekt boven het verhaal.
***
‘This is the end’ is belangrijker werk. Het is een boek, waarmee men bij eerste lezing
niet in 't reine komt. Men voelt hier met een boek te doen te hebben, dat meer gedacht
dan geschreven is.
Maar ook hier: wat een verhaal! Er is natuurlijk een verhaal. ‘From careful study
of the press reviews I gather that a story is considered a necessary thing in a novel’,
zegt de schrijfster met ironische toegevendheid. Maar haar concessie is dan ook een
minimum. 't Komt hierop neer: een jong meisje laat plotseling familie en verloofde
in den steek wanneer in Augustus 1914 de oorlog is uitgebroken. 't Is een psychische
schok, die zij voor zich vertaalt als de behoefte, iets uit zich zelf te moeten zijn. De
mannen zijn opgeroepen voor den krijg, en zoo vindt zij ook gemakkelijk werk, ten
slotte als ‘bus’-conductrice. De familie: een tante, een oom, een broer, een huisvriend,
- maar vooral de tante, - tracht haar op te sporen. Hoe zij dat doen is heelemaal een
klucht, en dat komt er eigenlijk ook niet op aan. De broer vindt haar vrij gemakkelijk
uit; hij begrijpt waarom zij de familie ontvluchtte; en omdat hij haar geestelijk ook
zeer na staat, respecteert hij haar voortvluchtigheid en haar geheim. Dan komt de
ontknooping, die zelfs in dit verhaaltje een inzinking is. De broer sneuvelt aan het
front. Het meisje keert tot familie en verloofde terug.
Het verhaaltje is voor ons niets. Maar het verhaaltje is ook voor de schrijfster niets:
een voorwendsel. De menschen zijn niets en de feiten, de realiteiten zijn niets.
Voor ons niets; voor de schrijfster niets...
Beteekenen realiteiten eigenlijk voor iemand iets?
't Belangrijkste in dit leven: zijn dat de menschen, de feiten, de realiteit?
Aanvaarden wij realiteiten? Neen, ieder onzer vervormt de realiteit in beelden, die
ons persoonlijk het best bevredigen. Wij maskeeren in het leven niet ons zelf; wij
maskeeren de realiteit. Het is er ons niet zoo aan gelegen de realiteit te kennen, als
wel, haar te ontgaan. Hoe wij haar trachten te ontgaan bepaalt de aard van het individu:
er is schakeering en gradeering in 't bedrog
Van dezen hoek uit ziet de schrijfster af op de personen in haar boek.
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Daar is de fameuse ‘tante’ van 't verhaal, de romanpenster1.) Twee malen per week
trekt zij er een middag op uit om ‘stof’ te verzamelen, bij voorkeur in de Londensche
achterbuurten. Maar in haar romans is de misère weee idylle, de ellende
moraliseerende waarschuwing, de liefde een ingewikkeld gezelschapsspel geworden.
‘Tante’ geeft voor, eenvoud en natuurlijkheid te betrachten, waarmee zij echter
niemand overtuigt van haar oprechtheid. Zij moet de dingen mooier, theatraler
verbeelden, omdat zij zelf leeg is naar gemoed en geest.
Er komt in het verhaal een andere vrouw voor, wier zoon, een jongen nog,
sneuvelde. Zij weet het, maar zij zegt ‘hij komt thuis, vanavond komt hij thuis’, - en
voor háár komt de jongen ook thuis, om voort te spelen met de looden soldaatjes die
hij achterliet, enkele maanden geleden.
Er is in het verhaal een man, wat ouder al. Hij heeft een vrouw van de wereld, met
allerlei bevliegingen (pacifisme-propaganda in de Vereenigde Staten is 't nu), en zijn
huwelijksleven heeft eigenlijk nooit bestaan. Maar, noch zijn oud leven, noch de
wettelijke band bestaat meer voor hem, als hij het jonge meisje, het jonge leven
ontmoet, en hij het hebben wil.
Maar vooral is er in dit boek: Jay, - ‘not the heroine of this book, because I have
never met one’, - en er is haar broer. Kew. Van hun jeugd af hebben zij beiden van
een dubbel bestaan geweten: de realiteiten, èn de fantasie van het kinderleven. Beiden
hebben zij zich tegenover ouderen solidair gevoeld en gedragen in het rijk der fantasie.
Zij zijn het steeds gebleven; zij weten van elkaar, dat voor hen de realiteit arm, niets
is tegenover de pracht der verbeelding. Jay, de ‘bus’-conductrice, leidt haar
vluchtleven dubbel: in de grove, goore achterbuurt met de arbeidersvrouwen in naakte
echtheid; en in zich zelve het wondere verbeeldingsleven met haar ‘secret friend’
(haar geidealiseerden broer), met lichte, blonde kinderfiguren, met een droomkasteel
aan de zee. (‘Imagination is my Genesis and my Book of Revelations’ laat zij in haar
vorig boek, ‘I pose’, een der personen zeggen. ‘There is nothing with more power.
It is stronger than faith, for it can really move mountains.’)
Kew, de jonge man, is degeen die zich het meest bewust is van zijn spel met de
realiteit. Hij ziet in de realiteit het belachlijke. Hij weet van zich zelf dat hij werkelijk
van een superieur soort is, maar angstvallig houdt hij zich minder. Hij is geen held,
houdt hij vol. Zelfs op zijn doodsbed in het lazaret is zijn grootste zorg, dat de familie
thuis toch weten zal, dat hij maar heel bij toeval doodelijk werd geraakt.
Met Kew's dood herwinnen de realiteiten haar recht en haar macht. Met den dood
breekt het verbeeldingsspel, het bedrog met de realiteiten. ‘I remember the moment
when Jay found four-fifth of her live proved false’.

1.) Hetzelfde type is gechargeerd in ‘I pose’. En ook, zwakker, in Wells' ‘The Wife of Sir Isaac
Harman’.
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Wat dit boek zoo'n verfijnd genot geeft, ondanks de moeilijkheid er geheel in te
komen, is de analyse en de gradeering van het bedrog, dat ieder der personen in het
verhaal tegenover de realiteit pleegt. Er is een verbeelding (‘this is the end’), die
voor het leven meer waarde heeft dan de realiteit. Er is een verbeelding die tot narren
maakt; er is een verbeelding die kunstenaars en helden schept.
***
In haar eerste boek, ‘I pose’, plaatste STELLA BENSON reeds in den tekst enkele zeer
opmerkelijke verzen. Die staan daar als rustige resumptie van een episode, gesproten
uit de behoefte zich los te maken van het verhaal: zooals men ook bij schrijvers der
romantische school vaak vinden kan.
In haar laatste boek zijn die verzen aan het einde van elk hoofdstuk, geheel los
van den tekst geplaatst. Eén enkel moge hier worden aangehaald.
At sunset, when the high sea span
About the rocks a web of foam,
I saw the ghost of a Cornishman
Come home.
I saw the ghost of a Cornishman
Run from the weariness of War,
I heard him laughing as he ran
Across his unforgotten shore.
The great cliff, gilded by the west,
Received him as an honoured guest.
The green sea, shining in the bay,
Did drown his dreadful yesterday.
Come home, come home, you million ghosts,
The honest years shall make amends,
The sun and moon shall be your hosts,
The everlasting hills your friends.
And some shall seek their mothers' faces,
And some shall run to trysting-places,
And some to towns, and others yet
Shall find great forests in their debt.
Oh, I would siege the golden coasts
Of space, and climb high heaven's dome,
So I might see those million ghosts
Come home.
H.E. GREVE.
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Dramatisch overzicht.
Grillen.
Men neemt een zonderling geval. Zonderlinge gevallen zijn er genoeg te bedenken.
Men dialogiseert het zonderlinge geval en let er op dat de menschen altijd iets anders
zeggen dan wat wij verwachten dat zij zeggen zullen. Dan heeft men een ‘eenacter’,
dan wordt men vergeleken met Arthur Schnitzler en gespeeld door het gezelschap
van Willem Rooyaards. Dat zou allemaal niet zoo heel erg zijn als de men die
eenacters schrijft nu ook den vindingsrijkdom, den bitteren geest van Arthur Schnitzler
heeft. De jonge schrijfster van deze ‘Grillen’ heeft noch vindingsrijkdom, noch geest.
Zij heeft zelfs geen goeden smaak.
‘Oesters’ heet de eerste eenacter. Een getrouwde vrouw heeft een vriend. Zij wil
zich van dien vriend scheiden. En noodigt hem op een afscheidssoupertje met oesters.
Op het soupertje waar zij met elkander kennis maakten werden ook oesters geschaft.
Ja, die oesters hebben altijd een groote rol gespeeld in de galante situaties, zooals
een brave burgermans phantasie die alleen kan uitdenken. Op dit oestersoupertje
noodigt de taktvolle en afscheidnemende gastvrouw ook haar, die opvolgster is bij
den vriend. En dan keuvelen de dames wat met elkander in den trant van de guitige
dialoogjes die wij altijd in het Algemeen-Geillustreerd Stuiversblad lezen onder het
hoofd ‘Onder Vriendinnen’. Is dat Schnitzler? Maar dan toch bewerkt met het oog
op den lezerskring die de rubriek ‘Onder Vriendinnen’ pleegt te verslinden.
De vriend gaat heen met de nieuwe vriendin. En mevrouw laat nieuwe oesters
opdienen voor een nieuw soupertje met haar wettelijken echtgenoot. Zehier een
zonderling geval, zooals men ze gaarne gebruikt voor de vervaardiging van eenacters.
Na deze uiterst kiesche situatie zijn we op het ergste voorbereid. En dat is noodig.
Want ‘De Vaders’ is nog héél wat kiescher van voorstelling en gedachte.
Ma was een brave moeder en een onvolprezen huisvrouw, die zeven en twintig
jaren in trouwen echt vereenigd is geweest met Hubert La Roche. Uit dezen trouwen
echt zijn twee zonen en een huisvriend geboren. Als Ma dan komt te sterven en de
treurende nabestaanden in hun zwarte ge-

Groot Nederland. Jaargang 16

104
kleede jassen, somber en belachelijk - iedereen is belachelijk in een gekleede jas met
een wit dasje - bijeen zitten en uitweiden over Ma's groote deugden dan komt de
huisvriend met een brief van Ma. Die moest na haar dood worden voorgelezen in
den familiekring.
De huisvriend doet het, zij het dan ongaarne En nu blijkt dat een van de beide
zonen van de huisvriend is, maar dat Ma toch heusch altijd van Pa is blijven houden.
De zoons vinden het niet prettig om een nieuwe pa te krijgen en zij doen al hun best
om te weten te komen wie nu eigenlijk ‘de bastaard’ is. Dat woord klinkt romantisch
als het wordt uitgesproken door een heer in een gekleede jas en een wit dasje. Maar
de oude heeren laten deze quaestie onbeslist en blijven ten slotte toch maar
samenwonen. Om zulke wissewasjes als een zoon met een gekleede jas kun je toch
niet van mekaar gaan als je zeven en twintig jaren in trouwe vriendschap hebt samen
geleefd!
De derde fraaiigheid heet ‘De Zoen’ en is minder gezocht en minder smakeloos.
Een klein woordenspelletje van huiselijke jalousie, dat eindigt met verzoening en
verloving.
Tegen de opvoering van eenacters als dit drietal van Mevrouw J.M.
Goedhart-Becker moet men protesteeren. Want dat werk is niet alleen onbelangrijk
en pretentieus, het is ook - en dat is het kwade - het is onecht. Deze schrijfster kan
ons niet overtuigen van haar goeden trouw. En wij gevoelen ons onnoodig misleid.
De zonderlinge gevallen zijn ‘verzonnen’ En verzonnen zonder phantasie. De dialoog
is rammelend; blik op blik, daar waar hij bij een ander voorbeeld van de schrijfster,
Shaw, knettert en vonken schiet als een paardenhoef op de klinkers. De psychologie
is valsch en elk woord klinkt schril en schamel, huiverend in de eenzaamheid, waar
geen enkel echt gevoeligheidje, geen klein accentje van geluk of leed, doorklinkt.
Men kan over deze schrijverij niet hard genoeg oordeelen. Men kan deze schrijverij
niet heftig genoeg verwerpen. En niets in een vrouw is zoo onvergeeflijk als gebrek
aan takt, bon goût en elegance.

Kasbloem.
De tegenstelling tusschen een jonge natuurkracht en een verfijnde, verweekte maagd,
die het slachtoffer van de Nieuwe Gids is, ziedaar het onderwerp van de comedie
door Mevrouw J.A. Simons-Mees. De jonge natuurkracht is Hans Borg, de zoon van
een lieve, oude professor die in Zwitserland woont om sterrekundige observaties te
doen. De verfijnde maagd is Eva Waal, die verzen schrijft in den trant van die uit
Annie Salamons' eerste bundel, die lezingen houdt, die in haar aesthetische cénacle
heerlijk hangt te kwijnen en die zelf nooit weet of zij liegt dan wel oprecht is. Die
twee uitersten trekken elkaar aan. Die uitersten verloven zich zelfs. Maar dat gaat
niet,
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hetgeen wij in het eerste bedrijf al wisten. Er is dus geen gespannen verwachten,
geen geheim, geen verwondering, geen stuk. Er is dus niets dan gepraat. En uit dat
gepraat moeten wij de figuren van Hans en Eva bepalen in hun atmosfeer van
elkaar-niet-begrijpen. Maar, vraagt men zich voortdurend af, waarom schrijft
Mevrouw Simons toch tooneelstukken, waarom schrijft Mevrouw Simons geen
novellen? Niemand interesseert zich voor deze banale liefdesontnuchtering die
uitgepraat wordt in een Zwitsersch decor. Dit ‘niemand’ is juist aangebracht. Zelden
bleef een publiek tegenover een stuk zoo ijzingwekkend en pijnlijk koud. Men staarde
het spel aan, verveeld en met een gevoel van ‘wat gaat ons dat alles nu aan?’
En op het tooneel was ook alles koud en leeg. Wij hoorden geen woord dat van
het hart tot ons hart kwam, geen woord dat geladen was met een geestdrift, geen
woord dat in ons een levend verlangen wekte.
Ik weet wel dat het heiligschennis is om een stuk als ‘Kasbloem’ niet te
bewonderen. Want het is heel hooge litteratuur. Maar dat bewijst alleen maar dat de
heel hooge litteratuur stompzinnig vervelend is en dat wij behoefte hebben aan
primitieve driften, echte, fertiele overtuigingen, geestkracht en vitaliteit. Het leven
is te interessant om er twee uur van te missen om der wille van de geaffecteerde en
mislukte vrijagie van een passiedichteres die ons niet interesseeren kan omdat zij
niet interessant is, ondanks haar passie en haar dichten. De eenige oprechte uitvoering
kwam aan het slot als Cor van der Lugt (Hans) na het vertrek van Eva, de trap van
zijn werkkamer opgaat. Dat was prachtig ingehouden spel. De oude professor, Hans'
vader, zooals Arnoldi die speelde, was ook te midden van de vele volzinnen der
hooge litteratuur en het veelvuldige, langdurige stil-spel der hooge litteratuur een
kleine episode van het léven.
Noch de drankzucht, noch de geldgierigheid, noch de traagheid van geest, noch
de eigenwijsheid is onze nationale kwaal.
Onze nationale kwalen zijn bleekzucht en bloedarmoede.

Krelis Louwen.
De Tooneelvereeniging gaf op litteraire matinées een voortreffelijke vertooning van
Langendijk's Krelis Louwen. Zij geeft die nu ook 's avonds. Dat bewijst een succes.
Een succes van Jan Musch. Want alleen een acteur die wereldveroverend dwaas en
toch menschelijk kan zijn, weet van deze grove en gemakkelijke klucht nog iets te
maken. Men gaat nu naar Krelis Louwen om Musch. Men zou ook naar Krelis Louwen
kunnen gaan, alléén om Musch, in het tweede bedrijf, te zien ontwaken, om Musch
te hooren gapen, om zich Musch onweerstaanbaar-oliedom te doen aanstaren. Het
kon uitbundiger, het kon niet rijker genuanceerd.
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Musch viert zijn jubileum in Januari. En men moet hem huldigen als onze veelzijdigste
en spiritueelste tooneelkunstenaar, wiens vitaliteit, wiens natuurlijke artisticiteit men
niet moede wordt te bewonderen. Men moet echter ook zeggen dat men hem wat
actiever zou willen zien. Er zijn nog honderd rollen die alleen maar op hem wachten
en intusschen verknoeit hij twee seizoenen aan ‘Tropenadel’ en ‘Eva Bonheur’.
GRESHOFF.
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De strijd.
Tweede Deel.
I.
Op den groenen vlasgaard, waar zij in een lange bende neergestreken lagen, hadden
de wieders en wiedsters hun zooveelste liedje gestaakt. Zij waren moe van 't zingen
en ook wel moe van 't wieden; en Roze, ‘Dikke Roze met haar stouten bek’ zooals
de anderen haar wel eens noemden, richtte zich overeind op haar knieën, keek, als
verbolgen, in de richting van de hoeve en zei:
- Moar wat es da vandoage, verdome! Goat het dan gien viere worden?
- T t t t t t zal het viere worden as 't vier ès, Roze, antwoordde Djaamke den
hakkelaar, die meteen iets heel grappigs meende te zeggen.
- T t t t t t t t, deed Roze hem misprijzend na. Mee al dien t t t t t 'n krijgen w'onze
káffee niet en 'k zit ik half deud van den dust en den honger.
Al de anderen lachten even, slapjes en vermoeid. Roze had gelijk: het duurde
ontzettend lang vandaag vóór het vier uur werd, en allen hadden dorst en honger. 't
Was ook zoo droog en zoo warm in de lucht: echt oogstweer in plaats van Meiweer.
't Zou donderen, vóór het avond werd, beweerde Naart, een der oudste werklieden,
terwijl hij met bezorgde blikken in de blauwig-grijze verte keek. Ook de koekoek
riep aanhoudend, wat teeken van verandering van weer was. Maar een der oudere
vrouwtjes: Mietje Compostello, was het daar heelemaal niet mee eens. 't Is waar: de
koekoek riep, en dat voorspelde onweer of regen; maar de ‘keurlawirkskes1)’ hingen
toch zoo rustig in de stille, hooge lucht te zingen en dat voorspelde bij voortduring
schoon en zonnig weer. Zij gaven eindelijk elkander toe dat zij niet wisten wat voor
weer het worden zou en zij leuterden daar nog een tijdje over door, weer machinaal
over hun werk gebogen, toen Roze eensklaps overeind sprong en op een juichtoon
riep:
- 't Es mij precies gelijk wa veur 'n weer het wordt; doar es Reinilde mee ons
boterhammen en de káffee! En met groote, wijde passen

1) Leeuwerikjes.
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holde zij uit den akker, het boeremeisje, dat daar langs den elskant met een volgeladen
korf aankwam, tegemoet.
- O, Reinilde jonk, hoorden de anderen, die insgelijks opgestaan waren, haar nog
roepen, Reinilde jonk, g'hèt gij zeker bij menier den ónderpaster te biechte geweest,
da ge vergeten hèt op tijd onze káffee en onz' boterhammen te brijngen: we stirven
van den honger en den dust!
Gezellig zaten of lagen zij allen op den malschen grasrand onder de elzestruiken in
de schaduw uitgestrekt, genietend van hun rustuurtje en van hun eten, terwijl Reinilde,
vriendelijk glimlachend, nog even bij hen bleef en met welgevallen naar hun grapjes
luisterde om wel te laten merken dat zij niet te preutsch was om er naar te luisteren
en er eenig belang in te stellen. Zij koos echter een geschikt moment om weg te gaan,
zoodat het niet tè familiair werd en ook de anderen vonden dat blijkbaar gewenscht
en goed: zij hadden nu nog een beetje rusttijd over en keerden zich eens om op 't
gras en rekten zich eens uit, terwijl de mannen hun pijpje aanstaken en de vrouwen
alweer druk aan 't praten en vertellen waren.
Oscar, Pierke Note's zoon, die pas sinds 't jaar te voren op de hoeve was gekomen,
had een brief uit zijn binnenzak gehaald en las. Hij las met inspanning, al zijn aandacht
concentreerend, zooals menschen doen, die slechts vagelijk geletterd zijn.
- Hm, hm! deed Dikke Roze, naar de andere vrouwen knipoogend.
Oscar merkte het en keek glimlachend op. Het was een flinke, knappe jongen met
donker haar, mooie, gave tanden en heldere, oprechte oogen. Hij kreeg een kleur als
een meisje toen hij al die vrouwen grinnikend naar hem zag kijken en vouwde den
brief toe.
- Hawèl, wat es er? vroeg hij.
- Niets, zei Roze; wa zoedt-er zijn?
- Es da nou serieus, Oscar, dat-e gij euk noar Amerika zoedt wille goan? vroeg
ernstig Zwanckaert, een der vrouwen.
- Dat 't nie 'n woare van voader... antwoordde Oscar; maar hij aarzelde even en
keek, ietwat gegeneerd glimlachend, naar links.
Daar zat Lena, Tielde Meule's dochter, ook pas sinds 't vorig jaar op de boerderij
aangekomen. Zij had even schichtig en als 't ware schrikkend bij Oscar's woorden
opgekeken en hield nu den blik neergeslagen, terwijl zij, schijnbaar onverschillig,
met een grassprietje, dat zij had afgerukt, achteloos speelde.
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- Joa joa, dat 't nie 'n woare van voader, e-woar? herhaalde Roze op spotachtigen
toon Oscar's woorden... Van voader en...
Zij hoefde den zin niet te voleinden. Allen begrepen en keken lachend in de richting
van Lena, die eensklaps met een hooge kleur, als boos, het grassprietje waarmee ze
speelde, weggooide.
Die Roze ook! Aldoor begon ze daar weer over. Zij kon 't niet laten de jonge
menschen te plagen. Evenals allen op 't hof had ze gauw genoeg de genegenheid
tusschen Oscar en Lena ontdekt; maar er was nog iets anders: Roze had nog meer
ontdekt, of meenen te ontdekken; en telkens weer, in te nauwernood omsluierde
woorden, maakte ze zinspelingen, waarvan zij allen duidelijk genoeg de beteekenis
snapten. Ook nu weer. Roze keek Lena aan met ondeugend-flikkerende oogen en
zei:
- Lena, 'k hè gisteren oavend ne kier de koarten veur ou geleid.
- Es 't woar, Roze! antwoordde Lena, zoo kalm mogelijk opkijkend.
Lena was mooi. Zij had overvloedig dik, zwart haar en lichte, zachte blauwe oogen
in een frisch gelaat. Het was een mooie, werkelijk een heele mooie, flinke deerne
met roomblanken hals en prachtborst en heupen. Het weelderig donker haar gaf iets
hartstochtelijks en geweldigs aan haar type; maar de lichte oogen keken zacht en
liefelijk, met een zweem van stillen ernst; en ook de stem klonk zacht en eenigszins
gedempt, als met buigingen van dofheid of van weemoed.
- Joa 't 't es woar, voer Roze voort, het meisje scherp-doordringend aankijkend.
En wilt-e ne kier weten wat dat de koarten zeien?
- Wa zeien ze, Rose? glimlachte Lena, zich inspannend om haar heimelijke emotie
te bedwingen.
- Da g'ou geluk en ou fortuun in handen hêt! riep plechtig Roze.
Al de andere wiedsters glimlachten ondeugend, door Roze's schalksche woorden
geprikkeld en geboeid. Zij schoven zich dichter in een kring om Roze en om Lena
heen en keken gretig luisterend, met oogen die blonken.
- Iest kwam 't er ne zwarte man! zei Roze, gemaakt-ernstig-profetisch, met haar
linker-wijsvinger als 't ware vermanend in de hoogte.
De andere vrouwen giegelden, kronkelden zich op 't gras, stieten elkander in de
lenden aan.
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- Oscar! fluisterde Roomnietje van Daale, een oolijk klein ding, met fonkelzwarte
spot-oogjes.
- Da was nen broave jongen, en die ou doanig geirne zag, voer Roze plechtig voort;
moar hij 'n bezat hoegenoamd gien fortune en doarom 'n wilde g'hem niet.
- 't Zijn leugens! ontsnapte 't eensklaps Lena als een kreet.
- Aaaaaah! riep Roze met den grootsten ernst, terwijl Lena, als verschrikt, onder
haar spontanen uitval bloosde en al de anderen in een schaterlach uitbarstten;...
Hahaaaaah! As 't azeu es 'n moe 'k ik nie verder van de koarten vertellen. Proficiat,
Oscar jongen: proficiat! juichte zij met overdrijving, zich tot den jeugdigen
veldarbeider omkeerend.
Maar al de anderen, vooral de vrouwen, protesteerden heftig. Neen neen, het was
niet uit; zij wilden weten wat de kaarten nog meer zeiden; en Roze, langs alle kanten
gepraamd, moest voortvertellen:
- Toens 'n kwam 't er ne heulen tijd niets: al vijven en zessen, die niemendal 'n
beteekenen. Ik dacht dat het uit was en 'k ginge de koarten al neere leggen, as 't er
al mee ne keer 'n oas kwam, en nóg 'n oas, en toens 'n zeven, en toens 'n negen en
toens 'n vreiwe en toens 'n tiene en direkt achter die tiene koeke-zot, nen blonde man!
De vrouwen luisterden, roerloos, sprakeloos, met gapende monden en glinsterende
oogen.
- Ge meug mij woar geleuven da 'k er van verschoot, zei Roze. K'n durfde hoast
gien koarte mier omme kieren. 'k Kierde 'r tòch nog ien omme, en nóg iene, en nóg
iene; moar toens 'n dorst ik nie mier, 't was te wried, 'k wierd er schauw van, 'k sloeg
al de koarten deur mallekoar, en 'k moakte mijn kruis en las twie Onze Voaders en
twie Wees Gegroets!
- Joa moar, wa was 't, Roze, wa was 't, wa was 't? trilden al de vrouwen.
- Wa dat 't was! herhaalde Roze. 'K zal 't ulder goan zeggen, zie, wa dat 't was. Zij
dwong haar spottend-leuk gezicht tot gewichtigen ernst en verklaarde:
- De zwarte man zie Lena geiren, ne woar? moar hij 'n kan mee heur nie treiwen
omdat hij gien fortuun 'n hêt. Goed. Da blijft azeu. Moar al mee ne kier komt er nen
blonde man in 't spel, die véél fortuun het en Lena euk wrie geiren ziet...
- O, Flo... kreet eensklaps Roomnietje van Daele, maar beet zich meteen op de
lippen, 't bijna ontsnapte woord niet geheel loslatend.
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- Wa zegt-e gij doar? keerde Roze zich, verbolgen-doende, tot het flapuitje om.
- Niets, niets, zei Roomnietje vuurrood in haar schulpje terugkruipend. Doch al
de anderen hadden genoeg gehoord en de oogen blonken, blonken... Nu sidderden
zij van nieuwsgierig verlangen; nu wilden, nu moesten zij alles weten; en zij smeekten
Roze dat zij verder zou vertellen, waaraan Roze dan ook dadelijk gevolg gaf met de
gewichtige verklaring:
- Hij zie heur geiren en hij hè veel geld, moar hij 'n spreekt nog van gien treiwen;
hij probeert iest om azeu de bloeme te plukken.
- Wat ès da, Roze, de bloeme plukken? vroeg spottend een der mannen.
- Zwijg, loeder! gilden de nieuwsgierig-geprikkelde vrouwen den verstoorder in
't gezicht.
Maar Roze liet zich van de wijs niet brengen:
- Da es 't gien dat-e gij gedoan hêt mee ou wijf ier da ge getreiwd woart! riep zij
hem vrijpostig, onder luidruchtig schatergelach toe, daarmee doelend op een kind
dat vóór zijn huwelijk geboren was. En, in de algemeene opgewondenheid voer zij
voort:
- Moar Lena 'n wilt hoegenoamd van hem nie weten en toens begint er ne
schrikkelijke strijd in heur leven, en in 't leven van den zwarten man, en in 't leven
van den blonden man en in 't leven van nog verschillig ander mannen en vreiwen die
doarmee gemoeid zijn, zeudoanig da 'k nie verder noar de koarten 'n hè durve kijken
en da 'k doaromme nie 'n weet hoe dat 't zal eindigen.
- Oooo! riepen al de vrouwen diep teleurgesteld.
Roze was opgestaan.
- Es 't nie beter van da nie veuruit te weten! riep zij. Veronderstel ne keer dat alles
slecht ging: ne meinsch 'n zoe wel gien koeroaze mier hèn om te leven. Nou 'n weten
we 't niet en alles kan goed eindigen. En 't zàl goed eindigen euk, ge zilt da zien.
Allo, jongens, nie getreurd! Veuruit, de schofttijd es omme en den boer zoe op ons
dak keune vallen. En lachend in zichzelf van eigen pret stapte Roze met breede
schreden weer den vlasgaard in.
Langzaam aan, als met spijt, verlieten ook al de anderen de koele, frissche
schaduwstrook onder de zacht-wuivende elzen. Daar lag vóór hen de breede vlasgaard,
gansch effen smaragdgroen, onder den blauwen hemel, als een kortgeschoren, heerlijk
tapijt van weelde, tusschen de ten allen kant omlijstende, reeds donkerder gewassen.
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Nog steeds hingen de zoete leeuwerikjes hoogzingend in de ijle lucht te trilwieken;
nog steeds galmde bij tusschenpoozen, uit de verten van het grijsachtig verschiet,
het roepen van den koekoek; en nog altijd was men het niet eens of het mooi weer
zou blijven of gaan regenen, evenals men het niet eens was of Roze's kaarten voor
Lena's toekomst geluk dan wel tegenspoed voorspelden. Zij praatten daar nog heel
wat over door, terwijl ze weer, in lange rijen, tegen de aarde lagen neergebukt.
Eigenlijk lachten zij er om en wisten wel dat het maar wat grapjes en
voor-den-gek-houderij van Roze was; maar toch: zij wisten ook en voelden allen
sinds een tijd reeds, dat er dingen waren die misschien geen gekheid mochten heeten;
en daar dachten zij wel eens met inspanning over na, terwijl een raadselachtige
glimlach op hun lippen zweefde. Doch het baatte weer al weinig of men daar ook
aan dacht of niet; alles zou zich van zelf immers wel schikken zooals 't wezen moest;
en ten slotte zetten zij maar die gedachte van zich af en een begon er een deuntje te
neurien, dat al spoedig door twee, drie anderen overgenomen werd. Weldra zongen
zij allen, met trage, harde neusstemmen, die schril en verre in de al-omgevende stilte
opklonken. Het was als de slepende rythmus van hun eigen langzaam peuterwerk,
dat hoog en ijl werd begeleid door het aanhoudend zacht gekweel der leeuwerikjes
in den blauwen hemel en, bij tusschenpoozen, door het zwaardere contralto-dreunen
van de koekoeks in het wazig-grijs verschiet.
Even vóór acht uur waren de arbeiders terug op de hoeve en zaten zij allen, als naar
gewoonte op de banken, aan de lange, barre tafel, voor het avondmaal. Zij gebruikten
het zwijgend en vlug, in de dalende schemering, die reeds in grijs en grauw de hoeken
en de zoldering der ruime keuken afstompte. Florimond en Reinilde zaten, insgelijks
stilzwijgend, tegenover elkaar aan een kleiner tafeltje, bij een der ramen. Een meid
liep, dienend, heen en weer. Daarbuiten, op den boomgaard, waar de bloeiende
appelboomen als óvergroote witte en roze zuilen in den avond opwolkten, zong traag,
met tusschenpoozen, maar aanhoudend, een merel zijn eentonig, rustig lied.
Florimond stond de eerste van tafel op. Bevreemd keek Reinilde hem aan. Hij had
haast niets gegeten en zag er somber en vermoeid uit. Reeds dagen was hij zoo: nog
stugger dan eertijds en norsch en grim mig in zichzelf gekeerd.
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- Woarom 'n eet-e nie nog watte? vroeg zij, eerder verveeld dan bezorgd.
- K'n hè gienen honger, antwoordde hij.
- Woar goa je noartoe? vroeg ze nog, ziende dat hij zijn pijp aan stak en naar de
voordeur ging.
- Buiten 'n beetse wandelen; 'k hè wa heufpijne, zei hij. En meteen was hij weg.
Reinilde zuchtte. Het ging niet goed, den laatsten tijd, met Flori mond; zij begreep
niet wat er in hem omging, kon heelemaal met hem niet meer opschieten. Dat duurde
nu zoo al weken en maanden en scheen met den dag erger te worden. Zij keek hem
wrevelig door het venster na, zag hem langzaam het erf verlaten en, om den hoek
van 't hek, in de schemering verdwijnen.
De arbeiders waren met hun avondeten klaar. Zij zaten daar nog een poosje,
vermoeid, met strakke oogen van verre naar buiten te staren. 't Was of ze te moe
waren om op te staan en huiswaarts te keeren. De avond versmolt hen waar zij zaten
tot één grauwe massa onder zijn duisterende deken. Het schenen geen jonge menschen
en geen oude meer, geen mannen en geen vrouwen: 't was één afgesjouwde, doffe
troep, die daar al zat te suffen en te slapen. Doch eindelijk sprak er een enkele trage
woorden en dat scheen hen allen wakker te schudden. Loom schoven zij van hun
plaats en stonden op. Zij wenschten Reinilde ‘goên oavend, tot morgen’ en, met het
getrappel en ge schuifel eener kudde, drongen zij naar de voordeur.
Buiten, in den stillen, frisschen avond, kwamen zij weer wat bij. Zij gingen samen
tot aan 't hek en daar wenschten zij ook elkander ‘goen oavend’ en verdeelden zich
als elken dag in kleine troepjes, naar de verschillende richtingen, waar zij woonden.
Als vage schimmen waren zij weldra verdwenen in de duisternis.
Dikke Roze, Pierke Note, zijn zoon Oscar, en Lena hadden steeds denzelfden weg
te nemen. Roze en Pierke liepen meestal keuvelend vooruit; en Oscar en Lena volgden,
genietend van hun korte samen zijn. Hij nam wel eens haar hand en hield die,
zwijgend, in de zijne. Of hij praatte stil met haar, in ondertoon, en zeide somtijds,
onbewust, zachte en zoete dingen. Zoo liepen zij te zamen tot waar een beekje
stroomde, met een bogend bruggetje, over den weg. Daar moest Lena rechts af, naar
haar moeder's huisje, dat op een paar honderd meters afstand stond, langs een
kronkeligen zandweg, alleen in 't veld. 's Winters, of in 't najaar en het vroege voorjaar,
als het gauw donker
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werd, liep moeder haar tot aan het brugje te gemoet. Doch in de volle lente en 's
zomers was het nooit gansch donker als ze thuis kwam en dan deed ze dat kort eindje
wegs maar alleen. 't Was telkens een heele strijd voor Oscar om haar niet tot aan haar
huis te vergezellen; doch hij liet het uit een soort van valsche schaamte, en wel
voornamelijk omdat Roze er bij was: de scherpe, spotzuchtige Roze, die er voorzeker
den volgenden dag, op den akker, gekheid over gemaakt zou hebben. Hij knelde
alleen maar wat warmer haar hand in de zijne, keek haar, in 't halfduister, glimlachend,
met verliefde oogen aan en wenschte haar, met een stil weemoedige smachting in
de stem:
‘Goên oavend, Lena, tot morgen.’
Met een glimlach en een handdruk had Lena zijn gewonen afscheids groet beantwoord.
Zij keek nog eens om en zag hem vagelijk met vlugge, breede passen, Dikke Roze
en zijn vader over 't brugje achter halen. Nog even hoorde zij hun stemmen en toen
haastte ze zich weg, langs den met elzestruiken afgezoomden grasrand tusschen 't
beekje en een partij roggeland.
De duisternis begon nu sneller in te vallen. De breed-golvende koren akker lag
nog schemerig blondgroen, maar 't kronkelbeekje langs de elzestruiken was reeds
donkerzwart, met dofblikkerenden metaalglans in de diepte. Doch Lena was niet
bang. Elken avond liep ze langs dat zelfde paadje, en, op korten afstand over 't koren
zag ze reeds haar moeders huisje: laag en geelgekalkt met zijn grijs stroodak en zijn
groene luikjes, eenzaam als een goede veiligheidsbaak tegen een wijden hemelhorizont
van aschgrijs en grauw, waar de zonsondergang nog een lange, lage streep van
dof-oranje had achterna gelaten.
Eensklaps, om een bocht, zag ze duidelijk, in de halve duisternis, iemand langs
de grasstrook langzaam naar haar toe komen. Het was een man en zij schrikte even,
instinctmatig en geweldig. Haar eerste impulsie was om weg te loopen; doch het
gebeurde wel meer dat ze daar iemand tegen kwam; zij overwon terstond haar
onberedeneerden angst en haar laatste vrees verdween toen zij den man herkende: 't
was Florimond, dien zij immers uit de boerderij had zien vertrekken en die blijkbaar
dien kant uit zijn avondwandelingje had gemaakt. Zij ging al vast, uit beleefdheid,
wat op zij om hem door te laten en de ‘goên oavend, boas’ lag haar reeds vriendelijk
op de lippen, toen hij eensklaps staan bleef en haar aankeek of hij haar iets vragen
wilde.
Weer schrikte zij even, instinctmatig, en bleef, machinaal, ook
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staan. In de grijze schemering onderscheidde zij vagelijk zijn gelaats trekken, die
haar bleek toeschenen en als 't ware pijnlijk verwrongen stonden. Zij zag hem
duidelijk, ondanks de duisternis, zenuwachtig slikken en eensklaps doemden de
gekke woorden der spotzuchtige Roze scherp in haar geest weer op. Zij had hem nu
toch wel liever niet, zoo laat op die eenzame plek ontmoet.
- Hoe goat 't mee ou, Lena? vroeg hij, met een stem die zonderling schor klonk,
terwijl een raadselachtige glimlach op zijn bleeke, licht bevende, dunne lippen kwam.
- Ha, goed, boas! antwoordde zij, zwakjes tegenglimlachende en bedeesd, met een
blos op de wangen, de oogen neerslaande.
- Brijngt 't lief ou nie noar huis dan! voer hij voort, haar strak aankijkend.
- 'K zoe d'r iest ien moeten hên! antwoordde zij vlug; en nauwelijks had ze die
woorden onnadenkend uitgesproken of 't speet haar, dat ze die gezegd had. Zij keek
naar hem op, met haar schoone, lichte oogen, waarin als 't ware een blik van smeeking
weifelde; maar zij schrikte hevig van zijn eigen blik, die recht en strak op haar
gepriemd stond en van zijn lippen die beefden, alsof hij rilde van de kou.
- Lena, zei hij eensklaps, met zijn schorre, doffe stem, Lena, wilt g' iets van mij
hên?... En hij stak haar de open hand toe, waarin vier vijffrankstukken dof zilverig
lagen te glimmen.
- Ha moar boas toch! trok ze zich heftig achteruit.
- Pak ze moar, ze zijn veur ou,’ drong hij zenuwachtig aan.
- Ha moar boas toch! herhaalde zij, in toenemende ontsteltenis verder
terugdringend. Er kwamen tranen in haar oogen en smachtend keek zij naar haar
moeders huisje in 't verschiet, waar eensklaps, achter een der kleine ruitjes, een lichtje
was ontstoken. Dat zicht ontroerde haar, trok haar als 't ware tot zich aan; en zij deed
een stap vooruit als om er heen te rennen.
Maar hij versperde haar den weg.
- Lena! Lena! hijgde hij, en zijn stem hikte tragisch; Lena, 'k zie ou toch zeu geirne,
'k zie ou al moanden lang geirne, 'k 'n kan zonder ou nie meer leven! Lena, ge zijt
toch zeu scheune! Loat mij ou ne keer in mijn oarms pakken en ou 'n totse geven!
En hij greep haar wild in 't middel vast en drukte haar tegen zich aan, woest,
ontembaar, met prangenden hartstocht.
- Moeder! gilde zij, moeder!
Hij smoorde haar den mond met kussen en zij stikte, zij reutelde,
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met wilde inspanning trachtend zich los te worstelen. Zij wrong haar hoofd eindelijk
weg, brulde opnieuw: Moeder! moeder! met een stem, die geen menschelijken klank
meer had. Hij schrikte ervan, hij liet haar los, en zij stonden daar even alle bei,
roerloos en machteloos hijgend in de duisternis, hoorend het bonzen van hun hart en
luisterend vol angst of haar noodgeschrei ergens beantwoord werd.
Doch niets dan doodsche stilte heerschte over 't wijde, eenzaam veld. De zwoele,
vochtige Meiavond droomde en in de sombere verte van de bosschen zong rustig de
melodieuse nachtegaal.
- Loat mij goan, zei ze dringend.
- Zij je nie kwoad? vroeg hij hijgend.
- Nien ik, moar loat mij nou goan.
- Zilt ge 't aan niemand zeggen?
- Nien ik, os ge mij loat goan.
Een snik, eensklaps, klonk akelig in de schoone stilte van den avond. Zij schrikte,
keek hem met groote, starre oogen aan.
- O, Lena, schreide hij, eensklaps zwak als een kind, 'k ben toch zeu ongelukkig!
- Woarom, g' hêt alles wat den hemel geven kan! verwonderde zij zich.
- K'n hè niets, 'k 'n hè niets, 'k ben toch zeu ongelukkig! herhaalde hij snikkend.
Zij voelde medelijden. Zij had iets willen zeggen dat hem troosten kon, maar zij
werd weer zoo bang, zoo vreeselijk bang en zij stond daar nog even te aarzelen toen
plotseling de deur van moeders huisje in de verte openging en een schrille alarmstem
over 't somber veld heen dreunde:
- Lena! Lena! Woar zij-je gij? Woar blijft-e toch!
- Moeder! schrikte 't meisje dof. En zij antwoordde, luidgillend:
-'K ben hier, moeder, 'k kome!
Hij had zich in de duisternis van 't elzenhout teruggetrokken, om niet gezien te
zijn.
- Toe, 'n zij nie kwoad op mij, en doe mij 't plezier, aanveirdt ditte, smeekte hij
fluisterend, haar opnieuw de vier vijffrankstukken toe reikend.
- O nie nie 'k 'n mage niet, 'k 'n wille niet! antwoordde zij, reeds angstig
wegloopend.
- Ge moet, of 'k smijt ze wig! achtervolgde hij haar dofrazend.
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- O nie nie, nie nie, herhaalde zij, steeds vluchtend en heftig het hoofd schuddend.
Hij gooide haar de stukken achterna, die met gesmoorden klank onder haar voeten
in het natte gras neerrinkelden.
- Lena! Lena! herhaalde moeders schrille stem ginds bij het huisje.
Hij liep niet verder mee. Hij keerde zich om en met zwakke, wankele, knikkende
schreden, sloop hij langs den elskant naar de boerderij terug.
Reinilde zat er in de keuken aan de tafel bij een ongezellig lichtje, bezig met nog
't een en 't ander te beredderen vooraleer naar bed te gaan. Zij keek verwonderd en
eenigszins ontstemd op toen haar broeder binnen kwam en vroeg:
- Woar hè-je gij zeu lank gezeten?
Die onpleizierige vraag maakte hem eensklaps boos en nijdig.
- Gezeten! Bij mijn lief, natuurlijk! antwoordde hij uitdagend-cynisch.
Bedroefd keek zij hem aan. Zij was zacht en goed, maar een beetje zeurig van aard
en kon niet tegen ruwe woorden. Dat ruwe in alles wat het boerenbedrijf aanging
was 't geen haar het meest hinderde en haar, evenals destijds haar moeder, heimelijk
naar een andere levenswijs deed smachten. Sinds ruim een jaar dat zij nu, onder eigen
verantwoordelijkheid, met Florimond de groote boerderij beheerde, nam die stille
afkeer gaandeweg toe. Eerst was het nog iets nieuws, iets sterkends en opfrisschends
geweest. Zij had zich werkelijk een poosje krachtig voelen opleven in haar staat van
rijke en vrije boerendochter en bazin en had gehoopt, samen met haar broeder, dat
gemeenschappelijk leven toch wel tot iets waardevols te zien opbloeien; maar met
den stuggen Florimond helaas, had zij al spoedig van zulke illuzies moeten afzien.
Hem had de volle verantwoordelijkheid en vrijheid in niets gunstig veranderd.
Integendeel: hij was nog stugger en geslotener geworden dan vroeger en vooral sinds
de laatste maanden wist zij soms niet meer hoe ze met hem moest omgaan.
Nu weer. Waarom dat harde, dat uitdagende? Had ze dan iets verkeerds gezegd?
Mocht ze dan niet eens meer vragen waar hij was geweest? Dat scheeve antwoord!
Zij wist toch immers wel dat het niet waar was, en dat hij naar geen vrouwen liep!
Bedroefd keek zij hem aan en antwoordde met gedempte stem:
- 'K 'n wist nie woar da ge bleef; 'k wierd schouw; 'k 'n zitte nie geirn alliene 's
oavens op 't hof.
Hij gaf geen antwoord meer. Hij keerde zich om naar den haard en
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nam zijn pijp, die boven op den schoorsteenriggel lag. Hij stopte die en stak aan.
Zijn handen beefden lichtkens.
- Wille we goan sloapen? stelde zij voor.
- Goa moar, 'k zal wel sluiten, antwoordde hij kortaf.
Zij raapte haar boeltje bij elkaar, wenschte hem gedrukt goên nacht en stapte de
drie steenen treden op van het voutekamertje waar zij sliep.
- Goên nacht, antwoordde hij stug.
Hij nam een stoel en zat daar nog een oogenblik, met gefronst, getormenteerd
gezicht strak vóór zich uit te staren. Het lichtpitje brandde zwakjes midden op de
groene tafel en de kleine vlam weerkaatste blikkerend in het kleingeruite vensterraam.
Hij zag er schemerig zijn eigen beeld in schijnen en daarbuiten zag hij vagelijk ook
iets van 't erf in nachtelijke stilte: een donkere boomstam, de grijze silhouet van een
der hondenhokken, de hoek van een der schuurgevels met strooien dak. Hij stond op
en ging naar buiten om de luiken dicht te doen. Hij duwde ze toe en kwam weer in
de keuken om ze langs den binnenkant te grendelen. Toen stond hij daar een wijle,
roerloos.
De ruime, leege, schemerige keuken was als een uitgestorven oord van verlatenheid
om hem heen. De tafels en stoelen en banken, waar het anders op de maaltijdsuren
steeds zoo vol en druk was, stonden daar nu als de banken en de stoelen in een
schoollokaal waaruit de jongens weggeloopen zijn. Het koper-en-tinnen vaatwerk
glom dof in de rekken langs de wanden en boven op de bruine, ouderwetsche eetkast
stond het Lieve-Vrouwe-beeldje onder glazen stolp in witsatijnen rok met het kindje
Jesus op den arm te droomen, tusschen twee tuilen van door den tijd verkleurde en
half uit elkaar gerafelde artiticieele bloemen. Een bedompte atmosfeer met duffe
lucht van eten hing benauwend onder de sombere, lage zolderbalken en 't eenigste
wat daar nog scheen te leven was de bruine horloge-kast in den hoek tegen den
schoorsteenmantel, die traag stond te tikken als een zeurig oud wijf, die niet van
uitscheiden weet en niet naar huis wil gaan. Telkens schoof de trage koperen
slingerplaat even met een glim heen en weer voorbij het ronde, glazen kijkgat en
toen was er ineens een inwendig, dof geratel als van oude tanden die over elkander
knarsen en langzaam sloeg de klok tien ure, terwijl een der looden gewichten een
eind daalde, als een stuk grijze worst, dat in een kelder wordt neergelaten.
Florimond schudde op. Hij keek naar de lange tafel en ging tot aan
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de vaste plaats waar Lena gewoonlijk naast de andere arbeiders zat. Hij boog zich
en streek met zijn hand over de gladde plek, alsof hij haar daar nog voelen kon. Zoo
zat ze en het was hem te moede of hij haar mooi en frisch jong lichaam in
werkelijkheid weer vóór zich had en of hij haar heldere, lichte oogen zag stralen.
Zoo zat ze, elken dag, en daar even verder zat Oscar, haar lief, met wien ze trouwen
zou, - hij wist het - en naar Amerika vertrekken. Dan zou het dood zijn op de groote,
schoone hoeve, voor altijd dood en kleurloos, zooals het nu was. Want dat voelde
hij nu eensklaps, in de groote nachtelijke eenzaamheid en stilte na de geweldige
opwinding van daar straks: zij zou, in haar schoone, frissche jeugd, de fleur van 't
leven met zich meenemen en niets dan grijze, doodsche kilheid achterlaten!
Zij zat hem in 't bloed, al van den eersten dag, dat zij daar op de groote boerderij
gekomen was. Hij was dertig jaar oud en had nog naar geen vrouw gekeken; en toen
hij haar zag, domweg en onweerstaanbaar, was hij plotseling verliefd geworden. Hij,
de rijke boerenzoon en zij het arm werkmeisje! Aan trouwen had hij niet gedacht,
dat kon immers niet, met haar, in zijn stand; maar wel aan wat anders. Doch hij had
gestreden, lang en veel gestreden. Het was een folterende strijd geweest in hem, van
elken dag en van elk uur, tot hij eindelijk, dien avond, dien schoonen, zachten
lenteavond, onweerstaanbaar aan de bekoring was bezweken.
Hij had gehandeld, machinaal, zonder nadenken, omdat iets almachtigs hem dwong,
omdat de natuur in hem schreeuwde en eischte, omdat hij móést. En hij sidderde nog
tot in zijn diepste wezen van de ondergane emotie, en hij stond daar als 't ware
wezenloos te staren en te talmen, ellendig onder de foltering, walgend van 't idee om
nu naar bed te gaan en den ganschen slapeloozen nacht in doelloos lijden door te
woelen.
Wat had hij dan wel gedaan en waarom had hij het zoo gedaan? Het duizelde in
zijn beneveld en gemarteld brein; hij wist het zelf niet meer! Waarom had hij haar
geld aangeboden in plaats van liefde! Waarom was hij zoo woest geweest in plaats
van zacht? Waarom had hij haar gruwelijk afgeschrikt in plaats van haar met teedere
genegenheid te boeien? Hij wist het niet meer, hij wist niets meer. Hij had gehandeld,
machinaal, als een dier, of als een doove, of als een blinde. Er was in hem een plotsen,
wilden drang geweest van opgehoopte krachten, die zich nog nooit in zijn saai en
kleurloos jongelingsleven
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hadden kunnen uiten. Hij had afschuwelijk geleden en leed nog; dat alleen wist hij
wel duidelijk.
Dat geld! Plotseling dacht hij weer aan dat geld, aan die vier vijffrankstukken
waarmede hij haar, als een vrouw die men koopt, had willen verleiden en welke hij
haar in zijn onzinnige opwinding had achterna gegooid. Zij lagen daar nu ergens in
het gras en morgen aan den dag zou een of ander voorbijganger ze met verbazing
vinden.
't Was zonde! Zou ze dat mooie geld daar werkelijk laten liggen! Zou ze zich niet
bedacht hebben? Zou ze nog niet even in den nacht teruggekomen zijn, nadat zij wist
dat hij vertrokken was, om ze te zoeken?
Wie weet! Twintig frank! 't Was een fortuintje voor zulk een arm meisje! De
verzoeking zou toch zeker wel sterk geweest zijn. Wie weet of ze niet heimelijk was
teruggekeerd, of ze 'r nu nog niet aan 't zoeken was, nu, op dit eigen oogenblik terwijl
hij dacht dat ze 't misschien zou doen! Hij keek op de klok. Half elf! Het was nog
niet tè laat. Zijn blik keerde zich naar de voordeur om, trok hem als 't ware, langzaam,
onweerstaanbaar naar buiten. Machinaal deed hij zijn klompen uit en nam die in de
linkerhand. Op zijn teenen, den adem ophoudend, sloop hij tot aan 't steenen trapje
van het voutekamertje en luisterde. Geen geluid daarbinnen. Hij hoorde slechts het
gelijkmatig ademhalen van Reinilde in haar bed. Zij sliep.
Langzaam keerde hij zich om en kwam bij de tafel. Vooroverbuigend blies hij 't
lichtje uit. De ruime boerenkeuken lag eensklaps in benauwde duisternis. Hij schoof
om het houten schut heen naar de voordeur, ontgrendelde die onhoorbaar, trok ze
zachtjes open. Een golf van nachtelijke lentefrischheid stroomde hem weldadig in 't
gezicht. Hij verademde diep. Geluidloos haalde hij de deur weer dicht en stapte op
zijn kousen over het plankier.
B'ron, in zijn hok, bewoog zich eventjes, in een gerinkel van zijn ketting.
- Duc! fluisterde hij vermanend, zich in den naam van 't dier vergissend. Maar de
trouwe hond herkende hem wel en maakte verder geen beweging.
De nacht was donker, maar al de sterren bloeiden glinsterend in den schoonen,
stillen hemel, hoog boven de nu dof bloeiende kruinen van den ouden boomgaard.
Het geurde heerlijk in de zwoele lentelucht en in de verte zong de nachtegaal.
Met enkele vlugge, groote schreden was hij van het erf en in den
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landweg. Daar trok hij weer zijn klompen aan en holde. Spoedig kwam hij aan het
beekje, over 't bruggetje, langs den elskant. Daar bleef hij even staan om op adem te
komen.
De dichte elskant somberde als een lange, zwarte muur strak vóór hem uit. Rechts
van den smallen grasrand waar hij stond schemerde vaag het wijd-uitgestrekt
korenveld en aan het uiteinde daarvan stompte zich onduidelijk het huisje van Lena's
moeder af, als een eenzaam scheepje op een zee.
De nacht leek niet zoo duister meer. Florimond's oogen wendden eraan en de
intense schittering der sterren lichtte van uit het donkerblauw azuur tot op de aarde.
Alles bleef doodstil en in die stilte voelde men als 't ware de malsche lentesappen
van de aarde werken. Alleen ginds verre, in 't onzichtbaar bosch, zongen onverpoosd
twee nachtegalen, om beurten naar elkaar uitgalmend hunne liefdezangen, die klonken
als de jubelende stemmen van de gansche schoone lentewereld zelve.
Stil en langzaam vorderde Florimond nu in de schaduw van de zwarte elzestruiken.
Zijn blik peilde met strakke inspanning de ruimte vóór zich uit, maar hij ontwaarde
haar niet. Misschien was ze daar reeds geweest en weer naar huis teruggekeerd.
Misschien,... eensklaps zag hij iets wits dat glinsterde, als een groote, bleeke bloem,
vlak vóór zijn voeten in het gras. Hij stiet er tegen aan met zijn klomp. Het gaf een
korten, harden klank, en rolde een klein eindje. 't Was een van de vijffrankstukken!
Zij was dus niet teruggekeerd om ze te zoeken! Haar angst, haar afkeer voor hem
waren dus zóó sterk, dat ze dat geld, waar ze anders wel een maand voor werken
moest, - nog liever liet verloren gaan, dan het van hem aan te nemen.
Het griefde hem met diepe bitterheid. Hij voelde 't eensklaps als een honende
beleediging en hij vloekte in zichzelf en knarsetandde. Hij voelde haar nu plotseling
zoo onbereikbaar verre van hem af. Zij lag daar, dáár, op slechts een paar honderd
passen afstands, vlak over 't korenveld, in dat klein eenzaam huisje, dat vagelijk
schemerde in den schoonen lentenacht en 't kwam hem voor of al de zeeën van de
gansche groote wereld hem onoverkomelijk van haar gescheiden hielden. Hij wilde
er heen, het ziedde in hem van alles-overweldigenden hartstocht en liefde, het snikte
in hem op en zijn hart bonsde, zijn strakke oogen brandden in de duisternis en zijn
gansche wezen was er wild naar aangetrokken, als van een die zichzelf niet meer
bezit en de speelbal van een onafwendbaar noodlot is geworden.
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Hij bukte zich neer en raapte het zilverstuk op. De andere moesten daar ook in de
buurt ergens liggen en hij zocht ze. Hij vond er nog twee. Maar vruchteloos poogde
hij het vierde te vinden. Het prik kelde hem en het ergerde hem ook in zijn boersche
geldzucht, dat een van die mooie stukken daar nutteloos zou verloren liggen gaan.
Hij zocht met zijn bevende handen door het nat-bedauwde gras, hij speurde tot in
het koren en onder de zwarte elzestruiken en tot in het beekje; hij streek zelfs, het
gevaar trotseerend van wellicht gezien te worden, lucifers aan om te zoeken; doch
alles te vergeefsch: het vierde stuk was niet te vinden.
Een stug en vreemd plan was eensklaps in hem opgekomen en hij besloot op
staanden voet het uit te voeren. Zij had dat geld van hem met minachting geweigerd;
welnu zij zou het, ondanks haar tegenwil, tòch krijgen! Ja, hij zou het haar gaan
brengen, aan haar huis, nu, direct, in den nacht, in de dolle opwinding zijner
waanzinnige liefde. Hij zou,... ja, hij zou sluipend tot aan 't raam van het kamertje
komen waar hij veronderstelde dat zij sliep en daar de geldstukken onder het luikje
schuiven!
Hij was reeds op weg. Opnieuw had hij zijn klompen uitgetrokken, om geen geluid
te maken en ze onder een struik verborgen. Daar zou hij ze later wel terugvinden.
Op zijn kousen schreed hij door 't bedauwde gras. 't Was nat en kil, maar hij voelde
't niet. Hij voelde alleen zijn hartstocht, die brandde en laaide. Zijn starre, verwilderde
oogen zagen slechts 't begeerde doel, dat nader en nader kwam en in den schoonen
sterrennacht verduidelijkte en weldra zijn bekende vormen afteekende.
Daar stond hij in het kleine tuintje vóór den bleeken gevel. Zou er geen hond
blaffend op hem toespringen! Hielden ze geen hond? Neen, niets: hij hoorde slechts,
in 't suizen van zijn slapen, het geheimzinnig leven der werkende sappen in den
lentegrond en ginds verre, in de zwarte bosschen, de dolle jubelzang der nachtegalen
die hun liefde uitgalmden.
Links van de deur was het keukentje, dat wist hij. Rechts moest dus een slaapvertrek
zijn. Het hare? Of dat van haar moeder! Of sliepen zij beiden in één kamer? Hij wist
het niet. Hij wist alleen dat dáár een slaapvertrek moest zijn.
Hij stond voor 't dichte luikje. Wie weet of het zelfs op den grendel dicht was. Hij
voelde er eens aan, met bevende voorzichtigheid, en 't kwam hem voor alsof het bij
de minste inspanning zou wijken. Hij
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hield zijn adem op. Hij hoorde 't bonzen van zijn hart, dat als 't ware tot in zijn keel
scheen op te springen.
Langzaam haalde hij een der vijffrankstukken te voorschijn en schoof het, met
eindelooze omzichtigheid, over den vensterrand onder het luik. Het kraste heel
eventjes als een kruipbeestje, dat pootenkrabbelt. Hij wachtte een oogenblik en schoof
het tweede. En ook het derde. Toen stond hij daar even onbewegelijk, besluiteloos.
Hij had nog meer geld op zak, en aarzelde. Zou hij...? Ja! Een behoefte tot groot en
mild doen drong in hem op en hij schoof er nog drie mooie stukken bij, tot het
gansche, smalle vensterriggeltje er vol mee lag. Toen stond hij daar weer roerloos,
wachtend.
Waarop hij wachtte wist hij zelf niet. Hij kon niet weg daar, van dat folterend en
boeiend plekje. De stille, nachtelijke lenteweelde broeide geheimzinnig in de lauwe
aarde om hem heen en in 't verschiet der zwarte bosschen zongen onverpoosd de
verliefde nachtegalen. De landelijke geuren stegen bedwelmend naar zijn hoofd en
zijn hart klopte, klopte, om te barsten.
Met inspanning rukte hij zich van het venster weg. Hij kòn niet meer; hij voelde
dat hij 't hardop uit zou gillen. Hij week enkele schreden, kwam bij den donkeren
elskant en bleef daar weder staan, diep zuchtend en verademend. Zou hij nu gaan!
Zou hij nu kalm naar huis terugkeeren, aan den dag van morgen de uitwerking van
de gebeurtenis overlaten? Hij ging, hij ging,... en meteen was 't hem te moede alsof
iets kils en doods het krachtig, vurig leven in hem smachtte. Een grenzenlooze spijt
bekroop hem; een gevoel dat hij 't geluk in handen hield en het zich liet ontglippen;
en hij stond weer, de beenen verstijfd, de wanhoop in de ziel, radeloos van
machtelooze ellende.
Het was alsof de luider opschallende stemmen der verliefde nachtegalen hem
terugriepen. Hij keerde zich om, zag vagelijk het huisje, voelde als 't ware een
trekkende macht die hem er onweerstaanbaar weer heenlokte. Hij kòn zoo maar niet
heengaan; hij móést er weer naartoe; het wilde bloed suisde in zijn slapen en benevelde
zijn oogen; en machinaal schreed hij terug, langzaam, voorzichtig, met
bruisend-bonzend hart, tot hij weer hijgend vóór het dichte luikje stond.
Bevend strekten zijn handen zich uit en raakten 't harde hout. Hij handelde
wektuigelijk, als een slaapwandelaar, niet bewust van wat hij deed. Hij tikte op het
luik en wachtte. Alleen het bonzen van zijn hart gaf antwoord. Waarom hij tikte,
waarop hij wachtte, wist hij niet. Hij tikte maar, en tikte nog en stond daar in den
nacht te beven en te
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hijgen, tot plotseling daarbinnen iets kraakte en een alarmstem in de nachtelijke stilte
vragend riep:
- Wie es er doar?
't Was niet háár stem. 't Was de stem van haar moeder. Hij ijsde ervan en gaf geen
antwoord.
- Wie es er doar? herhaalde dringender de stem; en meteen rinkelde 't raampje en
werd het luik opengeduwd.
- 'K ben ik het, bezinne, sprak hij in de duisternis, met schorre, heesche stem.
- Och Hiere, boas Biebuijck; wa scheelt er dan? klonk het angstig uit 't somber
vertrekje.
- 'K ben ziek, bezinne; 'k ben deudziek! hijgde hij.
- Och Hiere toch! Wacht, boas, 'k zal open doen, zei ze.
Maar zij zag de vijffrankstukken, die vagelijk in den sterrennacht blonken op het
vensterriggeltje en zij schrikte hevig.
- Wat es dàtte! gilde zij.
- 't Es veur ou, veur ou! hikte hij.
- Veur mij! herhaalde zij verbaasd.
- Joa, joa, joa! Neem ze moar! drong hij met nadruk aan.
Machinaal week hij van 't raampje weg en strompelde naar de deur. Het duurde
een kort poosje. Toen ging de deur open en hij werd binnengelaten.
Hij stond in een klein keukentje met lage, zwarte zoldering. Een klein lampje was
aangestoken en brandde op een tafeltje. Een oude klok tikte vreedzaam in een hoek.
De vrouw, in nachtjak en op bloote voeten, bracht hem naar een stoel en vroeg hem
met ontsteld gezicht of hij een glas melk, of water, of iets anders wilde. Zij had de
zes vijffrankstukken in haar hand en legde ze vóór hem op het tafeltje neer.
- Dat es veur ou, hè 'k ou gezeid! riep hij, bijna boos.
- Ha moar Hiere Godheid toch! schrikte zij met ronden mond en starre oogen. Wa
hêt-e gij, toch, boas! Wa kan ik veur ou doen?
- 'K moe Lena zien! hikte hij somber.
- Lena! herhaalde ze verbaasd. Moar ze sloapt! 't Es te midden van den nacht,
boas!
- 'K ben ziek, kreunde hij. 'K zie ze geirne; 'k zie ze geirne! 'K 'n kan d'r nie van
sloapen; 'k ben d'r zot van; 'k goa d'r van deud!... En snikkend viel hij met zijn hoofd
op 't tafeltje.
- Ha moar boas toch! Ha moar boas toch! Ha moar boas toch! gilde zij aanhoudend.
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- Woar es Lena? 'K moe heur zien! 'K wil heur zien eer da ze mee Oscar naar Amerika
vertrekt! riep hij, eensklaps verwilderd opspringend.
- Ha moar, doar 'n es nog geen kwestie van! verzekerde de moeder.
Hij keek haar aan, ongeloovig, toch ietwat opgebeurd door haar woorden. Hij
ademde diep en zijn oogen glinsterden.
Een binnendeur ging open en Lena, door het geluid wakkergeschrikt, trad te
voorschijn. Haar mooie beenen waren bloot bijna tot aan de knieën; zij droeg niets
dan een kort blauw-flanellen rokje en een zwarten, wollen sjaal boven haar hemd.
Haar malsche hals blonk als melk en het prachtig donker haar golfde verward over
haar schouders.
- Boas! Gij hier! riep zij eensklaps een vuurkleur krijgend.
Hij schokte van vervoering op, verloor alle beheer over zichzelf. Snikkend en
zuchtend liep hij met bevend-uitgestrekte armen naar haar toe en wilde haar omhelzen.
Hevig geschrikt vluchtte zij van hem weg.
- Mijn geld, mijn leven, al wat da 'k bezitte os ik heur ne kier in mijn oarms mag
nemen! snikte hij. En als een gek ledigde hij zijn zakken op het tafeltje, spreidde
daar al het geld uit, goud en zilver, dat hij op zich droeg.
- O, boas ge'n meug niet, ge'n meug niet, ge moet ou verstand bewoaren! riep
angstig de moeder.
Maar hij was niet meer te houden.
- Os 't ou b'lieft, moeder, os 't ou b'lieft, moeder! snikte hij met gevouwen handen.
Os 't ou b'lieft, moakt da 'k heur ne kier mag in mijn oarms nemen, al was 't moar 'n
menuutsen; os 't ou b'lieft doe het, of anders goa 'k ik mij goan versmeuren!
De vrouw beefde als een riet. Zij zag hem tot alles in staat en in haar wilden angst
riep ze tot Lena, die in een hoek stond te sidderen:
- Lena, Lena, toe jong, da we rust hên! 'K ben bijkans deud van altroassie!
Nauwelijks had hij die woorden gehoord of, zonder op toestemming of antwoord
te wachten, vloog hij met een gil, als naar een prooi op 't meisje af. Hij drukte haar
woest in de lenden tegen zich aan, plakte zijn mond op haar lippen en stootte
onsamenhangende kreten uit, gekke, luide kreten van: Bravo! Bravo! Hoerah! alsof
hij een jubelende overwinning behaalde. Het meisje gilde en schreide en de moeder
op haar beurt holde met dwingende noodkreten naar hem toe om hem van haar weg
te rukken; maar eensklaps liet hij uit eigen beweging
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haar los en stortte als machteloos en uitgeput op een stoel in elkaar. Daar bleef hij
even zitten, als van schaamte 't gezicht in zijn handen verborgen, terwijl de beide
vrouwen halfdood van angst, roerloos met starre oogen naar hem keken.
- Toe boas, toe boas, gebruik nou ne kier ou verstand en goa naar huis, zei na een
poos de moeder.
Hij stond op, wankelend op zijn beenen.
- 'K zal goan, zei hij gedwee.
- En neemt ou geld weere mee.
- Noeit! klonk zijn vastberaden antwoord.
Zij zwegen.
Hij ging naar Lena toe en strekte de hand tot haar uit.
- Vergiffenesse, smeekte hij.
Zij zei niets, maar legde even haar hand in de zijne. Zij schreide.
- 'K zoe mee ou willen treiwen, zei hij dof.
Zij gaf geen antwoord.
- Toe, boas, goa nou, goa nou, suste de moeder zacht. 't Zal morgen vergeten zijn,
ge'n zilt er morgen nie mier op peizen.
- 'T 'n zal noeit vergeten zijn! antwoordde hij somber.
Hij weigerde nog eens, met toorn, zijn geld terug te nemen en struikelde naar de
deur.
- Goe nacht, boas, fluisterden angstig de vrouwen.
- Goe nacht, antwoordde hij, en was buiten.
Zacht werd het deurtje achter hem gesloten en weer dichtgegrendeld.
In den stillen lentenacht kwam hij tot bedaren. Een weldadige frischheid doordrong
gansch zijn wezen en dempte het onstuimig jagen van zijn bloed. Nog steeds, in 't
verre donker van de bosschen, zongen schallend de verliefde nachtegalen en de
gansche sterrenhemel leefde en beefde glinsterend en tintelend in het eindeloos en
heilig donkerblauw uitspansel. Met diepe, diepe longen snoof hij de nachtelijke
dauwgeuren op. Een gevoel van vermoeide bevrediging kwam sussend over hem.
De kille aanvoeling van zijn voeten in het natte gras deed hem huiveren. Hij vond
zijn klompen onder den elsstruik terug en trok die haastig aan. En met vlugge schreden
liep hij weer naar de boerderij. Het suisde en sufte in zijn hoofd; hij had geen heldere
gedachten noch gewaarwordingen meer. Hij voelde zich eensklaps doodmoe, hij
dacht alleen nog maar aan slapen.
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Sluipend kwam hij over 't erf. B'ron kroop even half uit zijn hok en rekte zich vóór
hem op zijn voorpooten.
- Stille, B'ron, fluisterde hij, en ging naar de voordeur, waarvan hij zacht de klink
oplichtte. De klink bood weerstand. Hij schrikte hevig en stond pal. Zijn oogen
sperden zich van angst in de duisternis wijd-open. Toen probeerde hij het opnieuw,
iets krachtiger.
- Zij-je't gij, Florimond? klonk Reinilde's ontstelde stem daarbinnen.
- Joajik. Woarom es de deur op slot? riep hij ruw.
Zij deed open. Zij was in tranen en verweet hem bitter dat hij weer was weggegaan
en haar zoo angstig op de groote boerderij in den nacht alleen had gelaten.
- Woar zij-je nou toch weeral geweest? vroeg ze vorschend.
- Buiten, 'k hâ heufpijne, antwoordde hij stug, haar achterdochtig oog ontwijkend.
Hij had 't gevoel alsof zijn uitspatting op zijn gezicht te lezen stond.
- G' hêt mij bedrogen, g' hêt mij doen geleuven da g' euk noar ou bedde ging, snikte
zij. Moar 'k 'n betreiwde ou niet; 'k hè ou wel heure wiggoan. Azeu 'n kan 't nie
blijven duren. 'K ben hier schouw 's nachts alliene. Os 't nog gebeurt zal ik bij voader
en moeder op 't durp goan weunen.
Hij was woedend over die geheime, onuitstaanbare afspiederij en knarsetandend
deed hij de deur weer op 't nachtslot.
- Och, ge zij 'n zottekonte! schold hij.
Ruw blies hij 't licht uit om aan 't gezanik een eind te maken en zonder nachtgroet
trok hij in de duisternis naar zijn bed.

II.
De crisis was over. Toen hij den volgenden ochtend ontwaakte, voelde hij zich gansch
buitengewoon frisch van geest en opgewekt.
Wat was er eigenlijk gebeurd? 't Leek hem een droom, een nachtmerrie. Er was
een vage schaamte in hem, maar bovenal had hij een gevoel van rust, van vrede, van
zelfvoldaanheid, alsof hij een groote en lastige overwinning had behaald. 't Was hem
te moede alsof de zoo vurig-begeerde Lena eindelijk de zijne was geweest en of dat
nu zoo voor altijd blijven zou. Hij voelde geen de minste jaloezie meer tegen Oscar,
die toch haar lief heette te zijn, nu hij door Lena's moeder wist dat er voorloopig nog
geen sprake was van met hem te trouwen en naar

Groot Nederland. Jaargang 16

128
Amerika te gaan. Zij bleef dus waar zij was, bij hem, op de boerderij, en dat was
hem nu op 't oogenblik voldoende; zij wist nu hoe dol verliefd hij op haar was; dat
kon haar toch niet onverschillig laten; zij zou daar over nadenken, prakkizeeren,
tobben wellicht, er over spreken met haar moeder; en wat gebeuren moest zou
gebeuren, later als het moment daarvoor gekomen was. Hij stond in haar leven, dat
was en bleef de hoofdzaak, waar al het andere nu zou van afhangen.
Welgemoed ging hij naar den akker toe. Het was een goddelijke ochtend, vol
zachten, wazigen zonneglans en alom-kweelend vogelgezang. Hij dacht nog weer
aan 't zwoel gezang der nachtegalen die hij 's nachts te voren had gehoord, en die
hem gekweld hadden en opgezweept in 't wilde bruisen van zijn hartstocht. Wat was
het orgelend geluid der leeuwerikjes, het zoet, mysterieus gekweel der meesjes zooals
hij het nu hoorde, eigenlijk toch lieflijker en rustiger om aan te hooren!
Hij kwam op den vlasgaard, waarop, evenals de vorige dagen, de lange
wiedstersschaar als een bende groote vogels neergestreken zat. Hij hoorde ze van
verre, gelijk ze meestal deden, onder 't werken rustig zingen en het deed hem goed
dat te hooren. Ook daar was dus rust en kalmte, evenals in zijn eigen gemoed, na
den heftigen storm. Zij zwegen echter zoodra zij hem zagen naderen en toen hij
dichtbij was wenschten zij hem allen den gebruikelijken goên dag. Hij beantwoordde
hun groet en hield een praatje over 't mooie weer. Meteen sloeg hij, van terzijde,
aandachtig de gezichten gade. Maar er was niets bijzonders aan te merken; allen
waren zoo gewoon mogelijk en Dikke Roze vertelde even een ondeugend grapje,
zooals ze dikwijls deed wanneer ze goed geluimd was. Duidelijk was het, dat
hoegenaamd niets de gelukkige stemming verstoord had, dat geen van allen iets
vermoedde of gehoord had, van wat er 's nachts was voorgevallen.
Tersluiks, met geboeide oogen, keek hij naar Lena. Nauwelijks had zij even het
hoofd opgelicht toen hij kwam en scheen geheel en al in haar bezigheid verdiept.
Doch de warme kleur die even op haar wangen gloeide, was aan zijn aandacht niet
ontgaan. Wat was ze mooi zooals ze daar nu zat, met haar gebogen, fijn profiel en
haar schoone oogen strak en als 't ware bedeesd, vóór zich uit ten gronde gevestigd.
Het donker haar golfde sierlijk onder het verlept stroohoedje dat haar hoofd bedekte
en haar hals scheen zoo malsch en zoo zacht. Nu moest hij onweerstaanbaar toch
weer denken aan den vorigen nacht. Hoe wonderbaar was het toch in de wereld, dat
hij nog maar pas geleden
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die verrukkelijke vrouw zoo hartstochtelijk in zijn armen had gekneld en dat ze daar
nu schijnbaar onverschillig vóór hem lag en dat niemand van die gansche bende,
behalve zij en hem, iets van hun geheim wisten of vermoedden! Wat had hij gegild,
toen hij haar in zijn armen hield; en wat zou hij ook nu weer dol worden, als hij maar
een enkel oogenblik met haar alleen mocht zijn! De liefde stroomde weer door gansch
zijn lichaam en alles zinderde aan hem. Heel even maar. De kalmte der omgeving,
de kalmte van den schoonen arbeid, de heerlijke sereenheid van de atmosfeer stilden
spoedig weer zijn opgewekte zintuigen. Hij was gelukkig; hij was tevreden. Hij had
iets bekomen van wat hij verlangde, zonder er openlijk zijn prestige van meester bij
in te schieten. Zij wist en hij wist, maar dat bleef onder hen en zoo moest het ook
blijven, in afwachting van wat ook verder kon gebeuren. Dat verdere lag in de
toekomst en hij kon er nu rustig op wachten. Wel had hij gekke woorden uitgesproken,
in die dolle, nachtelijke liefdes-opwinding. Had hij niet gesproken van met haar te
trouwen! Maar ook dàt wisten alleen maar zij, en hij, en haar moeder en zoo moest
het ook maar in zichzelf nawerken zooals 't kon: ook dàt lag in de toekomst en zou
worden wat het worden moest.
Hij zei nog enkele onverschillige woorden en wandelde kalmpjes verder, zooals
een rijken boer betaamt, om ook zijn ander werkvolk eens in oogenschouw te nemen.
Dwars over de fluweelig-groene vlakte van het pas-ontkiemend vlas ging hij, onder
den schoonen, wijden, blauwen lentehemel, waarin de trilwiekende leeuwerikjes
zongen, en achter hem ging ook van lieverlede weer 't gezang der wiedsters op, eerst
nog wat aarzelend, omdat hij nog dichtbij was, van lieverlede helderder, tot het zich
weldra versmolt met het fijn gezang der leeuwerikjes en het geheimzinnig gekweel
der meesjes in één wijde, milde, rustige hymne der vruchtbare natuur.

III.
Zoo ging de schoone zomer heen. De sappige kersen rijpten op de boomgaarden, de
peren blonken als goud, de appels bloosden als frissche meisjeswangen. Het gras
werd gemaaid en tot hooibergen gestapeld, het rijpe koren golfde als een eindelooze
goudvacht van mildheid en van weelde over 't land en de klaver bloeide en geurde,
en 't leven op de groote boerderij was dat van alle andere zomers, met

Groot Nederland. Jaargang 16

130
zijn zwaren arbeid en zijn loome rust, met zijn drukte en opwinding, gevolgd door
lange perioden slaperige stilte.
En zoo was ook het leven zelf der menschen als een reflex van 't leven der natuur.
Nu en dan had de crisis zich bij Florimond herhaald. 't Was als een
heimelijk-sluipende kwaal, die langzaam in hem broeide en zich ontwikkelde, tot
het eensklaps tot een ontembare uitbarsting kwam. Het glom als 't ware in zijn
rustelooze oogen; het deed hem nutteloos en gejaagd heen en weer loopen; het trilde
in zijn somber-gedrukte of prikkelbaar-opgezweepte stemming; en het eindigde
steeds zooals de eerste maal: een vruchteloos jachten en zoeken om Lena, die
doodsbang voor hem geworden was en hem instinctmatig vermeed, ergens alleen te
treffen; en dan eindelijk, op een of anderen nacht van niet langer meer te dulden
foltering, de bruuske overval in 't eenzaam huisje, het hopeloos smeeken en snikken,
het gooien met grof geld, het op zijn knieën kruipen van ellende, tot de
dood-verschrikte vrouwen radeloos werden en hij ten slotte met waanzinnige kreten,
nog eens 't mooie meisje in zijn armen drukken mocht. En dan opnieuw de plotse,
lamentabele inzinking, die toch eenige bevrediging bracht; eenige dagen of weken
van betrekkelijke rust, tot de ellende weer aan 't broeien was.
Hij had een soort geheim accoord gemaakt met de moeder, die hij, door de macht
van 't geld, van lieverlede ietwat op zijn hand gekregen had. Moeder zou vooreerst
niet haar toestemming geven in Lena's huwelijk met Oscar en aldus beletten dat zij
met hem naar Amerika vertrok. Zoo kon hij, Florimond, het rustig met zichzelf
uitmaken of hij al dan niet haar wilde huwen. Dat was de groote strijd, die zijnlev
en ondermijnde. Het voorbeeld van zijn beide oudere broeders, die zich gemesallieerd
hadden, was daar om hem af te schrikken. Zij waren kleine, benepen boertjes
geworden in plaats van de welgestelde groote pachters, die zij hadden kunnen zijn.
Telkens als een van hen nog even op de mooie hoeve op bezoek kwam, of telkens
als hij hen ontmoette bij zijn ouders op het dorp, voelde hij al 't benauwde en
bekrompen van hun ploeterig bestaan en zei hem zijn nuchter en gezond verstand,
dat hij nooit hùn weg mocht inslaan. Een rijk huwelijk, of geen huwelijk, herhaalden
steeds zijn ouders; en hij kon niet anders dan hun gelijk geven. Maar zelfs in een rijk
huwelijk had hij totnogtoe geen zin gehad. De vrouwen trokken hem niet aan en hij
was tevreden met zijn benijdenswaardig lot van heer en meester op de schoone
boerderij waar hij
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met Reinilde regeerde, toen de komst der mooie Lena eensklaps alles had overhoop
gegooid.
't Was als een ramp geweest, die plotseling over hem neerstortte. Hij had niet eens
gestreden. Zij zat hem dadelijk zóó sterk en diep in merg en bloed, dat hij slechts
één alles-overweldigende behoefte kende: haar te bezitten!
Maar hoe? Zij vrijdde reeds met Oscar vóór zij op de hoeve kwam, en zij hield
heel veel van hem, dat wist eenieder. Zoo maar als liefje, als vriendinnetje, zou hij
haar nooit krijgen. Alleen het huwelijk, en dan nog misschien...
Hij was er ziek van, ziek van strijd, begeerte en ellende. Hij kwam soms bij Lena's
moeder zijn nood klagen en herhaalde dat hij er krankzinnig van zou worden. En nu
was hij weer dood-jaloersch geworden op Oscar en trachtte de moeder uit te hooren
om precies van haar te weten hoe Lena en Oscar met elkaar omgingen, en wat zij
deden als ze samen waren, en of ze veel alleen waren, en of ze veel elkaar omhelsden.
- O, 't es ne heulen broave, wijze jongen, die hem goe gedroagt en doanig op zijn
respect let! herhaalde telkens de moeder, op een toon van verwijt en met een diepte
van overtuiging, die echter nooit vermocht Florimond geheel gerust te stellen.
- O joa moar, moeder, ge 'n weet gij niet wat dat er gebeurt os ge'r nie bij 'n zijt!
twijfelde hij.
- 'K weet ik da zeker! herhaalde de moeder krachtdadig. Ze moet altijd thuis zijn
ier dat 't donker es en os hij hier komt zit hij bij heur in de keuken en doar 'n gebeur
niets da nie 'n mag geheurd of gezien zijn.
- Joa, joa, ge zeg gij da wel, bleef hij hardnekkig twijfelen. Maar de moeder werd
boos.
- Hawel, zei ze eens, omda ge mij nie 'n geleuft! Hij zal hier zondag achternoene
binst de vespers komen. Hawèl: ge meugt ou doar in de sloapkoamer wigsteken en
deur 't sleutelgat kijken; ge zilt alles heuren en zien. En 'k zal ze alliene loaten; 'k zal
expres wiggoan!
Naar die woorden moest hij toch wel luisteren en het voorstel trok hem hevig aan.
- Mient ge 't oprecht? vroeg hij.
- Zeu woar of da 'k hier stoa, verzekerde zij. Gij het heur in ou oarms g'had; maor
hij, nog noeit; 'k durf er mijn heufd op verwedden! verklaarde zij plechtig.
Hij nam het voorstel aan en op gestelden dag en uur, sloop hij langs
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achter, door de moeder opgewacht, in 't huisje en werd er door haar in 't slaapvertrek
verstopt. Daar moest hij nu maar geduldig blijven wachten tot Lena van de vespers
terugkeerde en Oscar haar kwam opzoeken. Hij mocht gerust zijn; geen mensch zou
weten, dat hij daar zat en overdag zette Lena nooit een voet in die kamer. Moest er
gansch onverwacht soms onraad zijn, dan kon hij nog altijd langs achter, door het
raampje weg. Trouwens, indien het hem daar verveelde, en hij er genoeg van had
gehoord en gezien, moest hij ook maar op die manier in stilte wegglippen. Het koren
stond manshoogte, daar langs den achterkant, tot dichtbij 't raampje: geen sterveling
zou er iets van merken.
Hij knikte goedkeurend en stopte de moeder tien frank in de hand.
- O, moar dat 'n es nie neudig, zei ze, en wilde hem het geld teruggeven. Maar hij
wist nu reeds lang genoeg dat moeder daar niet absoluut afkeerig van was en had
ook geen groote moeite om haar het geld te doen houden. Hij schoof, voor alle
zekerheid, den grendel voor de binnendeur toen moeder weg was en bukte eens naar
't sleutelgat om precies te weten wat hij zooal zien kon.
't Viel hem bizonder mee. Het was een van die ouderwetsche deuren met door de
jaren uitgesleten sleutelgat, dat een echte kloof maakte in 't hout. Toen hij een paar
draadjes stoffig spinrag weggepeuterd had, zag hij niet alleen bijna de helft der keuken
met twee stoelen en een tafeltje aan 't raam, maar ook nog door het kleingeruite
venster zag hij een hoek van het tuintje vóór den gevel, met lieflijk oprankende
witte-en-roode bloemen, en daarachter, over het golvend korenveld heen, den
donkeren elskant waar het voetpad lag, langs waar men naar het huisje kwam. Hij
ging op een laag stoeltje vóór het sleutelgat zitten en zoo zou hij, zonder de minste
inspanning, Lena en Oscar reeds van op een afstand kunnen zien komen.
De tijd scheen echter eindeloos-traag te kruipen. Even over drie was hij gekomen
en 't werd half vier, kwart vóór vier, vier uur, half vijf en nog was er van Lena geen
spoor te ontdekken. De vesper moest reeds lang en lang gedaan zijn, de afstand van
het dorp was hoogstens vijf kwartier, waar hield ze zich toch op? Hij werd gejaagd
en zenuwachtig; zijn handen werden klam en zijn hart klopte hevig. Hij voelde zich
bedot en voor den gek gehouden. Natuurlijk waren ze reeds lang ergens bij elkaar,
terwijl hij hier, als een onnoozele gevangene, vruchteloos op hen te wachten zat!
Wat zouden ze met hem spotten als ze 't wisten! Die gedachte maakte hem razend,
evenals het rustig gedribbel
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der moeder in de keuken zijn zenuwen tot folterens tergde. Hij kòn het niet langer
meer uithouden, hij stikte in de bedompte warmte van het beddekamertje en hij had
reeds de hand op den grendel om de deur te openen en der moeder bittere verwijten
te doen hooren, toen hij Lena plotseling met haastigen tred langs den elskant zag
komen. Zij was op haar zondagsch gekleed, in 't zwart met kleurrijke bloemenmuts
en in het vlug moment dat hij haar zien kon, dacht hij dat ze toch nog mooier was in
haar gewone, alledaagsche werkkleeren. Doch hij kon daar niet verder over nadenken,
zij was dadelijk daarop binnen en terwijl haar moeder eenigszins verwijtend zei: ‘O,
gij zij lange wig!’ vroeg zij, ietwat hijgend van het haastig loopen: ‘Hè Oscar hier
nog nie geweest!’
- Nien hij, antwoordde de moeder; ‘moar woar het-e gij toch zeu lank gezeten?
- Bij Emerance Brijnziers, berichtte Lena, vermoeid op een der stoelen bij het
raam neerzakkend. ‘'t Was toch zeu lange geleên da we mallekoar nie mier gezien
'n hàn! Ze wilde mij absluut doen binne komen en kàffee drijnken.
- Hètte bij heur kàffee gedronken? vroeg de moeder.
- Nien ik, 'k hè gezeid da 'k gienen tijd 'n hà en 'k ben zeu gauwe meugelijk
wiggeleupen. O, jongens, da es woarm, en dùst da 'k hè! Moeder het-e gij nog giene
kàffee?
- Direkt zie, zei de moeder; 'k was bezig mee hem op te gieten.
Florimond, in zijn schuilplaats, verademde en zijn hart ging minder snel jagen.
Heel dat natuurlijke, huiselijke van 't gedoe en 't onderhoud was hem als een balsem
op zijn wonde. 't Was dus wel vast en zeker dat ze nog niet heimelijk bij haar beminde
was geweest, hoe sterk zij ook naar hem scheen te verlangen. Hij zag haar nu vlak
vóór zich zitten zóó duidelijk dat hij er haast van schrikte en zich afvroeg of zij hem
soms ook zoo goed zou kunnen zien. Hij raapte op den vloer eenige pluisjes bij elkaar
en stopte ze voorzichtig in het sleutelgat, slechts een heel klein reetje openlatend.
Daar kon hij nog genoeg door speuren. Hij zag haar met beide handen de bloemenmuts
afnemen en haar haren wat opstrijken. Hij zag ook de moeder die de muts van tafel
wegnam en drie ronde witte koppen en een bord met boterhammen in de plaats zette.
De geur van versch gezette koffie verspreidde zich gezellig in de warmte van het
huisje.
Toen had hij plotseling een groote emotie. Eensklaps had zich een donkere schim
geschoven vóór het gat waardoor hij loerde en meteen
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hoorde hij een stem, de welbekende stem van Oscar, die kalm ‘elk ne goên dag’
wenschte.
Hoe stond die daar zoo ineens, zonder dat hij hem had zien komen? Hij hield zijn
adem op en spitste 't oor; hij peuterde weer 't pluisje uit het sleutelgat en keek, met
star-gepriemde oogen. O, wat speet het hem, dat hij het eerste oogenblik der
ontmoeting niet had kunnen waarnemen!
Met langzame bewegingen was Oscar aan het tafeltje bij 't venster, tegenover Lena
gaan zitten. Florimond zag hem half van terzijde, met een rond, zwart hoedje op en
een pijp in den mond. Hij rookte rustig en op zijn knap gezicht met donker snorretje
zweefde kalm een tevreden glimlach. Florimond hoorde hem een opmerking maken
over 't mooie weer, dat zoo buitengewoon gunstig was voor den graanoogst en de
aardappels. Moeder en Lena praatten in dien zin mee en zij hadden het dadelijk lang
en breed over het werk op de boerderij en de vooruitzichten van het komend seizoen.
Florimond keek en luisterde, met gespannen aandacht. Hij vergat even het doel
waardoor hij daar verstopt zat om met trillende belangstelling te hooren wat ze van
hem en zijn beheer wel dachten.
- Joa, joa, da es amoal wel en goed, 't zal vast en zeker ne scheunen oest zijn,
hoorde hij Oscar op kalmen toon verkondigen, ‘moar woar zal den boer al 't wirkvolk
vinden om hem af te pikken en hem binnen t' hoalen? Langs alle kanten worden de
soldoaten opgeroepen. Ze klappen dat er nen oorloge goa komen. Worden de dieë
van mijn klas euk binnengevroagd, dan es den boer 'n derde van zijn wirkvolk kwijt.
Er was even een stilte. Moeder en dochter schenen over die gewichtige woorden
na te denken. Ook Florimond zat een oogenblik strak en roerloos bij het sleutelgat,
met gefronste wenkbrauwen. Hij had wel van die oproeping gehoord en 't kon hem
ernstige zorg baren. Toch hechtte hij er geen geloof aan. Er was al zoo dikwijls over
gepraat en nooit iets van gekomen. Allemaal onzin. Ze riepen wat soldaten op voor
oefeningen in de kampen en na enkele weken werden ze weer naar huis gezonden.
Vervelend alleen als het juist toevallig in den oogsttijd viel. Hij schudde die
onaangename gedachte van zich af en priemde weer zijn oogen door het gaatje en
luisterde.
Hij snapte eerst niet duidelijk waarover ze 't nu hadden. Zijn eigen bezorgde
gedachten hadden hem even den draad van hun gesprek doen verliezen. Zij dronken
hun koffie en aten langzaam van hun
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boterham. Oscar vertelde iets en de twee vrouwen luisterden. Moeder zat rustend
met haar ellebogen op de tafel, de groote kop in beide handen tot dichtbij haar lippen
en Lena keek Oscar strak en aandachtig met haar schoone, lichte oogen aan. Wat
was ze mooi zooals ze daar nu zat, de woorden uit zijn mond opvangend! En hoe
was 't mogelijk dat hij haar niet eens aanraakte, dat hij niet even haar handen, haar
wangen bestreelde! Zon en wind speelden daarbuiten achter 't kleingeruite raampje
door de zacht-deinende korenaren en deden de witte en roode bloemen schitterend
heen en weer wuiven langs het geveltje. Het waren lelies en papavers en zij schenen
met elkaar te stoeien. Soms dook ook eventjes een gele bloem op, maar die werd
telkens dadelijk door de roode en witte weggeschommeld. De hooge hemel was van
een oneindig helderblauw met wattig-bolle, witte wolkjes en glinsterend-blanke
duiven klapwiekten af en toe in cirkelvlucht omheen het huisje. Dat alles zag en
hoorde hij van uit 't bedompte beddekamertje, door 't kleine sleutelreetje, als door
het gaatje van een verrekijker. En hij had zin om naar haar toe te vliegen en haar in
zijn armen te knellen, als in zijn wildste hartstochtbuien.
Eensklaps stond moeder op en wendde zich naar de voordeur toe. Dat was zoo
tusschen haar en Florimond afgesproken en onstuimig ging zijn hart aan 't bonzen.
Eerst nu zou hij werkelijk hooren en zien. Nu of nooit, terwijl moeder weg was en
zij zich veilig in 't huisje alleen wisten, zou hij haar in zijn armen nemen en omhelzen!
Hij trok het propje nog wat verder uit het sleutelgat en priemde 't oog er tegen aan,
zijn lippen van elkaar, als om ook met den hijgenden mond alles op te vangen wat
er thans gebeuren ging.
Doodkalm, zoodra moeder weg was, haalde Oscar weer zijn pijpje te voorschijn,
vulde en stak aan. En op denzelfden zakelijken toon waarmede hij begonnen was
zette hij zijn gesprek voort, en Florimond hoorde met verbazing dat hij ernstig en
gewichtig sprak over een zwijntje, dat moeder van plan was te koopen en tegen den
winter vet te mesten. ‘Met mijn geld’ dacht even Florimond; en in zichzelf moest hij
er heimelijk om glimlachen. Het werd een heele historie: Oscar had zoo een zeug
met zwijntjes gezien, prachtbiggetjes, bij boer Van Heule; ge weet wel: boer Van
Heule, ginder, van den boschkant, die getrouwd is met de oudste dochter van
Filemiene Peirens. Hij had den boer eens over eventueelen verkoop van een der
beestjes gepolst; en de boer had ja noch nee gezegd, natuurlijk om hem, Oscar, nog
meer zin in den koop te doen krijgen. Maar boer Van Heule mocht fijn en slim zijn,
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hij, Oscar, was ook niet van gisteren; en van het oogenblik dat de boer nie kortaf
‘nee’ zei, begreep Oscar wel dat de boer eigenlijk ‘ja’ wou zeggen en het er hem
alleen om te doen was zoo hoog mogelijken prijs te bedingen. Oscar was daar dan
ook niet verder op ingegaan, maar straks, als moeder terugkwam, moest men daar
nog eens grondig over praten; en, als moeder hem nu eens den hoogsten prijs gezegd
had, dien zij wilde besteden, dan zou hij zoo spoedig mogelijk nog eens naar boer
Van Heule toe gaan en trachten zoo goedkoop mogelijk het beestje te krijgen. Was
de boer niet te bepraten, dan zou hij maar doorbieden tot de som, die moeder geven
wilde, was bereikt; en, ging het er nog niet mee, welnu, dan zou hij de
onderhandelingen maar afbreken en eens elders op zoek gaan. Maar 't zou niet noodig
zijn: hij had het in den boer zijn oogen gelezen dat hij zin had in verkoopen; hij zou
er durven een weddenschap op aangaan, dat hij hier, vóór het een week verder was,
het beestje bracht.
Florimond keek en luisterde en kon zijn oogen en zijn ooren bijna niet gelooven.
Was dat nu een gesprek van twee jonge menschen, die daar in volle vrijheid alleen
zaten en elkaar innig liefhadden? Zou hij nu niet eindelijk ophouden met rooken en
haar hartstochtelijk om den hals vliegen en zoenen? Zou hij althans haar hand niet
in de zijne nemen en spreken over hun eigen toekomst, over hun huwelijk, over hun
voorgenomen vertrek naar Amerika! Hoe was het mogelijk den kostbaren tijd van
hun heerlijk alleen-zijn aldus te verbeuzelen? Was die Oscar dan geen man? Had hij
geen bloed in zijn aderen?
Maar niets gebeurde. Genoegelijk op zijn stoel tegen den muur achterovergeleund
bleef Oscar aldoor maar kalm, met zijn pijpje in den mond, over hetzelfde onderwerp
onuitputtelijk doorpraten en zij luisterde naar hem aandachtig, zijn redeneering
volgend met een ernstige uitdrukking van haar schoone, lichte oogen, terwijl de
schitterende roode en witte bloemen daarbuiten, achter haar rug, in zon en wind en
als het ware met passie op hun slanke stengels tegen 't raampje heen en weer stonden
te wiegen en lange, blonde wateringen over de malsche neerbuigende korenaren
streken, tot ver in het verschiet onder den stralend-blauwen hemel met de kleine,
glinsterende, wattig-bolle wolkjes.
Toen moeder na een heele lange poos weer binnen kwam was hij nog maar steeds
over het onderwerp niet uitgepraat en ging hij er ook verder op door, terwijl moeder,
die opnieuw aan het tafeltje ging zitten, even een vluchtigen blik wierp in de richting
van de binnendeur
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waarachter Florimond verstopt zat, als wilde zij hem zwijgend vragen:
- Nou, wat denkt ge 'r wel van? Heb ik u de waarheid niet gezegd?
Florimond voelde geen lust noch noodzakelijkheid meer om daar nog langer te
blijven afspieden. Hij was nu wel ten volle overtuigd dat er niets zou gebeuren en
een zacht gevoel van oneindige gerustheid stilde van lieverlede het zoolang onstuimig
jagen van zijn hart. Hij snakte naar buiten nu, naar zon en vrije ruimte na het lang,
benauwde zitten in het duffe kamertje; en langzaam stond hij op en schoof voorzichtig
naar het kleine achterraampje toe.
Het stond op een kier, hij had het maar open te duwen. Het zoet geruisch der
korenhalmen in den luwen zomerwind stroomde hem als een zaligheid in het verhit
gezicht. Hij waagde een blik, maar zag geen mensch. Niets dan de zacht-ruischende
oneindigheid der korenzee, waarin roode, paarse en blauwe bloemen schitterden. Hij
schreed over 't kozijn en was buiten.
Nog nooit had hem de wereld zoo schoon en zoo rijk toegeschenen. 't Was of er
niets dan vreugde en heerlijkheid en hoegenaamd geen lijden meer op aarde kon
bestaan. Alles was goed, en zacht, en vol verzoening. En zijn groote, hartstochtelijke
liefde voor Lena was geen kwelling meer, want de hartstocht was er tijdelijk uit
verdwenen, nu hij haar zoo wijs en kalm naast haar minnaar had zien zitten. 't Was
eigenaardig: hij voelde zich bijna niet meer op haar verliefd. Indien Oscar haar
gezoend had, indien hij dat van uit zijn schuilplaats folterend had bijgewoond, dan
was hij wellicht in ontembare jaloezie en zinnelijken hartstocht opgevlogen; maar
zooals 't nu gegaan was, neen, hij had niets geleden en hij leed ook nu niet meer: het
leek wel of het eensklaps uit was met zijn dolle liefde, het leek alsof zij niet in staat
meer was hartstochtelijk zijn zinnen op te wekken.
Langs verre omwegen, genietend van zijn gemoedsrust en van den heerlijk-rustigen
zondagnamiddag, dwalend en slenterend door het prachtig-rijke land, kwam hij met
de ondergaande zon op de groote boerderij terug. Reinilde zat er hem op te wachten
voor het avondmaal en samen gebruikten zij dit voor 't open venster in de zalige
sereniteit van 't stille avonduur.
Hun leven was toch schoon en rijk, zei hij, hier, als twee koningskinderen, op die
prachtige pachthoeve. En zij sprak hem niet tegen: ook zij voelde nu wel de groote
weelde van hun ruime onafhankelijkheid en voor het eerst had ze geen heimwee naar
het stille leven van haar ouders in het dorp, waar zij anders altijd heimelijk naar
snakte.
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IV.
Zoo ging de schoone, lange zomer alweer heen en naderde nog eens de winter. Weldra
stonden de boomen rood en bruin en geel en de dorre bladeren bezaaiden langzaam
met hun rouwkleed van vergane weelde het malsche, groene gras. 't Werd stil op de
hoeve na al het harde zwoegen van den drukken oogsttijd. De levenlooze dingen
schenen te rusten, evenals de menschen. En in die groote rust glansde de schoone
boerderij, als in bespiegeling, haar laatsten luister uit. Zoo rijk en kalm lag ze daar
nu te schitteren in de zoete, warme stralen van de najaarszon. Soms leken de gele
muren een al en goud; en de groene luikjes en kozijnen waren als overgebleven
tooverkleuren van de vroege lente. De kippen en de duiven glansden in die zachte
uitstraling van licht; de honden hadden reeds hun korte winterhaar en de poezen hun
dikdonzige vacht; en als de pa-o, die nog niet verveerd had, boven op het dak den
weelde-waaier van zijn staart uitspreidde, was het als een schitterende, groote
herfstbloem, strak-stralend tegen blauwen hemel, in de gouden zon. Er lag een
onuitsprekelijken vrede over alles. 't Was of de gansche wereld niets meer deed dan
glansrijk mijmeren en droomen.
Alleen de avonden, de stille, met den dag vroeger invallende avonden, werden
melancholisch. Dan voelde men de eenzaamheid sluipen en knellen. Dan wist men
soms niet goed meer wat te doen: of men nog even licht zou aansteken, dan wel maar
liefst dadelijk naar bed gaan, vóór het reeds heelemaal nacht was. En in dat
onbestemde kwam stilaan weer bij broer en zuster de strijd en 't onbevredigde
verlangen op: bij hem de steeds knagende strijd tusschen zijn eerzucht van rijken
boer en zijn liefde voor Lena; en bij háár het verlangen, het nooit gansch overwonnen
of bedwongen smachten naar het heerlijk, gemakkelijk leven zonder zorgen noch
beslommeringen, zooals zij zich voorstelde dat haar vader en haar moeder het in de
zalige rust van het dorpsrentenieren illuzievol mochten genieten.
Nog steeds, evenals vroeger, jubelden, telkens als Reinilde hen kwam bezoeken,
de beide oudjes, - vooral Meerken, - over hun heerlijk, rustig leventje in 't dorp; en
zij zouden waarlijk niets meer te wenschen hebben op de wereld, - dat herhaalde
Meerken bij iedere gelegenheid, - als er niet af en toe iets was geweest, dat toch wel
eenige schaduw over hun geluk kwam werpen.
Hun gezondheid! Vooral die van Boerke!
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Hij werd oud, zeiden de menschen; en dat was ook niet tegen te spreken: hij wàs
immers oud; maar tot nog toe had hij zich flink gehouden, terwijl nu, sinds eenigen
tijd, de krachten opvallend aan 't inzakken waren. Speciaal met zijn oogen kreeg hij
last. Zoolang hij binnenshuis bleef ging het nog, maar nauwelijks was hij uit de deur
of daar begonnen, ook als er niet het minste tochtje wind was, ook in de schoonste,
zachtste, warmste dagen, zijn oogen te wateren, te wateren, alsof hij tranen met tuiten
schreide. Het benevelde zijn blik, hij kon er niet meer van zien, hij stond daar even
vóór zijn deur, met de eene hand steunend op zijn krukkestokje, met de andere
wrijvend aan zijn griezelige oogen en meteen zuchtend en kreunend en hijgend, alsof
hij door een scherpen Oostenwind den adem afgesneden werd.
- Ha, boas, ge stoat doar al weere te schriemen! Het-e gien leute meer dan in ou
leven! gekscheerde dan de smid van naast zijn deur, toen hij hem daar zoo stakkerig
zag sukkelen. En met een dikken lach van forsch-gezonden vent, riep hij hem in 't
zwoegen van den blaasbalg en in 't vonkenspetteren der smidse toe:
- Ge moet meer dzjenuiver drijnken. Trekteert ons ne keer mee ne kilo1), ge zil
sebiet genezen zijn!
- De lucht es hier te stirk veur mij, antwoordde Boerke, de bedelvraag ontwijkend.
Van lieverlede had Boerke een hekel gekregen aan dien grooten kerel met zijn
zwart gezicht en wit-lachende tanden, die altijd om jenever schooide en als het maar
eenigszins mogelijk was trachtte hij uit zijn huis te komen, zonder door hem gezien
te zijn. Een andere reden waarom hij hem vermeed stond in verband met Tibi. 't Was
eigenaardig, maar Tibi, die ook al sinds zijn gemakkelijk leven op het dorp
zienderoogen aftakelde en oud werd, met dof-wordende oogen en grijs-wordende
snoet, was om zoo te zeggen niet meer langs de smidse voorbij te krijgen. Zoodra
hij buiten de deur zijn meester gevolgd had, bleef hij roerloos staan en loerde met
onrustig-wantrouwige oogen naar de smidse toe. En terwijl Boerke daar
amechtig-hijgend aan zijn oogen stond te wrijven, was het geen zeldzaamheid als
plotseling een scherp en kort gejank van Tibi opging, terwijl de hond, met ingetrokken
staart, haastig weghinkte. Wat was er gebeurd? Boerke had niets gemerkt. Maar de
hond zat zich even verder met angst te krabben of te likken, of tolde als een gek om
zijn as heen, terwijl de smid en zijn

1) Een potflesch van een liter.
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knecht, half achter een zwarten muur of balk verscholen, ondeugend en heimelijk
stonden te kijken en te glimlachen.
- Tibi, kom hier! riep dan Boerke, wantrouwig opkijkend. En ook de smid trachtte
den hond valsch naar zich toe te fleemen, terwijl hij op een toon van gemaakte
meewarigheid zei:
- Da biestje lijdt aan rhumaties; ge zoedt ne keer goed zijne rug en zijn peuten
moete wrijven mee 'n flasselke brandewijn. Wil ik er Guust in 't Huis van Commercie
eentje zenden hoalen?
Zoo waren de dagelijksche plagerijen waaraan Boerke daar was blootgesteld en
het vergalde wel eenigszins het genot van zijn rustig, gemakkelijk leven. Soms liet
hij 't er voor om buiten te komen en bleef maar liever thuis zitten, wat trouwens de
volle goedkeuring wegdroeg van Meerken, die vond dat het waarlijk niet de moeite
was als rentenier te leven, wanneer men zich dan nog buitenshuis moest gaan
vermoeien. Zij kwam beslist nooit buiten, ook niet in de schoonste, warmste dagen,
behalve tweemaal daags heen en weer naar de kerk; en telkens als Boerke nu nog
sprak van naar de verre boerderij te gaan, lachte zij hem vierkant uit en voorspelde
hem dat hij wel den een of anderen keer onderweg zou blijven, of in een sloot
dompelen, of op een of andere wijze een ongeval zou oploopen.
Boerke zei daar niets op, maar in zijn binnenste sloop dan een diepe, stille
weemoed, dien hij slechts door zuchten en door kreunen uitte. Want hetgeen Meerken
voorspelde wàs reeds gebeurd en Boerke voelde wel, dat het met den dag steeds erger
worden zou. Het wàs zoo: Boerke geraakte slechts meer ten koste van uiterste
inspanning tot aan de verre boerderij en reeds tweemaal was hij onderweg blijven
steken, uitgeput van krachten vóór hij zooverre kwam. Toen was hij telkens bij een
boer van zijn kennissen gaan zitten rusten en na een poosje pijnlijk weer naar huis
gesukkeld, zonder aan Meerken te durven bekennen dat hij de boerderij niet gezien
had.
En toch: hij verlangde zoo innig om er weer te kunnen komen, want het was zoo
noodig, meende hij, dat hij er kwam, vooral na wat hij er eens toevallig, tijdens een
van zijn laatste bezoeken, ontdekte, of, juister gezegd, bijna ontdekt had.
Florimond en Lena! Hij wist niets van die heele geschiedenis af, evenmin als
Reinilde of iemand anders op de boerderij er iets bepaalds van af wist; maar eens,
tijdens den oogst, was hij daar op een brandendheeten zomerdag aangekomen en had
er geen mensch in huis gevonden. De luiken waren dicht, de deur stond open en de
kippen liepen in de
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keuken over den vloer. ‘Iemand thuis?’ riep Boerke, even zittend om in de schemerige
koelte wat uit te blazen. Maar toen niemand zijn roep beantwoordde ging hij weldra
weer buiten en na even met zijn stokje Tibi afgestrafd te hebben, die uit ouder
gewoonte tegen de geweldige waakhonden te keer ging, strompelde hij naar de stallen
toe, om te zien of hij daar soms iemand vinden zou. En nauwelijks was hij binnen
in de kleine klaverschuur of daar kwam Lena eruit, met een korf konijneneten onder
den arm, de wangen blakend rood en de haren in verwarring, alsof zij ergens in een
strijdgedrang geweest was. Zij slaakte van schrik een kort gilletje toen zij Boerke
zoo plotseling zag en instinctmatig wendde zich haar blik even om in het hok, waar
Boerke eensklaps Florimond ontwaarde, die ook al met een raar gezicht naar buiten
kwam. Wat was er gebeurd? Boerke kon niet zeggen dat hij iets verkeerds gezien
had, doch wat had Florimond daar in dat hok wel uit te voeren, terwijl die meid er
ook juist toevallig was? Boerke zei niets en volgde Florimond binnenshuis, waar ook
al spoedig Reinilde verscheen, maar een argwaan was in hem geslopen, die hem met
geen rust meer liet. Hij herinnerde zich zijn eigen jeugd en menig avontuurtje met
de knappe dienstmeisjes der groote boerderij; en dat was op zichzelf niet zoo erg als
het maar niet 't prestige van den meester schaadde en vooral als het maar niet verliep
zooals het met Ivo en Lewie, zijn beide oudste zoons, gegaan was. Daar was hij zoo
bang voor; zoo iets zou de genadeknak van gansch zijn leven zijn; en sinds dien dag
hield hij niet op met bedekte, algemeene waarschuwingen en toespelingen, alsof een
catastrophe ieder oogenblik te vreezen was. Alleen in tegenwoordigheid van Meerken
durfde hij er geen enkel woord over reppen. Eenmaal was hij erover begonnen, maar
zóó scherp had Meerken hem terstond met spot en met verwijten afgescheept, dat
hij zich wel vast had voorgenomen bij haar geen troost meer te gaan zoeken. Meerken
verachtte de boerderij en alles wat er mede in verband stond, zooals ze gansch haar
leven had gedaan; en zij wilde, nu minder dan ooit, nog iets van al die zorgen en
beslommeringen hooren. Meerken's leven zat vast omsloten in het nauwe kringetje,
waarvan zij jaren lang gedroomd had en alles wat daarbuiten nog gebeurde kon haar
niets meer schelen.

V.
Dat kringetje, Meerken's kringetje, het heerlijk klein kringetje van
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haar gemakkelijk, nietsdoende, krenterig dorpsrenteniersleven, was iets dat niet alleen
zich nooit meer verder uit kon breiden, maar dat fataal bestemd was om steeds nauwer
in te krimpen, tot het werd een soort van levens-ankylose die zich een of anderen
dag totaal verstrammen en verstijven zou. En in zooverre was Meerken eigenlijk
verder afgeleefd en versleten dan Boerke, hoewel zij ettelijke jaren jonger was en er
ook nog krachtiger en frisscher uitzag. Want al mocht ook Boerke soms onderweg
blijven steken als hij naar de groote boerderij heen kuierde, Meerken, die nooit verder
liep dan van haar huisje naar de kerk en terug, had soms de grootste moeite om dien
korten afstand af te leggen. Zij was veel te zwaar geworden door het goede leven en
't kostte haar een ongehoorde inspanning om het dorpsplein over te steken en de drie
arduinen treden van het hooger-liggend kerkhof te beklimmen. Zij trok er zich als 't
ware waggelend overheen en in de koele schemering der kerk had zij minuten noodig
om weer op adem te komen.
- Wa zoe da toch keunen zijn da'k zeu kurt van oassem worde! klaagde Meerken.
En daar zij ontzettend bang voor ziekte en ongeloofelijk sterk aan 't zoete leventje
gehecht was, liet zij den dokter halen en ondervroeg hem met angstig gezicht.
- Ge zit te veele binnen, ge moet meer in de lucht komen, bromde de dokter
hoofdschuddend, met gefronste wenkbrauwen. Ge moet oppassen, Meerken, ge zoedt
keunen 'n geroaktheid1) krijgen.
Meerken schrikte hevig. Haar oogen keken verwilderd en haar gansche lichaam
beefde.
- Ha moar, menier den docteur, 'k ben vele buiten; 'k zitte soms halve doagen in
mijn lochtijnksken! hijgde Meerken.
- Zitten! Zitten! knorde de dokter. 't Es wandelen da ge moet doen.
- Wandelen! menier den docteur, kreet Meerken, alsof haar 't ergste werd gevraagd.
Wandelen! Die ander iefers van 't dorp 'n goan toch euk nie wandelen! Het-gij oeit
iefer Pluimsteert zien wandelen? Het-e gij oeit d' iefers Pector zien wandelen? Die
meinschen goan noar de kirke gelijk ik, en doarmee uit!
De dokter liet een smalend lachje hooren.
- Iefer Pluimsteert, zei hij, hè nen hof gelijk 'n park van 'n kastiel zeu greut; en
den hof van d'iefers Pector 'n es al nie veel minder. Die meinschen 'n moeten van
ulder irve nie goan om bewegijnge te nemen

1) Beroerte.
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en gezonde lucht in t' oassemen. Moar hier, - en vol minachting keek de dokter in 't
benauwde tuintje rond, hier zit ge lijk konijnen in 'n kot: hoe wilt g' hèn da g' hier
gezond keunt blijven!
Ten diepste gegriefd en verbolgen keek Meerken den brutalen dokter aan. En haar
ergernis nam nog toe toen zij naar 't gezicht van Boerke keek, die, met schuchtere
hoofdknikjes, den dokter scheen gelijk te geven. Wat een beleediging voor hun
renteniershuis en hun gansche dorpsrenteniersleven, dat Meerken zoo voornaam en
deftig voelde! ‘O, menier den docteur! O, menier den docteur!’ herhaalde zij een
paar malen, geen andere woorden vindend om haar overweldigenden blaam uit te
drukken. En zij wilde verder niets van hem meer weten; met stugge koppigheid liet
zij hem gaan en zóó groot was haar verontwaardiging, dat zij niet eens door Poldientje
het ‘flasselken’ liet halen, 't welk de dokter voor haar thuis zou klaarmaken.

VI.
Men moet zich aan iets hechten in het leven, maar liefde alleen maakt het leven niet
compleet; men moet ook kunnen haten. En Meerken, die dol was op haar
klein-krenterig renteniersbestaan, haatte nu den dokter, omdat hij er van uit de hoogte
had op neergezien en er de essentie zelve had willen van veranderen. Zij deed voortaan
precies het tegenovergestelde van wat zij, volgens dokters raad, had moeten doen en
het gevolg daarvan was dat zij ziek werd, ernstig ziek, en te bed moest blijven liggen.
Zij liet een anderen dokter komen, uit een naburig dorp en dezen vroeg zij niet
wat zij zou moeten doen om te genezen, maar zelve zei zij hem met nadruk wat zij
zich getroosten wilde om tot beterschap te komen. Het was niet veel en leek feitelijk
meer op wat een sterk en gezond mensch desnoods verdragen kon, dan op wat een
oude en versleten zieke zich mocht permitteeren. Maar die nieuwe dokter was nog
een jong mensch, pas in de streek gekomen en die zijn cliënteele had te maken; hij
moest dus wel in de eerste plaats zijn patienten trachten tevreden te stellen; en,
ofschoon met moeilijk verholen tegenzin, stemde hij erin toe, dat Meerken jonge
kippetjes en duifjes van de boerderij liet komen, en dat zij ham en spek met eieren
at en kortom alles deed wat zij vooral had moeten laten. Want Meerken was er
onwankelbaar vast van overtuigd, dat zij alleen aan flauwten leed en dat sterke, zware
voeding haar weer op zou knappen. Maar Meerken
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werd niet sterker en verzwakte integendeel voortdurend en de jonge, slappe dokter
schudde zeer bedenkelijk het hoofd en verheelde 't voor de overige huisgenooten
niet, dat hij het met Meerken wel heel ernstig begon in te zien.
Zij lag op de bovenverdieping en door de twee kleine raampjes van haar krenterig
rentenierskamertje had zij een uitzicht op de dorpsplaats en op het kerkhof en de
kerk. Van uit haar bed, als zij wat tegen kussens overeind kon zitten, zag zij de
welbekende menschen op hun vaste uren naar de kerk gaan: de drie juffrouwen
Dufour, de twee juffrouwen Pector, den ouden schoolmeester met zijn stramme
beenen, de trotsche juffrouw Pluimsteert als een pauw in vol ornaat, de deftige notaris
steeds gearmd met zijn vrouw als in bestendige bruiloftsoptocht en al de nonnetjes
uit het klooster, zedig-ingetogen schuivend in een rijtje langs den witten kerkmuur.
Zij hoorde het gelui der klokken en zelfs de plechtige tonen van het orgel en de zware
koorgezangen drongen vagelijk tot haar door; en in haar impotentie genoot Meerken
daar nog hartstochtelijk van verre in mee, zuchtend en snakkend naar het oogenblik,
dat zij dat alles weer in werkelijkheid zou kunnen medeleven. Toen zweefde haar
blik op de omgeving daarbuiten, op het mooie, deftig huis van juffrouw Pluimsteert
aan den overkant der plants, met de hooge boomen van den tuin erachter, of op het
statig nieuw gebouw der juffers Pector, of op het aardig huisje van den
gepensioneerden onderwijzer; en voor het eerst sinds zij in 't dorp was komen
rentenieren, maakte zij in stilte vergelijkingen en vroeg zich twijfelend af of haar
leven wel zoo mooi en zoo volmaakt gelukkig was als zij zich dit had voorgesteld;
en in die twijfelvraag voelde zij even scherp wat er nog aan ontbrak en een jaloezie
om het verondersteld grooter geluk der anderen beet haar met wrangheid in het hart.
Dat was nog steeds de nawerking van de beleedigende woorden van haar eersten
dokter. Die had de deesem van den twijfel in haar ziel gelegd. Die had haar eensklaps
schril het onderscheid doen voelen tusschen háár levenswijs en die der anderen. Die
had haar laten voelen wat zij niet meer dacht te zijn en toch gebleven was: een boerin,
een vrouw van 't land, onherroepelijk misplaatst in den nieuwen levenskring dien ze
zich uitgekozen had. En nu eerst besefte Meerken pijnlijk dat zij eigenlijk nooit
vertrouwelijken omgang had gehad met al die menschen tot dewelke zij haar leven
lang zich aangetrokken voelde: nooit was ze bij juffer Pluimsteert of bij de juffers
Dufour of Pector eens aan huis geweest, en nooit ook waren deze eens bij haar
gekomen;
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zij groetten elkander op straat of om en bij de kerk op een afstand en daar bleef het
bij: Meerken had het nooit verder kunnen brengen dan tot den omgang met Roozlie
Vercoeteren, ook een gewezen boerin, en om het viertal aan het geliefde kaarttafeltje
te volmaken, had zij immers Poldientje, haar boersche dienstmeid, ter hulp moeten
vragen.
Dat alles werkte weemoedig en drukkend op Meerken's ziekelijke
gemoedsstemming. En als haar kinderen haar nu kwamen bezoeken klaagde zij,
klaagde zij bitter, dat zij veel te laat het leven dat ze zich steeds gewenscht had, was
begonnen en maakte zij scherpe verwijten aan Boerke, omdat hij haar zooveel lange,
schoone jaren tegen haar zin in den rompslomp van de groote boerderij gehouden
had. En Reinilde, als die bij haar alleen was, stookte zij op om toch vooral haar
droevig voorbeeld niet te volgen en wel bijtijds aan 't akelig boerenbedrijf vaarwel
te zeggen, zoodat zij dan volop gelegenheid zou hebben met de deftige lui van 't dorp
kennis te maken en eindelijk het heerlijk leven te genieten, hetwelk zij, Meerken, te
nauwernood van verre had mogen proeven.

VII.
Meerken's wangen, die zooveel lange jaren frisch en malsch en blozend waren als
rijpe, roode appelen, werden van lieverlede getrokken, geel en rimpelig en haar
blauwe oogen kregen een verstijfde, strak-starende uitdrukking. Zij staarden gansche
dagen door het raampje naar het kerkhof en de kerk en soms maakten Meerken's
loome beenen pijnlijke bewegingen, alsof zij op wou staan en gaan waar zij toch niet
alleen meer komen kon. Toen zuchtte zij en kreunde:
- O, 'k zoe toch zeu geirn nog 'n beetse leven! O, da 'k mijn leven toch mocht
herbeginnen!
Reinilde, die haar nu veel kwam opzoeken, en wel eens dagen achtereen bij haar
verbleef, trachtte haar op te beuren:
- Moar ge zil gij nog al lank blijven leven, moeder. Ge zil gij genezen en weere
noar de kirke goan.
Doch de oude schudde 't hoofd en zuchtte:
- Te loate begonnen! Te loate begonnen. Maar eensklaps herleefde voor een
oogenblik haar dof-starende blik en wijzend naar het deftig huis van juffer Pluimsteert
aan den overkant:
- Reinilde... Reinilde... 'k zie ou dóár nog leven! As ik wist... as ik wist da mijn
dochter oeit in da scheun huis zoe weunen... 'k
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geleuve da 'k getreust zoe stirven. Reinilde... as ge te goare blijft mee Florimond en
nie 'n treiwt, ge keunt het doen. Loater, as iefer Pluimsteert stirft, moet ge da scheun
huis mee Florimond te goare keupen. Zilt ge 't doen, Reinilde? Zilt ge 'r ne keer mee
Florimond over spreken?
Reinilde beloofde, om de zieke gerust te stellen; en uren vervlogen, in vage, verre
illuzies. En Reinilde, die wijs was en bezadigd, dacht niet aan 't veel te mooie huis
der rijke juffer Pluimsteert, maar wel aan het klein-krenterig renteniershuisje waar
haar moeder zat te sterven, aan 't huisje en het leven dat ook háár illuzie was, verre
van den rompslomp en de drukte van de groote boerderij en waar ook zij, evenals
destijds Meerken, sinds lang haar hoop en haar verwachting op gevestigd had.

VIII.
Meerken stierf in de eerste schoone dagen van de lente. Oude menschen sterven veel
wanneer alles gaat herleven. 't Zijn als versleten boomen, die eindelijk niet meer
kunnen bloeien. De opstijgende levenssappen schijnen hen te verstikken. En de laatste
kracht die met hen wegsterft, kan slechts in den schoot der aarde weer herleven.
Het ruime kerkhof om de kerk, sinds eeuwen opgehoogd door al de lichamen der
duizenden en duizenden die daar voor altijd kwamen rusten, opende eindelijk ook
zijn bruine schoot voor Meerken en de schoone eiken kist met zilveren kruis zonk
er in neer, gezegend met wijwater en gebeden, door de drie pastoors in
staatsie-kleeren, terwijl de klokken op den toren plechtig luidden.
Het was een mooie, frissche dag vol licht en zon, met hoog en ijl in helderblauwen
hemel wegzeilende wolkjes; er hing reeds als een groenachtige vacht over de kruinen
van de oude linden, waarin ergens een lijster onvermoeid te zingen zat; en het was
ook een schoone, indrukwekkende begrafenis, zooals Meerken zeker wel gewenscht
zou hebben dat zij wezen zou. Er brandden talrijke en dikke waskaarsen rondom de
lijkbaar in de kerk en al de voornaamste ingezetenen van de gemeente woonden de
plechtigheid bij. De rijke juffer Pluimsteert was er, getooid in haar mooiste, deftigste
kleeren, de drie juffers Dufour waren er en ook de beide juffers Pector; de oude
schoolmeester kwam steunend op zijn stokje met zijn stramme beenen aangekuierd;
de notaris begeleidde zijn vrouw aan den arm als een bruidegom
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naar de kerk en de zwarte nonnetjes uit 't klooster schoven met zedigneergeslagen
oogen langs den witten kerkmuur heen en doopten bij den ingang haar witte vingers
in 't wijwatervat en maakten vroom een kruisteeken op borst en voorhoofd, terwijl
de wierook op het altaar geurde en het orgel plechtig onder de schemerige gewelven
dreunde.
Boerke schreide. Hij was geknakt van diepe droefheid. Hij stond nu zoo alleen in
't leven: alleen met zijn kinderen die hij toch maar zelden zien zou en met de meid
Poldientje, die, hoe familiair en hoe vertrouwd ook, toch maar een vreemde voor
hem was. Meerken had hem dikwijls veel geplaagd en hij had heel wat van haar
lastig en grillig humeur moeten verdragen, maar nu zij voor altijd was heengegaan,
vergaf hij alles en herdacht alleen nog maar het goede in haar gedurende zoovele
jaren, en voelde haar verlaten plaats als een afgrijselijke leegte in zijn huis.
Reinilde bleef bij hem, de eerste dagen. Dat was toch nog een afleiding, iets eigens,
iets uit het verleden. En ook zijn twee gehuwde zonen kwamen met hun vrouwen en
hun kinderen, maar ook die waren halfvreemden geworden voor Boerke, hij had zoo
weinig punten van aanraking en gemeenschappelijke belangen meer met hen, dat hij
soms zelf niet meer wist of hun bezoeken hem welkom, dan wel storend en hinderend
waren. Florimond was na de begrafenis in het geheel niet meer teruggekeerd en dat
verontrustte Boerke: hij dacht voortdurend aan het raar geval dat hij half onderschept
had met die jonge meid; en toen Reinilde weldra van oordeel was, dat het haar tijd
werd om nu verder weer de zorg der boerderij op zich te nemen, poogde hij niet
langer haar bij zich te houden, wakkerde haar integendeel aan om maar zoo spoedig
mogelijk te gaan, daar het werk zijn meester wilde zien, zei hij, en een boerderij
waarvan geen flinke vrouw het huiselijk beheer op zich nam, in minder dan geen tijd
met al die vreemde knechts en meiden tot een ruineuze, ordelooze boel vervallen
moest.
Het meisje vertrok op zondag avond, vier dagen na Meerken's begrafenis en Boerke
bleef met Poldientje in het krenterig renteniershuisje alleen.

IX.
Het leven van Boerke in zijn eenzaamheid deed nu denken aan den tragen, doffen
gang der oude klok, die in den hoek van zijn triestigschemerige keuken-er-woonkamer
stond.

Groot Nederland. Jaargang 16

148
't Was opstaan, ontbijten, naar de kerk gaan; even slenteren, middageten, rusten;
weer slenteren en naar de kerk gaan; en dan het avondmaal en nog vóór de volle,
nachtelijke daisternis naar bed. 't Was elken dag steeds op de zelfde uren 't zelfde
leven; het was geregeld als de klok en op de klok, en 't had de grijze, doodsche
eentonigheid der dingen die niet meer kunnen veranderen.
Met Meerken was de weinige verrassing en afwisseling verdwenen die hun saai
bestaan nog ietwat opfleurde.
Meerken...! Boerke dacht veel aan haar en miste haar voortdurend. Wanneer hij
's ochtends en 's avonds naar de kerk ging, moest hij langs haar pas gedolven graf,
waarop een ijzeren kruis geplant was met haar naam en leeftijd, en telkens stond hij
even roerloos daar, als vóór een raadsel dat nog steeds niet was opgelost. Hij stond
daar, bevend en leunend op zijn krukkestokje, met watertranen in zijn griezelige
oogen en hij schudde vagelijk zijn oude hoofd, alsof hij toch maar niet begrijpen
kon. Kwam er toevallig iemand langs die hem goed kende en hem eventjes over de
doode sprak, zooals wel eens de oude schoolmeester deed, of de deftige notaris, die
nu de erfeniskwestie had te regelen, dan schrikte hij en keek verbauwereerd op, alsof
hij daar iets uitvoerde, dat niet betaamde. Hij schaamde zich en kreeg een vage kleur
over zijn oude wangen en hij strompelde met de vreemden mee, in beverige woorden
sprekend over Meerken en over 't leven en den dood in 't algemeen, en hoe toch
iedereen zijn beurt kreeg, en hoe men in 't onoverkomelijke moest berusten. En
Boerke berustte, aangezien het wel niet anders kon, maar als hij na den dienst weer
buiten kwam, moest hij daar toch telkens ook nog even vóór het kruisje toeven, en
zijn hoofd schudden en staren, alsof er toch nog altijd iets was, dat hij niet geheel
begrepen had en dat de anderen hem met geen woorden van troost of opbeuring
konden verklaren.
Verder was zijn eenige afwisseling 't bezoek van zijne kinderen. Of de komst van
zijn beide oudste, tegen zijn zin beneden hun stand getrouwde zonen, hem genoegen
deed of niet, had Boerke nog maar steeds niet kunnen zeggen. Hij vertrouwde ze niet
geheel. Hij verdacht er hen van nu zoo dikwijls te komen, omdat zij recht hadden op
een deel van Meerken's erfenis en 't ergerde hem dat ze daar herhaaldelijk over
begonnen en zeurden dat de notaris zoo langzaam met de boel opschoot. Erger nog
was Boerke ontstemd wanneer ze hun vrouwen meebrachten; die bleven toch
heelemaal vreemden en haast vijanden voor hem: en voor zijn kleinkinderen voelde
hij niets: die hinderden
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hem met hun drukte en hun spelen; en als zij hem grootvader noemden werd hij in
zichzelf boos en kwamen al de grieven van 't verleden, tegen zijn zoons weer bitter
in hem op. Had hij 't gedurfd dan zou hij hen allen gezegd hebben: ‘ach, kom hier
maar nooit meer terug’; en zijn eenige troost lag feitelijk in Reinilde, die hem
voortdurend trouw bezocht en zich van lieverlede daar als 't ware een eigen stukje
leven begon in te richten.
Zij kwam geregeld drie maal in de week en bleef er dikwijls overnachten. Zij
verving eenigszins Meerken in 't beheer van het klein huishouden en regeerde
zoodoende ook ietwat over Poldientje. Dat ging best. Reinilde had tact om met
minderen om te gaan en wist steeds haar zin te krijgen door zachte volharding. Het
was heel eigenaardig hoe zij op tegenwerking reageerde. Nooit een hoog woord,
maar een steeds terugkomen op 't zelfde, een zachten drang, langs allerlei wegen en
omwegen, tot het eindelijk gebeurde. Haar zachte wil was als een stille kracht welke
in haar bleef hangen, tijden lang latent en als 't ware vergeten, om dan eensklaps, op
het minst verwachte oogenblik, weer springlevend voor den dag te komen. Er was
in haar iets van een nonnetje, dat met ingetogen glimlach en aaiende hand
reuzenmachten temt.
Boerke zag haar gaarne komen; en 't werd hem spoedig een behoefte haar op vaste
dagen weer te zien. Hij zat reeds in den vroegen ochtend vóór zijn raam te kijken als
zij komen moest en zoodra hij haar in de verte ontwaarde leefde een groote, innige
blijdschap in hem op. Hij drukte dat wel niet in woorden uit, maar het beefde glanzend
in zijn trpebele oogen en het trilde in zijn rimpelige handen; hij stond op en ging al
vast de voordeur voor haar openen; en Tibi, die ook wist wat dat beteekende, herleefde
even met nartstocht uit zijn versuffing weer op en liep haar blaffend, met gestreken
oortjes en van vreugde kwispel- staartend te gemoet.
Reinilde bracht het nieuws van de hofstede mee en dat was voor Boerke, die er
nu zoo moeilijk nog heen geraakte, iets van buitengewoon groot gewicht. Eigenlijk
had het meisje haast nooit iets bijzonders te vertellen, maar het feit dat zij op zijn
diep-belangstellende vraag ‘hoe es 't ginter, op 't hof?’ ‘O, heul goed, voader’ kon
antwoorden was reeds voor Boerke iets alsof hem wonderen werden meegedeeld.
Daarin lag dan alles ook besloten wat hij weten wilde en de verdere detail-vragen
en antwoorden waren slechts dienstig om dat eerste geruststellende bericht, dat alles
steeds heel goed ging, verder te ontwikkelen.
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Maar toen Boerke nu eenmaal wist hoe alles op de boerderij heel goed ging, was zijn
nieuwsgierigheid daarmee nog niet gepaaid, want hij wilde ook weten of er toch niet
iets was dat soms minder goed kon gaan en daarbij kwam hem dan telkens weer die
vervelende obsessie van Florimond met de jonge meid voor den geest en o zoo
dikwijls lagen hem de woorden op de tong om er eens iets van te zeggen. Hij had
het echter nog niet durven wagen; hij voelde een vreemden angst om er over te
beginnen; maar eens, op een ochtend, dat Reinilde hem minder optimistisch leek in
haar toch nog geruststellend klinkende berichten, werd het hem te machtig en vroeg
hij haar, vlakaf:
- En Florimond? Hoe goat da nou mee hem? Es dat nog altijd lijk of 't zijn moet?
Het meisje kreeg een plotse kleur en bleef het antwoord even schuldig. Boerke
schrikte en keek haar angstig-starend aan.
- Scheelt er iets mee hem? vroeg hij eindelijk.
- 'K 'n weet 't niet; 'k 'n verstoa mij soms aan Florimond nie meer,’ antwoordde
het meisje gedrukt. En zij deed aan haar vader een vreemd en benauwend verhaal,
hoe zij Florimond alweer eens midden in den nacht had hooren opstaan en de boerderij
verlaten, om God weet waarheen te dwalen. 't Was reeds de derde maal dien zomer
dat ze 't waarnam en hoe dikwijls gebeurde 't misschien niet zonder dat ze 't merkte!
Het maakte Reinilde zoo vreeselijk angstig; zij was om te sterven van schrik 's nachts
alleen op de hoeve en het mocht zoo niet blijven duren of ze zou er ziek van worden.
Reinilde schreide, al haar lang verkropten angst loosde zich in een plotselingen
tranenvloed: zij wist geen raad meer van ellende.
- O, die sloeber, die leulijke sloeber! bromde Boerke sidderend van toorn. En hij
vertelde aan Reinilde de scene in het voederhok, die zulk een diepen, scherpen
argwaan in hem had gewekt.
Als bij tooverslag hield Reinilde eensklaps op met schreien en roerloos van
verstarring keek zij haar ouden vader aan.
- Wa zegt-e doar, voader! Wa zegt-e doar! herhaalde zij bevend. En plotseling
hard-heftig:
- O, as dà moest woar zijn 'k 'n bleve geen ure langer op d' hofstee meer!
Toen ging zij denken, verzinnen, prakkizeeren en een aantal kleine gebeurtenisjes
en waarnemingen schakelden zich, als openbaringslichten, in haar geschokten geest
aan elkaar. Zou dàt dus het geheim zijn van den plotselingen welstand waarin Lena's
moeder sinds een tijd
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scheen te verkeeren! Zou het met geld zijn dat Lena van Florimond kreeg, dat de
moeder zich een zwijntje had gekocht? Zou het ook daarmee zijn dat Lena
tegenwoordig op zon- en feestdagen zoo netjes gekleed liep voor een meisje van haar
zeer geringen stand? En zouden sommige rare zinspelingen van Roze, de dikke Roze,
die er soms zulke gekke dingen uit kon flappen, wellicht doelen op de betrekkingen
tusschen Florimond en Lena, die zij op een of andere wijze onderschept had? Reinilde
had dat nooit goed begrepen en zich meer dan eens heimelijk geërgerd aan die bedekte
grappen welke de andere werklieden deden lachen, maar nu begreep zij eensklaps
alles: het was zoo, het wàs zoo. Zij voelde 't plotseling met alles-overweldigende
zekerheid en 't bracht haar zoo totaal en zoo verschrikkelijk van streek, dat zij opnieuw
begon te schreien en formeel verklaarde dat het haar niet mogelijk was onder die
omstandigheden naar de boerderij terug te keeren. En toch, als zij er over nadacht
moest ze weer gaan twijfelen. Persoonlijk had zijzelve nooit iets verdachts gemerkt,
en Lena vrijdde immers met Oscar en zou met hem trouwen en naar Amerika
vertrekken... Reinilde werd er radeloos onder, maar één ding stond vast: er was iets
niet in den haak en wat dat was moest en zou zij weten, en als het kwam te zijn wat
zij vermoedde, dan was het uit met haar en Florimond; zij toefde geen dag langer op
de hoeve en kwam bij haar vader op het dorp inwonen.
- Niet t' hoastig, jong, niet t' hoastig! suste Boerke hevig geschrokken en zijn
mededeeling reeds betreurend. Maar zijn woorden hadden niets geen vat op Reinilde.
Zij was hevig geschokt maar onwankelbaar vastberaden; zij voelde zich ten diepste
gekwetst in haar eer en fatsoen en zij vertrok in het vaste besluit onmiddellijk een
uitlegging met Florimond te hebben.

X.
Hijgend en buiten adem vam innerlijke opwinding kwam zij op de hoeve aan.
Florimond liep somber-slenterend met gefronste wenkbrauwen over het erf en zij
klampte hem dadelijk aan en vroeg hem dringend met haar in de kamer te komen,
daar zij hem iets mee te deelen had 't welk geen uitstel duldde. Voor 't eerst in haar
leven zette Reinilde haar gewone zachtaardigheid gansch op zij, haar lippen beefden
en haar wangen gloeiden, zij was eensklaps als een andere vrouw geworden. En op
den man af, zoodra zij alleen waren, zonder de
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minste voorbereiding noch eenigen omweg, vroeg ze hem met sidderende stem wat
er van aan was, en of het waar was dat hij intiemen omgang met het werkmeisje had.
Het trof hem als een klap in 't aangezicht, zóó ongeprepareerd, dat hij minuten
lang geen enkel antwoord kon vinden. Hij keek haar valsch en nijdig aan, kreeg een
hooge kleur en werd weer bleek, loerde even schuins om naar de deur, als om te
vluchten. Maar zij liet hem niet los, zij herhaalde met uitvorschende hardnekkigheid
haar vraag en eindelijk moest hij wel iets antwoorden: een grijnslach kwam op zijn
gezicht en hij zei, om iets te zeggen:
- Onneuzele proat! Wie het er ou dà wijs gemoakt?
- 'T 'n es dus gien woar! riposteerde zij dadelijk. Goed. In da geval zillen we Lena
van morgen af doen thuis blijven om aan 't gebabbel 'n einde te stellen!
- Da ge dà verdome nie 'n zilt doen! viel hij dadelijk woedend, dreigend uit.
- Zeu 't es dan tòch woar! kreet zij.
- Da zijn mijn affeirens! gilde hij, vuistenballend.
Zij werd ineens schijnbaar heel kalm. Zij slikte droog en drukte even de handen
op haar bonzend hart.
- Heul goed, heul goed, hijgde zij. Elk zijn zoaken: ik de mijne en gij d' ouwe. Gij
wilt hier mee da meissen konkelfoezen; heul goed, ge moet da weten. Moar ik... ik
'n moe da nie verdroagen en ik 'n zàl da nie verdroagen. 'T ien of 't ander: of ik hier
wig, of zij hier wig. Treiwt er mee as ge wilt, doe lijk of Ivo en Lewie gedoan hen;
moar ik vroag hier mijn deel, ik 'n blijf hier niet en gij 'n zilt hier euk nie blijven,
want doarveuren 'n het-e gien geld genoeg en voader 'n zal d'r ou woarachtig nie aan
helpen, da weet-e gij euk wel, e-woar! Doar, 'k hè ou nou gezeid wat da 'k te zeggen
ha, bepeist er ou op, moar hoast ou, want, zeu woar of da 'k hier stoa, 'k 'n zal die
schande nie verdroagen, ik let op mijn respect en 'k wille mijn gezicht nog in de
weireld meugen teugen!
Een tranencrisis greep haar plotseling weer aan en met de handen vóór haar oogen
vluchtte zij de kamer uit, hem radeloos alleen latend.
Hij duizelde ervan. 't Was alles zoo bliksemsnel gegaan, dat hij haast niet besefte
wat er gebeurd was. Hoe wist ze? Hoe had ze 't ontdekt? Door wien had ze 't gehoord?
Hij raasde en vloekte in zichzelf van ergernis en woede; hij voelde zich gekneld langs
alle kanten, hij was om gek te worden.
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Want gekneld en in het nauw gedreven zat hij, ook vanwege Lena en haar moeder.
Zoo kon het niet blijven duren, had moeder gezegd. 't Moest een of ander zijn:
wegblijven of trouwen! Ja, op een avond dat hij daar weer in een vlaag van
waanzinnigen hartstocht in het klein arbeidershuisje aangeloopen kwam, had moeder
het groote woord uitgesproken. Wegblijven of trouwen!
Zooals het nu ging kon het niet anders dan slecht eindigen, meende de moeder.
Zij beweerde dat er reeds in de buurt over gefluisterd werd; zij hield vol dat die malle
Dikke Roze er iets van af moest weten en bij de buren had gebabbeld. Zij voelde
zich in haar huisje bespied en twijfelde er geen oogenblik aan, dat ook Florimond
bespied werd. Oscar had reeds argwaan, daar was ze zeker van, anders zou hij niet
zoo hebben aangedrongen om te trouwen en met Lena naar Amerika te trekken. Nog
maar pas was hij weer met een brief van zijn broer aangekomen, die er niets van
begreep waarom Oscar zijn huwelijk en zijn vertrek naar het heerlijk Amerika zoo
lang uitstelde. En ook met Lena wist moeder geen raad meer. Lena hield meer van
Oscar dan van hem en als zij er toch toe besloot om Florimond te huwen, dan zou
het enkel zijn terwille der groote, materieele voordeelen, die aan zulk een huwelijk
verbonden waren, bekende moeder onomwonden; maar ook voor Lena moest er
dringend een decisie komen, want Oscar zou met of zonder haar toch spoedig aan
den oproep van zijn broer gevolg geven en moeder geloofde niet dat ze Lena zoude
kunnen tegenhouden als het er eenmaal op aan kwam definitief ja of neen te zeggen.
Florimond moest zich dus alleszins haasten. Elke dag, ieder uur kon hem voor een
onafwendbaar volbracht feit stellen.
Het waren voor den jongen boer, dagen en nachten van folterenden tweestrijd. De
oogsttijd naderde, de velden prijkten in hun schoonste rijkheid en van den ochtend
tot den avond dwaalde Florimond in sombere eenzaamheid door al dien overvloed,
vechtend in zichzelf met al zijn tegenstrijdige gevoelens. Somtijds, wanneer hij zoo
vóór een weeldeveld stond, vóór een van die schoone, uitgestrekte
rogge-of-tarwe-akkers, waarvan de neerbuigende halmen tot in de verte blonddeinden
en golfden onder de stralende zon; of wanneer hij aan den rand kwam van zijn grooten
vlasgaard, gansch bezaaid met blauwe-bloemen-sterretjes, alsof het licht-azuren
spatjes uit den hemel waren; of als hij in bespiegeling te kijken stond naar zijn malsche
klavervelden, gansch roze van miljoenen rechtopstaande roze trosjes die naar honig
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geurden en waarop heele zwermen gonzende bijen zaten te azen en waarover
schitterende gele, bruine, blauwe en witte vlinders zweefden, wanneer hij verder in
de wei zijn vee zag grazen en zijn paarden huppelen, en met één woord die gansche
schoone, rijke doening van zijn groote boerderij als één beeld van voorspoed en van
weelde in zich opnam, dan was soms plotseling zijn vast besluit genomen: hij schudde
zijn hoofd en wierp de hersenschimmen verre van zich af; hij holde naar huis toe en
had de woorden op de lippen om aan Reinilde te zeggen dat hij was gek geweest,
maar zijn verstand teruggekregen had en dat hij er geen oogenblik aan dacht om iets
zóó onzinnigs als een huwelijk met Lena aan te gaan. Doch nauwelijks was dit besluit
als onwederroepelijk-vast genomen, of het scheen wel alsof alles wat hem daar zoo
innig boeide en bekoorde eensklaps geen de minste waarde of beteekenis meer had.
Iets dofs kwam over 't schoone land, het koren wiegde niet wellustig-deinend, als
een zee van weelde, naar den einder meer, de bloemen verloren hun fleur en hun
geur, de malsche aarde leek doodsch en de schoone hoeve stond daar eenzaam in
haar triestige verlatenheid. Lena was weg, verre weg met Oscar naar Amerika; en 't
was alsof zij al het mooie van het gansche leven daar met zich had meegenomen.
Dan snikte 't in hem op van zware droefheid en zijn onwankelbaar besluit verijlde
als rook in het niets, en nogmaals stond hij radeloos en gefolterd, totaal onbekwaam
om definitief ja dan neen te zeggen.
Het waren gedrukte, sombere dagen op de hoeve. De rijke zomerzon straalde van
den ochtend tot den avond in den blauwen hemel, maar de sombere gedruktheid zat
in het gemoed der menschen en lag voelbaar over alles heen. De gezichten van
meesters en bedienden stonden strak en er heerschte soms een kwellend en benauwend
lang stilzwijgen. Het was alsof allen wisten wat er broeide, maar of niemand zijn
gewaarwordingen durfde uiten. Florimond sprak absoluut geen enkel overbodig
woord met wie ook en Reinilde scheen zoo diep in haar dagelijksche taak
geabsorbeerd, dat ze geen tijd had om daarbuiten iets te merken. Wat gaat er toch
om? vroegen soms angstig de werklui aan elkaar. Maar niemand wist of durfde ook
maar een eenigszins ophelderend antwoord te geven; en alleen Roze, die gekke Dikke
Roze, die te levendig van aard was om lang haar gedachten en gevoelens onder zich
te houden, flapte er nog af en toe soms rare dingen uit, wanneer de meesters er niet
bij waren en zij ergens veilig op den akker met de andere arbeiders haar rustuurtje
genoot.
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't Was in den hooitijd, zij zaten allen samen, bij hun ‘vierboterham’ in de schaduw
van een elskant vóór het afgemaaide grasveld en Roze haalde met een ondeugenden
glimlach een vuil pak kaarten uit haar zak, schudde die door elkaar en begon ze op
het korte gras te leggen.
- 'K 'n verstoa mij aan de weireld nie mier, grappigde zij, met oolijk-schuinschen
blik naar Lena en naar Oscar. ‘Kijk ne kier! Kijk ne kier! Het-e nog oeit zeu iets
gezien!
- Wat es 't, Roze, wat es 't? omringden haar de anderen met gretigheid.
- Wat dat 't es! Wilt-e 't gulder mij zeggen? 'K zeg ulder dat 'k er mij nie mier aan
'n verstoa! De weireld stoat op zijn ekop! verzekerde Roze. Kijk ne kier! Kijk ne
kier! Herten Hiere, Herten Vreiwe, en al die tienen achter mallekoar, wie kan doar
nou nog wijs uit worden! Al die tienen: geld, geld, en nog geld! En dan die twie
oazen, en dan nog 'n tiene, en dan weer 'n oas, en eindelijk Kloavere Vreiwe; Herten
Zot en Kloavere Zot vlak achter mallekoar!
- O, toe, Roze, zeg het ons, wa es 't? wa es 't? gretigde het kleine, donkere
Roomnietje van Daele met haar levenslustig-stralende oogen. Zij rekte haar aardig
kopje over Roze's goren schouder uit en haar frissche, half-open lippen waren vochtig
van graagte.
- O, gij! zei Roze, met gemaakte geringschatting, ‘gij zoedt de cenzen wel
meepakken, hè?
- Joajik, zilde, da 'k moar de keur 'n hoa! jubelde 't meisje.
- En ik dan! echo-de de oude Sefrien.
- Ouwe bukken 'n tellen nie mier mee; 't es over jonk goedje dat 't hier goat!
snibbigde Roze.
Zij moesten allen even schaterlachen, maar slechts een oogenblikje. Zij wilden
weten, wéten en Roomnietje drong opgewonden aan:
- Toe, Roze, toe, Roze, wa stoat er nog mier in de koarten?
- 't Es de strijd tusschen geld en liefde, verklaarde grappig-plechtig Roze. En 't
wonderboarste van al es dat 't geld zal overwinnen, moar dat de liefde euk zal
overwinnen; en dat de liefde deur 't geld t' overwinnen euk weere d' overwinninge
van 't geld veur gevolg zal hèn.
- Och, Roze, ge zij zot! kreunde Roomnietje wanhopig omdat zij de ingewikkelde
redeneering van Roze niet volgen kon.
- 't Zijn de koarten die zot zijn, zeg ik ou! riep Roze. De koarten en de meinschen!
Kom, Sefrien, gee mij ne snuif en loat ons van wa anders klappen.
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XI.
Het deed er weinig toe, waarover nu al werd ‘geklapt’ of niet geklapt; dàt wat iedereen
als een gewichtige gebeurtenis voelde naderen, beheerschte de gedachten. Het was
niet meer noodig er over te praten, het hing als 't ware alom in de lucht en toen
eensklaps het gerucht liep, dat Lena nu heel gauw met Oscar zou trouwen en naar
Amerika vertrekken, loosden de menschen een zucht van verlichting, als waren zij
aan een groot, heimelijk-dreigend gevaar ontsnapt. Er werd heel weinig drukte van
gemaakt, in tegenstelling met wat onder gewone omstandigheden zou gebeurd zijn.
De overige arbeiders wenschten vluchtigjes en stil Oscar en Lena proficiat en praatten
al gauw over andere dingen; maar met de grootste spanning speurden zij naar
Florimond en trachtten op zijn stug en ondoorgrondelijk gezicht den weerslag van
zijn gewaarwordingen te ontdekken.
Vruchtelooze moeite. Als een sfinx liep Florimond heen en weer en door geen
enkel woord of gebaar verried hij wat er in hem omging. Hij had een laatste onderhoud
gehad met Lena's moeder en was tot geen besluit kunnen komen. Het leek wel of hij
zelf in 't geheel niet meer wist wat hij wenschte. Hij liet zich gaan, hij liet de dingen
gaan, er was een fatalisme over hem gekomen: hij bleef latent en willoos tegenover
de gebeurtenissen. En hij scheen ook niet meer te lijden, hij leefde en werkte
machinaal, verdiept in zijn gewone bezigheden, die zich geleidelijk en monotoon
ontwikkelden. Hij leek in eens heel kalm en wijs geworden en Reinilde, die hem met
scherpe nauwgezetheid gade sloeg, bekwam maar niet van haar verbazing.
Oscar en Lena hingen reeds in ‘'t kasken’ buiten aan den muur van het gemeentehuis
en eenieder wist in 't dorp en op de hoeve, dat hun plaatsen alvast waren besproken
op de boot, waarmee zij dadelijk na hun huwelijk zouden vertrekken. En op een
prachtigen Juli-ochtend had de huwelijksplechtigheid plaats, en dat ging weer alles
zoo gewoon, zonder de minste pret noch feestviering, alsof 't de vreemdste menschen
van de wereld gold. Zij kwamen 's middags nog even op 't gehucht om van moeder
afscheid te nemen; maar Florimond zag ze niet eens meer; hij hoorde 't pas toen ze
reeds weer vertrokken waren; en 't eenige wat men op de groote hoeve van de bruiloft
merkte, was de terugkomst van den knecht en de meid, die als trouwvaarke en
trouwmoerke hadden gefungeerd, beiden schromelijk beschonken, brallend en
zwenkend langs de wegen, struikelend en neerploffend in 't koren
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en zulk een helsch kabaal verwekkend, dat de boeren uit den omtrek spottend en
lachend aan hun hofgat kwamen kijken. En Florimond, die al die dagen schijnbaar
onbewogen alles over zijn kant had laten gaan, ontvlamde onverwacht bij dat
schandaal in plotselinge woede: hij stoof razend op de beide lawaaimakers af en
ontsloeg ze onverbiddelijk, op staanden voet, uit zijn dienst.
- O, boas, ge 'n meugt da niet doen; 't es nen bezonderen dag! poogde Dikke Roze
hem te sussen. Maar het bekwam haar slecht; woedend keerde hij zich tot haar; en,
met bijtende woorden:
- Wie es er hier boas, Roze, ik of gij?
- Ha gij, boas, gij, natuurlijk! antwoordde Roze, hevig geschrikt.
- 'K 'n wille moar zeggen,... dreigde hij met fonkelende oogen, ‘as 't ou hier nie
aan 'n stoat da g' euk keunt goan!’
Zonder een woord droop Roze af en ook al de andere werklui die de scene
bijwoonden, hielden zich doodstil.
Het was slechts uiterlijke schijn, die kalmte van den baas. Het kookte in zijn
binnenste, razend, dat voelden zij nu allen wel.
Den volgenden ochtend toen Florimond, na een nacht van slapelooze woeling, in de
vroegte buiten kwam, trof hem een vreemd verschijnsel.
In den hoogen peereboom, vlak vóór de schuur, hing een aangekleede levensgroote
pop, die een vrouw voorstelde.
Florimond werd bleek van woede. Zijn geheim was dus welbekend en iemand had
hem 's nachts den hoon bezorgd welken, volgens landelijk gebruik, een afgewezen
minnaar toekomt.
Hij had een vlug gebaar om het ding weg te rukken en ergens te verstoppen, maar
de knechts liepen reeds in en uit de stallen heen en weer; die hadden het dus ook
alvast gezien of zouden 't zien, en Florimond beet op zijn lippen en hield zich flink:
- Kijk ne kier! riep hij tot Sefrien ‘z' hèn mij van den nacht 'n wijf gebrocht. Kom,
Sefrien, help mij 'n beetsen, da 'k z' in mijn oarms kan pakken!’
Hij grijnslachte overdreven hard en met behulp van den ouden knecht, die zijn
verontwaardiging over den zijn meester aangedanen hoon in dreigend gebrom meende
te moeten uiten, haalde hij het gedrocht uit den boom. Middelerwijl waren ook de
andere knechts en meiden op het erf verschenen en allen hielden zich even roerloos
op een afstand, angstig zich afvragend wat er nu gebeuren ging. Maar groot was hun
verbazing toen zij Florimond de pop tusschen zijn
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armen zagen nemen, en doen of hij die aaide en kuste, en aardige woordjes tot haar
sprak, alsof het werkelijk een beminde vrouw was. Zij lachten, zij schaterden, zij
waren heelemaal opgelucht, dat het geduchte waagstuk zoo in 't grappige verliep; en
Reinilde, die half aangekleed op het joelend geluid uit haar slaapkamer kwam en op
den buitendrempel verscheen, vroeg met ontstelde stem wat er in Godsnaam toch
gebeurde en bleef als van schrik aan den grond genageld toen zij haar broer zoo gek
met het gedrocht zag omspringen.
- Moar, Florimond, wat ès dat? Wa doe-je gij doar toch! gilde zij.
- Mijn wijf,... mijn wijveken, die ze mij van den nacht thuis gebrocht hên!
antwoordde Florimond met overdreven zelfbespotting. ‘Kijk ne kier hoe scheune da
z' es! En geirne da 'k heur zie! Kom, 'k goa heur 'n totse geven, en nog eentsjen, en
nòg eentsjen.
De werklui gierden het uit van de pret en 't heele hof was er in rep en roer van. De
kippen vluchtten verwilderd kakelend door elkaar en de groote waakhonden raasden;
maar Reinilde stond op den drempel met een kleur als vuur en tranen van schaamte
in haar oogen; en zij riep, om de beurt smeekend en dreigend:
- Moar, Florimond, zij-je toch nie beschoamd! Let toch op ou respect, woar da al
ons volk doar bij stoat!
Met agressieven haat keek hij zijn zuster even roerloos aan. Zijn oogen blonken
eensklaps woedend en 't was of hij haar een beleediging naar 't hoofd ging slingeren.
Gejoel en lach verstomden op de gezichten van de arbeiders.
- O, riep hij eindelijk met bitteren spot in de stem. O! zie-je gij ou scheunzuster
nie geirne! Euk al goed! G' hèt gij hier tòch alles te zeggen. Neem, B'ron, de bezinne
es kwoad op ou nieuwe miesteresse! Eet ze maar op!
En onder het eensklaps weer-opbulderend gelach van al de arbeiders, gooide hij
de strooien pop aan een der formidabele waakhonden, die er met een woest geknor
op toesprong en het ding aan flarden scheurde.
Reinilde sloeg beide handen vóór haar aangezicht en vluchtte snikkend in de
keuken.
Einde van het tweede deel.
CYRIEL BUYSSE.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
De vijanden van de maatschappij en hare steunpilaren.
Elke maatschappij, kerk of organisatie, heeft twee groepen vijanden: de rechtvaardigen
en de wijzen -, voor zoover de kunst aan wijsheid en rechtvaardigheid uiting geeft,
is ook de kunstenaar de vijand van de maatschappij. Want de wijsheid, de
rechtvaardigheid streeft naar de Eenheid naar de ontbinding, de maatschappij echter
streeft naar de distinctie, naar het behoud. Deze vijandschap treedt slechts dan openlijk
op, wanneer de wijze en de rechtvaardige zich niet in onverstaanbaarheid en abstracte
duisterheid hullen of neiging aan den dag leggen, hun leven in te richten
overeenkomstig hun inzichten. Want de maatschappij eischt slechts onderworpenheid
in daden en in die getuigenissen waardoor anderen tot daden opgewekt kunnen
worden. Omdat onze hedendaagsche wijsgeeren over het algemeen aan die eischen
behoorlijk voldoen, zich onherkenbaar in abstracte duisterheid hullen en bovendien
niet de minste neiging vertoonen, hun leven in te richten overeenkomstig hun
inzichten, en anderen daartoe op te wekken, krijgt men den indruk, als bestond er
tusschen den wijze en de maatschappij niet alleen geen vijandschap, maar zelfs van
de zijde der maatschappij een oprechte vereering. Dit is bedrieglijk, maar we hopen
aan te toonen. Het type van den wijze, die zich niet in onverstaanbaarheid hulde en
niet aarzelde in de toepassing zijner inzichten en conclusies is Sokrates -, daarom is
de gifdrank, dien hij dronk het symbool van de verhouding tusschen den wijze en de
maatschappij - niet de Atheensche, maar elke, nu en voor altijd - en het Kruis is het
symbool van de verhouding tusschen den rechtvaardige en de maatschappij - niet de
Romeinsche, maar elke, nu en voor altijd.
Men zegt ons, dat de Sokratisch-Platonische wijsheid de bloem is van het Grieksche
denken en weten, de zuivere afspiegeling van den Griekschen geest, en men zegt ons
tegelijkertijd dat het natuurgevoel de diepste inslag was van het Grieksche wezen,
en dat de Griek leerde van de natuur. Wat zou een mensch van de natuur
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kunnen leeren, wat kan hij in het algemeen leeren, dat hij niet reeds weet? ‘De meester
wekt, maar schept niet.’ Indien de Griek van de natuur kon leeren, van dezelfde
natuur, die voor den West-Europeeschen Calvinist als het ‘onbezielde’ tegenover
eigen uitsluitende bezieldheid slechts een motief voor zelfverheffing (distinctie) was
en is, dan beteekent dit dat hij alles wat de natuur-beschouwing hem leerde, reeds
wist, dat hij in de natuur terugvond en aan haar versterkte - zooals het zaad aan akker,
dauw en zon - wat reeds in hem aanwezig was en dat zijn kennis ook hier zelfkennis,
resultaat van zelfbewustwording was. Hier als overal herkent de schouwende geest
in de doorschouwde wereld het beeld van zichzelf, zoeken en vinden zijn eenerlei
en dus vindt de een wat den ander verborgen moet blijven, schoon ze dagelijks
hetzelfde schijnen te zien.
Hier als overal. Wat den een voor-de-hand liggend schijnt, loopt de ander zijn
gansche leven voorbij; hoorende doof en ziende blind, mist hij het licht, dat van
binnen uit straalt en waarin de dingen zichtbaar worden in waarlijken zin. Die het
licht in zich draagt, ziet wonderen in het geringste ding. Hij ziet het wonder, omdat
hem de gave van de verwondering is geschonken. Deze is de bron van de wijsheid.
Verwonderen is contrast-gevoelen, is onderscheiden, onderscheiden is zien. Wie ziet
die verwondert zich al. Newton zag in den vallenden appel de wetten van de gravitatie
- Voltaire en Byron vermelden het beide, Voltaire zegt het te weten van een familielid
van Newton zelf - hij zag, omdat hij werkelijk zag, onderscheidde en zich
verwonderde. Een geniaal trekje in de uitbeelding van de Woutertje-figuur geeft
Multatuli in Woutertjes verwondering dat de steen niet naar boven valt. Dit moet
den knaap teekenen als het critische intellect tusschen de zich-over-niets-verbazende
stompzinnigheid waarvoor alles ‘van zelf spreekt.’ Het teekent hem ook als zoodanig.
Woutertje verwondert zich, omdat hij ziet. De Griek leerde van de natuur, omdat hij
haar zag en zich over hare ‘van zelfsprekende’ wonderen verwonderen kon. En dit
kon hij door zijn pantheïsme, door zijn ingeboren Eenheidsgevoel, waardoor hij
onmiddellijk eigen wezen herkende aan het wezen der natuur. Wie zich echter als
het bezielde kunstmatig van de natuur onderscheidt, kan nooit door haar tot ware
kennis komen.
Alleen dus waar pantheïsme is, is natuurgevoel, pas het ingeschapen Eenheidsbesef
doet den mensch de natuur herkennen als deel van zichzelf en de distinctie ‘bezield’
en ‘onbezield’ verdwijnt in het
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Eenheid-zoekende pantheïsme. Waar we dan ook in onze West-Europeesche
letterkunde of filosofie pantheïsme zien optreden, zien we tegelijkertijd een verhoogde
belangstelling in de natuur. Goethe's pantheisme is hetzelfde als Rousseau's
natuurgevoel, producten van één geestelijk seizoen, vruchten van één boom,
symptomen van eenzelfde noodzakelijkheid. In Shelley treffen we ze vereenigd aan.
Dit is de les, die de natuur leert in al hare uitingen aan wie de waarheid kunnen
verstaan: Er is geen zijn, er is alleen worden. Ook hierin valt instemmen lichter dan
consequent doorvoeren, belijden lichter dan beleven. En zooals de appel voor Newton
voldoende was om tot zijn wetten te komen - en als het niet waar is, dan had het waar
kunnen zijn, dan kiezen we maar een der vele voorbeelden, die misschien wel ‘waar’
zijn, Archimedes of Laurens Koster of wien men wil - zoo is het vallen der bladeren
in den herfst voor de van binnen verlichte voldoende om een gansche aangeleerde
wereldbeschouwing in te doen storten. Mits hij ziet, onderscheidt en zich waarlijk
verwondert.
De bewuste aanblik van het eeuwig worden en verworden, van het eeuwige
anders-zijn, is met het aanvaarden van eenig maatschappelijk of kerkelijk dogma in
volkomen strijd, de bewuste aanblik van de eindelooze verscheidenheid doet elke
uniformiteit kennen als onnatuur, uniformiteit van inzicht en levensbeschouwing
schijnt evenzeer onmogelijk als uniformiteit van gelaatsuitdrukking, smaak en
schoonheidsgevoel, terwijl tenslotte het bewuste aanschouwen - werkelijk begrijpen
- en erkennen van eigen afhankelijkheid zich onmogelijk kan vereenigen met het
kerkelijk en maatschappelijk dogma van den vrijgeschapen wil.
Ziedaar om te beginnen op drie wijzen getoond het principiëel-onmaatschappelijk
karakter van het denken, reeds blijkend in de fantastisch-poëtische beschouwingen
der voor-Sokratische denkers en zeer sterk in de aforismen van Heraktitus uitgedrukt.
Zal een maatschappij of een kerk de uniformiteit van hare leden kunnen handhaven,
dan moet het beste meerendeel dier leden in de wenschelijkheid van die uniformiteit
gelooven, haar idealiseeren tot Eenheid en blind zijn voor haar waren aard. Men
spreekt terecht van blind vertrouwen. Alle vertrouwen is blind. Want wie vertrouwt
die critiseert niet en critiseeren is onderscheiden en onderscheiden is zien. De wijsheid,
die in de verstarde uniformiteit onophoudelijk den vijand van de levende Eenheid
ziet, is dus onmaatschappelijk.
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En deze wijsheid kan onmiddellijk afgeleid worden uit dit eenvoudige, dat de dingen
niet zijn, maar worden.
Hoezeer de Grieken daarvan doordrongen waren, blijkt uit het feit, dat ook de
Goden niet zijn, maar worden. De Zeus uit het derde gedeelte van de
Prometheus-trilogie van den ‘orthodoxen’ Ayschylus is een andere dan die van het
eerste gedeelte. Ook hier ontwikkeling en groei -, de Griek, ook de orthodoxe Griek,
kan het zich niet anders denken -, vergelijk daarmee de verstarde dogmatische figuren
van God en Duivel is Milton's ‘Paradise Lost’ -, van ontwikkeling en groei hier geen
sprake.
Elke maatschappij elke kerk heeft tot hare handhaving het dogma, het uniforme
en altijd geldende, van noode. Want alleen voor wat hij boven zich zelve uit eeuwig
en onveranderlijk waant, waarin zijn eeuwig en onveranderlijk heil berust, stort de
geloovige, stort de krijgsheld zijn bloed. Wie dus een organisatie instandhouden en
verdedigen moet, mag hare grondslagen en wetten vooral niet als tijdelijk, vergankelijk
en veranderlijk onderkennen. Van het begrip dier tijdelijkheid en vergankelijkheid
doordringt hem de aanblik der natuur. De natuur is dus de vijandin van kerken en
maatschappijen en de zelfde Intelligentie, die in kerken en maatschappijen en
organisaties de zelfbehoudsinstincten der menschen - eigen bestaansvoorwaarde kristalliseert, sluit terzelfder tijd de leden dier organisaties de oogen van de Natuur
en voor de Eenheid der dingen, waarin zij onderricht. Rousseau's natuurgevoel is het
symptoom van het komende anti-maatschappelijke mouvement, de
Christelijk-monarchale zeventiende eeuw zag de natuur evenmin, miskende ze althans
evenzeer als de middeleeuwen. In het O.T. is van de natuur eenvoudig geen sprake
-, maar zooveel te meer van de Wet, symbool en waarborg der eenswillendheid, der
maatschappelijke uniformiteit. De Joodsche God is de Wetgever, de maatschappelijke
wetten ontleenen hun heiligheid en eeuwige onveranderlijkheid aan dien goddelijken
oorsprong, en dit toekennen van een goddelijken oorsprong is absoluut noodzakelijk
om de beste burgers in een Staat, de beste leden eener organisatie tot een
onderworpenheid te nopen die ze dan immers pas voor hun geweten verantwoorden
kunnen. Daarom legt dezelfde Intelligentie, die kerken en maatschappijen, zoolang
het moet, in stand houdt, hun aanhangers een hecht en eerlijk geloof aan de
goddelijkheid hunner instellingen - tot Koningschap en Eigendom toe - in het hart.
Het
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veranderlijke en betrekkelijke dier dingen moet ze dus verborgen blijven.
Eenheidsbesef is Noodwendigheidsbesef -; het denken, dat het beseffen van de
Eenheid tot zijn natuurlijk doel heeft, immers voortkomend uit Eenheidsdrang,
derhalve vindend wat het zoekt, het denken moet dus altijd komen tot het verwerpen
van den ‘vrij-geschapen’ wil.
Immers, ‘vrij-zijn’ en ‘geschapen zijn’ heffen elkander op en en sluiten elkander
uit. ‘Geschapen zijn’ is geconstrueerd zijn, in de eindeloosheid der mogelijkheden
opgebouwd door keus van eenige, met terzijde stelling van andere hoedanigheden
en eigenschappen, door welke constructie dan elke handeling en gedraging van te
voren is bepaald - gelijk, om Spinoza's geliefkoosd voorbeeld te gebruiken - alle
eigenschappen in den driehoek bepaald zijn door en in de constructie, het zijn van
den driehoek.
Wat geschapen is, is niet vrij, wat vrij is, is niet geschapen, ‘geschapen’ en ‘vrij’
te zijn, zou beduiden tegelijkertijd begrensd en onbegrensd te zijn, wat een absurditeit
is.
Zóózeer ligt de verwerping van den ‘vrij-geschapen’ wil in de rede, zoozeer leidt
én de erkenning van Gods Almacht in den vrome èn het pantheistisch voelen in hem,
die de Eenheid beseft, èn de erkenning van de menschelijke hulpeloosheid en onmacht
in hem, die bij de natuur in de leer is gegaan, - zoozeer leidt dit alles tot het inzicht,
dat de ‘vrij-geschapen wil’ een absurditeit en een redeverdraaiing is, dat men reeds
bij de voor-Kantiaansche wegbereidende filosofen, zoodra ze het maar eenigszins
durven, de bestrijding van dat dogma aantreft. Tot welke der beide in de filosofie
van Kant ‘opgehevene’ en verzoende ‘kampen’ ze behooren, of ze zijn ‘idealist’ als
Spinoza, dan wel materialistisch determinist als Hobbes, ze erkennen en voelen allen
dat het menschelijk leven en de menschelijke daden bestuurd worden door een
Noodwendigheid, waarin van ‘menschelijke vrijheid’ geen sprake is. Dit voelt ook
de nuchtere niet-filosoof, als hij ziet, hoe volkomen afhankelijk en hulpeloos wij
tegenover de stoffelijke natuurkrachten en de geringste lichamelijke kwalen staan.
Deze zelfde wezens zouden in het geestelijke en zedelijke een macht tegenover de
Almacht uitoefenen en naar persoonlijk believen wijzigingen aanbrengen in den
Scheppingsarbeid.
Zoo het Eenheidsbesef onvermijdelijk tot deze conclusie voert, het is hetzelfde
Eenheidsbesef, 't welk ons brengt tot de erkenning,
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dat de eenige ware heerlijkheid, het eenige ware geluk in het aanschouwen der
Eenheid, het ‘kennen van God’ is gelegen. In het Eenheidsbesef ervaren we de
ontoereikendheid en verachtelijkheid der zinnelijke genietingen, in het Eenheidsbesef
verliezen we den distinctiedrang -, bron van zoovele misdrijven en vergrijpen, in het
Eenheidsbesef leeren we de heerlijkheid van ‘deugd’ boven ‘ondeugd’, van ‘liefde’
boven ‘haat’. Dan beseffen we met Sokrates: niemand doet willens kwaad -, met
Spinoza zeggen we: niemand kan God haten - met Plato weten we ‘Rechtvaardigheid
is zielsgezondheid.’ Wie, die schoonheidsgevoel heeft, en de vrije keus tusschen een
mooi en een leelijk huis, zal opzettelijk in een leelijk huis gaan wonen? En zoo hij
het leelijke huis de voorkeur geeft, uit wansmaak, dan is hij beklagenswaardig, maar
niet schuldig. De Rechtvaardigheid is de zielsgezondheid -, wie, die gezond is,
verkiest het ziekbed? Ziet men dus zieke menschen, dan kunnen ze niet gezond zijn,
ziet men ze op baren gedragen, dan kunnen ze niet loopen, ziet men ze slecht handelen,
dan kennen ze de heerlijkheid niet van de deugd, van de liefde, van de
rechtvaardigheid, die een aesthetische behoefte is van de ziel en als zoodanig een
ethische behoefte, want beide, wat men ethisch noemt, en wat men aesthetisch noemt,
wortelen in een zuiver gevoel voor verhouding.
Dit is de eenvoudige redeneering -, men vindt ze precies zoo in Spinoza's ‘Tractatus
Theologico Politicus’, waar hij het leerstuk over den Zondeval weerlegt.
Waarom zouden deze eerste menschen het Kwaad hebben gekozen boven het
Goed, terwijl er met het Goed eindeloos veel meer te winnen valt dan met het Kwaad,
en degene, die in rechtvaardigheid leeft, zich tegenover degene, die in ondeugd leeft
verhoudt als een mensch, die in de zon wandelt, tot een mensch, die in een duisteren
kelder opgesloten zit? Waarom zouden ze het kwaad gekozen hebben? Door hun
onkunde. Dit is het spontane antwoord van allen, die zich zoo tegenover de kwestie
gesteld voelen. Calvijn leert dat de mensch, Adam, voor den Zondeval wèl een vrijen
wil had, dat hij het goede had kunnen doen, maar dat hem.... ‘de daartoe noodige
volhardendheid niet was geschonken.’ Een vrije wil, zonder de ‘noodige
volhardendheid’ en deze hem onthouden door het besluit van zijn Maker. Waar is
Adams schuld? Jezus in ‘Paradise Lost’ spreekt van de ‘menschelijke
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dwaasheid,’ en zoo komt men altijd tot bepalingen als ‘onnadenkendheid’, ‘zwakheid’
en ‘kortzichtigheid’, tot een zedelijk of geestelijk tekort, waarvan de schuld
noodzakelijkerwijs op den vrij-handelenden Schepper terugvallen moet.
Het is wel curieus, iemand zoo scherpzinnig als Schopenhauer, en die zoo goed
wist dat de Wil (het moeten) altijd over de intelligentie zegeviert, zich te zien
opwinden over het hardnekkig vasthouden, eeuwen lang aan het dogma van den
vrijen wil, dat al zoo dikwijls en zoo klaar is weerlegd. Er is iets naïefs in de woede,
die niet beseft, dat dit dogma een maatschappelijk dogma is, de grondslag van elke
maatschappij, van elke kerk en van elke organisatie. Wat kwam er zonder ‘vrijen
wil’ terecht van de mogelijkheid, den mensch aansprakelijk te stellen en te doen
boeten voor zijn vergrijpen in en tegen de maatschappij?
Hoe wil men den menschen eerbied inboezemen voor de wetgeving, waaronder
ze leven, indien men hun niet inprent, dat ze de straffen, die men hen oplegt, door
hun schuld hebben verdiend? Waar vooral haalt men eerlijke, overtuigde rechters
vandaan, indien er geen menschen meer zijn, die in de rechtvaardigheid van de straf
gelooven? Het is voor het behoud van een maatschappij absoluut noodzakelijk dat
er tucht zij, voor het handhaven van tucht moeten er rechters en getuigen zijn, het is
dus absoluut noodzakelijk, dat deze gelooven in de zedelijke aansprakelijkheid, in
den ‘vrijen wil’ van hen tegen wie ze te getuigen en die ze te vonnissen hebben en
omdat dit noodzakelijk is, daarom zien we dan ook, dat het zoo geschiedt, dat er
tegen de zuiverste redeneering en de klaarste evidentie in, tallooze menschen zeggen
te gelooven in den vrijen wil.
Dit ervaart het beste hij, die door zijn roeping of beroep gedwongen is, in het
openbaar tegen deze illusie van den vrijen wil te getuigen; hij proeft uit den aard der
argumenten den aard van het krachtige instinct dat aan de argumenten ten grondslag
ligt, hij bemerkt het uit de animositeit, uit de hitte waarmee hem overigens vreedzame
en gematigde lieden in het vuur van hunne verontwaardiging de tegenwerpingen
tegen het hoofd werpen!
Deze zelfde menschen, die spreken van iemands ‘karakter’, ‘aanleg’ en ‘roeping’
- ja van ‘geleidelijke ontwikkeling’ van ‘evolutie’, die zonder blikken of blozen
gewagen van gedachten, plannen en volkeren, die ‘nog niet rijp’ zijn - wien het
gansch niet ongevallig is zich te wiegen op het zoete woord der
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Eenheid, deze zelfde lieden, die heel vreemd zouden opzien, wanneer een auteur zijn
personen een reeks onverklaarbare en onsamenhangende handelingen liet verrichten,
bewerend dat ze handelen overeenkomstig hun ‘vrijen wil’ - die ook hun vertrouwen
in en hun wantrouwen jegens hun medemenschen baseeren op wat ze van hen weten,
zonder ook maar eenigszins rekening te houden met den ‘vrijen wil’ der schepselen,
die daardoor immers dagelijks naar believen van karakter zouden kunnen veranderen,
verklaren zéér nadrukkelijk te gelooven in een ‘vrijen wil’, in de vrijheid van zedelijk
handelen.
Doch hun argumenten zijn niet van logischen, maar van maatschappelijk-zedelijken
aard en luiden gewoonlijk - met variaties - als deze: ‘zoo zou iedereen maar kunnen
doen, wat hij wou’ - of ‘zoo zouden alle boeven maar los rondloopen’ vooral ook:
‘wat had een mensch dan voor verdienste van zijn braafheid.’
Straf en belooning, schuld en verdienste, distinctie-middelen van maatschappelijken
aard of naar dien maat gemeten ‘goddelijken’ aard, primitieve instincten van wraak
en vergelding jegens hem, die waagt, wat een ander nalaat uit vrees voor de wet,
schoon hem wellicht de vingers jeuken naar een anders goed, ziedaar wat er op den
bodem ligt van alle argumenten tegen den onvrijen wil. En dit is inderdaad volkomen
natuurlijk in hem, bij wien het ‘distinctiegevoel’ (het maatschappelijk gevoel)
overheerscht en die dus wel degelijk voor het breidelen zijner begeerten een loon,
een voldoening, een distinctie verwacht, zij het alleen maar die van beter te zijn dan
anderen, wat uit hun straf en schande blijkt.
Daar men bovendien alleen kan begrijpen wat men is en het Eenheid-willend
temperament meer verschilt van het Distinctie-willend temperament dan een
Engelschman van een Polynesier, kan de bezitter van het laatste zich de bedoelingen
van den eerste niet anders verklaren dan door diens behoefte, eigen begane misdrijven
goed te praten of voor nog te begane een vrijbrief te vragen en ook dit behoeft ons
niet te verbazen in menschen, die stellig vaker hebben geluisterd naar redeneeringen
met een vaststaande, voorafbepaalde, practisch-zedelijke bedoeling of strekking, dan
naar de ontwikkeling van een probleem, waarbij de spreker nòch van ièts uitgaat,
noch tot iets verlangt te komen, en waarin het niet om het ‘nuttige’ of ‘schadelijke’
der conclusie, ja zelfs in het geheel niet om een conclusie, maar om de zuiverheid
der redeneering gaat.
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Dit zijn geen ‘argumenten’ van heden of gisteren, men vindt ze reeds in de
briefwisseling van Spinoza met zijn Londenschen vriend Oldenburg, waar deze hem
de volkomen gelijkluidende bezwaren der Christelijke tijdgenooten tegen Spinoza's
vervanging van ‘Vrijen Wil’ door Noodwendigheid overbrengt. Spinoza antwoordt
daarop in zijn bedaarden, goedmoedigen trant, met de zeer curieuse uiting - waarop
we ter zijner tijd terugkomen - dat dit alles de redeneeringen zijn van hen, die de
menschen gehoorzaam, niet wijs willen maken! Een zinnetje, waaruit zal blijken
heel wat te halen te zijn! En hij herhaalt dan altijd maar weer zijn argument - of liever
zijn geruststelling aan hen die voor tuchteloosheid vreezen - dat de deugd alleen het
ware geluk, de ondeugd het ware ongeluk is. Wat Plato ook al zeide - in tegenstelling
met velen zijner tijdgenooten, die den tyran wèl haatten, maar tegelijk benijdden ‘de tyran is niet alleen de slechtste, hij is ook de ongelukkigste mensch.’
Velen die met de argumenten van ‘straf’ en ‘belooning’ niet zoo grif meer voor
den dag willen komen, maar toch ook van den ‘vrijen wil’ geen afstand kunnen doen,
spreken met een bedenkelijk gelaat over ‘fatalisme.’
Deze menschen zijn, als wij allen, fatalist in tientallen dingen, bijvoorbeeld wanneer
ze zich beklagen over hun slecht geheugen, wanneer ze afwachten of hun meisje wel
‘aanleg’ heeft, vóór ze het tot zangeres bestemmen en hun jongen een ‘rekenhoofd’
voor ze hem wiskunde laten studeeren - men ziet ze volstrekt niet gedrukt gaan onder,
of iets van hun levensvreugde inboeten bij het besef, dat ze derhalve in hun
beroepskeuze volstrekt niet ‘vrij’ waren en dat hun talenten gaven zijn. Hoe
verlammend zou het fatalistische ‘ijs-en-weder-dienende’ moeten werken op de
fierheid en de energie der aanstaande kampioenen.
Máar den Wil stelt men, moeten we deze lieden gelooven, onmiddellijk non-actief,
zoodra men leert inzien, dat ook die een gave is, en voor zijn genoegen zwalkt men
dan verder willoos, stuurloos, misdadig het leven door.
Niet zelden ziet men ook de stelling, dat de mensch onvrij is in zijn handelingen,
opgevat als een zedelijke raadgeving - een ‘ga je gang maar’ en dan natuurlijk van
giftigen en verderfelijken aard. En men vergeet dat iemand die eerst den mensch
on-vrij verklaart, onmogelijk daarna zedelijke adviezen kan geven, overtuigd als hij
immers is, dat niemand ze vrijelijk volgen kan -, terwijl degeen,
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dien hij mogelijk overtuigde - dat is: aan zichzelf openbaarde - zich juist krachtens
die overtuiging niet meer en nooit meer op eens anders raad zal kunnen beroepen!
Stellig zal er wel eens een arme, slappe stumper zijn, die zijn erbarmelijkheid zocht
te verontschuldigen met te zeggen ‘dat men hem had gezegd, dat hij geen vrijen wil
bezat’ - en de bovenomschreven lieden zullen het gretig gelooven - zoo zullen er
ook altijd kinders te laat op school komen en zeggen, dat de brug openstond, en
vechtersbazen, dat ze ‘niet bij hun positieven’ waren, maar dit zal nooit een rede
nijn, iemand zte beletten, in het openbaar te zeggen, dat er wel eens bruggen open
staan en dat er wel eens menschen niet bij hun positieven zijn.
De diepe grond is deze, dat alles wat autoritair is en voelt, alles wat
maatschappelijke instincten in zich heeft zich vastklampen moet - en derhalve zich
vastklampt - aan het dogma van den vrijen wil, in of buiten de kerk, ter wille van de
orde, van het recht om te berispen, te straffen, te wreken en te tuchtigen, dat de
grondslag en de levensvoorwaarde is van elke organisatie -, die tegelijkertijd Gods
toeziende en wrekende Almacht noodig heeft als opperste tuchtmiddel, vooral daar
waar de materieele tuchtmiddelen ontbreken en nu maar moet zien, hoe ze deze twee
tegenstrijdige dingen in het gelijk breit!
Dit is de reden, dat we overal, in tijden en in groepen, waarin het redelijk willen
- als individualisme - de overhand dreigt te krijgen over het maatschappelijk willen
- den ‘vrijen wil’ in het geding en in het gedrang zien komen, zooals we dat in den
loop van ons betoog hopen aan te toonen. En daar het een der eerste conclusies van
dat redelijke denken is, te zamen met de uit het aanschouwen der Eenheid
voortvloeiende afkeer tegen het uniforme, zoodra het als zoodanig wordt herkend is het onmaatschappelijk karakter van het denken hiermede reeds aangetoond.
Want de maatschappelijke uniformiteit eischt tot haar bestaansmogelijkheid de
maatschappelijke distincties. In het morgenlicht der wijsheid verdwijnen onmiddellijk
de gangbare en noodzakelijke zedelijke distincties -, met name die van ‘schuld’ en
‘onschuld’, en daarna die van goed en kwaad, zoodra de denkende het enkel-relatieve
en bloot-functioneele van de dingen heeft leeren inzien, waardoor elke vaststaande
waarde en waarheid ondenkbaar wordt in de eeuwige vloeiing en wisseling der
dingen.
Doch zoo het waar is, dat alle wijsheid van verwondering komt, dan
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blijkt daardoor de wijsheid pas recht onmaatschappelijk. Want van verwondering
naar twijfel is maar één stap -, het is in wezen alreeds hetzelfde. Denken is
onderscheiden, zich verwonderen, twijfelen, maar de twijfel doet den denker niet
vertwijfelen, neen, de twijfel is hem de grootste steun, het kompas dat hem door
zeeën van onzekerheid, niet voert naar een bestemd einddoel, naar een ‘veilige haven’,
die hij niet begeert en niet noodig heeft, maar hem afhoudt van de klippen der
ongegronde stelligheid en der onbewezen beweringen. De gansche methode van
Sokrates, de ‘virtuoos in de dialectiek’ komt neer op het opwekken en levendig
houden van den geest, opdat die niet blijvend vastgroeie aan eigen oordeel, en het
voor de hand liggende aanmerke als het van zelf sprekende. Denken we aan de
curieuse vraag in de ‘Tweede Hippias:’ wie is beter, die willens (bewust) kwaad doet
of die het onwillens doet -; het van-zelf-sprekende schijnt hier wel ten gunste van
den onwillens-zondigende te pleiten, maar Sokrates weerlegt die al te lichtvaardige
conclusie: de willens (bewust) kwaaddoende is wellicht de betere, want wie heden
willens het kwaad doet, kan morgen willens het goede doen -, de onwillens (onbewust)
kwaaddoende is daarentegen aan het onderscheid tusschen ‘kwaad’ en ‘goed’ nog
niet toe, verzonken in zedelijke stompzinnigheid. Welk een treffende demonstratie
van de lichtvaardigheid onzer oordeelvellingen, de ongegrondheid onzer meeningen,
en de ontoereikendheid van ons denken.
Doch deze redelijke twijfel is, gelijk van zelf spreekt, in de maatschappij ten
hoogste onbruikbaar. Vandaar dat de kerken de twijfel dan ook als niet minder dan
doodzonde brandmerken, in elk geval als de grootste ramp, die iemand treffen kan.
Dat is ook zeer zeker zoo voor die temperamenten, die stelligheid, rust en vastheid
begeeren en prijzen als het hoogste, en dat zijn, alweer, de ‘maatschappelijke’
temperamenten. Altijd hetzelfde: in de gemoederen van hen, die het ‘behoud’
vertegenwoordigen, in kerken en maatschappijen, zet zich Noodzakelijkheid om in
lust. Het is noodzakelijk dat ze gelooven en vertrouwen, daarom is geloof en
vertrouwen hun hoogste geluk, stelligheid hun kostbaarst goed. Daar de twijfel hen
niet dienen kan, hen in hunne bestemming zou schaden -, haten, verfoeien en vreezen
ze de twijfel. Ze begrijpen niet, dat anderen volstrekt niet verlangen tot troost en
geluk te komen. De wijze echter, de drager
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van den anti-maatschappelijken, ontbindenden, want alles in de Eenheid heffenden
Eenheidsdrang versmaadt de stelligheid, acht de rust onduldbaar en voelt zich
volkomen gelukkig in zijn eeuwig twijfelen. Ook hier het moeten wonderbaarlijk
omgezet tot willen, bestemming tot lust, taak tot ‘liefhebberij’!
Duidelijk blijkt het maatschappelijk karakter van onze opvoeding in de achting
die men ons van jongsaf inprent voor den man, die weet wat hij wil -, terwijl de wijze
mensch beseft, dat hij nimmer kan weten, wat hij wil, omdat hij, iets willend, tegelijk
vele andere daarmee samenhangende en in hun consequenties niet te overziene dingen
wil! Daarom ook leert men ons ‘den man uit één stuk’ te eeren -, terwijl de mensch,
naar Sokratischen trant, onmogelijk ‘uit één stuk’ kan zijn, maar als weerspiegeling
van de Eenheid, een verscheidenheid van elkaar opheffende en weersprekende relaties
en functies, zoodat daartegenover geen enkel ‘beginsel’, geen uniformiteit van
handelen stand houden kan. De Eenheid-van-bezinning moet noodzakelijkerwijs
uiteenvallen in verscheidenheid van handelen, kan zich nooit als Eenheid laten
aanzien.
Curieus is het ook in dit verband op te merken, hoe men ons altijd leert ‘het
opbouwende’ te zoeken en te eeren, het ‘afbrekende’ te vermijden en te minachten
-, terwijl het ware denken, dat men toch ook beweert te hoogachten, juist leidt tot
dat wat men in de maatschappij ‘afbrekend’ noemt en in de kerk ‘onstichtelijk’ -,
wat hetzelfde is, immers, ‘stichtelijk’ en ‘opbouwend’ zijn ook in ons huidig
spraakgebruik nog synoniem.
Uit dit alles blijkt, dat de wijsheid overal en altijd een individualistisch,
anti-maatschappelijk karakter draagt en dat men den wijze dan ook overal en altijd,
zoo hij weigert opportunistisch water in zijn filosofischen wijn te doen - of dezen
troebel te maken met onverstaanbaarheid - een dronk tapt uit hetzelfde vat, waaaruit
de Athener Sokrates schonken, niet omdat ze kortzichtigen en ondankbaren waren,
maar omdat elke organisatie tot haar behoud, het uitnemende uit den weg moet
ruimen, daar het uitnemende het ontbindende is -; dáárvan is de gifbeker het symbool,
en ook het Kruis.
En die maatschappij zijn we allen. Evenmin als het mogelijk is, haar wezen
ongegrond te idealiseeren, evenmin is het mogelijk, zichzelf buiten en boven haar
te stellen, en wanneer men in navolging van de hooghartigen Heraklitus, aandeel in
het stadsbestuur versmaadt
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en liever ‘bikkelt met de jongens op de stoepen der openbare gebouwen,’ dan keert
men eenvoudig den rug naar zijn eigen drek, laat men eenvoudig anderen het werk
over, waarvan men de resultaten tot eigen lust en profijt, ja tot eigen behoud
voortdurend noodig heeft en gebruikt.

Nog weer: de vijanden van de Maatschappij en hare steunpilaren.
We hebben dus het anti-maatschappelijk karakter van het denken uiteengezet, en
daarmee den ingeboren haat van de uitsluitend op ‘behoud’ bedachte massa jegens
den ‘atheïst’ verklaard, en tevens het instinct dat de ‘gevaarlijken’ juist altijd met
dat etiket beplakt, - en beplakte, van Sokrates af - als onfeilbaar-werkende
noodzakelijk onderkend. De gloeiende haat jegens den vrij-denker, in een
maatschappij, waar men zich nimmer bekreunde om iemands wetenschappelijke
opvattingen of om zijn methoden van zakendoen en nog niet zich daarom bekreunt,
geldt in waarheid den vrijen denker. Elke vrije denker is een vrijdenker. Hoe sterk
de haat is, leeren ons de levensgeschiedenissen van Rousseau, Shelley en Fichte,
tegen wiens smadelijke verjaging Goethe zich niet dorst verzetten, openlijk getuigend
dat men niet in het openbaar en zoo onomwonden alles moet zeggen, wat men meent.
Inderdaad, dit is de eisch, waaraan dan ook over het algemeen wonderwel werd en
wordt voldaan. Vooral aan die van onverstaanbaarheid!
Reeds de Ouden voelde het onmaatschappelijke van de ware filosofie zoo sterk,
dat ze daarom en op dien grondslag de betaalde - dat is: gedulde, aangemoedigde
‘officieele’ filosofie - wantrouwden en minachtten. Jarenlang bleef het een schande,
zich voor zijn filosofisch onderricht te laten betalen. Plato heeft reeds in zijn
schildering van de Sophisten (met de philosophie-professoren van heden uitnemend
te vergelijken!) tegenover Sokrates hun geldverdienen en hun succes als bedenkelijke
factoren voorgesteld -, volgens Xenophon maakte Sokrates dezelfde onderscheiding:
de betaalde wijze stelde hij gelijk met de prostituée, de onbetaalde met hem, die zich
uit liefde overgeeft. Wij hebben nu het instinct dat liefde die te koop is, de ware niet
is, zij hadden het instinct dat de wijsheid, waarvoor de menschen betalen wilden, en
die door maatschappijen toegelaten en geduld werd, de ware niet kon zijn. Duidelijk
blijkt overigens uit den afwijzenden brief van Spinoza aan Fabritius, den
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Heidelbergschen professor, en Raadsheer van den keurvorst van den Paltz, die hem
namens dien keurvorst een zetel aan de Heidelbergsche universiteit aanbood, dezelfde
opvatting. Hij wist precies wat er van de beloofde ‘vrijheid’ zou en kon terechtkomen.
Men bedenke daarbij dat de filosofie toen nog niet de kunst had uitgevonden zich
met omhaal van woorden en termen onverstaanbaar en onherkenbaar te maken, dat
bovendien de filosofie zich nog niet van het moraliseeren en van religieuse
beschouwingen had gescheiden en dus veel grooter gevaar voor de maatschappij
opleverde - zoodat ze, kort gezegd, niet zou hebben kunnen volstaan met die enkele
weinige concessies en restricties ten behoeve van Kerk en Staat, waar zich vele
filosofen - Hume, Leibnitz, Descartes - aan ‘bezondigd’ hebben.
Wie van dit alles de volmaakte noodzakelijkheid, dat is: redelijkheid heeft leeren
inzien, zal het zonder de verwoede bitterheid waarmede Schoperhauer telkens weer
op de ‘dienende filosofie’ rammeit, in kalmte aanvaarden - hij zal echter niet wagen
het te ontkennen!
Allen die aan den denker verwant zijn, de rechtvaardige en de kunstenaar, voor
zoover zijn kunst de weerspiegeling zoekt te wezen van redelijkheid en
rechtvaardigheid, zijn de vijanden van de maatschappij. Duidelijker nu dan ooit wordt
het ons geopenbaard, nu we overal om ons heen zien hoe de maatschappijen van het
oogenblik af dat ze functioneeren - dat is: werkelijk bestaan - elke uiting van
redelijkheid en rechtvaardigheid met geweld onderdrukken, en moeten onderdrukken.
Ja, dat die verlangens zich voordoen, is alreeds het bewijs, dat de bedoelde
maatschappijen niet zoo perfect functioneeren, als hunne leiders het willen doen
gelooven. In een werkelijk gezonden en goeden Staat bestaat naar de ware redelijkheid
en de ware rechtvaardigheid eenvoudig geen verlangen, dit alles gaat op, onder in
collectief belang. Omdat de moderne mensch dat tè scherp onderscheidt en er dus
geen vrede meer mee heeft, is er in onze dagen voor een perfect georganiseerde
maatschappij eigenlijk geen plaats, en reikt men naar den Volkerenbond, die voor
zoover ze reëel is in wezen precies hetzelfde zal blijken. Collectiviteit is en blijft
uniformiteit, de spotvorm van de Eenheid. Het ware rechtsgevoel voelt elk collectief
recht, op collectief belang gebaseerd, als onrecht. Daarom is het ware rechtsgevoel
onbruikbaar en zelfs schadelijk.
Zoo zal elk streven naar de Eenheid ten slotte blijken te zijn
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en wel noodzakelijker wijs: individualisme -, en de collectiviteit het Eenheid-blinde,
waarin zich de Eenheid vergeet -, het eerste doodsbestreving, het laatste
levensbestreving.
Dit Eenheidzoekende karakter te willen zien in het individualisme is, we weten
het, in strijd met de gewone opvatting, die juist ‘individualisme’ als een aanslag op
de Eenheid aanmerkt en als zoodanig veroordeelt, door de begripsverwarring, die in
een maatschappij ten onrechte een Eenheid ziet. Zoodra deze is uit de weg geruimd
en elke collectiviteit gedemonstreerd als een opgedrongen uniformiteit, een
noodzakelijkheid, maar waaraan bezwaarlijk iets te ‘idealiseeren’ valt, en waarin de
ware redelijkheid en de ware rechtvaardigheid niet toegelaten kunnen worden, moet
de beoordeeling van ‘individualisme’ noodzakelijk zich wijzigen. Doch eveneens
zal zich de redelooze minachting voor de slechte maatschappij in hen die ondoordacht
en boven mate het individualisme plegen te idealiseeren, dienen te wijzigen, zoodra
alle idealisme is onderkend als doodsbestreving, waartegen de maatschappij,
vertegenwoordigend ons aller zucht naar zelfbehoud (geestelijk en stoffelijk) fnuikend
en belemmerend moet optreden. En ten slotte laat dit inzicht niet de geringste plaats
meer over aan droomèn van een ‘rechtvaardige maatschappij’. Een goede maatschappij
is evenmin denkbaar als een levend lijk, of een niet-waaiende wind. Want zooals
‘lijk’ de naam is voor het doode, en ‘wind’ voor het waaiende, zoo is maatschappij
de verzamelnaam van ‘het slechte’, dat het afzonderlijk leven is, 't welk zich in
‘slechtheid’ staande houdt en welks betere helft ‘dood’ heet.
Alles wat we plegen te noemen het goede, de rechtvaardigheid, de wijsheid, de
ware zedelijkheid zal steeds moeten optreden als individualisme, als oppositie, als
verzet, Want het is in laatste instantie op den dood gericht, en de maatschappij op
het leven.
We willen dit, zij het ook beknopt, nog eens demonstreeren aan de kunst, voor
zoover ze een zedelijk of intellectueel karakter draagt en dus beteekenis hebben kan
voor het leven van den kunstenaar-zelf en van anderen, ze derhalve ter eenigertijd
gevaar kan beteekenen voor de maatschappij. We zullen dan inzien, dat elk werkelijk
drama onmaatschappelijk is in zijne strekking, dat er dus in aanleg vijandschap
bestaat tusschen de grooten dramatischen kunstenaar en de maatschappij. Deze
vijandschap komt niet tot uiting -, evenmin als de vijandschap tusschen de
maatschappij en den wijze -, integen-
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deel, men beijvert zich om den kunstenaar te eeren (vooral als hij door den dood
onschadelijk is gemaakt) en we zullen zien, waaruit die ijver stamt - omdat in gewone
omstandigheden de kunst zoo mogelijk nog minder invloed uitoefent op het leven
dan het denken, daar ‘Eenheid van leer en leven’ wel het laatste is, waar de
Eenheid-blinde maatschappelijke mensch naar streeft, zoodat het hem, door de in
verband met zijn bestemming eigenaardige constellatie van zijn wezen zeer
gemakkelijk valt, tranen te storten om ‘Hamlet’ en tegelijk elken levenden Hamlet
tot bloedens toe te kwellen, Shelley's lot te beklagen en Shelley's geestelijke
nakomelingschap een soortgelijk lot te bereiden als anderen het Shelley deden. Om
deze reden kan de maatschappij een kunst die in wezen anti-maatschappelijk is
dulden, en zelfs aanmoedigen zoolang er niet meer dan een negatieve eenswillendheid
wordt vereischt, doch gaat ze werkelijk functionneeren en een daadwerkelijke
eenswillendheid harer leden eischen, of valt het te vreezen, dat enkelen de behoefte
gaan voelen aan ‘Eenheid van leer en leven’ dan treedt de maatschappij wel degelijk
als kunstrechter op. Doch in de bloeiperiode van staten, kerken en politieke
organisaties, dat is in de bloeiperiode van het maatschappelijk sentiment, het
partij-instinct, zijn dwangmaatregelen geheel overbodig, de dramatische kunst die
dan ontstaat weerspiegelt uit eigen aanleg de maatschappelijke idealen. We hopen
die maatschappelijke kunst later te analyseeren bij de behandeling van enkele
zeventiende-eeuwsche drama's en aantoonen dat maatschappelijke kunst altijd zoo
is als toen en niet anders wezen kan.
Thans over het wezen van het ware drama.
De aard en grondslag van het ware drama valt onmiddellijk af te leiden uit den
aard en den grondslag van het leven-zelf. Het is conflict, omdat het leven een conflict
is, overeenkomstig de dubbele neiging, in alles dat leeft bij zichzelf te blijven en uit
zichzelf in het Eene op te gaan en onder te gaan. Zeer vele der bewuste innerlijke
conflicten in den mensch zijn terug te brengen tot de worsteling tusschen
Eenheids-drang en distinctie-drang - zelfzucht waaronder ook ‘ijdelheid’ is te verstaan
- en zelfvergetelheid, en de menschelijke natuur is zoo dat de zelfzucht het wint, als
de geboden prijs maar hoog genoeg is, omdat ‘het leven’ het steeds wint van ‘den
dood’, maar tegelijk ook zéé, dat het Eenheids-gevoel, het onzelfzuchtige, zich na
de bevrediging van
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het andere weer doet gelden, wanneer in de bevrediging, het bereikte zijn prikkel en
waarde verloren heeft - door de aanpassing -; dit zich-hernemen van den
Eenheids-drang doet zich dan voor als ‘naberouw’, als wroeging en wordt volkomen
ten onrechte soms aangemerkt als een argument ten gunste van den ‘vrijen wil.’ Het
is eenvoudig het terugslaan van de balans, zoodra uit de belaste schaal het gewicht
wordt weggenomen, dat is te zeggen, het is herstelling in den natuurlijken
gemoedstoestand, zoodra door ontgoocheling of ontnuchtering de ‘slechte’ daad
overwicht en bekoring heeft verloren.
Dit ‘zedelijk vallen’ van den mensch na voorafgaanden strijd en waarbij het
weder-oprichten, het berouw is verondersteld, is het gegeven voor een drama van
eenvoudigen aard. Het is bijvoorbeeld Schillers ‘Fiesco’, de eerzuchtige jonge man,
die beseffend dat hij, hoe ook boven den verslagen Doria uitmuntend, beter deed
geen vorst te worden, toch bezwijkt voor zijn smachten naar purper, goud en
eerbetoon. Het naberouw blijft uit, door zijn vroegtijdigen, gewelddadigen dood,
maar zou zeker zijn gekomen.
Het is Hebbels ‘Maria Magdalena’ waar juist na het besluit het noodlottige daarvan
blijkt en de minnaar zich verwijt dat zijn menschenvrees (maatschappelijk gevoel;
distinctie zucht) de vrouw, die hij liefhad, den dood in dreef -, het is het eeuwig oude,
eeuwig nieuwe drama van 's menschen zedelijke ontoereikendheid.
Niet altijd blijkt die ontoereikendheid in zijn bezwijken voor de verleidingen van
zijn ijdelheid en de eischen van zijn zelfzucht -, met het toegeven aan den
‘Eenheids-drang’, aan de inspraken van hart of hartstocht is het conflict niet vermeden.
Het draagt dan echter niet langer het karakter van zedelijk ‘tekort’, maar neemt het
ontegenzeggelijk belangwekkender - nauwer met den bouw des levens
samenhangende! - karakter van een Noodlot aan.
Kiezen we tot toelichtend voorbeeld het drama van Orestes. Zijn moeder heeft
zijn vader bedrogen, aldus zijns vaders eer bevlekt -, Orestes doodt zijn moeder,
meenend zijn plicht te doen en inderdaad naar eigen geweten zijn plicht volbrengend,
deswege vervolgen hem de Furiën. Hij is een man, die zijn moeder doodde, een
misdadiger. Had hij echter zijn moeder niet gedood, hij ware een man geweest, die
zijns vaders eer niet wreekte, evenzeer
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een misdadiger. De straf zou ook dan niet uitgebleven zijn. Hij deed de eene misdaad,
om de andere te wreken (in zijn opvatting: op te heffen). Hoe hij koos, hij koos
verkeerd, hij koos ontoereikend.
In het drama van Orestes ligt de kern van het eeuwig-menschelijke drama: hoe we
kiezen, we kiezen verkeerd, wat we doen, we falen en dwalen.
Dit volgt onmiddellijk uit het wezen des levens, waarin alle daden waarde hebben
als relatie, werkzaamheid als functie en dus als het ware geen twee oogenblikken
dezelfde waarde en dezelfde werkzaamheid.
Zooals immers een kleur van karakter verandert naar hare omgeving, zooals
eenzelfde stof zich tot velerlei scheikundige verbindingen leent, al naar gelang van
wat men eraan toevoegt, zooals gif somwijlen schadelijk is in den maag en weldadig
in het bloed, en omgekeerd, zoo ontleenen ook de menschelijke daden hun beteekenis
aan hunne verhoudingen tot, hun functien tegenover andere daden en gebeurtenissen.
Daar de daad eenzijdig is en enkelvoudig, het leven veelzijdig en alomvattend, zoo
zal dezelfde daad in hetzelfde oogenblik ‘goed’ zijn en ‘slecht’ tegelijkertijd. Waar
dus overgave en zelfvergetelheid de drijfveer is van het menschelijk handelen, daar
nòg zondigt hij, door zijn ontoereikendheid, niet door zijn zedelijke ontoereikendheid,
maar door zijn ontoereikendheid als beperktheid tegenover het onbeperkte leven.
Want wie ‘het goede’, ‘het ware’ wil in de opvatting, die we daaromtrent hebben
aangenomen van Eenheidsbestreving, kan zich laten leiden door wijsheid en door
liefde.
Bij elkaar zijn ze datgene, waaraan de mensch ten gronde gaat - tegenover haat
en onverstand, waardoor hij behouden blijft - en toch vallen ze, daartegenover
bijeenhoorend, weer als een onderling contrast uiteen -, beeld van het eeuwig in
contrasten uiteenvallen aller dingen.
Immers, de ware wijsheid, beseffend hoe elke daad een eenzijdigheid is, kan tot
de daad, ook de liefdevolle daad, niet komen - erkennend de noodzakelijkheid, ook
van het kwaad - de liefde daarentegen zal altijd pogend en handelend optreden willen
en zal daarom in het dieper wezen der dingen en hun Noodzakelijkheid uitteraard
niet mogen, niet kunnen doordringen - dat wil zeggen, tot de ware wijsheid nimmer
kunnen komen - de beide beste
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dingen, die wij bezitten, onze liefde en onze wijsheid, zijn alweer tegenstrijdigheden,
alweer ‘vijanden’ en laten zich nimmer tegelijkertijd verwezenlijken.
Alles waarin de liefdevolle Plato gaarne gelooft, wordt door den wijzen Plato als
onvervulbaar weerlegd, en de argumenten tegen Plato's ‘Staat’ liggen in zijn eigene
geschriften voor het grijpen.
De tegenstelling tusschen ‘Goedheid’ en ‘Wijsheid’ ligt het zuiverst en duidelijkst
- voor wie althans niet blind vertrouwen op wat hen daaromtrent is ingeprent! uitgedrukt in de gedachte van de Vader en den Zoon, in het algemeen in de
voorstelling van een werkzaam en werkdadig middelaar. We weten hoe algemeen
die gedachte is en hoe ze zich in oude godsdiensten en filosofiën in verschillende
vormen terugvinden laat, waarvan er eenige als het ware zijn ineengevloeid en
versmolten tot de in de Christelijke kerken en maatschappijen zoo volkomen
onbegrepen en onverwerkte voorstelling van den Vader en den Zoon. Duidelijk valt
die vermenging van elementen uit verschillende ideeën-complexen waar te nemen
bij Philo in wiens geest èn de Helleensche èn de Joodsch-Perzische èn de Egyptische
wereldaanschouwingen waren opgenomen en die de daarin vervatte
Middelaar-gedachten zocht te vereennigen, de Joodsche-Perzische gedachten vàn de
werkdadigen en bemiddelende Sophia ‘wijsheid’ - den Platonische wereldziel,
Middelaar óók tusschen Ideeënwereld en Verschijnselen-wereld - altezamen door
Philo begrepen in den ‘Logos’, dien hij noemde Gods eerstgeboren Zoon - ook:
plaatsvervanger, tolk, gezant en aartsengel.
Ligt nu niet in dit voortdurend en overal optreden van die Middelaars-gedachte
voor ons het bewijs, dat de Godheid zelve, in de zuivere opvatting van Alwijsheid
door al deze dieptastende denkers onmogelijk als werkzaam, ingrijpend,
zelf-optredend gedacht worden? De klare Grieksche geest moest dit onderscheid
tusschen Wijsheid en Goedheid vatten en de onmogelijkheid inzien voor de Wijsheid
om in eigen gemoed partij te kiezen en daarin één deel den voorkeur te geven boven
een ander, krachtens diezelfde Wijsheid bestaand en dies van haar doordrongen deel.
In de Wijsheid is Goed en Kwaad één, in de Wijsheid berusten ze gelijkelijk, als
twee schalen van één balans, twee eeuwige noodwendigheden. Maar de Liefde, die
andere Eenheidsdrang, optredend naast en met de Wijsheid, belijdt niettemin evenzeer
eeuwiglijk het Goede en wijst het Booze af -, want de liefde streeft naar
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ontbinding van eigen persoonlijkheid, die zich in het Booze staande houdt en mag
dus om het Goede te kunnen kiezen de grenzen tusschen Boos en Goed niet uit het
oog verliezen! - zoo verschillen dan Liefde en Wijsheid, een-zijnde, in hun streven
en in hun wegen. Daarom scheidt de Wijsheid als uit eigen wezen de Goedheid af,
daarom produceert de Vader den Zoon, opdat deze, middelend, ingrijpend, de Liefde
doe zegevieren, waar de Vader, in de hooge rust van zijn Wijsheid, niet ingrijpen
kan.
En dit wil dan eigenlijk zeggen: het menschelijk inzicht in 's levens structuur, en
de redelijkheid aller dingen, zijn Wijsheid, verzoende zich aldus met zijn eeuwigen
drang naar Liefde en Recht, zijn Goedheid, in het beeld van den Vader en den Zoon,
den Wijze en den Goede, die zijn twee en toch één, gelijk de Wijsheid en de Goedheid,
twee in hun wegen, één in hun beteekenis, elkaars contrast en complement. Doch
ook deze dingen kunnen alleen zuiver gedacht en gesteld worden, waar het denken
niet ondergeschikt is gemaakt, gebonden in dogma's, vastgeknoopt aan overwegingen
van orde en utiliteit, van macht en gezag, waar geen redeloos moeten zegeviert over
de intelligentie.
Daarom leert men ons ook niets van dien aard, omdat we worden opgevoed in en
door en voor de maatschappij, of om nog eens met Spinoza te spreken ‘niet om ons
wijs, maar om ons gehoorzaam te maken’ dat is zonder Wijsheid, zonder
onderscheidingsvermogen, daarom vertelt men ons, dat we tegelijk ‘Wijs’ en ‘Goed’
zouden kunnen wezen, tegelijk ‘de waarheid spreken’ en ‘onze naasten liefhebben’,
zelf trouwens niet beter wetend en jaar in jaar uit herhalend en anderen inprentend,
dat de kinderen moeten worden ‘opgevoed tot Christelijk en Maatschappelijke
deugden’ alsof niet elke ‘Christelijke deugd’ onmaatschappelijk en elke
maatschappelijke deugd onchristelijk ware en alsof er eenig verband bestond tusschen
den ‘rok’, dien men vrijwillig weggeeft, met de geeischte mantel, en den ‘rok’, die
niet zoo na is als het hemd -, tusschen het ‘hebt uw naaste lief en het ‘al te goed is
buurmans gek.’
Vandaar dat er door jonge, intelligente naturen zoo bitter geleden wordt, wanneer
ze, het absolute zoekend, de bron van alle realiteit in het relatieve vindend, in deze
hunne vertwijfeling van allen steun verstoken blijven, bij hen van wie ze van nature
steun verwachten mochten. We denken nu aan het jonge meisje in het moderne, door
een vrouw geschreven Duitsche boek ‘Hasskamps
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Anna’ die als wij allen in haar jeugd heeft geleerd, dat men altijd goed moet zijn, en
ook altijd waarheid spreken moet en die tot haar schrik ontwaart, dat dit onmogelijk
is, daar men of uit medelijden liegen of uit oprechtheid tot hardheden komen moet
en in wie ‘waarheidsdrang’ - zin voor het werkelijke - en ‘liefdedrang’ - zin voor het
ideëele - als twee sterke stroomen naast elkander vlieten, totdat ze ontwaart dat ze
het ééne goede altijd voor het andere verloochenen en prijsgeven moet. Wanneer
dan de moederlooze Anna, nadat ze door haar ouden, vromen vader omtrent haar
geloof is ondervraagd en om hem niet te grieven heeft gelogen, voor haar bed ligt te
snikken en zich tegen een oude vriendin beklaagt, dat ze ‘altijd liegen moet, dat ze
leeft in leugens’ dan zegt deze, hevig geschrokken, als vroom Katholieke vrouw ‘maar je moet ook niet liegen, wie liegt komt in de hel’ -; doch had Anna haar vader
verdriet gedaan met de waarheid, dan zou ze haar dàt verweten hebben. En
daarenboven vergeet ze, wat ze den vorigen avond deed, toen een beschonken neef
zich al te rijkelijk uit de drankflesch bediende: de flesch wegzetten in de kast en op
de toornige vraag van den dronken man met stalen voorhoofd antwoorden, dat ze
het ‘zonder erg’ had gedaan. Doch dat weet ze al niet meer, omdat ze geen zelfkennis
heeft, dat is: geen kennis, dat is geen onderscheidingsvermogen, geen critisch
vermogen. Daardoor kan ze critiekloos opgaan in de uniformiteit en anderen inprenten,
dat ze ‘altijd waar’ en ‘altijd goed’ moeten zijn.
Zoo immers vereischt het de uniformiteit, want wat werd er van orde en tucht als
men den menschen toestond, zèlf uit te maken, in een zaak met twee kanten - elke
zaak heeft er twee en meer - welke te kiezen! Daarom zegt men ons niet, dat wil
zeggen: daarom wéét men het niet, dat een zaak twee kan ten heeft.
‘Eén en dezelfde is de weg opwaarts en nederwaarts’ heeft Heraklitus gezegd.
Is zelfbedwang altijd goed? Tegenover den moordenaar van uw moeder, den
beleediger van uw dochter? Dan is zelfbedwang hatelijke en onmenschelijke
gevoelloosheid. Is trouw goed? Trouw is dikwijls medeplichtigheid. Is ontrouw dan
goed? Ontrouw is meestal verraad. Is bezadigdheid goed? Bezadigdheid is gemis
aan hartstocht. Is dan hartstocht goed? Hartstocht is gemis aan bezadigdheid.
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Is zachtmoedigheid goed? ‘Zalig zijn de zachtmoedigen’ maar, ‘zachte chirurgijns
maken stinkende wonden.’ Is rechtvaardigheid goed? Summum jus, summa injuria.
Hoe denken we over een moeder, die haar misdadigen zoon uitlevert en ter dood
doet brengen? Ze is rechtvaardig, maar ze mist liefde. Hoe over haar, die den zoon
vrijlaat, loslaat op de maatschappij? Ze bezit liefde, maar ze is onmaatschappelijk.
Is onpartijdigheid goed? Ze wijst op gemis aan geestdrift, die een schromelijk tekort
kan blijken. Is geestdrift goed? Ze wijst op gemis aan onpartijdigheid, die tot misdaden
kan drijven. Is het goed den ongevraagden rok te geven bij de opgeeischte mantel?
Ja, voor de hoogheid van eigen ziel, neen, jegens den medemensch, dien men
wellicht beter dienst bewees met een weigering of een terechtwijzing. Was de
legendarische dag, die den weg der menschheid scheidde van die der dieren, de dag,
dat de mensch een stok opnam om zich te verdedigen, zijn eerste werktuig, was die
dag een gelukkige dag? Hij leidde op wegen van wijsheid en vernuft, hij leidde af
van de wegen der intuitie en zintuiglijke verfijning.
Alle goed is kwaad, alle winst is verlies, elke vooruitgang is achteruitgang, ‘één
en dezelfde is de weg opwaarts en nederwaarts.’
Zagen we het niet zoo duidelijk mogelijk bevestigd in de waarde van het
aanpassingsvermogen? Zonder dat vermogen, de ‘gewoonte, die een tweede natuur’
is, zouden het menschelijk lichaam en de menschelijke geest niet in staat zijn, de
schokken te doorstaan, waaraan ze voortdurend zijn blootgesteld. Want we leeren
door contrasten, maar we worden ook ziek en gek door contrasten, sterke overgangen.
En hierin ligt al opgesloten, dat wat goed is voor ons lichaam en voor onze zenuwen,
de grootste rem beduidt in onze ontwikkeling, die zich in contrasten voltrekt. Daar
deze ontwikkeling in hoogste instantie tot de Eenheid leidt en dus doodsbestreving
is, zoo kunnen we het afstompende aanpassings-vermogen aanmerken als de
tegenkracht van het onderscheidings-vermogen, als het middelpunt-zoekende
tegenover het middelpunt-vliedende. Ook hier blijkt een en dezelfde de weg opwaarts
en nederwaarts
Eender is het wat ons redelijk handelen betreft. Hoe we kiezen, we kiezen verkeerd,
hoe we handelen, onze daad is ontoereikend. En we moeten kiezen, we moeten
besluiten, voortdurend, want alle leven is handelen, is de daad, is een keuze, en niet
besluiten
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is toch besluiten, blanco stemmen is óók stemmen -, men ‘onthoudt’ zich niet, ook
al verkiest men het ‘bikkelen met de jongens op de stoepen der openbare gebouwen’
boven aandeel in het stadsbestuur!
De Russische schrijver Wladimir Korolenko beschrijft in een zijner vertellingen
een opstand van de Joden tegen hunne Syrische verdrukkers, en in dat verhaal komt
ook een gesprek voor tusschen een aanvoerder der Esseëers, die leerde dat men het
geweld niet met geweld mag keeren en een der militante Maccabeëen, die van
tegenovergestelde meening en handeling waren. Dit gesprek heeft zeer blijkbaar den
dieperen zin van een twistgesprek tusschen den schrijver en Tolstoi, tusschen Tolstoi
en de Russische Revolutionairen in het algemeen. Tolstoi, in het verhaal de Esseëer,
verdedigde, naar men weet, de meening dat het kwaad niet met geweld gekeerd moet
worden, omdat men dusdoende nieuw kwaad voegt bij oud kwaad, nieuw bloed
vergiet bij het eerder vergotene. Daarentegen betoogt de Maccabeëer, Korolenko dat men het kwaad niet bestrijdend, het oude kwaad toestaat voort te woekeren en
zich te verdubbelen - de krijgslieden immers spotten slechts bij den aanblik der
ongewapende Esseëers, zij dooden de weerloozen, aldus geweldplegend zonder
levensgevaar, en hun hart nog verhardend in spot en hoon aan de ongewapenden!
Geen van beiden kan den ander overtuigen, pro en contra wegen hier, als steeds,
tegen elkander op. Maar toen Tolstoï, kort na zijn bekeering, die hem uitteraard de
dingen eenzijdig en hartstochtelijk deed zien, op een reis naar Toela, een detachement
soldaten ontmoette met een kar vol berkenroeden op weg naar een dorp om daar de
gansche boerenbevolking, die geweigerd had een drukkende belasting op te brengen,
te geeselen, voelde hij wel het wankele en ontoereikende van de zedelijke keuze, die
hij had gedaan. Hij zweeg, overeenkomstig zijn beginsel, dat men lijdelijk moet zijn
in het kwaad -, een toevallig daar aanwezige dame echter zweeg niet en begon in
heftige woorden de soldaten op te zetten, hun verachtelijk werk te weigeren. Opruiïng
tot dienstweigering, tot muiterij, tot verzet, die of hun dood, of die van hunne
officieren tot gevolg moest hebben -, nieuw kwaad verwekken om het oude tegen te
gaan, nieuw bloed vergieten bij het vergotene, voor het nog te vergieten bloed!
Maar Tolstoï, zwijgend, voelde wel dat zwijgen ook hier beduidde,
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wat het altijd beduidt: medeplichtigheid aan het kwaad, medeplichtigheid aan wat
men, uit inzicht of lafheid niet heeft belet. En van toen af wijzigde hij zijn meening
en oordeelde dat men het kwaad wel met het woord, niet met de daad moet bestrijden.
Maar het woord openbaart anderen aan zìchzelf en wekt in hun gemoed de wil tot
de daad, die men zelf niet wil begaan -, en aldus naderde Tolstoi het standpunt van
den hoogmoedigen nederige, die zijn rok weggeeft en zijn rug toekeert en niet aan
het zedelijk karakter van zijn broeder denkt -, andere handen goed genoeg vindt voor
datgene, waarvan hij de zijne zuiver houden wil. En zoo, meenend door de wijziging
van zijn standpunt te hebben gewonnen, verloor hij weer even veel aan den anderen
kant -, zwijgend medeplichtig aan het ‘oude’ bloed, werd hij het, sprekend, aan het
‘nieuwe’.
Een en dezelfde is de weg opwaarts en nederwaarts. Elk drama is het drama van
Orestes - meenend goed te kiezen, kiezen we verkeerd; hadden we anders gekozen,
dan hadden we nog verkeerd gekozen. Oedipus is Orestes, ontdaan van den vorm
van het noodlotsdrama, is het drama van Oedipus dat van den mensch, die altijd het
goede wil en het kwade baart, door ‘de wil van het Noodlot’, anders gezegd, de
structuur des levens - Antigone in Orestes, de wet in haar hart gehoorzamend, vertrad
ze aardsche wetten - die gehoorzaamd, zou ze goddelijke vertreden hebben. Brutus
is Orestes - elke revolutionair is Orestes, oud kwaad wrekend met nieuw, de smet
van oud bloed wasschend met versch-vergoten bloed en ter eigen handhaving eigen
dwingelandij stellend voor de neergevelde tyrannie - zoo bedoelt het Anatole France,
als hij ons in het atelier van den jongen schilder Gamelin - de Revolutie-held uit ‘Les
Dieux ont soif’ - voor een levensgroote Orestesbeeltenis brengt, die trekken van zijn
maker vertoont!
Wie heeft ‘gelijk’, Tolstoi of Korolenko? Hoe moeten we handelen tegenover het
kwaad? Het wederstaan met de daad, aldus nieuw bloed, eigen bloed, voegend bij
het oude - of het aanzien en lijden, aldus ons medeplichtig makend aan het bestaande?
Het blijkt duidelijk: hier valt niet te generaliseeren, hier falen alle ‘beginselen’, alle
dogma's, alle grondstellingen, alle uniforme regels, hier wordt de mensch
teruggeworpen op zijn eigen zedelijk oordeel, om dat en dat alleen tot richtsnoer te
kiezen voor zijn daden en zijn gedrag, zonder eenig recht een ander zijn andere keuze
te verwijten
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daar ze beiden in hun keus gelijkelijk ontoereikend zijn en hun eenige, maar ook
volmaakte rechtvaardiging voor wat ze noodzakelijkerwijs aan kwaad zullen
aanrichten ontleenen aan de oprechtheid van hun overtuigingen en de zuiverheid van
hunne bedoelingen.
Daarop en daarop alleen, op bewustheid en oprechtheid komt het altijd weer neer,
daar ligt de scheiding tusschen waar en onwaar, tusschen goed en kwaad, tusschen
gerechtigheid en onrecht. Wat we van de schoonheid zeiden: er is geen regel te
stellen; elk kunstwerk getuige voor zichzelf - en van de waarheid: er kan niets bewezen
worden, elke zuivere gedachte is waarheid, alles wat waarachtig is waar, zien we nu
ook gelden ten opzichte van zedelijk handelen: alles wat eerlijk is, is zedelijk. Elk
ander criterum faalt, elk uniform criterium is onbruikbaar. Daarin ligt het
onmaatschappelijke van de diepste beteekenis der Orestes-drama's - een groote groep
naar wij zullen zien!
Zoolang de personen in een drama zich van die noodlottige ontoereikendheid
hunner daden niet bewust zijn en dezê pas na het plegen met schrik en verbijstering
ontwaren, blijft het drama nog vrij-eenvoudig; het wordt echter pas gecompliceerd,
het volkomen ‘moderne drama’, zoodra de mensch tot voldoende kennis en zelfkennis
is gekomen om zich bij voorbaat van de ontoereikendheid zijner daden, van het
nuttelooze zijner pogingen en daarbij dan ook natuurlijk van zijn zedelijke
onvolkomenheid rekenschap te geven, terwijl hij, tot dien trap gekomen, tegelijkertijd
weet, dat hij toch altijd zal moeten kiezen en dat de onpartijdigheid, het ‘bikkelen
met de kinderen’ een illusie en een fictie is. Dit dubbele besef voert hem dan, naar
zijnen aard, tot twijfel of vertwijfeling, tot scepticisme of tot wanhoop. Zoo is het
drama van den nog onbewusten mensch het drama van de ontoereikendheid, blijkend
na de daad -, het drama van den bewusten mensch is òf het drama van de twijfel voor
de daad -, òf van de vertwijfeling na de daad. Schillers drama's behooren nog tot de
eenvoudige -, de personen zijn daarin nog niet tot volledige bewustheid gekomen, Shakespeare's ‘Hamlet’ -, De Musset's ‘Lorenzaccio’ - zijn drama's van twijfel vóór
de daad, Hebbels ‘Judith’ is een drama van vertwijfeling na de daad om eigen
zedelijke ontoereikendheid. Het drama van Brutus (Julius Caesar) is het drama van
de vertwijfeling na de daad, door het falen van menschelijk wikken tegen de
meedoogenloosheid des levens.
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Twijfel en ontoereikendheid -, ziedaar de gemeenschappelijke grondslag van elk
drama, dat een waarachtig menschelijk conflict, voortvloeiend uit 's levens structuur,
tot onderwerp heeft -, het is het besef van eigen onzekerheid en ‘onvoldragenheid’,
dat in den wijze leeft en dat de grondslag wordt van zijn levensbeschouwing, 't welk
de kunstenaar op andere wijze, veraanschouwelijkt en dramatiseert.
En daarom is de ware kunst, stammend uit het ware Eenheidsbesef, evenzeer
onmaatschappelijk als het ware denken.
Ten eerste al om de grenzen- en distincties-vervagende tendentie, een aanslag op
de uniformiteit, welke grenzen en distincties van allen aard tot haar instandhouding
van noode heeft. De conclusie, dat elk dogma van welken aard ook, falen moet
tegenover de eindelooze tegenstrijdigheid onzer daden als relaties en functies is al
een bijzonder onstichtelijke - onkerkelijke en onmaatschappelijke - conclusie, die
echt-kerkelijken, echt-maatschappelijken gemoederen dan ook een ware ergernis is.
Maar dan verder omdat men de ‘menschelijke ontoereikendheid’, in zedelijken
zin onmogelijk kan aanvaarden als een algemeen-menschelijk noodlot, waaraan
niemand ontkomt. Het is om die voortdurende demonstratie van ons aller zedelijke
onvolkomenheid, van onze gemeenschappelijke schuld aan gemeenschappelijk kwaad,
dat Shaw zoo fel gehaat is in Engeland. Want wat wordt er met dat besef van wet en
tucht? Nogmaals, het is niet voldoende dat er menschen zijn die wetten maken en
tucht uitoefenen willen, maar ze moeten er ook van harte in gelooven, ze moeten
zich van harte gerechtigd achten, hun medemenschen aan te brengen, tegen hen te
getuigen en hen te vonnissen. En dat is niet mogelijk zonder een sterk besef van
eigen deugd, boven de ondeugd van anderen, zonder de vaste distinctie tusschen
‘braaf’ en ‘slecht’. Daarom is ook het Christelijk zondebesef in wezen
onmaatschappelijk, en daarom zal men er ook in een maatschappij vergeefs naar
zoeken. De officier die in een ander pakje steekt, voelt zich ‘superieur’ in elken zin,
doet hij dit niet, dan wordt hem dit gemis aangerekend als tekort aan ‘militaire
eigenschappen’ en terecht. Gelijkheidsgevoel, als gevoel van gezamenlijke zedelijke
ontoereikendheid, zooals de wijsgeer het beseft, de dichter het voelt en de ware
Christen het in ootmoed ondergaat, is maatschappelijk onbruikbaar -, maar zedelijke
zelfverheffing, die zich
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in oprecht geloof aan eigen voortreffelijkheid, aan de houdbaarheid der wetten, aan
de heilzaamheid der uniformiteit tegen anderen keert, is de meest-bruikbare
maatschappelijke eigenschap.
In een werkelijk stichtend drama is geen plaats voor ontoereikenden en niet voor
twijfelenden, maar slechts voor geweldige, kranige, nimmer aarzelende, nooit-falende
persoonlijkheden, mannen die weten wat ze willen, onwrikbaar trouw aan het eens
gegeven woord, rechtvaardig en vastberaden -, dat wil zeggen: juist het tegendeel
van den rijpen, bewusten mensch, die heeft leeren inzien, dat hij nooit kan weten
wat hij wil, dat elk beginsel onbruikbaar is en wiens leven, met dat besef als richtsnoer
en methode, onvermijdelijk in een eeuwige bewuste verscheidenheid van bewuste
handelingen uiteenvalt, terwijl de uniformiteit van handelen des vastbeslotenen en
onwrikbaren juist wijst op de afwezigheid van zulk een critisch, regelend, waakzaam
bewustzijn en zijn leven dus wordt: uniformiteit van handelen naar buiten, onbewuste
verwarring, dan wel karakterloos opportunisme van binnen.
Doch thans komt de moeilijkheid -, immers hoe kan nu in een stichtelijk drama,
waarin de helden braaf, deugdzaam en gehoorzaam en volhardend zijn, het conflict
ontstaan, dat toch onmisbaar wordt gevoeld als ‘handeling’ in den bouw van elk
drama om den toeschouwer, die menschen wil zien - zien is onderscheiden, contrast
in conflict - in spanning en geboeid te houden?
In eenige vijandschap tusschen mensch en maatschappij kan het niet gezocht
worden. De nobele figuur in een maatschappelijk-stichtend drama (stichtend altijd
in den zin van opbouwend) kan niet anders dan een vriend van de gemeenschap zijn kerk en zijn vaderland - wezen; hij is in de groote maatschappelijke drama's van
de zeventiende eeuw zelfs bij voorkeur een krijgsheld, haar terecht hooggeprezen
verdediger. Het kan evenmin gezocht worden in de innerlijke ontoereikendheid, noch
in zijn twijfel, want ontoereikendheid als algemeen-menschelijk noodlot wordt in
een maatschappij van ‘superieure karakters’, ‘hoogstaande mannen’ en ‘achtbare
burgers’ niet erkend en door echt-maatschappelijke temperamenten ook volstrekt
niet gevoeld. Corneille noemt ‘le grand Condé’ in volkomen gemoedskalmte ‘une
belle âme.’ Twijfel is geheel en al uit den booze, de rechtstreeksche ondermijning
van kerkelijk geloof en maatschappelijke eenswillendheid, door gemeenschappelijk
vertrouwen in wet en gezag. Het eenig
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mogelijke, het eenig bruikbare conflict blijft dan het kunstmatig gecreeerde
‘ongelukkig toeval’.
Wanneer we ter zijner tijd nader over ‘maatschappelijke kunst’ spreken en
voorbeelden van maatschappelijke kunst analyseeren, zal het ons blijken dat deze
drama's inderdaad tot conflict hebben het ‘ongelukkig toeval’, en dat dit het
eenig-mogelijke is, wil het drama niet door zijn wezen in wezenlijk conflict komen
met de maatschappij, zooals dat met alle werkelijke drama's het geval is, al behoeft
zich, gelijk gezegd, dat conflict niet dadelijk in daden van vijandschap om te zetten.
Er is nog een groep van geesten, die aan den denkenden geest zijn verwant door
het gevoel van het louter relatieve en functioneele der dingen: de humoristen. Ook
zij zijn de vijanden van de maatschappij, daar gevoel voor het relatieve der dingen
de hechtheid van de maatschappelijke instellingen en maatschappelijke distincties
ondermijnt. Deze uit het voorgaande logisch afgeleide redeneering vindt een treffende
bevestiging in de moderne theorie van Bergson over het wezen van den humor.
De man, die een straat uitloopen komt, niet oplet, niet om zich heen ziet en met
de neus tegen een boom loopt, handelt meer als een automaat dan als een denkende,
die zich rekenschap van zijn doen en laten geeft. Hij verzuimde rekening te houden
met de om hem heen voortdurend veranderende omstandigheden (hier: het eindigen
van een straat, het naderen van een kar) hij bleef in gebreke zijn geest beweeglijk te
houden, niet te verstarren -, de lach van den toeschouwer is de correctie, die hij
verdient, een aansporing, om hem in het vervolg tot meer oplettendheid en geestelijke
souplesse te nopen.
Zoo ziet Bergson in al het lachwekkende een uiting van automatisme en in den
lach aanvankelijk een sociale daad, een daad van onderlinge opvoeding en
terechtwijzing. We kunnen tot ons leedwezen niet bij Bergsons origineele en uiterst
vernuftige uiteenzettingen stilstaan, het is inderdaad treffend hoe hij van tal van
lachwekkende gevallen, meest aan de litteratuur ontleend, het element van
automatisme opspoort en blootlegt, we verwijzen daarvoor naar zijn boek (Le Rire,
essai sur la signification du comique) en willen er ons toe bepalen, na te gaan, in
hoeverre Bergsons opvatting bevestiging geeft aan het uitgesproken vermoeden, dat
de humor anti-maatschappelijk is.
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Kiezen we daartoe het door hem gegeven geval van een douanier in Dieppe, die in
een stormnacht uit zijn bed gehaald door noodseinen van een in levensgevaar
verkeerend schip, ijlings ter hulp snelt, met gevaar voor eigen leven een tiental
menschen van het zinkende schip weet te redden en, nauwelijks met hen in zijn
kantoor terug, de in hun hemd bibberenden schepsels vraagt of ze niets te declareeren
hebben! Dit is puur automatisme. Zonder met de totaal veranderde omstandigheden
rekening te houden, zonder daarvan eigenlijk iets te gevoelen, door gemis aan
zin-voor-verhouding, aan gevoel voor het relatieve der dingen -, door een critieklooze,
egocentrische overschatting van zijn klein-persoonlijk aangelegenheidje, komt hij
tot zijn lachwekkende vraag. Maar hoevelen zijn de verwanten van dezen douanier:
elk fanaticus, elk overtuigd aanhanger van een partij, een kerk, ja zelfs van een
theorie, die tegenover 's levens eindelooze grootheid, verscheidenheid en
wisselvalligheid onveranderlijk zijn eenmaal aangenomen dogma stelt! En toch is
dat tegelijk zijn kraeht, de voorwaarde van zijn slagen, de bron van zijn energie. Zoo
doet de katholiek, die in den oorlog een wrake Gods ziet, voor den smaad zijn kerk
aangedaan -, de socialist, die voor geen menschelijke calamiteiten een andere
verklaring weet dan ‘economische wanverhoudingen’ - 't welk hij met automatische
gedachteloosheid tegenover de eindelooze wisselvalligheid en samengesteldheid des
levens zet -; en wie, die eenigszins met de Freudsche geschriften op de hoogte is,
proeft geen automatisme in de onveranderlijke verklaring van alle droomen en denken
uit erotischen oorsprong -, en welk woord komt ons op de lippen als we een modern
Significus hooren zeggen, dat alle verwarringen en smarten van het menschdom
voortkomen uit.... een verkeerd gebruik van de woorden. Zij allen zijn neven en
nichten van den douanier, die geen aangelegenheid zóó belangrijk en geen arbeid
zoo noodzakelijk vindt als de zijne -, en zoowel voor professor Freud als voor den
douanier is die illusie absoluut noodzakelijk om vol te houden en te slagen. Alleen
niet voor den denker, die niet alleen geen stelligheid zoekt, maar zelfs de stelligheid
vreest en de wateren om hem heen in voortdurende beweging houdt, opdat hij niet
met de rotsen vergroeie.
En duidelijk zien we het: het is vooral het egocentrische, het maatschappelijke, 't
welk zich tegen het eeuwig-wisselende, eeuwig-vervloeiende leven als halsstarrig
automatisme voordoet.
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Tot op zekere zeer geringe hoogte, in een beperkten zin wordt het automatisme door
iedereen als zoodanig herkend en met een lach gecorrigeerd - eenig individualisme
heeft ieder, maar de echte maatschappelijke steunpilaren vertoonen toch wel dien
trek van doodelijken ernst, dien ze, als iederen nood, onmiddellijk tot deugd verheffen,
tot het kenmerk van den waren, den ernstigen man; niets is echter minder waar, gemis
aan humor is eerder gemis aan intelligentie, tenzij men eenvoudig niet ziet, wat er
gaande is - als een man tegen een boom loopt, omdat hij den hoek van de straat niet
zag, als een oude boekhouder zijn jas ophangt aan een kapstok die er niet meer is,
daar een paar jonge schalken hem losschroefden, om den oude die jaren lang zijn jas
daar ophing en dit nu zonder opzien automatisch, werktuigelijk doet, te bedotten en
boos te maken -, als een houtzager in de kerk onder de preek de beweging van het
houtzagen volvoert, omdat hij zich niet voldoende kan aanpassen aan de veranderde
omstandigheden -, dan lachen de lieden grif en onbedaarlijk, maar ze voelen absoluut
niet hun eigen automatisme, ze beseffen geenszins hoe ze, om zoo te zeggen, dagelijks
hun jas ophangen aan een knop die er niet meer is, dat wil zeggen zich vasthouden
aan wat geen zin meer heeft, aan wat, in het zich voortdurend wijzigende leven, al
lang zijn beteekenis heeft verloren, hoe ze, als automaten, blijven voortrollen op hun
eenmaal gebaande weggetjes, op dogma's, wetten en regels, en vooral op woorden
en formules, zonder te zien, hoe 's levens stroom zich van hen afkeert en zich andere
beddingen graaft.
Het blinde automatisme ís het merg van elke maatschappij, van elke organisatie,
van elke partij. Men lacht om de Duitsche grensbeambten, die van scheermes-étuis
en lucifersdoosjes de letters wegkrabben, omdat er ‘in Duitschland geen drukwerk
mag worden binnengebracht,’ doch dit automatisme -, hetzelfde dat men bij een
parade ziet -, is een maatschappelijke noodzakelijkheid en een perfect georganiseerde
maatschappij is er een, waarin de leden tot den hoogsten graad van automatisme zijn
afgericht -, zonder het te onderscheiden.
Daardoor is het mogelijk, dat dezelfde lieden, die lachen om den douanier in
Dieppe, vol eerbied spreken over den soldaat, die zich stervend opricht om zijn
kolonel het laatste militaire saluut te brengen. En toch, als het eene zot is, is het
andere ook zot
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en stuitend daarbij, omdat dáár een man, in het aangezicht des doods, nòg niet zijn
rechten op zichzelf herneemt - dezelfde man wellicht die in gezonde dagen zoo trotsch
was, dat hij zich de kaas niet van het brood liet eten! - want men kan toch niet meenen,
dat tegenover den dood de sterren van den overste belangrijker zijn dan de inkomende
rechten ten opzichte van een schipbreuk?
Het blinde, critieklooze automatisme is bij uitstek maatschappelijk, de zich
daartegen keerende humor is anti-maatschappelijk en terecht zegt Shaw ergens van
een stupiden jongen, die knaap heeft geen humor, hij zal het ver brengen.’
Duidelijk zien we dan ook de ironie in de groote werken der litteratuur te voorschijn
treden in tijden waarin de anti-maatschappelijke, de individualistische gezindheid
den boventoon voert; bij het pantheïsme van Goethe, de natuurliefde van Rousseau,
het vegetarisme van Shelley en Byron voegen we het sarcasme van Voltaire als uiting
van éénzelfde geestesgesteldheid. Eenheidsgevoel en betrekkelijkheidsgevoel zijn,
we zagen het, wel in wezen één, doch in zichzelf wel weer zóó onderscheiden, zoo
gecompliceerd, dat niet elk gemoed alle trekken ervan vollediglijk weerspiegelen
kan, maar elk een kant weerspiegelt van hetzelfde, ‘ieder naar zijnen aard’. Ook in
de Renaissance, evenzeer een tijdperk, waarin het anti-maatschappelijke element
boven drijft, treden pantheïsme (loochening van de persoonlijke onsterfelijkheid,
eerste aanvallen op de geocentrische wereldbeschouming!) sarcasme, natuurliefde
(in de Grieken zoo bewonderd door den Renaissancist!) en, zoo al voorshands geen
vegetarisme, dan toch (naar ons in details zal blijken) een daarnaar heen wijzende
verhouding tot de dierenwereld, gezamenlijk en in vereeniging op. In de
Middeleeuwen en in de zeventiende eeuw - tijdperken, waarin het kerkelijk en
maatschappelijk sentiment den boventoon voert - vinden we deze trekken niet of
nauwelijks -, ook dit alles zal ons in overvloed van bijzonderheden blijken.
Daar de humor als gevoel van relativiteit, van critiek (onderscheiding), het
vertrouwen in de maatschappij en haar handhavers noodzakelijk ondermijnt, zoo
heeft de Al-ééne Intelligentie in hen, die tot steunpilaren van een maatschappij of
kerk geboren zijn, mèt de onvatbaarheid voor, ook den afkeer tegen den humor
gecreëerd. Alweer altijd hetzelfde: noodzakelijkheid omgezet tot lust, gebonden
moeten, tot wat vrije verkiezing schijnt. Onwillekeurig
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komt ons hier in de gedachte een uitspraak van den grooten Bossuet, dat de ironie
in strijd is met een Christelijke levensopvatting. Bossuet, de groote woordvoerder
van de autoritaire Kerk in het Frankrijk van de zeventiende eeuw, de groote steunpilaar
van het met die Kerk vervlochten absolute koningschap. De man van de ‘Variations
de l'Eglise Protestante’ -, die de onwrikbaarheid en onveranderlijkheid van het
Catholicisme demonstreert als zijn grootste deugd en heerlijkheid, Bossuet, de
maatschappelijke man ‘uit-één-stuk’, wiens filosofische werkzaamheid culmineert
in het ‘soyons soumis’ -, Bossuet verklaart met zijn onfeilbaar maatschappelijk
instinct, de ironie in strijd met een Christelijke (lees: kerkelijke) levensbeschouwing.
En dit alleen is al bijna een bewijs van het anti-maatschappelijk karakter van den
humor.
Zoo zien we dus - en zullen nog duidelijker zien - alle wijsheid en rechtvaardigheid
met wat er op verschillende wijze mee samenhangt, tot den humor toe - gevoel van
het relatieve en enkel-functioneele der dingen - in wezen anti-maatschappelijk. Het
is thans tijd om beknoptelijk na te gaan, van welken aard de geestes gesteldheid is
in de maatschappelijke en kerkelijke steunpilaren.
(Wordt vervolgd).
CARRY VAN BRUGGEN.
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De tooveressen.
Tweede Idylle van Theokritos.
Waar zijn dan mijn lauwertakken? Breng ze hier, o Thestylis! Waar zijn dan mijn
tooverdranken? Bekrans dezen beker met het rosse gevlok van een jongen ram: o ik
wil tòt mij lokken dien man, dien minnaar mijn, die mij zóó doet smachten: sedert
twaalf dagen komt niet meer die ellendeling, weet niet of ik leef of scheidde van de
aarde en bonsde niet op mijn deur! Wreedaard! Liet zijn bewegelijk hart zich elders
mede slepen door Afrodite of Eros? Morgen, dra na het uchtendkrieken, zal ik gaan
naar Timagetes' worstelschool om mijn lief te zien en hem te overstelpen met mijn
verwijt! Maar deze nacht, zal ik door toover hem aan mij doen denken...
Selene, glans te mijnen gunste! Looven zal ik u in mijn tooverzang, o godinne des
zwijgens, en ook Hekate, de onderaardsche, die zelfs de honden vreezen, wanneer
zij schrijdt over de graven dwars door het zwarte bloed der offeren, die honden zijn!
Wees gegroet, o Hekate, gruwzame; sta mij bij opdat ik slage en laat mijne brouwselen
niet onderdoen voor die van Kirke, niet onderdoen voor die van Medeia, niet onder
doen voor die der blonde Perimeda!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
Meel moet eerst branden in mijn ketel: Thestylis, spreid dan het meel! Rampzalige,
waar was uw zin?? Ellendelinge, voor jou, zeker, ben ik ook maar een ding om spot
meê te drijven? Spreid in éénen uit al het meel en zeg:
- Dit zijn de beenderen van Delfis, die ik verspreid...
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
O! Delfis doet mij marteling aan! En ik, om Delfis te bezweren, verbrand deze
lauwertwijgen: ha, die knetteren... ontblaken... en vervlammen dan... Geen asch er
van blijft over: dat Delfis zóó door dit vuur ook zijn vleesch voelt branden en blaken...
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
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Dit wassen beeldje versmelt onder den gunstigen blik der goden: dat zoo smelte ook
plots van liefde Delfis de Myndiër! En zoo als deze bronzen schijf dwarrelt door
Afrodite's geweld, dwarrele die man voor mijn deur...
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
Zemelen zal ik gaan zamelen en offeren doen... Artemis, gij, beroer den
onbeschaamde, hem met het hart van staal! Thestylis, de honden blaffen de stad door!
De godinne zweeft over de pleinen! Sneller: dat weêrklateren de bronzen bekkens!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning opdat hij mijn zij, dien man!
Luister, de stormwind legt zich; luister, de golven bedaren... Maar niet bedaren de
baren van mijne smart en nooit legt zich de woedende stormwind van mijn verlangen!
Ik storm en ik raas voor hèm, rampzalige, die ik ben, voor hem, die mij verlokte en
verleidde en toen verstiet, tot ik een tooverkol werd!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning opdat hij mijn zij, dien man!
Drie malen volbreng ik de plenging... Drie malen, o Eerwaarde Godinne, smeek ik
u af:
Wie ook ligge met Delfis samen, dat hij hem of haar zoo volkomenlijk vergete,
als Thezeus Ariadne, de zwaar gelokte, te Naxos vergat!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
In Arkadië weligt het paardekruid: dat daar, over de heuvelen, de dolle merriën en
hengsteveulens draven ten prooi aan waanzinnige bronst! O, dat ik Delfis zage,
verdwaasd door een dergelijk razen, de glinsterzandige palestra verlaten en hierheen
snellen, naar mijn huis toe!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
Afgescheurd van Delfis' mantel is deze franje, die rafel ik uit en werp ik in het
vretende vuur. O, onverbiddelijke Eros, wat zuigt ge al het
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donkere bloed uit mijn lijf, niet anders dan bloedzuiger zoû doen van moerassige
plassen!?
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
Ik zal fijn stampen gedroogde hagedis en er onfeilbaren liefdedrank meê bereiden:
dien zal ik je morgen doen brengen..! Thestylis, neem dan die filters - nog is het niet
te laat! - wrijf er zijn drempel meê in en zeg, na gespuwd te hebben:
- Ik wrijf Delfis' beenderen in!
Uil van de nacht, lok naar mijn woning, opdat hij mijn zij, dien man!
Nu ben ik alleen...
Hoe zal ik beweenen mijn liefde!
Waarmede zal ik beginnen!
Wie zond mij die smart...? Eubolos' dochter, Anaxo, kwam met ons als urnedraagster
in Artemis' heilige woud, dien dag, dat tal van verschillende dieren in optocht om
het altaar werden geleid. En er was ook een leeuwinne bij...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Toen... smeekte mij de Thrakische voedster van Theocharidos - moge gelukkig zij
worden! - die woonde vlak naast mijn deur, met haar den optocht te gaan zien... En
ik, o noodlottige, ik volgde haar... ik was gekleed in prachtige chitoôn en omplooid
in mijn langen mantel!
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Ik had reeds de helft des wegs afgelegd... Tot voor het huis van Lycoôn...
Toen zag ik, samen, Eudamippos en... Delfis!!
Zijn baard was blonder dan een bloem...
Zijn borst glansde stralender dan uw ronde star, Selene... Zij
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kwamen van het Gymnasion... Zij hadden de edele oefeningen volbracht...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Toen ik hem zag, omving waanzin mij en mijn hart werd diep doorboord, ach ik
ongelukkige! Mijn blos taande tot doodesbleekte: nièts zag ik van den optocht! Hoe
kwam ik thuis? Ik weet het niet... Een woedende ziekte doorraasde mij; tien dagen,
tien nachten lag ik woelende over mijn bed!
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Geelzucht verteerde mij en vielen mijn haren; vel werd ik over been. Tot wie ben ik
al niet gegaan! Welke oude heks, kundig in tooverije, heb ik al niet geraadpleegd!
Niets hielp en de tijd verliep...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Toen openbaarde ik mijn liefde aan mijn slavin. Thestylis, zeide ik, zoek toeverlaat
voor mijne zieke ziel... Ik ben slachtoffer, gansch en al, van den Myndiër: kijk naar
hem uit in nabuurschap van Timagetes' palestra. Daar komt hij iederen dag; daar
brengt hij de zoete uren door...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
En dan, wanneer je alléén hem treft, wenk hem voorzichtig, zeg zacht: Simaetha
roept je... En voer hem hier heen...
Zoo heb ik gesproken. Thestylis ging en voerde in mijn huis Delfis: hoe glansde
zijn huid! Nauwlijks overschreed zijn voet licht den drempel van mijn deur...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o, Selene, Verhevene!
Of geheel mijn lijf werd kouder dan sneeuw, het zweet droop van mijn wangen,
overvloediger dan de dauw, die Zuidewind aanvoert. Ik kon niet spreken, niet kreunen
zelfs als een kind, dat murmelt in
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sluimering der lieve moeder naam en ik werd gelijk aan een pop van was en mijn
heerlijke lijf verstarde...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
Toen hij mij zag, sloeg de wreedaard de oogen neêr, zette zich op het bedde en zei:
- Werkelijk, o Simaetha, je waart mij, toen je mij riept, naar dit huis, waarheen ik
mij begaf, meer niet voor dan ik gisteren zelve, aan het einde des wedloops, lieflijken
Filinos vóór was.
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
- Want ik ware, ja ik ware gekomen, door zoete min gedrongen, met vrienden drie
of vier, nà deze nacht; ik ware gekomen met appelen in mijn kleeds plooi en, om
mijn hoofd, popellooveren doorslingerd met roode linten: de popel is Herakles'
boom...
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
- En hadt je mij open gedaan, het zoû voor ons weelde geweest zijn want gewaardeerd
word ik als welgemaakt en wel mooi tusschen alle jeugdige mannen. En ik zoû zalig
geslapen hebben, zoo ik maar je zoete lippen gezoend had. Maar zoo je mij af hadt
gestooten, zoo de grendelstaaf je deur toe had gehouden, zoû bijlslag en toortsevlam
mij weg hebben gebaand tot je bed!
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene!
- Maar nu ben ik Kupris dankbaar en na Kupris ben ik je dankbaar, o vrouw, omdat
je mij riept en mijikoelde den heeten brand, die mij verzengde... Eros' vuur laait
heviger dan Hefaistos' vuren laaien!
Luister, van waar mij mijn liefde kwam, o Selene, Verhevene?!
- Hij is het, ging Delfis door; die dwingt de maagd, overwonnen door dwaze lust,
hare kamer te ontvluchten en de jonge gâ heimelijk te verlaten des gemaals nog lauwe
legersteê...
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Zoo sprak hij en ik, gewillig hem te gelooven, nam hem verlangend de hand...
Ik zeeg neêr op het willige, weeke bed; mijn lijf, naast het zijne, gloeide op; onze
monden brandden en kreunden de blakende woorden. O, Selene, Dierbare, om u niet
met veel woorden te vermoeien, zal ik u zeggen, dat wij deden de groote daad... En
ik had hem, hij mij, tot gisteren toe, niets te verwijten.
Maar de moeder van Filista, de Samische fluitspeelster, liep heden aan, op het
oogenblik, dat rozenarmige Eos de zonnerossen vóór zweefde uit den Oceaan... En
zij zeide mij, tusschen vele dingen, dat zekerlijk Delfis verliefd was. Op wie? Op
wien?? Daar was zij niet zeker van, zeide zij en zij verzekerde mij alleen:
- Ter eer zijner liefde, drinkt hij zijn wijn ongemengd... En verzamelt hij, in den
wedstrijd, krans op krans om te stapelen voor het huis, waar hem zijne liefde wacht!!
Zoo sprak de Samische en het is Waarheid! Eeirst, vroeger kwam hij tot mij
driewerf, vierwerf daags en liet bij mij staan zijn kruik vol Dorische olie! Sinds twaalf
dagen zag ik hem niet! Moet hij dus niet elders minnen, nu hij niet meer om mij zich
moeit! Heden zal ik door tooverij hem nog pogen te lokken, maar zoo hij mij meerdere
smart aandoet, zwere ik bij de Moira, zal hij kloppen aan Hades' deur, zoo fel zijn
deze giften, die ik hem voor behoud in dezen korf, o heilige Heerscheresse! en die
mij gaf een Assyrier, dien ik voor geld ontving...
Ga nu, ga nu, Verhevene: leid uwe rossen ter zee! Als een vuur blijf ik voeden de
smart, die mij verteert! Ga nu, o Selene met uw zilverwit gelaat, ga nu tusschen de
tallooze starren, die zijn stralende rondom uw kar... Ga nu en laat mij, alléen!
LOUIS COUPERUS.
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Liedjes.
I.
Toen zag ik, waar ik lag en zon,
Alleen den hemel lenteblauw,
Zoo rein, zoo vroom, zoo blij van zon,
Alsof het leven pas begon
En liefde komen zou.
Veel tengre takken, dauwbedropt,
Bewogen zacht, in wemeling,
Zoo honigblond, zoo goudgeknopt Wordt aan de glazen niet geklopt
Al met een gouden ring?
't Is Meiwind maar, die looze guit,
Die klopt maar met een rozetak Mijn bruigom koos een andre bruid.
Een zwarte vogel fluit mij uit,
Vanaf het roze dak.

II.
Ik sprokkel takken in het sparrenwoud,
Die geven mild aroom en vlammengoud.
Ik sprokkel takken in Verleden-Woud,
Om hartegloed, wijl is mijn heden koud.
Maar déze twijgen laaien goudig niet.
In asch en rook versmeult mijn oud verdriet.
Het woud van sparren dronk de zomerzon,
Waar 't stralengloed en frissche aromen won.
Dies bloeien vlammen uit het harsig hout,
Maar enkel regen dronk mijn Smartenwoud.
En 't kreeg zóo weinig en zóo bleeke zon
Dat ál zijn hout geen vlammen geven kon.
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III.
De zon werpt over het korenveld
Haar vonkelend goudgestrooi
En het graan, in den wind, heeft de speren geveld,
Als ridderen in een toernooi.
Uit de laan komt een wagen vol geurend goud,
Een wagen beladen met hooi Waarom fladdert mijn hart, in het zomerwoud,
Als een vogeltje, bang in zijn kooi?
Waarom maakt mij de bloeiende zomer niet blij
En verlang ik naar somberder mooi?
Waarom wensch ik de weelde van 't koren voorbij
En de boomen in najaarstooi?

IV.
Ik lag en droomde in besloof en struweel,
Beplekt met vlekken zwevend zonnegeel.
Maar 't gouden zandpad klom zoo steil omhoog
Of 't ijlings naar den blauwen hemel vloog.
Zijn hemelheimwee deelde aan mij zich mee
En hoopvol rees ik uit de struikenzee.
Wel koel en lieflijk is het zomerdal,
Maar o de hemel, waar ik komen zal!
Ik greep alree naar 't blauw - 't leek zoo nabij! Doch op den top was 't woud weer rondom mij.
De hemel week al hooger, verder heen.
'k Werd moe van 't stijgen en ik stond alleen.
En telkens lokt mij weer diezelfde waan:
Dat gouden pad moet naar den hemel gaan.
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V.
In het bloeinde gras, aan den wegekant
Heb ik nachtegaalveêrtjes gevonden.
Waar bleef de zwevende muzikant,
Die strooide zijn liederen over het land? Een roofvogel heeft hem verslonden.
Ik heb bij de bloemvaas, in 't kamerkijn,
Een paar vleugeltjes blank gevonden.
Zij leken wel rozeblaadjes zoo fijn.
Waar zou nu de ziel van den vlinder zijn? Die is in het blauw verzwonden.
De vlinder, die heeft wel in veld en wei
Veel zon en veel honig gevonden.
De vogel, die heeft wel gevlogen zoo vrij Nu troost, aan de poort van den hemel, hij blij
De zielen nog droef van haar zonden.
Waar zal blijven mijn ziel, wen ten lest de dood
Uit dit lijf haar heeft losgebonden? Wijl ik zong er mijn lied wel in zorg en nood,
Zal ik zingen van vreugde in het morgenrood
En de liefde van God verkonden?

VI.
Nu zijn de boome' olijfgroen, reeëbruin
En zilverblond, als in een feeëntuin.
Zoo teêr, zoo licht - hun weelde is afgewaaid.
Met blaadren bruin is 't gele gras bezaaid.
Zij gaven willig praal van bladerdos,
In ijler kleed van aardezwaarte los.
Niet meer gebogen onder looverlast,
Of elke boom nu vrij naar boven wast.
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De stammen streven ranker naar omhoog,
In ijler lucht, naar blanker hemelboog.
Wen zoel een zucht hen streelt, bij vleugen teêr,
Lijkt elke twijg een vreemde vleugelveêr.
Nu hult hen de avond week in schemerwaas,
De boomen beve' in 't malve nevelgaas.
O zal, wen morgen heft haar bleek gordijn,
Die droom van boomen niet verdwenen zijn?

VII.
Daar rees uit de landen een blanke mist,
Die heeft van de boomen de stammen gewischt.
't Is of hun verlangen nu zweven deê
De kruinen al boven de nevelzee.
Zij zweven zoo teeder, zoo herfstig mooi,
In roode en in goudenen stervenstooi.
Zij zijn van den zomer en 't geven zoo moe,
Nu willen zij weg, naar den hemel toe.
O boomen! boven de nevelzee,
Nu neemt mijn ziel naar den hemel mee.

VIII.
De natte loovers druipen sluik terneer,
Als zwarte wimpels, in het regenweêr.
Daaracbter blankt de bleekheid der landouw,
Als doodewaden, in het schemergrauw.
En dreigend donker, achter 't blanke land,
Rijst óp het woud gelijk een zwarte wand.
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En áldoor ziepelt langs de bleeke lucht
De stille regen zonder windezucht,
Als stille tranen langs een bleek gelaat,
Dat zonder klacht zijn weedom vloeien laat.
En áldoor wimplen, in het regenweêr,
Rouwzwart en zwaar, de natte loovers neer.

IX.
Alle treinen, door het donker buiten,
Glijden, glijden naar de lichte zee.
Tergend, tartend, hoor ik ze álle fluiten:
- ‘Kom toch! kom toch! kom je nóg niet mee!’
Alle treinen ijlen door het duister
Ván mijn droefheid naar het ruime licht.
'k Voel en ruik al, waar ik lig en luister,
Zeewind waaien om mijn aangezicht.
Kan geen boschwind meer mijn hart bedaren,
'k Zal het domplen in de koele zee.
'k Strek mijn armen naar de blanke baren Neem, o trein! mij weer naar 't leven mee!

X.
Een vogel verdoolde in mijn kamerkijn,
Hij fladderde bang, hij wou buiten zijn.
Hij klapwiekte àl tegen het spiegelglas,
Waar de weerschijn van wieglende boomen was.
Daar sloeg hij, verwonderd, zijn vleugelen wond,
Tot hij plots weer den weg naar den hemel vond.
Zoo fladdert en klapwiekt mijn angstvolle ziel,
Die in 't leven op aarde uit den hemel viel.
Zij slaat aan den weerschijn haar vleugelen wond O dat zij den weg naar den hemel weer vond!
HÉLENE SWARTH.
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Het Duitsche heimwee naar het zuiden.
In deze tijden, nu de volken, door haat verbijsterd, hun onderlingen naijver met de
wapenen trachten uit te vechten, is het vreemd en tevens troostvol zich te herinneren
welk een wonderlijke aantrekkingskracht sommigen van deze strijdende rassen op
elkander hebben uitgeoefend. Vooral moet hierbij gedacht worden aan de Germanen
en de Romanen, het Duitsche land en dat van Italië.
Hoe lang heeft het oude Rome niet telkens weder, eerst met verbazing, dan met
verachting en eindelijk met doodsangst, de horden der blonde barbaren aan hun
grensgebergten, in hun vlakten en voor, ja binnen de poorten zelf der stad zien staan.
Ze kwamen, door een onbewusten drang gedreven, om deel te hebben aan de
heerlijkheden van het Zuiden, zijn vruchten, zijn wijsheid en zijn zon.
Dan, in de Middeleeuwen, als reeds sinds honderde jaren de paus den imperator
heeft vervangen, lokt het verlangen hen andermaal over de Alpen, de blauwoogige
vreemdelingen, als volgelingen van den roodgelokten Barbarossa, als krijgers van
dien betooverenden tweeden Frederik. Zij brachten moord en verwoesting aan de
Zuidelijke broeders, hùn wijze van liefdebetooning, de uiting van hun verwondering,
dat men hen niet als vrienden verwelkomde, en een werkelijkheid stelde tegenover
hun droom. Wanneer Enzio, Frederik's zoon, is verslagen, vlucht hij vermomd, maar
een van zijn weerbarstige helgouden krullen ontsnapt aan zijn dorpermuts, verraadt
hem en hij wordt gevangen. En dan de laatste der Hohenstaufen, de ongelukkige
Konradijn, kind en dichter, het slachtlam, dat zijn heimwee met den dood bekoopt.
Het lijkt of het volk der Duitschers, na deze vergeefsche bruidvaart, van moeheid
en wanhoop ineenzinkt: Onderlinge twisten over opvolging en godsdienst, strijd en
verdeeldheid, en de gruwelijke dertig-jarige oorlog tot slot. Zijn zij geen levende
schepsels meer, geen strevende menschen van vleesch en bloed? Men zou het haast
zeggen, wanneer men ze in de eerste jaren der achttiende eeuw weervindt, ingeslapen
als hun keizer Frederik, waar de sage van verhaalt. Het ingewikkelde samenstel dat
zij hun land noemden, was verdeeld in ongeveer achttienhonderd groote en kleine
vorstendommen, elk door een zoogenaamden verlichten despoot
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geregeerd. Deze verlichtheid bestond in het angstvallig handhaven van een verouderde
etiquette, het uitbuiten der onderdanen en het onderdrukken van elke gedachte, die
een venstertje opende in de deugdelijk gegrendelde en nooit geluchte woning van
den muffen geest. De residentiesteden konden met de meest afgelegen dorpen
wedijveren in dom geintrigeer en achterklap. Nog in Goethe's tijd werd de hertog
trouw op de hoogte gehouden van ieder die de stadspoort uitreed of er binnenkwam.
Ware vroomheid moest men bij deze lieden natuurlijk niet zoeken. Hun theologische
behoeften werden volkomen door een aantal vastgestelde, onveranderlijke regelen
gedekt, en wie zich hierboven verheven achtte, zocht zijn toevlucht bij een nuchtere,
laag bij de grondsche wijsgeerigheid, die men ‘Aufklarung’ noemde. Met de
dichtkunst was het niet beter gesteld. Voorzooverre men niet in het Fransch of Latijn
schreef, bezigde men een Duitsch dat moeizaam uit die talen overgezet leek. Naar
het voorbeeld van den Gallischen kunstrechter Boileau, had zich in Duitschland
Gottsched als letterkundig wetgever opgeworpen. Maar, wat in Frankrijk waarlijk
uit den drang der bijzondere omstandigheden zich tot een schoon architectonisch
geheel ontwikkeld had, moest, willekeurig en kunstmatig in een gansch andere
tijdsorde en kultuur overgebracht, een treurig spotbeeld blijken. Dorre
verstandelijkheid met een verzuurden Voltaire-bijsmaak, dramatische brouwsels uit
den Racineketel, van een rationalistisch sausje overgoten, dit waren de gerechten die
Leipzigs kok en opperkeukenmeester zijn hongerige gasten placht voor te zetten.
Geen wonder dat velen de eetlust verging, dat velen verlangden naar wijnen, die uit
zuiderdruiven waren gewonnen, naar vruchten, die onder een vrijer hemel, in het
stovend zonlicht, waren gerijpt.
In zijn meesterlijke ‘Imaginary Portraits’ schildert ons Walter Pater de lotgevallen
van zulk een verlanger, zoo'n eersten vagen zoeker naar een beter tijd. Hij noemt
hem den hertog von Rosenmold. Deze groeit op in het paleis van zijn vader ‘waar
men voortdurend bij kaarslicht schijnt te leven’. Een zinspreuk voor zijn onbegrepen
smachten ontdekt hij in den titel van een gedichtje van een langvergeten hofpoeet:
ad Apollinem ut ab Italia cum lyra ad Germanos veniat (Aan Apollo, smeekend dat
hij uit Italië tot ons moge komen, zijn dichtlier met zich dragend). Doch de jonge
vorst brengt het in zijn kortstondigen loopbaan niet verder,
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dan dat zijn onderdanen hem voor waanzinnig houden, en dat hij een vroegen dood
vindt, samen met een meisje uit het volk, zijn minnares. Niemand kent de namen
van wie gevoelden zooals hij en, met de hand boven de oogen gewelfd, uitzagen naar
redding, ademend in den lentewind. Maar dat ze de bevrijding allen uit het Zuiden
verwachtten, hun harten kloppend van het oude heimwee dat hun vaderen over de
Alpen dreef, kunnen wij zonder aarzeling veronderstellen, al is er niets meer voor
ons over dat hun zucht, hun roep bewaart.
Hoe kunnen wij ons anders het wezen van den man verklaren, die al deze
onbestemde voorgevoelens als werkelijkheid gaat beleven, in wien de Zuiderdrang
ons rein en helder zichtbaar wordt, zooals een bron, die uit de rots ontspringt. Het is
Winckelmann, dien ik bedoel. Uit behoeftige ouders geboren, leert hij als schoolgaand
knaapje heimelijk Latijn en Grieksch. Wat ouder, nu zelf meester waar hij eerst
leerling was, bekruipt hem die heete ‘sehnsucht’ naar een gelukkiger land. Hij maakt
plannen om naar Egypte te gaan, dan pakt hij zijn ransel en tijgt naar Frankrijk op
weg. Daar hij echter geen geld heeft medegenomen, kan hij niet verder. Eindelijk
begrijpt hij dat het Italië is dat hem toewenkt uit al zijn visioenen, maar een Italie
dat de bewaarplaats der Grieksche schoonheid is, want dit tooverland heeft vele
aangezichten. Hij wacht en hoopt. De pauselijke nuntius, dien hij heeft leeren kennen,
biedt hem een betrekking aan in Rome, onder beding dat hij tot den katholieken
godsdienst overgaat. Is Rome geen mis waard? Hij, de heiden, buigt zich en laat zich
doopen en wijden. ‘L'abbé Winckelmann’ noemt de beroemde losbol Casanova hem,
waar hij hem beschrijft als, een beetje aangeschoten na den maaltijd, spelend met de
kinderen van den schilder Mengs, heelemaal geen uitgedroogde geleerde, maar een
vroolijke en zonnige kameraad. Dertien volmaakt gelukkige jaren brengt hij in de
stad van zijn verlangen door. Daar was het dat hij zijn: ‘Geschichte der Kunst des
Altertums’ schreef. Wat zich het krachtigst aan ons opdringt in dit werk is de persoon
van den schrijver. Als door een vreemde spreuk betooverd, had deze mensch zich
gansch herschapen in een Griekschen jongeling. Hij denkt en gevoelt als de oude
Hellenen, hij vereert de natuur als de moeder der schoonheid en de schoonheid als
het brandpunt der kunst. ‘De Muzen beminnen geen gruwelijke spooksels,’ roept hij
uit ‘maar stille
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grootheid en edele eenvoudigheid.’ Naakt staat hij met zijn vrienden bij den krater
van den Vesuvius en droogt zijn kleederen bij den gloed; hij aanbidt de mannelijke
lichamen, die rijzig zijn en sterk. Met diezelfde geestdrift heeft hij ze liet, waarvan
wij bij Plato lezen, maar rein en zondeloos. Hoe weet hij de houding van een arm,
de kracht van een schouder, de welving van de borst te beschrijven, hoe dicht hij
over tweeërlei bevalligheid, de lieftallige, zinnelijke, die, evenals Juno, den gordel
van Venus leent om aan Jupiter te behagen, èn de hoogere, gewijde, die zich niet
aanbiedt, maar gezocht wil worden, die zichzelf genoeg is, bijna beeldloos in haar
verhevenheid. Beide gratien vereert hij, ook in zijn leven, dat tegelijk de warmte en
de diepte van den Zuidelijken hemel bezit. De godin Harmoneia schenkt hem heur
gave, en daardoor voelt hij, vol van eenheidsvreugde, de wereld als een groot en
waardevol geheel.
Zijn geschiedenis heeft vele gebreken, het onvolledig studiemateriaal dat hem ten
dienste stond werd vaak op foute wijze aangewend, maar men krijgt al lezende
spoedig het gevoel dat dit er in het geheel niet op aan komt. Al ordent en bepaalt hij
dan ook niet, hij doet de kunstwerken leven, zoó alsof hij er zelf de schepper van is.
De spieren ronden zich, de lijnen vergaan in elkander, de heupen rijzen uit het bekken,
de boezem ademt, het gelaat, dat om een kus vraagt, of een goddelijke wijsheid weet,
ontvouwt zich als een bloem haar kelk.
Hoe wonderlijk moet het zijn landgenooten temoede zijn geweest, toen daar
plotseling de stem van een vergeten broeder hun de blijde boodschap der bevrijding
bracht. Zelf verwachtte hij van zijn missie niet veel. Die jaren van hopeloos verlangen
in de wildernis van zijn vaderland brandden hem nog altijd in de herinnering als een
slechtgeheelde wond. Het wezen, dat zich Duitsch geleerde betitelde,
vertegenwoordigde voor hem een weerzinwekkend soort van vreemd, dood werktuig,
samengesteld uit domheid en laatdunkendheid; de naàm alleen reeds van Halle, de
universiteitsstad waar hij had gestudeerd, dreef een wolk over de hemelsche klaarheid
van zijn geest. Wàt kon hij brengen aan dat volk, dat dor leek als een winterwoud?
Den wind van het voorjaar. Duizend knoppen gingen open door dien adem. Aan
hem, die tot nu toe, bekneld tusschen vormen en vooroordeelen, zich had moeten
schamen voor den klop van zijn bloed, bracht hij den zuiveren,

Groot Nederland. Jaargang 16

206
gezonden bloei der zinnen, en den moed zich daarmede te tooien als een schoone
bloesemboom. Den door regelen en gezaghebbende denkwetten gebondene toonde
hij de peillooze ruimte der attische aether, liet hij het zwevende ritme der marmeren
gestalten zien. Ieder vond in hem wat hij miste, en zoo schiep hij door zijn
verkondiging zoowel den nieuwen genieter des levens, als den nieuwen denker,
overwinnaar van den lust. ‘Men leèrt niet, als men hem leest, maar men wòrdt iets’
zegt Goethe, wanneer hij hem in zijn gesprekken met Eckermann herdenkt. Honderde
dankbaren riepen om hem, noodigden hem, smeekten om zijn terugkeer naar het
Noorderland. Ongaarne geeft hij tenslotte gehoor. ‘Zijn vaderland verwachtte hem,
zijn vrienden strekten de armen naar hem uit, alle uitingen van liefde, waaraan hij
zoo'n behoefte had, alle openlijk eerbetoon, waar hij zooveel waarde aan hechtte,
beidden zijn komst, om zich over hem uit te storten.’ Zoo vertelt Goethe, die zelf,
als negentienjarige, ook tot de verlangenden behoorde die uitzagen naar zijn komst.
Aller verlangen zou vruchteloos zijn.
Ik zeide dat Harmoneia hem haar gave had geschonken. De mythe verhaalt, dat
deze godin, op het feest harer bruiloft, van Venus een halssnoer ontving, dat later al
wien het bezat in het ongeluk stortte. Was het de vloek van dit geschenk, die
Winckelmann zijn schreden deed wenden en hem weder naar Italië dreef? In Triëst,
waar hij op een gelegenheid wachtte om scheep te gaan, werd hij door zijn reisgenoot,
aan wien hij zijn gouden munten getoond had, uit hebzucht vermoord. Doch zijn
arbeid overleefde hem.
Onder de eerste lezers van zijn ‘Geschichte der Kunst’ treffen wij Lessing aan.
Het zes-en-twintigste hoofdstuk van Laokoon vangt aan met de woorden: ‘des heeren
Winckelmann's geschiedenis van de kunst der oudheid is verschenen. Ik waag geen
stap voorwaarts eer ik dit werk gelezen heb.’ Maar wat hij dan over het boek ten
beste geeft zijn louter muggezifterijen. Trouwens die onverbiddelijke denker, die
koelhoofdige Pruis, was er ook de man niet naar om gepakt te worden door een
heimwee, noch om over de Alpen te zoeken wat hij kon ontwerpen in zijn eigen
sterke brein. Dat Duitschlands verlossing uit de kultuur der oude Grieken moest
worden verwacht, kwam niet op in zijn regelrechte gedachten. Hij voelde voor de
antieken niet veel. Wel stelde hij in Laokoon de tragische groep van den in zijn
doodstrijd slechts zuchtenden lijder en zijn slangenomwonden zonen als middelpunt
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op, maar hij kende dit kunstwerk toch alleen maar van slechte afbeeldingen, terwijl
de wensch om het ook in werkelijkheid te mogen aanschouwen nooit zeer levendig
in hem werd. Het Hellenisme aanvaardt hij als wapen, een van zijn vele, die
kampvechter en held. Niet als schepper moet men hem prijzen, maar als verdelger
van het drakengebroed, een Sint Joris met zijn zwaard en speer. Winckelmann's boek,
waarin niet werd gesloopt, doch gebouwd aan een prachtigen tempel, ging aan zijn
machtigen geest voorbij.
Is het een toeval te noemen, dat wij ook bij andere Noord-Duitschers dien drang,
dat smachten niet vinden naar het Zuiderland? Kleist, de geweldige dramaturg en
verteller, heeft het niet, noch Hoffmann, de fantastische toovenaar en Meinhold
evenmin Trouwens het mag niet worden vergeten, dat op het tot bloei en
vruchtbrengen van den schoonen Duitschen boomgaard nog vele andere krachten,
behalve deze zoele lentezucht en heldere hemel, hebben gewerkt. Denken wij slechts
aan den invloed van Shakespeare en Milton en wat er uitging van Rousseau. Doch
het is niet den loop van dèze stroomingen, dien onze reislust volgen wil.
In een van zijn geschriften teekent ons Winckelmann met gevleugelde woorden
een Herkulestorso in het Belvedere te Rome na.
‘De eerste aanblik’, zegt hij ‘zal U wellicht niets dan een misvormden steen doen
zien, kunt ge echter binnendringen in de geheimen der kunst, dan zult ge een harer
wonderen aanschouwen, wanneer gij dit werk met rustige oogen bekijkt. Dan zal U
Herkules als temidden van zijn ondernemingen verschijnen en de held en de god
zullen in deze schepping beiden zichtbaar zijn.’ Dan beschrijft hij de resten van dit
heerlijke lichaam: ‘de schouders, die men niet kan beschouwen zonder zich te
herinneren, dat op hun breede sterkte, als op twee bergruggen, de gansche last gerust
heeft van het hemelrond. En met welk een grootheid spreidt zich de borst uit, en hoe
prachtig is de aanzwellende rondheid der welving.’ Verder bezingt hij de zijden,
‘waarvan de spieren in elkander vervloeien zooals, wanneer de zee gaat bewegen,
de eerst nog sluimerende spiegel in een nevelige onrust van spelende golfjes aanwast,
waarvan het een door het ander verzwolgen en weder vooruit wordt gestuwd.’ Bij
het zien van de krachtige schenkels reist zijn geest ‘door de verst verwijderde oorden
der wereld, zoodat hij tot aan de grenzen van Herkules' moeizame
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werken en tot bij de gedenkteekenen en zuilen, waar zijn voet rustte, wordt gevoerd.’
Terwijl hij eindelijk aldus zijn verrukking samenvat: ‘Ik zie hier den voornaamsten
beenderenbouw van dit lichaam, den oorsprong der spieren en den grond der beweging
en ligging, en dit ahes vertoont zich als een landschap dat men vanaf den top van
een berg aanschouwt, en waarover de natuur den rijkdom harer schakeeringen uitgoot.
Evenals de lachende hoogten langzaam hellende zich in de dalen verliezen, die zich
hier verengen om zich daar te verbreeden, zoo veelvuldig en prachtig en schoon
verheffen zich zwellende heuvels van spieren, waarrond vaak onmerkbare diepten,
als de stroom der Meander, zich kronkelen.’
Is het wonder dat een temidden van de schijnheiligheid zijner gepruikte en
gegalonneerde medeburgers ontberende en lijdende jonkman, na het lezen van deze
hymne op het lichaam, in zijn dagboek neerschreef: ‘o, hoe zou ik mij verheugen als
ik eens onder menschen mocht komen die naakt gingen, en onder wie ook ik naakt
zou mogen gaan.’ Hij die deze verzuchting slaakte was Wilhelm Heinse, de steen
des aanstoots aller eerbare ‘litterarhistoriker’. Wat al invektiven hebben deze vlijtige
braven den keiwerper tegen hun rustige ruitjes naar het hoofd geslingerd. Ook Schiller,
de groote kunstrechter en schoonheidsleeraar, die zich tegenover het Zuiderverlangen
ongeveer zooals Lessing gedraagt, veroordeelt hem streng. Heinse's werk noemt hij
‘merkwaardig als voorbeeld van de bijna dichterlijke vlucht die de bloote begeerte
in staat is te nemen.’ Dit mag ons niet verbazen, waar wij weten hoe hij in zijn brieven
over aesthetische opvoeding, het volle gewicht legt op den eisch om de zinnelijke
neiging en de geestelijke, die hij vormgevende noemt, in zuiver evenwicht te houden,
zoodat zij elkander steunen en aanvullen mogen. Aan wat hier van den kunstenaar
gevorderd wordt, voldoet Heinse in het geheel niet. Zijn werk, niets dan een loflied
op de geslachtsdrift, ontbeert verheven wijsheid gansch. Eeuwigheidswaarde mag
daarom aan zijn geschriften niet worden toegekend. Maar als kracht, als wegbereider
en hindernissenbestormer kan zijn figuur niet hoog genoeg worden aangeslagen.
Zouden wij Titan, Godwi en Hyperion, in de schoonheid waarin ze ons lief zijn,
bezitten, als Heinse zijn Ardinghello niet had gedicht? De beschuldiging van frivoliteit
moeten wij al dadelijk terugwijzen. Zijn werk is uit diepen ernst en met reine
bedoelingen geschreven. De verdorde akkers van de
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Duitsche gouwe konden nu eenmaal niet bereid voor nieuwe oogsten worden gemaakt,
als de vloed der heilbrengende zinnelijkheid ze niet eerst overstroomd had; maar om
den dijk der starre redekunstigheid en vastgewortelde overlevering te kunnen
doorbreken, moesten de golven hoog wassen in dit land.
Heinse's leven vertoont veel overeenkomst met dat van Winckelmann. Ook hier
een opgroeien in de bedompte stiklucht van een lichtlooze orthodoxie, ook hier
armoede, en het moeizaam zich den teerkost winnen in de slavende afhankelijkheid
van het slechtbetaalde huisleeraarsambt. En niet het minst ook bij dezen gloeienden
jongeling, die dorst naar het Zuiden, dat smachten naar het eden van het vrije
zonneoord. ‘Ik zit gevangen,’ klaagt hij ‘ik, de levensvolle, en kan niet henenvluchten.
Een onweerstaanbare drang drijft mij voort naar de hoogten en dalen van Zwitserland,
onder de schimmen der Grieken in Florence en Rome, en vèrder naar het schoone
Sicilie.’
Eindelijk wordt hij door vader Gleim en den dichter Jacobi in staat gesteld aan
zijn wensch te voldoen. Letterlijk jubelend trekt hij de Alpen over. Eèn juichkreet
is zijn reisjournaal. Gansch Italië doorwandelend, strekt hij zich uit onder de palmen
en mirten van Napels, snoept hij van vruchten en vrouwelippen, baadt hij zich in de
blauwe stroomen en heeft de stralende landschappen lief. Twee jaar geeft hij aan
Rome. Als Winckelmann's volgeling vangt hij aan bij de antieken en leert van hun
dierbare gratie, echter alleen van die lòkkende bevalligheid, getooid met Venus'
gordel; de strengere, gewijde is niet voor hem. Vrijheid vraagt hij voor zijn
langgeboeide lichaam, opdat het rank en rijp moog worden, als de blanke beelden,
waarvan hij het spel der spieren en de warme levenskracht benijdt. Is de zomerwind
niet wetteloos, en weten de bloemen en de stroomen iets van angstvalligheid of van
verbod? Nog te gebonden schijnt hem de kunstvorm der Hellenen toe. De
toomeloosheid van de renaissance strekt tot waarder voorbeeld aan zijn heete,
tuchtelooze ziel. Schuilt er niet een prachtige moraal in de woelingen van dit tijdperk,
en is er niet een nieuwe levensleer te puren uit die daden en gedachten, verbijsterend
van bovenmenschelijkheid? Ja, hij zal dit aan zijn Duitsche broeders schenken, de
mogelijkheid om groot te worden als de groene boomen, het geheim om het heilige
lijf te bespelen als een klinkend instrument, en de seizoenen te beleven in het
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diepst des harten, niet slechts den winter, maar de lente met haar bloesems en het
najaar met zijn druiven ook. Hij geeft dit in het kunstwerk ‘Ardinghello’, de vrucht
van zijn drie-jarige reis. Hoor, hoe het aanvangt, hoe gloedvol en rijk:
‘Wij voeren een Turksch galjoen voorbij, het brandde zijn kanonnen los; de gondel,
waarin ik rechtop stond, wankelde; ik verloor het evenwicht en viel in zee, raakte
verward in de plooien van mijn mantel en zonk.
Toen ik weder tot mijzelf gekomen was, bevond ik mij bij mijnen redder, een
jonkman; zijn kleederen hingen hem stijf aan het lichaam gekleefd, en uit zijn haren
droop het water. “Wij hebben ons maar wat afgekoeld,” zeide hij vriendelijk om mij
moed in te spreken; ik drukte hem de handen.
Het feest was ons vergald. Zij, met wie ik was samen geweest, ijlden weer verder.
Wij lieten den Bucentoro tusschen duizend vaartuigen, onder den donder van het
geschut van alle schepen uit den haven, het ruime sop kiezen, en den doge zich met
de zee verloven; en hij bracht mij met mijn gids naar mijn woning.
Hier scheidden wij, zonder dat bij zijn woonplaats of naam wilde zeggen; alleen
aan zijn tongval merkte ik dat hij een vreemdeling was, toch beloofde hij mij spoedig
te zullen bezoeken. Wij omhelsden elkander, en het hart klopte en gloeide in mij.
Zijn jeugd stond vol in bloesem, aan mond en kin was lieflijk dons ontsproten; zijn
frissche lippen betooverden met woorden en zijn oogen sproeiden licht en vuur; groot
en welgemaakt, vol koene wildheid, stond hij als een hooger wezen daar. Zijn beeld
week mij den ganschen dag niet uit de gedachten, eten kon ik noch drinken, en vond
geen rust van ongeduld.’
Het verhaal speelt in den bloeitijd der Italiaansche renaissance. Ardinghello, de
redder van wien wij hierboven lazen, is een gloeiend zinnenmensch, die van de eene
liefde naar de andere tuimelt, en zijn dagen als schuimende bekers ledigt. Fiordoma,
een der vele schoone wezens die zich zwijmelend in zijn armen storten, ontpopt zich,
in haar tartende woorden en trotsche handelingen, als het oerbeeld van de ‘vrije
vrouw’, niet zoo echter, als zou zij heerscheres willen wezen of zich wettelijke rechten
veroveren, maar in dien zin, dat zij het privilege voor zich opeischt zich volkomen
uit te leven in haar lusten. In Friedrich Schlegels Lucinde, en Jean Paul's Titan vinden
wij haar onder andere verkleedingen weer.
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‘Ardinghello, of de gelukzalige eilanden’ wordt ons door den schrijver als roman
aangeboden. Zoo beschouwd echter is het boek totaal mislakt. Geen voortschijdende
handeling voert ons naar een hoogtepunt of oplossing. Wij worden hulpeloos in een
doolhof gelokt, zonder den draad van Ariadne in de hand te mogen houden. Uitvoerige
beschrijvingen van kunstwerken wisselen af met lange vertoogen over geschiedenis
en filosofie, terwijl daar rond en doorhenen, als fonkelende robijnensnoeren, de niet
zeer Platonische minnarijen en liefdesavonturen van den held zijn geslingerd. Vaak
wordt het ons temoede of wij, in de zalen van een beroemd kunsthandelaar, langs
zijn uit alle oorden der wereld bijeenverzamelde schatten worden geleid, nu eens
genietend voor een fraaien Titiaan verwijlend, dan weder een camee betastend, of
een paarlen ketting door de vingers latende glijden, dingen waardevol op zichzelve,
maar die ons vermoeien door de veelheid, die zich tot een klaar geheel niet
samenvatten laat. Grappig, dat in vroeger jaren het boek in den handel werd gebracht
met de aesthetische beschouwingen groot gedrukt, de minder welvoegelijke gedeelten
in kleine lettertjes, zeker een ondeugendheidje van den schalkschen uitgever, die zoo
den nieuwsgierigen lezer wilde dwingen voortdurend den bril of het vergrootglas te
gebruiken.
Na zijn terugkeer in Duitschland, is Heinse bibliothecaris van den keurvorst van
Mainz geworden. Het verhaal gaat, dat hij daar in den hofkring zijn boek heeft
voorgelezen. Wij kunnen ons voorstellen hoe, in de schemerachtige, doffe paleiszaal,
de hoorders eerst verschrikt en verwonderd hebben opgekeken, hoe dan de vrouwen
hebben gebloosd en de mannen geglimlacht, hoe de zon is binnengedrongen om een
ruiker rozen en een schaal met vruchten te verlichten, en hoe dan langzamerhand die
ontwakende menschen en die geurige gaven van buiten hun broederschap hebben
gevoeld. Ook mogen wij in dit gedroomde tooneeltje een kleine allegorie zien, waarin
het geschenk dat Heinse zijn volk gaf, en de bevrij dende werking die er van uitging,
in beeld worden gebracht.
Vreugde heeft Heinse in zijn vaderland niet meer gekend. Weemoedig verlangde
hij terug naar het verloren elysium. ‘Het is bij ons alles zoo koud, zoo koud, en een
edele geest vindt nergens aanmoediging’. Wellicht heeft de vereering der jongeren
in zijn grijsheid nog iets van die koude verdreven. Brentano spreekt warm over hem.
Holderlin roemt hem ‘een heerlijken, ouden man, van grenze-
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looze geestesbeschaving, vol kinderlijken eenvoud’, en draagt hem een van zijn
onvergankelijke gedichten op.
Bij Ardinghello's verschijnen maakte juist Goethe zich op naar Italië. Met afkeer
leest hij het boek en geeft aan zijn verontwaardiging lucht over den vervalscher, ‘die
het onderstaat zinnelijkheid en verwarde denkbeelden te veredelen en op te sieren
door de kunst’. Dit oordeel kan ons waarlijk niet verwonderen. Wat Goethe daar
onder den Zuidelijken hemel zocht en ijverig nastreefde verschilde in alle opzichten
van dat wat Heinse er vond. Het goed recht der zinnelijkheid behoefde de rijpende
man, die in zijn jonge jaren uit alle bronnen had gedronken, zeker niet meer te
bewijzen, en het wekt ergenis en toorn ongebeden naar het oude slagveld van een
uitgevochten strijd te worden teruggevoerd. Wat had hij van noode, die de hoogste
toppen wilde beklimmen, met die lage bloemenheuvelen van stoffelijke
verzadigdheid? Hij verachtte den schilder daarvan. De goddelijke rustplaats der
eeuwig levende Hellenen borg zulk een volmaaktheid van eenheid, licht en
geestesharmonie, dat hij meende, dat men haar enkel mocht naderen met
witgewasschen kleederen en ernstig als een smeekeling. Wat vroeg hij van haar, en
waarom verliet hij het veel hem biedende Weimar voor haar eenzaamheid en strenge
tucht? Sommigen zeggen: de regeeringsarbeid werd hem te zwaar, anderen: hij wilde
het innerlijk gewonnene toetsen aan de hoogste uitingen der kunst. Deze redenen en
nog andere kunnen zeker mede en zelfs in de eerse plaats hebben gegolden, maar zij
verklaren niet alles, bij voorbeeld zijn plotselinge vlucht niet, en ook niet zijn
veranderde houding, toen hij terug was gekeerd. Ik geloof, dat er nog iets heeft
medegewerkt, dat niet gemakkelijk is te bepalen.
Wij zagen hoe Schiller spreekt van de zinnelijke en de geestelijke, vormgevende
aandrift, wier verbroedering en evenwichtige samenwerking het schoone schept.
Maar tusschen deze beide krachten leeft en weeft nog een derde, die wij, naargelang
van het wijsgeerige stelsel dat wij belijden, zieligheid, astraliteit of wel mystisch
duister zouden kunnen noemen. Doch een naam bewijst niet veel. Daarom roepen
wij de hulp in, van de dichteres die het vers van ‘Mensch en Mensch’ heeft
geschreven. Daarin heet het:
Tusschen de menschen-scharen
die vloeden over de aard
vindt het hart in de wiss'ling der jaren
enkelen licht omwaard
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van een licht, dat niet is voor de oogen...
het omhangt hun gestalte als een gaas
van teerheid; 't is of zij bewogen
door een mistig-lichtend waas.

en:
Drang die eenen mensch trekt tot den ander,
Zoete drang niet te weerstaan
die de harten buigt naar elkander,
wat zijt ge? waarheid? of een waan?

en:
of rijst waarlijk essence onzichtbare,
gelijke, uit menschwezens omhoog?
hoe kunnen wij weten of raden
waaruit ge ontspringt, wat ge zijt?

Dit gaas, dit waas, deze essence, die een waan lijkt, maar een waarheid is,
vertegenwoordigt een kracht niet te toomen. Immers deze onberekenbare uitstraling
is het die, zich vermengend met hetzelfde wonderlijke fluïde onzer medebroeders of
zusters, een plotselinge sympathie kan verwekken, hoewel wij om zoo te zeggen
elkanders geluid nog niet hebben gehoord, of althans niet de innerlijke waarde ervan
hebben kunnen bepalen:
't hart laat vallen den zin van hun spreken,
om te drinken den klank hunner stem.

Ook moeten die innige gehechtheden tusschen ons en de dieren op de werking van
dit onzichtbare soort van magnetisme worden teruggebracht. Wie kent niet dat
wonderlijke opgaan in de ziel van een menigte, dat koesterende gevoel zich in
duizende deelen te verstroomen en toch ook duizende malen verveelvoudigd te
worden, al zijn wij zelfs voor niets hoogers tezamen gekomen dan om de tafreelen
van een cinema te bekijken, of naar de frazen van een dominee of volksleider te
luisteren, terwijl wij, behalve den reuk van de kleederen en den rook der sigaren,
niets, dat wij met name kunnen noemen, van elkander bemerken. Weinigen zouden
zich de moeite willen geven dit sluimervol behagen te ontleden, immers daar is het
dan ook een zwijmel voor. Maar, als wij er ons toch even in moeten verdiepen, zullen
wij erkennen, dat het een toestand van warmte, doch tevens van duisternis is. En dit
gebied nader onderzoekende, schijnt het mogelijk, dat wij er het medelijden zullen
vinden en de weldadigheid om zich zelfs wille, die haar
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gevolgen niet wikt, en vele uitspraken en geboden aan de evangelien ontleend, want
hier is het dat het Christendom het diepste heeft wortel geschoten en zijn heilige
waarde verloren heeft. Want even zoo goed als de zinnelijkheid aan de strakgetrokken
leidsels van den geest dient te loopen, moet ook deze macht, waarvan wij bijna niet
anders dan in raadsels spreken kunnen, aan de zonneheldere wijsheid zijn
onderworpen, wil zij niet in ontucht ontaarden. Men heeft dit blinde kind in ons vaak
met de klaaroogige liefde willen verwisselen. Doch dit moet een vergissing wezen.
De liefde, die levenwekkende beweegkracht, heeft haar werkkring al of niet in èlk
der drie gebieden. In onzen Heinse leerden wij een zuiver zinnemensch kennen, door
de liefde gedreven, Stifter b.v. en Marceline Desbordes Valmore, om bij de dichters
te blijven, zijn minnaars van de tweede schemerachtige zielesfeer, terwijl wij Holderlin
en Shelley geestelijk verliefden zouden kunnen noemen.
Goethe's grootheid nu is daarin gelegen, dat alle drie deze wezens gelijkelijk rijk
en bloeiend in hem woonden, terwijl hem de strenge gewisheid was ingeboren, dat
de geest van hen samen de meester en verbinder moest zijn. In zijn jonge jaren, in
den Werthertijd, had deze weergalooze strijder voor en met zichzelven den laagsten
drang reeds overwonnen en gebonden, nu restte nog die tweede zwoele donkerheid.
Doch deze kamp zou zwaarder zijn. Alles streefde in Weimar een bevrijding tegen,
zijn vrienden, die hem bewonderden en tot koning kozen van hun engvervlochten
kring, de hertog, die hem beschaamde met zijn makkerschap en zijn genade, Frau
von Stein, bij wie hij het hoofd in den schoot kon leggen en luisteren naar de
sluimerwoorden die een vrouw te zeggen weet, en dan zijn duizenderlei
beslommeringen, die wel de takken van een klimplant leken, ieder hem omwindend
met de eigen knellend taaie twijg. Was het van een verwenden jonkman niet te veel
geeischt, het zachte bed van gemakkelijke vriendschappen en behagelijke liefdes en
de veilige haven der kluisterende omstandigheden, te verlaten voor een koelen
wintermorgen op een onbekende zee? En zegt het sprookje niet, dat wie den Lotus
heeft gegeten, nooit weder wakker wordt of zich herinneren kon? Maar Goethe, zich
bezinnend op zijn vleugels, als de ziel waar Socrates ons van verhaalt, greep de
leidsels als die wijze wagenmenner. Zwijgend worstelde hij, vele jaren, hij leed en
struikelde en vorderde niet snel genoeg. Telkens bleek het lokkend leven hem te
machtig, telkens sloot hij
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de oogen, in geurende bloemen verzonken, om het felle zonlicht niet te zien. Totdat
hij eindelijk besefte dat hij hulp behoefde. Tegelijk met den wensch scheen de
vervulling zich aan te bieden. En in zijn droomen verrees het Zuiderland. Hij kende
het al uit zijn verbeeldingen en uit het rijke boek van Winckelmann. Maar hoe anders
dan Heinse had hij dit gelezen en overdacht. Dat de stralende werken der Grieken
aan den wellust tegemoet zouden kunnen komen, scheen hem heiligschennis toe,
immers het was tot den geest slechts dat zij spraken door hun stille gratie en hun
rustige verhevenheid, en hoe verreinend stond die vlekkelooze blankheid tegenover
het warme, zoete donkere, dat hij overwinnen wou. Ook moet hij aan den hemel van
Italië hebben gedacht, den strakken, wolkenloozen, en aan het strenge landschap met
zijn nooit verwaasde kalme lijn. Nauwelijks heeft hij dit ontdekt en begrepen, of zijn
heimwee ontwaakt naar het verlossende land. Schrijft hij niet later uit Rome aan den
hertog: ‘ja, de laatste jaren werd dit (verlangen naar Italië) een soort ziekte, waarvan
mij alleen de aanblik en het nabijzijn genezen konden’. Maar de onzichtbare banden,
waarmede de liefste en de vrienden hun gevangene gekluisterd houden, lijken wel
onverbrekelijk. De naar de wijde wereld smachtende voelt hoe op het allerlaatst hem
nog een vleiend woord, een warme vriendenhanddruk zouden kunnen weerhouden
van zijn heilig plan. Daarom besluit hij tot een vlucht. En met de volvoering van die
vlucht beslist hij den strijd en heeft overwonnen. Was, terwijl hij de Tiroolsche Alpen
overreisde, Italië als een tweede Atlantis verzonken, dan zou Goethe toch wel die
nieuwe mensch zijn geworden, door wien hij de wereld verbazen en verrijken ging.
Het is niet het aanschouwen der Grieksche kunst geweest dat hem heeft omgeschapen;
toen hij wegijlde van Weimar was hij reeds innerlijk ‘hij die komen zou’. Het schoone,
dat hem onder de Zuidelijke hemelen verrukte, bood hem slechts hulp en een
bescheiden leiding aan. Schrijft hij niet zelf: ‘ik heb hier geen nieuwe gedachten
gehad, niets vreemds gevonden, maar de oude zijn zoo bepaald, zoo levendig en
samenhangend geworden, dat zij als nieuw kunnen gelden’? De man, dien wij op
zijn ‘Italienische Reise’ volgen, maakt noch den indruk van een in het zweet zijns
aanschijns naar innerlijke zekerheid worstelende, noch van iemand, die door een
onverwachte openbaring van niet te vergaderen wonderen wordt overstelpt. Neen,
hij vertoont zich als
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een vollevend genieter van wat er in die oorden van lachende vreugde aan kussen,
vruchten en werkelijkheid te winnen valt. Onderwijl voltooit zich stil en kalm
geleidelijk de geestelijke opgroei, waarvoor hij zwerver geworden was, zoo rustig
als de boom zich bedekt met zijn bloesems, omdat het seizoen is gekomen. ‘Klaarheid,
vastheid, ernst en vreugde’, dus noemt hij zelf den oogst, die stadig rijpt. Hij schrijft
naar huis over zijn wedergeboorte, hoe hij dagelijks een schaal afwerpt en als mensch
hoopt weder te keeren. Met schrik ziet hij terug op het vreemde duister, dat hem zoo
pas nog omhulde, hij verklaart van een vreeselijken hartstocht en krankheid genezen
te zijn en dat hij liever den dood zou hebben gewenscht, dan langer het leven dier
laatste jaren van Weimar. Hij heeft zich onuitsprekelijk leeren kennen, roept hij uit;
een heerlijke belijdenis, die niets minder beteekent, dan dat zijn geest, de reine,
heldere, het roer voor immer heeft ter hand genomen, en dat nu voortaan zijn donkere
drang heeft te gehoorzamen, gelijk het den dienaar betaamt. Zeker maakten, zooals
ik reeds zeide, de uitingen der klassieken, die in beeld en woord hem naderkwamen,
zijn overwinningen gemakkelijker, misschien zou hij zonder hen dien wonderlijken
evenmaat niet hebben bereikt. Want dèze edele karaktertrek is het juist die zijn
geestelijke gestalte zoozeer doet lijken op een godenbeeld, een zuiver gehouwen,
dat volmaakt in zijn voltooidheid en lijnenspel, voor eeuwig bij ieder een streven tot
navolging wekt. En daarom mogen wij het Italië als eer aanrekenen, dat het zoo willig
zijn schatten en liefde geleend heeft, om de vorming te steunen van de volkomenste
persoonlijkheid, die ooit zijn licht in de wereld heeft geworpen, stralend in de
harmonie van zijn drievuldigheid.
Teekenend mag men het noemen, hoe in tegenstelling met Heinse, bij wien Italië
een leegte vullen moest, Goethe de droomen over het Zuiden geheel opgeeft, nadat
dit aan hem zijn plicht heeft gedaan. Een tweede kort bezoek brengt teleurstelling,
en gedurende zijn gansche verder leven begeert hij nimmer het weder te zien.
In verband met de opmerking over de evangeliën, kan er op gewezen worden, dat
het in Venetië is dat die epigrammen ontstaan zijn, vol invektiven tegen het
Christendom.
De hoop, die hij uitte, dat hij als mensch mocht wederkeeren, ging in vervulling.
Doch zijn vrienden herkenden hem niet meer. Zij hadden er zich een feest van gemaakt
om hun besten makker,
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den uitvloeienden, warmen, die met een glimlach zich overgaf en met een vleierij
kon binden, een gulhartig welkom te bereiden. Maar zij ontvingen een vreemde die,
als de god uit oude sagen, met een killen nevelmantel leek omgeven, waaronder een
stalen harnas blonk. Dat zich hierin een geest verweerde tegen de betooverende
verlokkingen van hun eigen toegestoken hand en milde stem, begrepen de bedrogenen
niet. Kort na zijn wederkeer schrijft Karoline Herder: ‘hij wil absoluut niets meer
voor zijn vrienden zijn... voor Weimar deugt hij niet meer.’ Weimar, Weimar? Hij
die juist het eigendom der gansche wereld geworden was. De kloof wordt al maar
breeder tusschen den man van wijsheid en de kinderen der goedige gezelligheid. Zijn
Romeinsche arbeidsvruchten, met name Tasso en de koele, klare, als uit marmer
gebeitelde Iphigenie, vinden bij niemand genade. Neen, dan waren zijn vroegere
werken, waar de polsslag van het bloed in klopte, vertrouwelijker voor het hart. De
klaarheid dunkt hun nuchterheid, het vaste stug en hard, de kalme vreugde koude.
Diep griefden hem die miskenningen. Maar het lot zou schadeloos stellen. Niet lang
na zijn terugkomst vangt de vriendschap met Schiller aan. Dit nu kon geen verhouding
heeten met een ‘zoeten drang’ begonnen, waarbij de zin van het spreken voor den
klank der stem verloochend werd. Zuiver geestelijk doet dit verbond ons aan.
Trouwens Schiller, dat kantige rotsblok, zooals Jean Paul hem noemde, was zeker
niet vatbaar voor een gevoel dat op onbewuste onderstroomingen en vage
stemmingskolken stuurloos heenvoer.
Van nu af is Goethe de zegevierende held, en wij durven het ons bijna niet afvragen,
of dit tot het einde toe met strakke ongenaakbaarheid gemaskerd zijn, niet wijst op
een vrees en een zwakheid, een vrees voor de al te welbekende macht der duistere
zwoelte, en een zwakheid van den geest, die een hernieuwing van den ouden strijd
niet dorst bestaan.
Als wij de zich ontvouwende rijkdom van de Duitsche letterkunde met het ontstaan
van een wereld zouden willen vergelijken, waarbij wij tegenwoordig hadden mogen
zijn, dan waren wij tot op dit oogenblik reeds getuige geweest van het zich vormen
van een vruchtbare aarde en de schepping van den sterveling, terwijl het geslacht
der dichters, dat wij nù zullen pogen te schilderen, de school der romantici, de kleur
en de diepte zal brengen, waaruit het uitspansel zich welven gaat. Wat Goethe
wrochtte, staat voor ons
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als een afgewerkt geheel; de arbeid van die jonge dichters is nauwelijks een fragment
geworden. Toch reikten zij hooger in hun overmoed. Goethe hield zich bij het eindige:
den mensch; zîj zochten naar diens heer en meester. Ja, zij zochten naar hun God en
naar zijn woonoord, als geboren zwervelingen onbekommerd zingend op den
lieven-langen weg. Er bestonden niets dan vage aanduidingen over de streken waar
zij naar reisden, een blauwe bloem moest daar groeien, soms wees een purper vogeltje,
van tak tot tak hen lokkende, een korte poos de richting aan, of leidde hen een damhert
door de eenzaamheid der wouden met den lichtglans van zijn goud gewei. Rusteloos
liepen zij verder, zonder vastheid, zonder plan. Nu eens leek het hun alsof ze vlinders
waren, dan weder herschiepen zij zich in een windvlaag, in een snellen stroom. Zij
bereikten de zee, zij bereikten de wolken, overal vroegen zij, klopten zij aan: Troont
hier de vader, heeft iemand zijn woning gezien? Zij meenden een antwoord te hooren,
maar vluchtten alweer verder, voór dit een zekerheid werd. Waarom ook te toeven,
waarom ook te weten?
Dir ist die Welt als Frage offen,
Und Gott ist dir als Antwort Stumm;

doch troostvol dìt zalig vertrouwen:
In demem Frage ist er eben,
Und seine Gnade dasz er schweigt.

(Wordt vervolgd.)
AART VAN DER LEEUW.
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Literatuur.
Nico van Suchtelen. Uit de diepten der ziel, samenspraken over droom en
geweten, met een algemeene inleiding over het psycho-analytisch onderzoek
van den droom (Maatschappij van goede en goedkoope lectuur 1917).
De vraag blijft open naar de waarde van kritiek. De geschiedenis is de groote rechter,
die nimmer zich vergist, die wat waarde heeft, in stand houdt en wat geen waarde
heeft, doet ondergaan, hoe het zich ook opdringt. Daarin is groote rust.
Tegen afkeurende kritiek is daarenboven bezwaar in te brengen om den wille van
den schrijver: een boek is zijn geestes-kind; waartoe hem dan te verdrieten of te
grieven? Wie zou ooit tegen een moeder zeggen: wat is je kindje leelijk?
Evenwel, naast de lange toekomst heeft ook het korte heden belang en het kan zijn
nut hebben tijdgenooten te wijzen op wat goed is, en wat niet goed, in wat zich komt
aanbieden. En meer dan ooit geldt dit, waar het dilettantisme zich komt opdringen,
want het dilettantisme is in onzen tijd, waarin de belangstelling verlevendigd is, maar
ook, het tegelijk moeilijker is geworden in de problemen door te dringen en
gemakkelijker er een oppervlakkige kennis van te nemen, een zoo groot euvel
geworden, het sticht zooveel kwaad, dat het de moeite loont, gestadig, er den strijd
tegen te voeren.
Wanneer ik dan mijn bezwaren tegen het hierboven aangegeven boek te berde ga
brengen, zoo wil ik voorwaar niet gehouden zijn voor een die mede over de
psycho-analyse spot.
Allereerst de twee begrippen, die als zuilen een dak, de psycho-analyse dragen,
zijn het onbewuste en de symbool-stelling. Beide nu zijn ten allen tijde werkelijkheden
voor den mensch geweest; het waren de naturalistisch-materialistische psychologen
van de tweede helft der 19e eeuw, die ze ontkennen konden.
Het onbewuste: het kan hier niet bedoeld zijn, in von Hartmanniaanschen zin, als
het aan alles ten grondslag liggende absolute, het ‘ansich’ der empirische wereld, als
metafysisch begrip dus; het moet hier een psychologisch begrip zijn.
Nader dan echter, het is niet alsof er twee soorten van psychische verschijnselen
zijn, bewuste en onbewuste. Al wat is, wordt omspannen door
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het bewustzijn wat bestaat, bestaat voor het bewustzijn, ook het Ik, dat tegelijk inhoud
en voorwaarde er van is bewustzijn is zelf-bewustzijn er is bewustzijn van een Ik,
drager, voorwaarde van het bewustzijn en dat Ik voorstellend, voelend, willend. Het
bewustzijn is het primaire denkfeit; van iets buiten dien hemelkoepel van het denken
kan geen sprake wezen. In den zin van buiten-het-bewustzijn-liggend-psychisch is
het onbewuste dus onbestaanbaar.
Onbewust is ook niet potentieel, dat is voor verwerkelijking vatbaar, het
tegengestelde van reeel, dat is werkelijk, het onbewuste is wel degelijk reeel. Het is
ook niet voldoende bepaald in den term latent (al is het in der daad latent), latent is:
wel-werkelijk-maar-niet-openbaar, het tegengestelde dus van manifest; het drukt niet
uit wat het wezen van die on-openbaarheid is.
Ten slotte dan, als er sprake is van bewuste en onbewuste psychische verschijnselen,
zoo kan dat alleen zijn in den zin van wel, resp. niet, geappercipieerd, dat is wel,
resp. niet, door de aandacht belicht. In dezen zin nu heeft het onbewuste ruimschoots
beteekenis. het blijkt, dat slechts een beperkt deel onzer voorstellingen bewust te
noemen is. En het symbool. een diepe drang in den mensch gaat naar het symbool en het zich
uiten in symbolen; in symbolen ook alleen is het, dat we ons innerlijkste tot uiting
brengen kunnen. Symbool is beeld, en wel aldus, dat symbool en gesymboliseerde
uit verschillende werkelijkheids-sferen zijn en daarbij toch een bepaalde overeenkomst
hebben de lelie en geestelijke reinheid, zwart en verdriet, aldus ook, dat het beeld in
de plaats van het verbeelde gesteld wordt.
De symboolstelling komt op, wanneer - niet het verstand te kort schiet, maar wel
- de verstandswerking op den achtergrond blijft: niet bij de onnoozelen, maar bij de
kinderlijken in den kindertijd van menschen en volken, bij den kunstenaar, in den
droom ook Bovenal strekt het symbool tot uiting.
Symbolisatie en verstandswerking vertegenwoordigen twee richtingen in ons
ziele-leven. in het symbool openbaart zich het beeldende, de drang naar het
aanschouwelijke, naar poezie, in het begrip het 't algemeene zoekende, de drang naar
het abstrakte, naar wetenschap. Het is niet te zeggen hoe zeer zonder vastheid ons
leven zijn zou zonder wetenschap, maar ook niet hoe dor zonder poezie.
En nu de psycho-analyse zelve Freud, haar stichter, heeft noch het onbewuste,
noch de symbool-stelling ontdekt; zijn niet geringe verdienste ligt elders, bestaat,
voor zoo ver ik zien kan, eerst daarin, dat hij een nieuwen en krachtigen stoot aan
het psychologische denken, de werkelijke erkenning van het ziele-leven, in de
geneeskunde gegeven heeft en verder vooral daarin, dat hij ons tot het inzicht gebracht
heeft, dat
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we, willekeurig, een voorstelling waaraan een onbehagen vastzit, onbewust kunnen
maken: voor langen tijd of immer ònder-drukken, verdringen, in het onbewuste tot
belangrijke schade echter vaak van onze geestelijke gezondheid, omdat de verdrongen
voorstelling slechts schijnbaar opgeheven is en van uit het onbewuste,
onkontroleerbaar, van grooten invloed blijft (als wanneer we een lens te ver van het
oog houden en dan alles tot onherkenbaar toe onduidelijk, maar tegelijk vergroot
waarnemen); verder hoe we dan in het onbewuste kunnen doordringen, in het
bijzonder met behulp van de door hem sterk belichte symboliek onzer droomen, die
verdrongen voorstellingen weer ophalen en zoo een ver-klaring van inzicht bereiken,
waardoor het geestelijk evenwicht hersteld wordt. Van zelf geldt dit slechts voor een
bepaald deel der geestelijke afwijkingen, in dat gebied is dit alles echter van groote
beteekenis. Dat Freud een enorme draagkracht aan de sexualiteit toekent, sexualiteit
trouwens, zooals ook van Suchtelen opmerkt in ongewoon veralgemeenden zin, lijkt
mij niet essentieel voor zijn leer die staat en valt er niet mede, hoezeer er ook in naar
voren geschoven in hoeverre met recht moge hier in het midden gelaten blijven.
Maar ook buiten alle geestes-ziekte om is het van werkelijke waarde voor een
mensch bewust met zichzelf om te gaan en zijn drijfveeren en ontroeringen steeds
klaarder voor zich te stellen En ook tot dat inzicht dringt de leer van Freud opnieuw.
De moderne mensch wil zichzelf doorgronden: daarmede in verband gebracht wordt
de leer van Freud een typisch moderne verschijning.
Maar nu, welk een zondvloed van waardeloos gefantaseer en van voor zeker
verklaarde mogelijkheden, van theorieen zonder grond, van mooischijnendheden
zonder wezen, is daarna losgebroken. Fluks is ook het groote publiek mede gaan
doen. de zaak had een pikante zijde.
Men vraagt zich af hoe lang dit wilde gedoe duren zal. Een jaar of wat nog? En
dat zal dan de proef op de som zijn van de waardeloosheid van dit alles. dat het dan
al weer uit de mode zal wezen. Maar blijven zal, voor zoo verre ik zien kan, de
waarachtige kern, de uitgangspunten, waarin durend gewin is.
Van Suchtelens boek behoort, komt mij voor, tot die niet goede
psychoanalyse-litteratuur, die niet tegen den tijd van eenige jaren bestand zal blijken;
het heeft echter iets over zich, ook in het zekere ‘idealistische’ er aan eigen, dat
argeloozen licht misleiden en meesleepen zou, andererzijds zou het meer kritische
buitenstaanders tegen de psycho-analyse in haar geheel in het harnas kunnen jagen.
En zoo lijkt het me dan niet geheel onvruchtbaar, op het heden lettende, tegelijk van
mijn waardeering voor de psycho-analyse als zoodanig en van mijn bezwaren tegen
dit boek te getuigen.
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maar ook als bewust... Ons eigen onbewuste of onderbewuste Ik is dan alleen maar
het ons, als individu, niet-bewuste in onszelf.’ Alzoo: er zijn een aantal ionen met
zelf-bewustzijn, kleine Ik-heden dus; die treden in een zeker verband en vormen zoo
de individualiteit; dan krijgen die ionen ook bewustzijn van hun mede-ionen, en zoo
ontstaat er een gezamenlijk bewustzijn van de onderdeelen van het Ik, dat dan wordt
tot het bewustzijn van het Ik-zelf, een deel van de bewustheid der ionen blijft echter
tot de ion waarvan het uitgaat, beperkt; dat is dan het onderbewustzijn van den
individu.
Maar nu, dit is toch zuiver materialistische redeneering; dit ten eerste. En verder:
hoe heeft men zich dien wonderlijken overgang van het bewustzijn der ionen op
elkander te denken? En welk recht heeft men zich deze toedracht te denken? ‘Tenzij
wij die bewustwording opvatten...’ zegt de Heer van Suchtelen, maar dat gaat toch
niet zoo maar bij willekeurige opvatting, invals-gewijs! En bovenal, hoe komt men
zoo ooit tot den zich
Meer nog: dit is in eenen samengevat, mijn eigenlijke bezwaar er tegen: dat het
is dilettanterij, en zooals reeds gezegd tegen het dilettantisme moeten we ons schrap
zetten.
Met een 83 blz. lange inleiding opent het boek; daarin zet de schrijver zijn theoretische
overwegingen uiteen. Het spijt mij het aanstonds te moeten uitspreken: ondanks nog
zoo veel hoog-dravende ideeën doet deze beschouwing mij niet als bezonken aan.
Voor metafysische fantasieen staat de Heer van Suchtelen blijkbaar niet. De oude
Kant zou het diepzinnig hoofd nog dieper gebogen hebben en gevraagd hebben of
al zijn bezinning over het wezen en de grenzen van het kennen dan voor niets is
geweest?
Vreemd doet het daarbij aan als onfilosofisch gesignaleerd te zien (blz. 2) het zich
verwonderen over eerste onverklaarbare feiten. Ik had altijd gedacht, dat dat van
eenigen wël-filosofischen zin getuigde.
Onder aanroeping van Spinoza en Heymans aanvaardt hij een monistisch en
pantheistisch gedacht pan-psychisme. Ik moet hier, wie deze dingen nog niet overdacht
hebben, waarschuwen tegen de hiermede verband houdende opvatting, waarvan het
geheele boek doortrokken is, van de religie als ten einde toe vergeestelijkte sexualiteit:
de bekende afleiding der hoogste ontroeringen uit de oer-natuur-driften. ‘Men moet’,
staat er bijv. op blz. 47, aan zichzelf ontdekt hebben, dat onze verhevenste Gods-liefde
en eeuwigheids-verlangen in wezen een is met de teeldrift van bedwelmde
kannibalen’: dit lijkt prachtig en diep en ruim, maar is het een noch het ander. De
innerlijke ervaring leert, naar mij voorkomt, twee levenssferen erkennen, de
empirische en de metafysische; het sexueele, dat ik werkelijk niet van uit kleinen
gezichtshoek, maar in zijn grootsch aspekt wensch te zien, behoort tot de eene, de
religie (na buitensluiting der natuur-godsdien-
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sten) tot de andere. Hoe veelvuldig sexualiteit en religie ook met elkaar in verbinding
treden, het blijven eigen domeinen. En wie dit ontkent, miskent het wezen der religie.
Eerst handelt de inleiding over het onderbewuste (of onbewuste). De uitkomst is
(blz. 2): ‘er is niets anders in het Heelal dan psycho-physisch gebeuren, dan geest,
die verschijnt als materie; en... het lijkt mij grooter “wonder”, dat dit gebeuren op
een gegeven oogenblik “bewust” zou worden, dan dat het in alle eeuwigheid onbewust
zou zijn gebleven.’ - Bewust of onbewust voor wien? vraagt men zich af, een gebeuren
kan zichzelf toch niet bewust worden; enkel ten opzichte van den individu kan er
van bewust of onbewust sprake zijn.
‘Tenzij, lees ik dan verder (blz. 3) wij die bewustwording opvatten als betrekkelijk,
als een gezamenlijk-bewustzijn van de onderdeelen van een zeker verband, die voor
dien wel elk-op-zichzelf, maar niet voor-het-geheel bewust waren. Dan beschouwen
wij elk kleinste ion niet alleen als bezield, zelf bewusten individu, die toch,
psychologisch genomen, principieel enkelvoudig, niet-samengesteld is, die ook niet
bewustzijn heeft van een zeker aantal hem samenstellende ionen, maar van zich zelf
in zijn aktiviteit? Bewustzijn en onderbewustzijn wordt dan verder door het geheele boek heen
gepersonifieerd: geheel ten onrechte echter, want het is enkel als een kennen gegeven.
In navolging van Freud, ik geloof wel van de meeste psycho-analytici wordt het door
van Suchtelen gekonstrueerd tot een eigen intelligentie, men kan zeggen tot een Ik
met teleologische funkties. Hij gewaagt zelfs (blz. 216) van het vernuft van het
Onderbewuste, (blz. 147) van ‘listen van het droom-bewustzijn; hij vertelt er van
(blz. 154), dat het nooit plaagt, treitert of hoont zonder geldige reden.’ Hij ziet er in
(blz. 4) ‘een aktief werkende macht, die zelfstandig denkend en voelend uit het steeds
aanwezige materiaal nieuwe ziels-inhouden schept.’ Mij dunkt, van dit alles kan
geen sprake zijn; het is alles gefantaseer; zoo'n macht is noch het bewustzijn noch
het onderbewustzijn (of niet-bewustzijn), maar alleen het substantieele, uit der aard
aktieve Ik, drager zoowel van den bewusten als van den onbewusten
voorstellingenschat.
Dit onbewuste meet dan de verklaring geven van veel overigens raadselachtigs in
ons ziele-leven. Ik stem dit natuurlijk toe. Maar ik moet er bezwaar tegen maken,
dat de heer van Suchtelen hier met breed opgezette borst gaat polemiseeren tegen
wie aan toeval gelooven en dat raadselachtige voor toevallig verklaren. Welk modern
wetenschaps mensch ter wereld ‘gelooft’ nu aan toeval? Lipps, dien hij hier aanhaalt,
stellig niet; trouwens op blz. 11 schijnt de schrijver zelf te vermoeden, dat deze den
term ‘toeval’ gebruikt om ‘aus psychologisch nicht naher angebbaren Grunden’ uit
te drukken, volgens een even gewone als verdedigbare terminologie. Wie toeval
werkelijk aanvaardt, ontkent vanzelf alle wetenschap, want alle
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wetmatigheid. Wat beduidt het dan, als de schrijver dan orakelt (blz. 7). ‘doch wie
met pieteit en vooral met diepe bezonnenheid de eigen ziel beschouwt, moet
noodzakelijk tot het inzicht komen, dat in het Onderbewuste, zoo min als in het
Bewuste van psychisch toeval sprake kan zijn’: wat anders dan zelf-overschatting
uit dilettant zijn?
In aansluiting met vele andere psycho-analytici neemt de schrijver nog aan, in
evolutionistischen redeneertrant, dat het onbewuste voor een niet gering gedeelte
herinneringen van het ras tot inhoud heeft. Hierin is een m.i. onverdedigbare
overbrenging van een voor het organische passende beschouwing op het psychische.
Voorstellingen zijn toestanden van het bewustzijn, in psychische verschijnselen
ontstaande het is niet in te zien hoe die aangeboren en overgeerfd zouden kunnen
zijn. Een aanleg tot voorstellen kan potentieel aanwezig zijn, een zekere dispositie
kan aangeboren, ev. overgeerfd wezen, maar niet toestanden of verschijnselen. Deze
overweging brengt het onbewuste tot bescheidener gebied terug.
De inleiding handelt dan verder over den droom, onder meer ook over ‘het sexueele
element in droom, taal, mythologie en religie’ We krijgen hier een stroom van
mythologische en filologische beweringen te hooren, zooals men die uit het kamp
der psycho-analytici kent, ten betooge, dat de grondgedachte van alle mythe en van
taal de sexueele is. ‘De mythologie (bedoeld is wel de mythe) is grootendeels sexueel
gedetermineerde natuursymboliek’ wordt ons verzekerd. Ik spreek dit alles niet tegen:
ik weet mij te zeer leek in deze moeilijke materie, ik ben geneigd de, is het ook
geenszins al het andere uitsluitende, beteekenis der sexualiteit voor de symboliek
der natuur-mythe te erkennen; ik maak alleen bezwaar dit alles zoo maar voetstoots
op gezag van den heer van Suchtelen aan te nemen. De heer van Suchtelen, die nu
al te voorschijn is gekomen als dichter, als vredebonder, als socioloog, als
psycho-analyticus, die daarbij werkelijk geen blijk geeft van al te groote
bezonnenheid, hij moet niet van ons eischen, dat we hem zoo maar voor autoriteit
houden ook in mythologie en taalkunde. Heeft hij bronnen voor zijn feitenmateriaal,
laat hij die dan tenminste noemen. Ik kan niet nalaten te meenen, dat vele
psycho-analytici en ook hij, maar op de mythologie aanvallen om die naar hun
opvattingen om te zetten. Wat we hier noodig hebben is: een bevoegden mytholoog
(en filoloog), dat is iemand, die van de mythologie zijn levenswerk maakt, en dien
met den noodigen poetischen zin om zich in mythen in te leven, die zich ook ingedacht
heeft in de psycho-analytische beschouwingen. En laat die dan oordeelen. Waarlijk,
in de moderne mythologie en talen-wetenschap wordt men zoo maar niet tot
zelfstandig oordeelen bevoegd.
Ook, als de heer van Suchtelen hier zoo veel weet mede te deelen over het denken
der primitieven. bijv. blz. 23: ‘hoe zou de primitieve mensch zich een
scheppingskracht anders kunnen verbeelden dan naar analogie
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van de menschelijke teelkracht,’ zoo spreek ik al weer niet tegen, ik verwijs hem
alleen naar wat een autoriteit in dezen, Soderblom, zegt1) over de ‘uns fast unmoglich
gewordene (en dus veel studie eischende) Kunst des Nachlebens der primitiven
Denkweise.’ Heeft de Heer van Suchtelen die studie achter den rug?
En nog, ook de Heer van Suchtelen stelt droom en mythe gaarne op één lijn, ziet
daarbij echter een wezenlijk onderscheid voorbij - tot schade en verwarring van zijn
analyses -: de droom is werk van den individu, de mythe van een volk. Evenmin als
de droom van voorgeslachten overgeerfden gedachten kan bevatten, evenmin kan
hij mythen scheppen. Aan den droom wordt dan verder een prospektieve funktie toegekend: ter oplossing
van konflikten in het ziele-leven; ‘in den droom spreekt het geweten door ons ons
eigen leven te doen zien, zooals het is en niet zooals wij ons wakend trachten wijs
te maken’, ‘de droom geeft waarschuwingen’ (blz. 49vv.) Ik lees zelfs (blz. 66) van
droomen, die ‘kennelijk iets aan het bewustzijn willen openbaren’. ‘Droomen, van
schijnbaar de meest onsamenhangende dwaasheid, aldus het besluit op blz. 81, blijken
bij onderzoek op zeldzaam scherp- en diepzinnige wijze opzettelijk gecomponeerd
te zijn en in begrippen-taal overgebracht, een diepe zedelijke beteekenis te hebben.’
Dit zijn grondgedachten van het boek. Mij lijkt dit alles, ik kan het niet helpen,
evenals zoo menige andere theorie van den droom, geheel willekeurige opvatting,
getheoretiseer, dat het onderzoek vertroebelt; het zou misschien heel fraai zijn als
het zoo was, daarom is het echter nog niet zoo. En hoe denkt de schrijver zich de
ontwikkeling van de droom-mechaniek tot gewetens-uiting? Of behoort ook dit tot
de eerste onverklaarbare feiten, waarover zich te verwonderen onfilosofisch is?
‘Het droom onderzoek leidt tot dit inzicht in het wezen van den droom,’ wordt
ons verzekerd. Maar al de massa droom-uitleggingen, die ons dan verder in het boek
worden voorgelegd, hebben mij er ook geen stap nader toe gebracht. Dat men met
zoo'n theorie gewapend te velde trekkend en oppervlakkig onderzoekend, die theorie
bevestigd vindt: nu ja: met wat handigheid of wat verblindheid kan men alles
bewijzen. Maar de overtuigingskracht van den goeden waarnemer, daarover komt
men niet zoo gemakkelijk te beschikken.
Een teleologisch karakter, hoe ook opgevat, kan ik den droom niet toekennen, in
ieder geval staat het psychische leven in zijn geheel buiten de kathegorie van het nut,
die het organische leven beheerscht.
Ik voor mij meen, dat de feiten dringen tot deze verklaring onzer droomen:

1) Soderblom, das Werden des Gottesglaubens, Untersuchungen uber die Anfange der Religion,
deutsch von Rudof Stube, Leipzig 1916.
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ze zijn komplexen van fantasie-voorstellingen (dat zijn voorstellingen welker objekten
bestaan als gewenscht of gevreesd) en die als terugslagen op voorstellingen, zelve
opgewekt, dat is: in eenigen graad bewust geworden, in het kauzaal bepaalde spel
der voorstellingen-associatie, dat ook tijdens niet te diepen slaap niet ophoudt, dat
spel ev. beinvloed door ondanks den slaap doordringende lichaams- en
dingen-waarnemingen. Die zoo opgeroepen voorstellingen kunnen recente
herinneringen zijn, maar ook zeer wel oudere, ev. verdrongene voorstellingen, want
juist door den slaap valt het ingrijpen van het aandachts-mechanisme in de opvolging
door associatie weg, krijgt die associatie eerst vrij spel en kunnen zoo voorstellingen
opkomen, die het in waak-toestand niet kunnen en die toch door hun groote
gevoelswaarde steeds naar boven dringen: als loerende roofdieren springen ze nu,
in het donker, uit hun schuilhoeken van overdag. Op symbool-vorming moet daarbij
ook groote kans bestaan, want ten eerste berust de associatie althans voor een groot
deel der gevallen op overeenkomst en is met haar dan het materiaal voor symbolisatie
gegeven, ten tweede valt weder juist door den slaap de belemmering der
symboolvorming, de verstandelijke werking, weg.
Stellig kan het droom-onderzoek een diepgaand inzicht geven in een ziele-leven
te meer omdat bij de primitiefheid van den droom alle zelfbedrog ophoudt; hoeden
wij ons echter voor het gevaar - waaraan, begrijpelijkerwijze! - ook deze schrijver
niet ontkomt, van den droom te overschatten. Van dat ‘zeldzaam scherpzinnige van
den droom’ zie ik niets; dat de psycho-analyse heeft bewezen (blz. 11), dat ‘de droom
niet is een... onlogisch... voortschrijdend gedachtendwalen, maar... produkt van
logisch... voortschrijdend denken’ zie ik evenmin: onlogisch kan de geest van zelf
zich niet manifesteeren, ook niet in den droom, maar wel doet de droom zich voor
als een ronddolen zonder leiding van het kritische verstand; dat is er juist kenmerkend
voor; vandaar ook de verschuiving, de verdichting, de tegenstelling van den
manifesten en den latenten droom-inhoud (uiterlijk aspekt en werkelijken inhoud),
de symboolvorming
Evenzoo wat het beeldende in den drroom aangaat: het komt niet in mij op het in
twijfel te trekken; het reikt ook beslist verder dan men apriori geneigd zou zijn aan
te nemen. Maar er zijn grenzen; stellig ook is het beeldend vermogen, evenzeer als
in waak-toestand, ook in den droom individueel zeer verschillend; het gaat niet aan
alle menschen, ook de platste, in hun droomen tot dichters te maken.
Zoo ook nog, dat in den droom een traditioneele, voor ons niet meer levende, van
het voorgeslacht door ons overgeerfde symboliek mede zou heerschen, waardoor
bijv. (blz. 101) ‘kinderen in hun droomen gebruik zouden maken van symbolen van
mythologische (lees: mythische), religieuze en sexueele beteekenis, waarvan zij
bewust nog geen notie hebben’: het is
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me geheel onaannemelijk, zooals ik nu niet nog eens behoef te betoogen: het is niet
in te zien, hoe men zich de overerving van dergelijke symbolische voorstellingen
zou moeten denken.
Als dan de heer van Suchtelen door zijn inleiding heen is, dan laat hij eerst recht de
rem los; eerst al in den vorm. Hoe ter wereld komt hij zoo iets
intrinsiek-hollandsch-burgerlijks van zijn boek te maken! Die samenspraken: maar
dat is terugkeer tot de Fok-en-Brok-samenspraken in de vaderlandsche plaatselijke
blaadjes van weleer, waarbij een plaatje hoort van twee mannetjes tegenover elkaar
zittend in kamerjapon en met lange pijp, alleen pretenzieuzer. A(nalyticus) is de Fok,
die altijd gelijk heeft en B(ezoeker) de Brok, degeen die ingelicht wordt; die eerst
wat tegenstribbelt, maar ten slotte zich laat overtuigen en die dan omslaat tot blinde
bewondering ‘heel mooi,’ ‘ik ben geheel en al oor,’ ‘bravo bravissimo,’ ‘leuk’,
‘precies mijn idee’, ‘prachtig, ga voort’... - Ziet de heer van Suchtelen zich zelf dan
in het geheel niet, als hij zich zoo ten toeneele voert, met een ander keuvelende over
alle mogelijke kwesties tusschen hemel en aarde, in het Gooische Laren: helaas, dat
het ooit door de schilders ontdekt is! En is de tragiek van dezen tijd, het daveren der
wereld heden, dan zoo aan hem voorbijgegaan, dat hij zulke litteratuur nog gangbaar
acht?
En daarbij al dat fausse-air realisme, dat machtelooze streven naar natuurlijk zijn,
heel die onecht-joviale toon, die al dadelijk bij het begin der dialogen als een walm
u tegenslaat: ‘een zeven geheid hysterische juffrouw, de waarheid is, beste kerel,’...
‘B.: zonder dien droom waren we van nacht allemaal gestikt in de infernale dampen
van onze regeeringskolen; A.: (in diepe menschelijkheid de psycho-analyse een
oogenblik vergetend: B. de H.) ‘goede hemel, vertel eens gauw.’ Enz. enz.; wien het
luste, die sla zelf na. - Hoe komt de Heer van Suchtelen er ook toe telkens den niet
al te goeden smaak te vertoonen van zichzelf te citeeren?
En dan nog, dat hij tusschendoor kwistig zijn edelsteenen van levenswijsheid
strooit; ik wed, er ware een van-Suchtelen-kalender uit dit boek te halen:
blz. 134 ‘we naderen een tijdperk, waarin de mensch de kracht zal hebben eerlijk
te zijn tegenover zichzelf.’
blz. 150 ‘waarom trachten we eigenlijk altijd ons kinderachtig spel van maren
en bezwaren een air te geven van wetenschappelijke grondigheid?’
blz. 287 ‘Vergeet dit niet: dat wanbegrip nooit alleen maar van één kant komt.’
blz. 302 (maar dit is van B.) ‘menschen glimlachen zelden, als je het noodig
hebt.’
blz. 313 ‘Mishandelen wij eigenlijk ooit anderen dan ons zelf?’ Enz. enz.
En wat den inhoud aangaat: de vorm is er aan adaekwaat; al die samen-
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spraken, die te zamen de toepassing der inleiding bedoelen te zijn, zijn in hun geheel
een ten slotte on-ernstig, niet te aanvaarden gedoe; een stortvloed van luk-rake
droom-verklaringen en luk-rake meeningen en daartusschen in wat
koude-gronds-filosofie. In der daad, niet voor niets waarschuwt de heer van Suchtelen
in zijn voorwoord, dat ook den vakman (bedoeld is wel de van wat fantaseeren
gemeenlijk niet afkeerige psychoanalyticus) vele zijner verklaringen fantastisch
zullen voorkomen. Maar nu is de fantasie lavend en zoet, doch in haar eigen land,
en dat is niet het land der wetenschap. De hypothese heeft natuurlijk alleszins recht
van bestaan in de wetenschap ja, zij is het geniale moment in het onderzoek; doch
haar brengt de fantasie niet voort, maar - ondanks het divinatorische haar eigen -,
het verstand. De hypothese komt dan ook eerst op na de verzameling der feiten, de
fantasie-voorstelling daarentegen (die is een wensch of vrees. wat zou het mooi,
vreeslijk, prettig... zijn, indien...) is onafhankelijk van alle waarneming.
Werkelijk, juist andersom als het dien B. gaat en juist andersom als het gaan moest,
is het niet zoo, dat de lezer begint met twijfelen en dan gaandeweg steeds meer
overtuigd raakt: hoe verder hij in het boek komt, hoe meer hij ongeloovig wordt en
hoe meer hij over dit alles gaat heen zien. Welk ander effekt kan de schrijver zich
dan bijv. ook van dit onbekookte verhaal voorstellen (blz. 197) als hij (A) zelf,
onbevredigd, omdat hij aan een droom-vermaning geen gehoor heeft gegeven, zich
ten slotte door zijn droom beheerschen laat, onbesuisd op het werk losstormt, ondanks
allerlei bezwaren in een roes zonder alkohol de eene bladzijde na de andere volschrijft
en binnen den feitelijk noodigen tijd - wie wil die kan - zijn werk afmaakt - welk
ander effekt, dan dat de lezer nu toch werkelijk ongeduldig geworden, zich gaat
afvragen, of het onderhavige boek wellicht ook zoo afgejakkerd is, in welk geval het
beter was het uit handen te leggen.
Ik geef toe, nog eens, dat de symboliek in den droom verder gaat dan men
verwachten zou; ook dat met een zekere kennis van zaken meer uit een droom te
halen is dan zonder die. Maar ik houd er ook aan vast, dat het gevaar groot is, dat
men hier vervallen gaat tot een bodemloos, zeg gerust scrupuleloos gefantasteer,
waarbij alle, ook hier zoo kostbaar, gezond verstand in den hoek gedrongen wordt.
Niet alle verband, dat mogelijk is, is daarom werkelijk.
En al laat de schrijver B. tot embeteerens toe ook uitroepen: ‘prachtig, prachtig,’
‘wonderlijk, wonderlijk,’ ‘ik aanvaard de verklaring’: den lezer overtuigt hij niet zoo
gemakkelijk. Als een willekeurig jong meisje met een droom aankomt en zegt. dat
is zeker een waarschuwing (blz. 235), zoo bewijst dat nog niets. Ook niet zoo iets:
‘een dame vertelde mij den volgenden droom... zij gaf daarvan zelve deze verklaring...
en die aanvaard ik.’ Dat gaat zoo maar niet.
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Voor het moeilijke droom-onderzoek is noodig eenerzijds een analysator, die de
psychologie in haar geheel doorgewerkt heeft (dilettanten kent men daaraan, dat ze
zoo maar op een interessant er uit ziend onderdeel aanvallen, zóó veel okkultisten,
zóó ook de op bijen en mieren losstormende amateurdier-psychologen) en die met
werkelijk psychologischen, dat is inlevings-zin en goed geoefend in deze materie,
zeer kritisch ook. En anderzijds een droomer, die ontwikkeld genoeg is om de zaak
te vatten. En dan een omzichtig zich inleven van den eerste in den droom van den
ander zonder ‘hineininterpretiren.’ Ten slotte moet dan dat zekere, bij eenige
kritischheid niet te miskennen, gevoel van evidentie, dat allen twijfel uitsluit, het
bewijs van de juistheid der oplossing geven.
Maar deze schrijver schijnt zich dit soort onderzoek al heel gemakkelijk voor te
stellen. Dat gaat bijv. zoo. B. vertelt een droom, A. pikt eenige woorden uit zijn
verhaal op, die van beteekenis lijken en vraagt: waar aan denk je bij..., waaraan bij...,
vijf woord-associaties misschien; B. antwoordt telkens en de prompte A. geeft hem
daarop onmiddellijk de verklaring, zooals men op de kermis immers in vijf minuten
zijn portret kant en klaar hebben kan. Of iemand droomt, dat zij fietst alleen op de
spaken van het wiel. Wacht, zegt de heer van Suchtelen aanstonds, het dreigt immers
met je leven spaak te loopen? Of een jonggetrouwde vrouw verspreekt zich en zegt
‘gebaard’ i.p.v. ‘gebaad’. Als zij hem dan later vertelt, dat zij zwanger is, zegt de
scherpzinnige A.: dat wist ik al lang (B.: leuk). Wel te verstaan: ik ontken niet de
mogelijkheid van zulke verbanden, maar maak grootelijks bezwaar tegen de
grenzelooze lichtvaardigheid waarmede zij hier aanvaard worden.
Zoo ook. (blz. 174) in een droom komt een vleermuis en een vlinder voor. A.,
zonder bedenken de vleermuis verbeeldt een overdrachtelijken, geestelijken dood,
de vleermuis is het satanische in u, de vlinder het goddelijke (B., en thans ik met
hem ik sta verstomd). Of iemand droomt, dat hij een ei zit te pellen. Wel, het is zijn
geweten, dat een eitje met hem te pellen heeft. B. zou zeggen (blz. 297) ‘ik vind die
symboliek in één woord schitterend ga asjeblieft door’.
En wat te denken van deze uitlegging (blz. 310). uw onderbewustzijn wilde U
blijkbaar iets aan het verstand brengen... in de eerste plants dat het waakzaam en
diligent is in zake uw zielsbelangen. Dat ge u wel kunt wijsmaken... dat het te kort
schiet in zijn waarschuwend vermogen, maar dat het... enz. B. als altijd ad rem zegt
dan: het is verschrikkelijk, zooals ge iemand de gedachten uit de ziel leest. Maar de
lezer vraagt zich af. ben ik aan een wetenschappelijk onderzoek of ben ik bij een
somnabule aangeland?
Waartoe zouden we nog voortgaan met citeeren? Het zou licht ontaarden in spotten
en daarin is geringe kunst. Ik kan verzekeren men zou haast het
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geheel dezer samenspraken kunnen citeeren en overal de behandeling der kwesties
even lichtvaardig opgevat vinden: een karikatuur veelal van werkelijk
psycho-analytisch onderzoek, maar dan de onbedoelde karikatuur van den over de
dingen fantaseerenden buitenstaander.
Men vraagt zich af of de heer van Suchtelen er zich wel voldoende rekenschap
van gegeven heeft, dat men aansprakelijk is voor wat men drukken laat en dat het
niet aangaat luk-raak opinies te lanceeren?
In zijn voorwoord steekt hij maar vast zelf de fanfare-trompet over zijn boek: ‘het
werd geschreven voor de eerlijken van harte en de onverschrokkenen van geest.’ 't
Mocht wat: zoo'n boek wordt bewonderd door de lichtvaardigen van verstand en de
niet-gefundeerden van inzicht. En draagt op zijne wijze bij de verwarring der geesten
te bevorderen.1)
Utrecht-Rijsenburg, Nov. 1917.
DR. P. BIERENS DE HAAN.

1) Een goede inleiding (in 24 blz.) tot de psycho-analyse, en waarin men gestadig den bevoegde,
door zelfstandig onderzoek deskundig gewordene aan het woord voelt, heeft Jelgersma
gegeven in zijn brochure ‘Unbewusstes Geistesleben’ (Rectoraatsrede 1914), voor zoover
ik weet, alleen in het Duitsch verschenen (bij Hugo Heller & Co., Leipzig und Wien).
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Dramatisch overzicht.
Dageraad.
In ‘Dageraad’ van Herman Heyermans heeft Musch zíjn tooneel-jubileum gevierd.
Heyermans zeide: om je te bewijzen hoezeer ik je bewonder en hoe groot mijn
genegenheid voor jou is, heb ik je voor je feest mijn stuk afgestaan. Me dunkt dat
het niet mogelijk is de feiten met meer overtuiging onderst-boven te zetten. Heyermans
had héél dankbaar moeten zijn dat Musch zijn stuk op den avond van het feest heeft
willen spelen. De populariteit en het onvergelijkelijk talent van Musch hebben den
auteur voor een fiasco bewaard. Want men moet bekennen dat Dageraad vervelend
is, eindeloos, hopeloos vervelend.
Van halfacht tot elf uur, met zeer korte onderbrekingen kletterden de iamben de
zaal in. En welk een iamben! Het was een overval van banaliteiten en overbodigheden,
een geweld van luidruchtige woorden, waaronder iedere beteekenis te loor ging. Het
is bijna niet te gelooven, dat een schrijver in dezen tijd nog van het tooneel af zinnen
als deze durft te laten zeggen: ‘hoor je het zwijgen als de taal die door de eeuwigheid
gesproken wordt?’ of: ‘... en de zon zoo hardop lacht dat ik haar lachen hoor.’
Is dit een dwaas-rhetorisch woordenspel of niet?
En als men lust daarin heeft, kan men honderd van zulke aandoenlijke
beeldsprakigheden uit den woordenstroom opvisschen. Een andere maal noteert men,
verbaasd en geergerd, smakeloosheden van het ergste soort. Waarbij de bovenste
rangen dan blijgeestig klappen gaan. Als men tegen den leerling-poppensnijder Raket
de opmerking maakt, dat zijn soldaatjes te kleine hoofden hebben, dan antwoordt
hij: ‘heb je ooit een militair gezien met hersens?’ En dat slaat in! Maar een ernstig
man moest zich - in dezen tijd méér dan ooit - schamen voor zulken bijval.
In de breedsprakigheid verliest men ieder houvast. Elk woord, dat in een stuk
wordt gesproken, moet de behandeling - hoe weinig ook - verder brengen. Ieder
woord moet komen uit de noodzakelijkheid van het bewogen innerlijk. In ‘Dageraad’
vinden wij groote fragmenten die zonder verband met het geheel blijven en de
compositie hinderlijk verbreken. Het maakt den indruk dat de schrijver, verliefd op
zijn gemakkelijke welbespraaktheid, geen eind kan vinden voor zijn tirades. Een
goed vriend moet Heyermans verrassen met het nuttigste geschenk: een schaar.
Maar het is de vraag of zelfs de schaar het stuk kan redden.
Want hoeveel coupures ook worden aangebracht, het valsch gevoel kan niet worden
weggesneden. Dat breekt in iedere wending van de gedachte, in iedere definitieve
situatie naar buiten.
‘Dageraad’ is het spel-van-het-valsch-pathos.
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Tegen zooveel onwaarschijnlijkheden, tegen een zoo lichtvaardig omspringen met
de werkelijkheden van het leven, tegen zooveel willekeur zijn zelfs de beste
tooneelspelers niet bestand Ook de verbeelding heeft haar logica en ook de droom
heeft haar realiteiten.
Lucas die in het bergland woont, leeft als al zijn dorpsgenooten van het
poppensnijden. Het is een schamel bestaan, maar men heeft zijn brood. Lucas is een
droomer. Hij is een vinder en hij construeert een rad, dat door den stroomval bewogen
wordt en dat de productie vertienvoudigen en vergemakkelijken zal. Hij voorspelt
zijn makkers een gouden toekomst van gezondheid en overvloed. En de makkers
dragen hem op hun schouders in triomph door het dorp. Lucas, de eereburger.
De landsheer hoort van de uitvinding. Hij laat zich de constructie uitleggen en
koopt van Lucas het geheim. Het rad wordt gebouwd Het werkt, het produceert. Het
brengt rijkdom aan enkelen, aan den heer, aan Lucas. Het brengt nijpende armoede
en broodsgebrek aan de poppensnijders van het dorp. Zij bezoeken Lucas Zij bezweren
hem terug te keeren. Zij bedreigen hem. Maar de uitvinder, trotsch op zijn macht en
zijn geestkracht, is overmoedig. Het oproer breekt uit. De kerk, het landhuis, het rad,
voor hen de symbolen van macht en onderdrukking, gaan in vlammen op. Het razende
volk dringt bij Lucas binnen Het volk wil wraak en het wil hem vermoorden. Op dit
laatste oogenblik wordt Lucas' schoonzusje, die hem liefheeft, van blind ziende. Dit
wonder redt den poppensnijder. En brengt aan Lucas - de bevestiging van zijn inkeer.
Hij ziet nu dat de eigen zelfzucht hem tot den ondergang bracht. Hij wil met Marjolem
een nieuw leven beginnen.
En zij gaan aan de andere zijde der bergen zoeken naar een nieuw geluk voor hen
beiden en voor de gansche menschheid.
Bijfiguren zijn de geldgierige vrouw van Lucas, die hem verlaat, de statige en
sobere grootvader, en Wolf, Reus en Pioen, de kameraden en vakgenooten.
Men ziet de stof biedt vele mogelijkheden. En wat blijft er van over? Niets dan
een schal van woorden in de ooren.
Jan Musch had momenten van zoo groote ontroeringsmacht dat men met angst en
verrukking naar hem opzag. Maar tot een levend mensch, een éénheid, kon zelfs hij
deze Lucas niet maken. Deze rol is een bedenksel. En geen menschenmacht kan aan
een bedenksel adem en zielsdrift geven.
Mevrouw Lobo was vóór dezen nog niet zoo vol kuisch en sterk gevoel, zoo
rijk-genuanceerd in haar uitbeelding. En nooit zoo subliem en bovenwereldsch als
toen, dat ééne oogenblik, het wonder haar aanraakte. Die ééne seconde is een gang
naar den schouwburg waard. Lobo was met waardig heid en innig-begrijpen de
grootvader, de oude Adam. Willem van der Veer, de opstandige Pioen, gelijkt, met
zijn geweldige figuur en zijn machtige
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stem - hij heeft op ons tooneel de warmst geintoneerde stem - een bezetene en een
bezielde uit de dagen der Fransche Revolutie. En wanneer de opgewonden makkers
binnen komen en zij, in stede van toe te springen op den gehaten vijand, zich laten
weerhouden door woorden, door de toespraken van Adam en later van Lucas, dan
is dit niet sijn fout, maar die van den schrijver.

Phyllis.
Wanneer in Maart Mevrouw Else Mauhs gaat jubelen, dan zal er zeker een prachtig
bloemstuk uit Huis-ter-Heide komen met op het kaartje. Mr. C.P. van Rossem. Want
die zal de eerste zijn om te bekennen dat het succes van zijn blijspel ‘Phyllis’ voor
een groot deel te danken is aan het lieve en pimpante spel van deze actrice. Trouwens
in dit stuk is iedere rol goed bezet en men bewondert even zeer het oude heertje dat nog wel een groen blaadje lust - van Ko Arnoldi, als de Vlaamsche ‘huisgenoote’
van Mevrouw Ranucci-Beckmann, de jonge, oude oom die het leven kent van Cor
Ruys, als de rejected lover van Chrispijn Jr.
Maar als ik begin met mijn bewondering voor de vertolkers uit te spreken beteekent
dat nog niet dat Van Rossem quantité négligeable is.
Deze schrijver heeft drie verdiensten. hij weet wat een stuk is, hij weet hoe een
dialoog geschreven wordt en hij weet wàt hij kent
Phyllis is een welgeschapen blijspel, met alle eigenschappen, die wij daarvan
verwachten. Het blijft voortdurend op dezelfde hoogte en het boeit en vermaakt ons
tot het einde toe.
Het gesproken woord heeft bij hem altijd tinteling en draagkracht. En hij doet niet
gewichtig, niet symbolisch en niet litterair. Wij weten wat wij aan hem hebben en
hij weet wat hij wil.
Phyllis is een Nederlandsch ‘boulevard-stuk.’ En wij hadden het voor dezen niet
mogelijk geacht om in het Nederlandsch ‘boulevardstukken’ te schrijven. Maar als
men vraagt om den schouwburg te verlaten innerlijk rijker en nog nadenkend over
nieuwe waarheden en nieuwe beschouwingen, dan begrijpt men de bedoeling van
den schrijver niet, dan doet men Van Rossem onrecht.

De Distel.
Het stuk is van Robert Sandek, en de Nederlandsche bewerking is van Jan Fabricius.
Het resultaat van de samenwerking is een onsamenhangende klucht, die erg
gedéracineerd aandoet. Men verplaatst een handeling niet zóó maar van het een of
ander Oberbayern naar de Hollandsche laaglanden. Maar men is Royaards dankbaar
omdat hij Mevrouw Kerkhoven - Kling een mooie kans gaf. Deze actrice was vroeger
lief en schuchter, maar altijd wat ijl en bleekjes.
Nu toonde zij zich vol levenslust, bewegelijk en echt, gezond gevoelig. Zij vond
nu accenten, die haar vroeger vreemd waren en gebaren, waaraan
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zij vroeger niet denken kon. Mevrouw Kerkhoven maakt een gelukkige ontwikkeling
door en wij zijn daarvan de gelukkige getuigen.
Kerkhoven speelde de rol van ‘Pietje’, de geciviliseerde landlooper, met losheid
en meeslepende opgewektheid. Zoo heeft ieder ongeluk nog zijn gelukje. En men
weet het nu eenmaal: het genot en de schoonheid vinden we in den schouwburg
tegenwoordig eer in het spel en in de spelers, dan in de innerlijke waarde van de
stukken.
GRESHOFF.
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[Liedjes]
Zwerverslied.
Ik heb geen vrouw, ik heb geen kind,
Niets dat mij aan een haardstee bindt,
'k Mag door de vrije velden gaan,
En boven mij de zon zien staan,
En stormen met den stoeren wind...
Ik heb geen vrouw en 'k heb geen kind.
En heb ik wel een vaderland?
't Zijn vreemden, vreemden te allen kant.
Geen, die mijn zingend hart begrijpt,
Waar 't onvervulbre wenschen rijpt.
Geen taal, die de vervreemding bant...
Ik heb geen eigen vaderland.
Want waar ik kom of zoek of ga,
Daar loopt mij de oudë onrust na.
Een lach, een woord, een oogenspel,
Een kus, - een zucht, - en dan vaarwel.
Al gaf men mij ook Gods genâ,
De onrust drijft me, waar ik sta...
Geen, die mij kent, geen die mij mint,
Dan de oude, stoere, wilde wind.
Hij slaat zijn armen om mij heen,
Hij jammert loeiend als ik ween;
Hij breekt en brast, den mensch tot schrik,
Omdat hij eenzaam is, als ik.
Omdat de wilde, stoere wind
Ook nergens zijn gelijke vindt.
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Outcast.
Nu moeten wij wel scheiden, schat,
Nu ik je alles heb gegeven,
Mijn jeugd, mijn schoonheid, van mijn leven
De bloem, het teerste, wat ik had,
Nu is mij niets meer, niets gebleven.
Het waren maanden rijk aan strijd,
En angst en weigre' en toch verwachten.
Ik beefde, maar jouw oogen lachten...
Wat heb ik vaak verwoed geschreid...
En toch - 't was zalig, al mijn krachten
Te buigen voor jouw heerlijkheid.
De zomer branddë in ons bloed,
Er kwamen schelle, heete dagen,
Nachten, dat we vertwijfeld lagen,
En eindelijk werd alles goed,
En stil, een wonder om te dragen.
Maar nu ben ik zoo arm en zwak,
Leelijk en ziek en laag-gezonken,
Dat vóór je nog van scheiden spràk,
Ik 't voelde, naar mijn krachten slonken,
Hoe langzaam-aan je liefde brak.
Wij móeten nu wel scheiden, schat.
Dit zijn geen lippen voor jouw kussen,
Ik heb geen borst om je sussen,
Ik gaf je alles, wat ik had.
Niets bleef mij, dan deez' niet te blusschen
Liefde voor jou, die licht vergat...
ANNIE SALOMONS.
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Gedichten.
De doolhof.
Ik zou geen droomer zijn, zoo ik niet ging ten dool
In doolhofs duister rijk, geplaagd door mijn verlangen;
Nieuwsgierig of daarin geen wonder zich verschool,
Dwaalde ik er meermaals rond, in 't lokkend loof gevangen.
Ik kon wel in de verte 't lied der vogels raden,
Vernam in koele schauw het bruisen van de bron,
Maar hunkerend alreê naar wat ik straks versmaadde:
De vrije lucht, het veld, 't oranje licht der zon.
Ik zou geen droomer zijn, zoo ik niet werd bekoord
Door een jongteeren lach of een verleidend woord
Die me in 't onzichtbaar net van nieuwen wellust bonden;
Maar geen kon ooit mijn hart zoo diep, zoo duurzaam wonden,
Dat ik den gloed vergat van liefdes aangezicht,
En van mijn aardschen nacht het hemelsch, eeuwig licht.

In vroegen ochtend.
In vroegen ochtend als de tortel koert
In de oude beuken van doodstille lanen,
Vernemen wij een stem die ons ontroert
Tot diep in 't hart en die wij weemoed wanen.
Het is een teer en liefelijk vermanen
Van het verlangen dat ons ziel vervoert
En dat, van 't dorp tot over de oceanen,
Naar alle landen ons verbeelding voert.
Zoo frisch en vreugdig groeit de zomerdag,
En zooveel teerheid schuilt in dat ontluiken,
Dat wij, met heimwee en een zacht beklag,
Niet langer roemen als geluk dien stond
Waarop wij, doof voor vogels luide tjuiken,
De liefde dronken aan een lieven mond.
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Langs de rivier.
Gelukkig hij die aan de groene zoomen
Van een rivier zijn jonge jaren slijt:
In het seizoen der eerste levensdroomen
Vindt er niet een zijn hart onvoorbereid.
De spiegeling van windbewogen boomen,
Een donker schip dat over 't water glijdt,
De wijde luchten en de zilte aromen
Maken hem stil en droomrig voor altijd.
Het levend water is de vruchtbare ader
Waarmede de Aarde zijn illusies voedt,
En 't wisslend landschap brengt zijn heimwee nader
Tot vreemde schoonheid aller zeên en stranden,
Wen bij der schepen troosteloos getoet
Duizend verlangens in zijn hart ontbranden.

Het doodsbed.
Een klein vertrek en stil... Witte gordijnen
En witte wanden in 't gedempte spel
Van zonnestralen die in wolken kwijnen.
Een hand... een doode hand, en een vaarwel!
Die hand!.. Hoe leefde naar haar blij bevel
Het heimlijk schrift van klare kleur en lijnen,
Hoe greep zij aan de wereldsche festijnen
Naar perzik, appel, peer en mirabel!
Daar ligt die hand die 't leven heeft geloofd
Als een spontaan gedicht van licht, die kalme
Ontvleeschde hand - en dat gemarteld hoofd!..
En daar bloeit nog, voor het geloken oog,
De bloem die 't laatst zijn hart met teere schalmen
Aan 't bonte leven bond dat hem bedroog.
JAN VAN NIJLEN.
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Het wonder.
Alle begeerten zijn nu zoet vervloeid
Tot één trouw peinzen naar de zachter uren
Waarin uw daden zijn als bleeke vuren,
Uw troost een kroon is die droef-geurend bloeit.
Mij wondt de wereld die mijn angst verfoeit,
Mij schrijnt haar luidheid die 'k niet kan verduren.
Ik zoek haar niet: ik wil alleen den puren
En zoelen droom van u die niet vermoeit.
Dat waarde droeg weleer is lang vervlogen,
Geen boos en goed weet meer mijn mededoogen
En haat verbleekte stil, een oude prent.
Zoo heeft mijn vreezen zich tot u gewend,
Naar 't vreemd begrijpen dier aandachtige oogen,
't Spreken dier stem die enkel liefde kent.
J.G. DANSER.
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Vier sonnetten.
I
De Leegte
Eenmaal hebt gij mijn stil vertrek gewijd
Met even uw ontroerde aanwezigheid,
Met tooverklank van zoet-gesproken woorden
En teedere gebaren die bekoorden.
Ik had dat uur in zaligheid verbeid,
Met vreugd gevuld den al te langen tijd, En nu: in troeble bitterheid versmoorden
De droomen die me in eenzaamheid behoorden.
Uw afzijn pijnt mij als een staag gemis
Nu 'k voelde wat uw lieve wezen is
Temidden van de vaag-beminde dingen.
En alles staat zoo nutteloos en stom:
De boeken en de meublen rond mij om
Zijn dof en vreemd, zijn dóóde erinneringen.

II
De Maagd
Mijn leven streeft, een snel-vlietende stroom,
Naar 't schriklijk eind, den onbekenden dood.
Nader, rusteloos nader: en mijn schoot
Droeg nimmer vrucht, mijn zoetste droom bleef droom.
Het baat niet of ik het beseffen schroom,
Het baatte ook niet dat ik de menschen vlood:
Des nachts ga ik van zware smarten groot
En maakt een heete dorst mijn leden loom.
Dan gaat mijn peinzen langs mijn leêge jeugd,
Langs de ijdele uren onbewust doorweend
Toen mijn smalle lichaam rijpte tot vrouw,
En wat daarna kwam: langs mijn korte vreugd,
De hoop van eenmaal met een man vereend
Te zijn, langs al wat nooit gebeuren zou.
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III
Grijs Landschap
Het landschap ligt, een droom zoo onbewogen,
Door 't ijle floers van dampen overtogen.
De dag is stil en fijne regen leekt
Wiens zoete ruisching vage treurnis kweekt.
De boomen staan ontlooverd en gebogen,
Hun zwarte takken grillig voor den hoogen
En strakken hemel, dien, tot grijs verbleekt,
Geen milde zon of troost van blauwte breekt.
En hier en daar scheemren de lage daken,
Wier heerlijk rood fel en ondoofbaar praalt,
Als kleurge vlekken in het grauw verdwaald.
En zacht: het doet een mijmering ontwaken
Naar zoelte en jeugdig groen en broze fleur
En wuivend gras en teere bloesemgeur.

IV
Later
Er hangt een droom van vrede om al de dingen
In 't zonnig huis dat onze liefde draagt,
Een broze geur van zoete erinneringen
Die met het gaan der dagen niet vervaagt.
Al wat wij dachten als wij samen gingen,
Al wat ons hart in stilte heeft gevraagd
Is nu vervuld: uit vale schemeringen
Is dit geluk ons eindelijk gedaagd.
Nu kunt gij geven van uw teederheid
Aan die het licht van ons verlangen waren,
Nu weet ik dat uw wezen mij behoort:
Uw smal figuur welks gratie mij verblijdt,
Het wonder van uw schuchtere gebaren
En uw heldere stem die zoo bekoort.
J.G. DANSER.
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De strijd.
Derde Deel.
I.
De schoone zomer was nog eens voorbij, het goud vertaande in de ijler wordende
kruinen van de boomen en over de verten ging een stille blauwheid hangen, als een
sluier van komende rust.
Het waren glanzend-zachte dagen, waardoor zich toch een waas van weemoed
weefde. Het was alles zoo rijk en mild geweest alom gedurende die lange maanden
en nu zou alles weer in zijn winterslaap wegdoezelen, tot de volgende lente-ontwaking.
De groote, mooie hoeve stond onder die laatste najaarspracht te schitteren in de
lauwe zon. De middaguren bovenal waren verrukkelijk. Dan speelden zon en schaduw
door de gebronsde kruinen over de groene luiken en de gele muren; dan gloeide 't
goud der dorre wingerdbladen op het vlammend-rood der dakpannen; en de laatste
bloemen in het smalle randje langs den gevel stengelden en rankten in hun tengere
ijlheid op: gele en paarse asters met nog levendig-sterk groen en hier en daar ook
een vernepen stokroos, fel van kleur, maar die geen enkel blaadje meer bezat.
Die groote, weelderige rust der natuur, na al het milde baren van den langen zomer,
scheen zich ook weer, als ieder jaar, aan de menschen en de dieren mee te deelen.
De honden rekten zich lui op hun voorpooten uit en maakten weinig of geen kabaal
meer wanneer vreemden op de hoeve kwamen; de poezen lagen halve dagen lang te
slapen op 't plankier of op de vensterriggels; de kippen krabden ‘polken’ in den grond,
waarin ze zich dan wellustig neervleiden en 't zand alom over hun veeren deden
stuiven; en alweer ook stond de pa-o roerloos boven op het dak te glanzen als een
heraut van schoonheid in destralende zon. De veldarbeiders hadden het niet druk
meer. Hunne bewegingen schenen loomer en langzamer geworden. Men zag de
knechten rustig op hun kar gezeten naar den akker rijden; en de meiden liepen met
een korf of emmer in en uit de schuur of stallen, zonder zich te haasten. Gezang,
gelach weerklonken zelden meer en de gezichten hadden iets ernstigs en af en toe
bijna iets stroefs gekregen. Zelfs Dikke Roze, die er anders graag genoeg de pret en
de levendigheid in hield, was stil
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geworden en kwam slechts zelden meer met haar dolle kaartleggerij voor den dag.
Dat stille, dat ietwat gedrukte, hing wel in de lucht en paste bij het jaargetijde,
maar men voelde het vooral aanwezig in 't gemoed der meesters. Er was iets, - geen
mensch had precies kunnen zeggen wat, - iets dat drukte en benauwde, en zwaar
scheen van vage, toekomstige dreiging. Broeder en zuster schenen als vreemden, en
bijna als stille vijanden naast elkaar te leven. Tot woorden kwam het nooit, doch
men voelde een wederkeerige ontevredenheid en mistroostigheid en het was duidelijk
dat geen van beiden daar het leven naar zijn zin had. Meer dan ooit liep Florimond
afgezonderd in zichzelf teruggetrokken en Reinilde werd bleek en zag er slecht uit:
zij scheen stilaan, onder een heimelijk leed, te kwijnen in haar eenzaamheid.
Dikke Roze was over dat alles niet tevreden en schudde meer dan eens bedenkelijk
het hoofd.
- 'K zeg ulder dat 't nie 'n deugt en dat 't hier slecht zal eindiger, herhaalde zij
onheilspellend tot de andere arbeiders. En allen samen schoven zij soms ergens in
een hoekje, om over den toestand te praten.
Er waren vreemde geruchten in omloop. Er werd verteld dat Florimond en Reinilde
ook niet langer op de boerderij zouden blijven en dat zij reeds besloten hadden bij
hun vader op het dorp te gaan rentenieren. Ja, 't gemakkelijk leven trok hen aan,
hoewel zij nog zoo jong waren; en daar geen van beiden toch ooit trouwen zou, voor
wie moesten zij dan wel blijven werken en sjouwen?
Dikke Roze raakte opgewonden zoodra zij daarover sprak; zij had dit gehoord en
zij had dàt gehoord; er waren reeds geheime onderhandelingen aangeknoopt; men
had vreemde heeren gezien, op een marktdag bij Boerke, in het dorp; en er waren
ook vreemden rond de boerderij gekomen, ja, op een regenachtigen dag, tegen den
avond; Roze wist het van een buurvrouw die de mannen had zien loopen; enfin, ge
zoudt er van hooren: volgens Roze zou Kerstdag niet voorbijgaan zonder groote,
gróóte veranderingen op de hoeve.
Zij zetten allen bezorgde en ernstige gezichten zoodra dat onderwerp ter sprake
kwam. En het kwam vaak en meer en meer ter sprake. Zij vreesden de toekomst, met
nieuwe, onbekende meesters. Nu wisten zij precies wat ze aan hen hadden: het goede
en het kwade. Zij kenden hen door en door en 't was er mee te leven zooals 't was.
Maar hoe met nieuwen, die zeker gansch andere gebruiken, eischen en gewoonten
zouden invoeren? Zij werden soms chagrijnig onder het idee en Roze
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maakte zich boos en zei dat het alles de schuld der vrouwen was.
- De schuld van 't vreiwevolk! Hoe zeu! riepen al de anderen met verbazing uit.
Roze filosofeerde:
- Es onzen boas nou ne meinsch om allien op de weireld te leupen, zonder oeit ne
keer 'n scheun meisken tegen zijn onderveste te drukken!
- Lena! riep een lachstem.
- Joa, Lena, antwoordde Roze ernstig. Hoa Lena gewild, hij zoe op zijn scheun
hof gebleve zijn; hij zoe meschien mee heur getreiwd zijn en we woaren amoal te
goare gelukkig geweest.
Toen spraken zij over Lena, tot in 't oneindige.
Allen nu, wisten zij er alles van, tot in de kleinste bijzonderheden. Hoe dat zoo
had uitgelekt begreep geen mensch, maar zij kenden de historie der vijffrankstukken,
en die van Florimond's heimelijke bezoeken in het huisje van Lena's moeder, en die
van zijn nachtelijke zwerftochten door 't eenzaam veld.
- Hoe es 't toch meugelijk! Hoe es 't toch meugelijk! En zeuveel vreiwevolk op de
weireld zijn! gilde Roze het van verontwaardiging uit. - O! da 'k ik nog jonk woare!
zei ze met dof-sidderende stem.
De mannen hadden ondeugende pret; de jonge meisjes gichelden. Maar Dikke
Roze meende 't in ernst; zij keerde zich verbolgen tot de jonge meisjes om en riep:
- Ge zijt amoal dwoazekonten! Ge keunt zelve rijke zijn en ons gelukkig moaken
en ge 'n wilt verdeeke niet! Vliegt er nondedomme noartoe van as g' hem ziet, pakt
hem in ulder oarms en geeft hem 'n vloage totten in zijn gezichte: ge 'n zilt hem noeit
meer kwijt geroaken!
- O, die zotte Roze! schaterden zij allen.
Toen spraken zij weer over Lena en Oscar; en Sefrien wist te vertellen, dat er een
brief uit Amerika van Oscar aangekomen was: een brief aan een van zijn
dorpsvrienden, waarin hij allerlei belangrijks over het verre land en zijn nieuw leven
aldaar mededeelde. Hij scheen het er zoo bizonder naar zijn zin te hebben, zoo
buitengewoon goed van eten en drinken en niet te veel werk. slechts acht uren daags
en dan moest men zich nog niet eens haasten! Lena was al vijf kilo verstruischt sinds
ze in Amerika was en beiden waren het er over eens, dat ze nooit, maar nooit meer
naar Belzeland zouden willen terugkeeren, althans niet om er te blijven. Die brief
was zóó buitengewoon interessant, dat Sefrien gevraagd had om hem eens mee te
mogen nemen naar de hoeve. Dat wilde Oscar's vriend echter liever niet; - hij
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was bang dat hij zou zoek geraken, - maar hij had er zelf een paar eindjes voor hem
uit overgeschreven en Sefrien haalde een papiertje uit zijn binnenzak en vroeg wie
het wou voorlezen, daar hij zelf zoo slecht geleerd was.
Roomnietje van Daele bood zich aan. Glimlachend ontvouwde zij het viezig velletje
en met een mooi, frisch stemmetje las zij voor:
‘Ja, ja, beminde vriend, gij zoudt aardig kijken als gij ons hier nu moest zien.
Sindts wij hier zitten is Lena al vijf kilo verstruischt en als 't niet en ware van hare
moeder die ginter in Belzeland achtergebleven is, zou zij nooit aan Belzeland niet
meer denken, zegt zij en er is ook geen kwestie van dat zij er nog ooit zou willen
wonen. Ik ook niet, zulle, nog veel min dan zij. Mijn broer hier zegt dat wij wel zot
zouden moeten zijn om ginter in armoede te gaan zitten, terwijl wij hier fortune
kunnen maken.
Het is aardig dat er hier zooveel gesproken wordt over eenen oorlog, die misschien
door Belgie zal komen. Wij hebben daar ook wel eens iets van gehoord als wij op
Boerke Biebuyck's vlasgaard lagen te wieden, maar het is toch aardig dat zij er hier
nog veel meer over klappen; en er zijn hier al menschen die mij gezegd hebben dat
ik zeker wel naar Belzeland terug zal gaan als er ginter oorlog uitbreekt. Dat ziet ge
van hier, beminde vriend, dat ik mij ginter in armoe en ellende den kop zal laten
inslaan, als ik hier met mijne vrouw in ruste en veiligheid kan zitten en in eenige
jaren tijd eene schoone fortune maken! Laat ze ginter maar vechten als 't zoo verre
komt zooveel of dat zij willen, maar wees maar zeker dat ik er mij hier niets van aan
zal trekken. Ik zou wel moeten zot zijn, is 't geen waar? Nu, zooverre zal het ook wel
niet komen en ik en wil ook niet zeggen dat ik nooit in Belzeland terug zal komen.
Ik denk er wel eens terug te komen, maar voor een korten tijd, als ik hier eene schoone
fortune zal gemaakt hebben!’
Roomnietje zweeg. Zij vouwde glimlachend het briefje dicht en gaf het aan Sefrien
terug. Zij zaten daar allen een poosje stilzwijgend over na te denken. Wat er over
een komenden oorlog stond geschreven interesseerde hen geenszins. Dat was een
praatje, zooals men wel eens over 't einde van de wereld sprak, wat al zoo dikwijls
was voorspeld, en toch nooit gebeurde. Maar in hun nederig lot van arme menschen,
voor wie de mooiste uitkomst in 't verschiet een oude dag zonder te veel ontbering
was, schemerden en schitterden de tooverwoorden van Oscar als een ongekende
weelde van Beloofde Land; en meer dan een onder de ouderen voelde een soort
heimwee, dat de kans voor hem
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verkeken was, en in de oogen van de jongeren droomde starend een verlangen, om
er wellicht ook nog heen te gaan.
Het was een dag als goud zoo schoon en stil, een van de laatste, heilig-schoone
dagen van het najaar. Zij zaten op schafttijd onder een ouden pereboom in welks half
ontbladerde kruin nog enkele óverrijpe vruchten hoog hingen te blozen en de gloed
der langzaam naar het westen wegnijgende zon tintelde en speelde zachtjes op den
gelen muur en op de groene luikjes van de mooie boerderij. De kippen en de eenden
schitterden als luxe-vogels in dien luister en de pa-o wandelde groot en statig over
't erf, als een voorname dame, met een langen sleep. De laatste bloemen, gele, roode
en mauve, stonden onbewegelijk te schitteren langs den gevel.
Daar kwam de boer, met somber gezicht en gebogen hoofd van het land. Hij
schrikte haast toen hij het groepje werklui zag en nam een andere houding aan. Even
verscheen Reinilde op den drempel.
- Komt g' ouen vierboterham eten? vroeg zij met matte stem.
Florimond knikte, zonder een antwoord te geven. Hij klopte de aarde van zijn
klompen op den stroobundel naast de deur en stapte loom binnen.
Zwijgend keken de arbeiders elkander even aan. Dikke Roze schudde haar hoofd
en rees overeind.
- Hij 'n ziet er nie noar uit om totses te krijgen van de meiskes; wa zegt-e gij, Roze?
vroeg glimlachend-fluisterend een der mannen.
- Ik zegge,... antwoordde Roze; en bleef even steken... Ik zegge, dat de weireld 'n
eigenoardige parochie es,... en dat 't mij nog ne keer spijt, da 'k nie mier jong 'n ben!
voegde zij er voor de laatste maal aan toe.
Zij stonden allen op en lachten flauwtjes en trokken loom weer naar den akker
toe.

II.
Het wàs zoo! Het was, zooals Roze gehoord en gezeid en voorspeld had: Reinilde
en Florimond verlieten op hun beurt de schoone hoeve, om bij 't oude Boerke in het
dorp te gaan rentenieren!
De menschen geloofden 't eerst niet; de menschen konden 't, wìlden 't niet gelooven;
maar het was zoo, het wàs zoo: Reinilde zei het aan wie 't hooren wilde en Florimond
sprak het niet tegen: ook hij, evenals zijn zuster, had genoeg van het sjouwerig
boerenbedrijf, en snakte naar stilte en rust, op 't dorp, bij vader. Reinilde was zes en
dertig jaar oud
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en Florimond twee en dertig; de menschen noemden 't een daad van krankzinnigheid;
maar 't was zoo, zij hadden er genoeg van, de schoone hoeve ging in andere handen
over.
Zij ging over in de handen van een groot, talrijk gezin, veel ongehuwde broers en
zusters onder elkaar, harde werkers, maar zonder veel vermogen. Keijsders, heetten
zij. Zij waren uit een naburig dorp. Zij kwamen met hun notaris op de boerderij, om
alles over te nemen en ook het oude Boerke, dat er in maanden niet meer geweest
was, werd met de sjees uit 't dorp gehaald. Het duurde dagen vóór ze 't heelemaal
met elkander accoord waren en nog meer dagen vooraleer alles om en weer verhuisd
was, maar eindelijk was de acte geteekend en even vóór Kerstdag waren de Biebuycks
weg en de Keijsders ‘over’ en op oudejaars-avond had de groote ‘overhaalfeeste’
plaats.
Zij zaten aan lange tafels in de ruime keuken en een groot houtvuur flakkerde
lustig in den breeden haard. Boerke had de eereplaats, in zijn ouden leunstoel, met
den rug naar 't vuur; rechts en links van hem zaten Reinilde en Florimond en zijn
twee andere zonen met hun vrouwen; en verder hadden al de Keijsders, negen in
getal, plaats genomen, terwijl aan een tweede, lange tafel, bij den achterwand, al de
knechts en meiden van de groote hoeve aanzaten.
Zij aten en dronken allen zooveel en zoolang als zij wenschten of konden, en een
uitbundige luidruchtigheid heerschte. Die Keijsders leken flinke, vroolijke lui en een
van de zusjes was mooi, met blozende wangen en stralende oogen. Zij zat naast
Florimond en spande zich blijkbaar in om hem te behagen en te boeien. En Dikke
Roze, die dat van verre zag, en opgewonden was door drank en pret en eten, maakte
soms de gekste bewegingen en gebaren, lachte, knikte, schudde haar hoofd en sloeg
haar armen ten hemel, alsof zij overvol was van gevoelens en gewaarwordingen, die
zij maar niet met woorden kon uitdrukken. Dat duurde zoo den heelen maaltijd door,
tot dolle pret en opwinding van al de andere arbeiders; en toen de meesters eindelijk
opstonden om, vóór het donker werd, nog eens op het erf en in de stallen rond te
kuieren, nam zij plotseling haar besluit, stapte, in den luidruchtigen warboel, op
Florimond af, nam hem apart in een hoek, terwijl de anderen naar buiten stapten en
vroeg hem, op den man af:
- O, boas, o, boas, woarom hè-je da toch gedoan!
Florimond, die heel den middag stil en bleek en in zichzelf gekeerd aan tafel had
gezeten, keek de oude werkster stug en strak en met verbazing aan.
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- Watte gedoan? vroeg hij eindelijk, als met weerzin, op matten toon.
- Van die scheune, scheune hofstee te verloaten! antwoordde Roze met een trilling
in de stem.
Hij schrikte haast van haar woorden en zijn oogen gingen als van angst wijd open,
terwijl zijn bleeke lippen beefden. Zij stonden alleen in de keuken, midden in de
wanorde der schots en scheef verschoven stoelen rond de leege, slordige, lange tafels.
De kille grijsheid van het winteruur lag als een doodsche kleur over de kleine ruitjes
en 't vuur werd rooder in den haard, terwijl vage schaduwen onder de berookte balken
spookten en de stille hoeken van de ruime keuken reeds in duisternis afstompten.
- Ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen, da 'k ou dat azeu vroage, voer de
ontroerde meid met hijgende stem voort, moar 'k zoe toch zeuveel liever g'had hèn
hadde gulder hier gebleven.
- 'T 'n gijng nie meer, mee Reinilde, antwoordde de jonge boer met stuggen weerzin.
- Zal 't ginter, in 't durp, beter goan? vroeg zij.
- 'K 'n weet het niet! antwoordde hij somber.
Plotseling greep ze familiair zijn hand en keek hem aan, met tranen in haar oogen.
Zij had wat veel gedronken, zij was weemoedig gestemd en ontroerd en durfde meer
dan anders.
- G' hoadt hier moeten blijven, mee 'n firm, scheun meisken bij ou, fleemde zij.
Hij schrikte, ontweek haar blik.
- O! hoadde toch mee mij gesproken, ge zoedt heur wel g'had hên! drong zij
vrijpostig aan.
- Wie? riep hij.
- Lena.
Hij duwde haar van zich af, en een snik verkropte in zijn keel.
- Zaagt g' heur zeu geirne? vroeg zij dringerig.
- Joajik! joajik! joajik! 'K was er zot van! ontsnapte het hem dof. En hij zuchtte
zwaar en tranen kwamen in zijn oogen.
- O, hoadde toch mee mij gesproken! herhaalde zij.
- Zwijg! zei hij stug. 'T es nou te loate.
- Te loate en nie te loate, meende zij; d'r zijn nog al veel scheune meiskes op de
weireld. Da Keijsderken die nevens ou aan toafel zat,
- 'K 'n moet er nie van weten! riep hij. 'K 'n kan da volk nie uitstoan, nou da z' hier
in mijn ploatse komen!
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Zij zwegen; de gasten liepen langzaam langs de ramen en keken naar binnen.
- O, 'k weinsche da 'k iets veur ou kon doen! zei ze hartstochtelijk, toen ze voorbij
waren.
Hij gaf geen antwoord. Somber schudde hij het hoofd en staarde in het vuur.
- 'K zal d'r zot van worden! kreet hij eindelijk.
Zij vatte weer zijn hand en drukte die.
- As ik iets veur ou kan doen, gelijk watte, ge 'n moet moar spreken! zei ze. As ge
nog ne keer 'n meiske geiren ziet, kom bij mij. 'K zal moaken da ge ze krijgt. 'K hè
compassie mee ou, ging ze voort. Ge zij zeu rijke en op 'n zekere maniere zij-je
oarmer dan den oarmsten van ou wirkvolk.
Hij rilde en zijn gezicht verkromp van lijden.
- 't Geld es ons ongeluk! ons ongeluk! ons ongeluk! herhaalde hij wanhopig.
Weer kwamen de gasten langzaam voorbij het venster. Boerke stapte voorop,
leunend op zijn stokje en gilde hoog, alsof hij ergens op den akker was. De Keijsders
volgden hem, omringden hem eerbiedig, gaven hem gelijk in alles wat hij zei. Reinilde
liep apart met een der Keijsderkens en praatte vertrouwelijk met naar; en al de
anderen, meesters en werklui ondereen, volgden in bende, rookend en pratend, de
gezichten hoogrood, de schouders opgetrokken in de grijze kou, die mistig werd.
In een luidruchtige troep kwamen zij binnen en de ruime boerenkeuken werd
ineens bijna donker door hun opdringende menigte. Zij namen allen weer hun plaats
in aan de tafels en Roze gooide hout op 't vuur, terwijl de koffie werd gemalen en
de flesch brandewijn met kleine glaasjes rondging.
In 't laatste schemerlicht zaten zij weldra in aparte groepjes kaart te spelen. Zij
gilden hard en sloegen de bevuilde kaarten als met mokerslagen op de tafel neer. De
koffie geurde en de pijpen dampten. De verhitte koppen glommen. Het jonge, mooie
Keijsderken, dat aan den disch naast Florimond gezeten had, kwam weer naar hem
toe en poogde te vergeefsch hem in de algemeene vroolijkheid te doen deelen. Hij
had hoofdpijn, zei hij, voelde zich niet heel wel. Zij wilde ‘Hofman’ voor hem halen,
maar ook daarvoor bedankte hij en bleef maar liefst een poosje rustig naar de kaarters
kijken.
Trouwens Reinilde staarde bezorgd naar buiten door de grijze raampjes
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en oordeelde dat het tijd werd, met het oog op vader, om te vertrekken. Boerke
protesteerde. Hij amuseerde zich, hij zat daar goed en warm, zei hij, en wilde nog
een poosje blijven. Maar zij drong aan, stil en zeurig, zooals ze dat kon en kreeg dan
ook haar zin, gelijk het altijd gebeurde. De oudste zoon der Keijsders, die hen met
de sjees in 't dorp terug zou brengen, ging alvast aanspannen.
De sjees kwam voor en Boerke werd er in geheschen. Niet zonder tegenstribbeling,
want Boerke was een beetje aangeschoten en praatte nu van op de boerderij te blijven
slapen. Toen dat vermetel plan echter onvoorwaardelijk door Reinilde werd bestreden,
liet hij zich optillen en dan begon hij in de koude lucht te niezen, vijf, zesmaal na
elkaar, zoodat het hem benauwde.
- Zie je wel, klaagde Reinilde, we zijn al veel te lank gebleven!
Maar Boerke protesteerde weer, met de uiterste heftigheid, en vroeg nog een
laatsten borrel, om de kou te bestrijden, gilde hij.
Een der jonge Keijsderkens vloog naar binnen om de flesch te halen. En ondanks
alle tegenkanting van Reinilde, die haast op 't punt van schreien stond, schonk zij
lachend in en sloeg Boerke in één teug den drank naar binnen, griezelig morsend
over zijn kin en zijn mooie zwart-lakensche jas.
Toen reden zij onder luid gejubel van de achterblijvers weg.
Florimond zat op de voorbank naast den oudsten zoon Keijsders, die mende. Het
werd ineens zoo akelig doodstil in hem. Het prangde zoo, van triestige verlatenheid,
in 't grijze, kille winteravond-uur. Het drong hem als een prop de keel dicht en hij
kreeg tranen in zijn oogen. Wat had hij gedaan! Wat had hij gedaan! De droeve
woorden van de oude werkvrouw gonsden na in zijn mistroostig brein en hij kreeg
den indruk of hij levend naar een kerkhof werd vervoerd. Zijn mooie boerderij, ze
was als 't ware van hem weggestorven en heel de streek scheen hem in rouw waar
hij voorbijreed. Al die zoo welbekende hoeven, al die intime kleine huisjes, en iedere
boom en ieder slootje, het was iets van zijn eigen leven, dat hij voor altijd verliet en
dat te treuren scheen om zijn ontrouwheid. Hier en daar kwam in de schemering nog
een mensch van den akker die groette; hier en daar klopte nog dof een late
dorschvlegel in een schuur. En het was alles zoo bekend en het leek alles reeds
zooverre, als voor eeuwig verdwenen en versmolten in den grauwen mist, die
langzaam van de kale takken druppelde.
Zij kwamen aan het dorp. Reeds van verre zagen zij enkele lichtjes flikkeren en
er klonk ergens gezang en muziek in de straat. 't Is waar:
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het was oudejaarsavond; zij waren 't bijna reeds vergeten. Boerke babbelde en
brabbelde aanhoudend, achter in het rijtuig onder de kap en Keijsder zei tot Florimond
dat er zeker wel leute zou zijn vanavond in 't dorp en dat het wel aardig was om zijn
nieuw leven juist op zulk een avond te beginnen.
Florimond antwoordde vaag met een paar doffe woorden, maar voelde toch wel
iets van feestgezelligheid voor zijn eerste intrede. Hij had een beetje 't gevoel als van
een meneer die in het gure jaargetijde aan het triestig geworden landelijk leven
vaarwel zegt, om de meerdere beschaving en gemakken van het stadsleven te gaan
genieten.
Zij reden door de groote dorpstraat. Veel winkels en herbergen waren verlicht en
er was leven en beweging. Wie weet? Misschien zou het toch nog meevallen! Keijsder
keek met begeerige blikken rechts en links en slaakte even de verzuchting, dat hij
later toch ook, als alles goed ging, het gemakkelijk leven als dorpsrentenier hoopte
te kennen.
Zij kwamen op de plaats en hielden vóór het huisje stil. Poldientje, die hen reeds
van verre had hooren komen, stond hen, met open deur, op den drempel af te wachten.
Zij wenschte welkom en haalde 't smeulend pitje uit het kille gangetje, om Boerke
bij te lichten.
Met gekreun en gezucht en genies werd Boerke, nog steeds babbelend en pruttelend,
van onder de kap gehaald. Tibi kwam rochelend op waggelpooten aanzetten en
kwispelstaartte en kefte voor zijn meester.
- Ge moet binnen komen en nen dreupel pakken!, riep Boerke tot Keijsder. Maar
Keijsder wou zijn paard niet alleen laten staan en bedankte. Boerke drong aan, maakte
zich boos, sloeg met zijn stokje op de steenen. Toen stemde Keijsder erin toe een
borrel aan de deur te drinken en Boerke speelde op zijn poot tot Poldientje, ondanks
het zuchten en 't verbod van Reinilde, er hem ook nog een inschonk.
Keijsder wenschte goen avond en reed weg; en toen Boerke, tusschen Florimond
en Reinilde, steunend en kuchend en pruttelend en niezend binnen was gestrompeld,
sloot Poldientje de deur.
Zij waren in hun renteniershuis. Zij hadden voortaan niets meer te doen dan in
volle rust van 't gemakkelijke leven te genieten.

III.
Voor Reinilde ging dat van zelf. Zij had nooit anders gewenscht, zij had er jaren lang
in stilte voor gewerkt, evenals Meerken er destijds haar gansche leven naar gesmacht
had en van den eersten dag was ze eraan gewend, alsof ze nooit anders geleefd had.
Net als Meerken ging ze
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tweemaal daags ter kerk; net als Meerken zag ze vol eerbied en waardeering op naar
de rijke juffer Pluimsteert, naar de drie juffers Dufour, naar de twee juffers Pector
en nog anderen; net als Meerken bewonderde zij de deftige voornaamheid van den
dorpsnotaris met zijn vrouw. Ze was ook dadelijk lid geworden van de Congregatie
van het Heilig Hert; en dat bleek aldra een bron van onuitputtelijk genot te zijn: de
leden, allen ongehuwde, meestal rijpe maagden van streng-onberispelijk gedrag,
hadden geregelde bijeenkomsten in het klooster en de kerk; zij gingen samen in
processies en naar bedevaarten en kwamen ook wel, in intiemen omgang, bij elkaar
aan huis, zoodat Reinilde's dagen vol waren, vol van onverdeeld, compleet geluk.
Met Florimond ging het, in den beginne, ook boven verwachting goed. Hij genoot,
op zijn manier, van 't nieuwe en ongewone in zijn leven. Het waren grijze, koude
winterdagen; het sneeuwde veel, en regende, en modderde; het werd laat dag en heel
vroeg avond en hij waardeerde 't wel dat hij rustig en warm in zijn bed mocht blijven
liggen in plaats van onder kou en duisternis op de groote boerderij te moeten
rondploeteren. Hij ging natuurlijk ook tweemaal per dag ter kerk en op
processie-dagen droeg hij een flambouw achter het Heilig Sacrement, - dat hoorde
immers bij zijn renteniersbestaan, - maar verder had hij heelemaal geen plichten te
vervullen en hij kon zijn dag indeelen zooals het hem beliefde, zonder dat hij zichzelf
of wie ook eenige nalatigheid hoefde te verwijten.
Een zijner grootste genoegens was het lezen van zijn centenkrantje, elken ochtend
na 't ontbijt. Dat was een echte weelde en dàt alleen zou hem, althans voorloopig,
met het nietsdoend renteniersleven verzoend hebben. Hij las het van 't begin tot 't
eind, met onverzwakte en soms spannende belangstelling. Hij werd er wereldwijs
uit, hij leerde dingen kennen waarvan de meeste boeren op het platteland zelfs in de
verste verte geen benul hadden. In hem ontwaakte een weetgierigheid naar allerlei
en hij kon reeds heel aardig meepraten, met den dokter, met den notaris, met den
ouden schoolmeester, met den stoker en den brouwer, waar zij elkander in de
herbergen ontmoetten.
Ook de dorpsherbergen waren, als van zelf spreekt, Florimond's dagelijksche
uitkomst en gewone toevluchtsoord. Hij ging er 's ochtends en 's avonds, zooals hij
naar de kerk ging. Dat kon niet anders; het behoorde bij zijn leven van dorpsrentenier.
Een drinker was hij nooit geweest, maar wel kreeg hij heel spoedig de gewoonte van
drinken: een gewoonte die van lieverlede een behoefte werd.
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Het deed hem goed. Hij voelde zich sterker, flinker, helderder, als hij een paar
borreltjes gedronken had. Het leven werd hem lichter, vroolijker, zonder
zwaarmoedige tobberijen. Wanneer hij soms nog aan Lena dacht en aan 't verleden,
dan nam hij een borreltje en het verdriet verwazigde, smolt als 't ware uit hem weg.
't Verdriet, maar niet het beeld der mooie deerne. Integendeel. Zij kwam dan levender
en sterker vóór zijn geest; en hij was met haar in droomerijen en gedachten; zij zat
als 't ware naast hem, hij sprak met haar, zij was de zijne, geheel en gansch alleen
de zijne!
Dan kreeg zijn aangezicht een vreemde uitdrukking. Hij glimlachte in zichzelf en
staarde vóór zich uit, met verdwaalden blik. En de dorpelingen, die ook wel iets van
de geschiedenis met Lena af wisten, keken hem soms spottend aan en zeiden:
- Hè, Florimond, zit g' er al weer op te peizen!
Dan schrikte hij, eensklaps uit zijn betooverenden droom ontwaakt. Hij schrikte
en kreeg een kleur en zijn wenkbrauwen fronsten zich, boos. Lena... ja, hij dacht nog
steeds aan Lena! Maar hoe wisten zij het en wat ging het hen aan? Hij voelde een
vaag wantrouwen en een stille nijd verwrong zijn lippen. En hij stond op en vertrok,
geprikkeld en gekweld door iets dat diep in zijn hart gistte en woelde, als een zaad
van stormen die eens zouden losbarsten.

IV.
Gedurende den ganschen winter ging hij geen enkele maal meer naar de groote hoeve.
Hij ontmoette iederen dinsdag de Keijsders en veel andere boeren, die vroeger
zijn buren waren, op den marktdag in het dorp, en bracht met hen enkele uren door
en hoorde al de nieuwtjes uit 't gehucht; maar hoe ze ook aandrongen om hem af en
toe in hun omgeving eens terug te zien, hij kon er maar niet toe besluiten. t Was of
hij angst had om daar nu nog te komen.
Diezelfde angst, of afkeer, of wat was het ook, scheen hij te voelen om maar even
buiten de bebouwde kom van 't dorp te gaan. Hij liep soms tot de laatste huizen, als
onweerstaanbaar aangetrokken, daar waar de wijde velden begonnen; hij stond daar
even, peinzend-kijkend, als 't ware klaar om nu eens verder door te gaan; maar nooit
gebeurde het; altijd, na eenige oogenblikken weifeling, wendde hij zich om, en keerde
in het dorp terug.
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Dat duurde zoo den heelen winter. Hij was door en door dorpsrentenier geworden
en hij genoot van 't gemakkelijk leven, zonder eenig werk noch inspanning van
welken aard ook, evenals zijn zuster en zijn vader. Eerst toen de lente in aantocht
was en reeds de eerste vogels zongen, kwam er een vreemde onrust over hem. Er
was iets in de lucht dat trok en lokte, iets dat het hem onmogelijk maakte lang in 't
duffe, somber renteniershuisje te blijven zitten, iets dat in hem opwelde als lauwe
walmen van benauwing en hem naar buiten dreef, achter de huizen om, tot waar hij
de wijdte en de eenzaamheid der velden zag.
Daar stond ginds verre de molen te draaien dichtbij zijn vroeger gehucht. Het was
alsof dè groote wieke-armen hem met geweldige gebaren naar zich toe wenkten. Zou
hij toch maar eens gaan, al was 't slechts een kort eindje?... En hij ging, hij ging, hij
kuierde langzaam de velden in; en 't was of hij meteen herleefde.
't Was een der eerste dagen van April, de schoone wereld begon alweer groen en
blond te worden. De populierenkruinen droegen lichte pruiken, de hemel blauwde
heel diep, heel zuiver, met glanzend-witte, bolle wolkjes en tusschen 't heerlijk-jonge
groen der aarde zongen en kabbelden de snelle beekjes, blond-gezwollen nog door
de overvloedige vroege-voorjaarsregens.
Hij ging, hij ging en voor het eerst sinds maanden vulden zich weer zijn longen
met de frisch-gezonde, opwekkende buitenlucht. Hij werd er als bedwelmd en dronken
van en bleef voortdurend staan, om te kijken, te genieten.
Wat stond het koren al hoog! Het had reeds meer dan een voet lengte en de malsche
lentewind speelde er overheen, met lange, snelvliedende, als 't ware streelende
wateringen. Wat blonken schel de roode daken van de groote hoeven, alsof zij versch
gewasschen waren! En wat aaide zacht de zon zijn handen en zijn rug, hem tot in 't
hart verkwikkend en verwarmend!
Het juichte diep en jubelde in hem. Hij voelde zich blijde dat de lente weer gekomen
was, en zijn geboeide blikken volgden de leeuwerikjes in de lucht, hooger, hooger,
steeds hooger, tot in de glinsterende wolken, tot het hem pijn deed in zijn oogen en
hij er duizelig van werd.
Hij ademde diep en voelde nieuwe kracht door heel zijn lichaam stroomen. Hoe
kwam het dat hij vroeger, toen hij daar midden in leefde, die weelde nooit zoo had
gevoeld! Hij zag een boer met ploeg en paarden op zijn land, die, door een knecht
en een meid gevolgd,
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aardappelen aan 't planten was. Hij bleef staan om te kijken. Dat had hij vroeger ook
zoo vaak gedaan. En 't was zoo eigenaardig: terwijl hij daar nu roerloos stond en den
verschen geur der omgekeerde aarde opsnoof, kwam hem eensklaps 't water in den
mond, alsof hij iets heel lekkers proefde. De boer groette hem, hield zijn paarden
even stil, glimlachte en sloeg een praatje over 't mooie weer en het pleizier van nu
als rentenier te mogen wandelen. Florimond antwoordde op denzelfden toon en keek
toen naar den knecht en 't meisje, die met de aardappelmanden volgden. De knecht
was een reeds bejaarde man en deed hem aan Sefrien denken; maar het meisje was
jong en knap en had een levendig gezicht met felle oogen. Zij liep op bloote voeten
in de mulle, blonde aarde en zij had niets aan behalve een grauw rokje en een dun
katoenen jakje, dat den hals ontblootte en de zachte ronding van de borsten duidelijk
afteekende.
Florimond dacht aan Lena en een zee van vroeger leed en liefde woelde even in
zijn hart weer op. Maar 't duurde slechts een oogenblik. Hij keek naar 't meisje en
verlangde haar om haarzelve; hij had wel een hoop geld gegeven om haar nu even
wild te mogen in zijn armen drukken en te zoenen.
Hij liep verder door. De molen wenkte met zijn lange, roode wieken: ‘kom maar,
kom maar, kom maar’ en hij was weldra op zijn eigen gehucht, waar hij alles en
eenieder zoo goed kende. Wat leek het hem nu eindeloos lang geleden dat hij daar
geweest was! De menschen op den akker die hem kenden groetten hem met
vriendelijke blijdschap en hij verweet zich dat hij hem zoo lang verwaarloosd had.
Zou hij allen die hij kende nu eens op gaan zoeken? En zou hij ook eens naar de
groote hoeve gaan waar hij zoo vele jaren had geleefd en waar nu de Keijsders
woonden! Hij naderde en zijn hart begon sneller te jagen. Hij zag reeds in de verte,
tusschen de boomstammen van den kronkeligen zandweg, de gele muren en de groene
luikjes schitteren in de zon. Hij hoorde het geblaf der honden, hij zag een gewemel
van kippen op het plein vóór de deur en boven op het dak zat de pa-o en schreeuwde
schril, met zijn leelijke stem.
Hij aarzelde. Zou hij er welkom zijn, of niet? Hij had de Keijsders in den laatsten
tijd haast niet gezien. Hij voelde dat ze van elkaar vervreemd waren. Er had ook
nooit intimiteit bestaan; daarvoor kenden zij elkaar te weinig en te oppervlakkig.
Alleen Lucie, het jongste meisje, naast wie hij op het overhaal-feest aan tafel had
gezeten, kwam wel eens Reinilde in het dorp opzoeken en was altijd vriendelijk en
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aardig, ook met hem. Zou hij...! Hij had slechts meer den landweg dwars over te
steken en hij was er. Als Lucie bij voorbeeld nu uit het huis kwam en hem zag, dan
zou hij zeer waarschijnlijk... Terwijl hij talmde en aarzelde werd de wagenpoort der
schuur geopend en de oudste der Keijsders kwam over het erf, met een kar en twee
paarden. 't Was eigenaardig, maar dat ontnam Florimond eensklaps alle lust. Hij had
geen zin om met den jongen boer te praten. Als het Lucie of zelfs een der andere
meisjes was geweest, ja, dan wel: hij was in een stemming om met meisjes te praten;
maar met een man, neen... neen.
Werktuigelijk en fluks sloeg hij een zijweg in en was blijde dat de jonge boer hem
niet gezien had.
't Had hem een soort van emotie gegeven. Zijn hart klopte snel en 't duizelde even
in zijn hoofd. Waarom! Hij wist het zelf niet. Maar 't speet hem toch dat hij den
jongen boer gezien had en niet een van de meisjes. Trager volgde hij den kleinen
zijweg, met ietwat weifelende schreden. Het pad liep even tusschen slootjes en
populieren en kronkelde dan verder in het open veld. 't Was mooi, dat komen in het
open veld. Ineens lag daar de wijde ruimte van de vruchtbare landouwen onder den
schoonen, blauwen lentehemel, met de bolle, stralend-witte wolkjes. Er stonden ook
enkele werkmanshuisjes als kinderspeelgoed midden in die zee van tenger groen
daar neergezet en plots herinnerde hij zich, dat in een daarvan Dikke Roze woonde.
Hè, als hij nu eens even Dikke Roze ging opzoeken!
Hij glimlachte bij het idee en meteen was zijn besluit genomen: hij zóu eens, in 't
voorbijgaan, bij Dikke Roze aankloppen. Zou hij ook bij Lena's moeder gaan, die
een eind verder woonde en waar hij nooit meer sinds Lena's huwelijk en haar vertrek,
den voet had neergezet? Wie weet! Misschien wel. Hij was in een gekke stemming,
dien middag; in staat om onverwachte dingen uit te halen. Het leed over Lena was
nu wel getaand en haast vergeten: toch zou hij nog wel graag iets van haar willen
hooren.
Hij kwam bij Roze's huisje. Hij keek van op een afstand door het raampje en zag
vagelijk beweging daarbinnen. Roze was dus thuis. Dat had hij ook wel verwacht;
het was nu nog de stille tijd op 't land. Hij duwde 't deurtje open en in het korte
gangetje achter het houten schut vroeg hij, met luider stem:
- Es er gien belet? Mag ik binnen komen?
Een vlug getrappel van klompen en Roze's eigen verbouwereerd gezicht verscheen
achter het schut.
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- Wel Hiere godheid onzen boas! kreet zij, de beide handen in de hoogte.
- Es er gien belet? Mag ik binnen komen? herhaalde Florimond glimlachend.
- Kom binnen, boas, kom binnen! 'K ben doanig blije da 'k ou ne keer zie! D'r es
belet en geen belet. Ge zilt hier 'n kennesse vinden! babbelde Roze gejaagd aan een
stuk door, terwijl ze op zij ging om hem binnen te laten.
Florimond trad aarzelend in 't keukentje en daar zat bij een tafeltje Lucie, het
jongste meisje van de Keijsders.
Het was een aardig, vriendelijk meisje, en frisch en mooi ook, zooals ze daar bij
het tafeltje in het klein huisje zat. Zij had roze wangen en grijsblauwe oogen die
bizonder straalden en haar glimlach ontblootte de mooiste tanden die men denken
kon. Jammer dat haar teint een weinig ontsierd was door kleine, gele sproetjes.
- 'Kijk kijk, wie zoe da gepeisd hèn! riep Florimond verrast.
- Hè-je op 't hof geweest? glimlachte het meisje aanvallig.
- Nien ik, bekende Florimond. 'K was wel zeuverre te wege; moar 'k zag ou broere
mee zijn peirden wigrijen en 'k was schouw da 'k meschien zoe derangeeren.
- Ge 'n derangeer gij noeit, ge zij altijd welkom, verzekerde Lucietje met haar
vriendelijksten glimlach.
Florimond nam een stoel en ging zitten. Roze liep geweldig druk en gejaagd heen
en weer, alsof er een allergewichtigste gebeurtenis voorviel. Zij wilde absoluut koffie
zetten voor Florimond en ook voor Lucietje; maar beiden verontschuldigden zich:
Florimond had pas koffie gedronken vóór hij van huis ging; en Lucietje had geen
tijd en moest zoo spoedig mogelijk naar de boerderij terug: zij was immers maar
gekomen om aan Roze te vragen of men de volgende week op haar kon rekenen om
in de haver te wieden. Toch bleef het jonge meisje nog een poosje babbelen en zitten;
zij scheen behagen te scheppen in de onverwachte ontmoeting met Florimond; zij
vroeg hem naar Reinilde en naar allerlei in 't dorp, waar zij nooit anders dan 's zondags
komen kon; en toen zij eindelijk opstond was het met een soort van spijt en nogmaals
drong zij er op aan, dat Florimond hen toch vooral eens een bezoek zou brengen, als
hij nog eens in de buurt kwam. Hij hoefde heusch niet bang te zijn om hen te
derangeeren; hij zou er altijd, ten allen tijde welkom wezen.
- Nou, boas! zei Roze, de beide handen op haar heupen zettend,
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toen het meisje de deur uit was. Wa zegt-e doar wel van! As de dieë ou nie geirn 'n
ziet! Z' es zot van ou. Zeu woar of da 'k hier stoa!
En roerloos staarde zij hem aan, met schitterende oogen.
Florimond glimlachte, een tikje ijdel. Wat had hij dan toch vandaag, dat de meisjes
zoo vriendelijk tegen hem deden! Eerst die daar op 't land, met haar aardappels, en
nu ook dat aardig Keijsderken! Ja, hij had het natuurlijk wel gesnapt, dat ze lief met
hem wou zijn, maar hij hield zich groot, deed of hij 't niet gemerkt had, of het hem
niet schelen kon. Maar hij was opgewekt en zelfs eenigszins opgewonden; hij zei
iets ondeugends en knipoogde naar Roze, die even schaterlachte, en haar armen in
de hoogte sloeg en nog eens herhaalde, zooals ze destijds gedaan had:
- O, boas, 't es toch zeu spijtig da g' op ou scheun hof nie meir 'n zijt. Hoadt-e mij
vroeger toch gesproken!...
Die plotselinge herinnering aan het verleden schrijnde even diep in hem. Zijn
gelaat versomberde en het bedierf zijn vroolijke stemming.
- Es er nog nieuws van heur? vroeg hij, op Lena doelend.
- D'r komen nog al dikkels brieven van Oscar, berichtte Roze. Ze schijnen 't ginter
goed t' hèn. Moar 't zijn onneuzel brieven. Hij klapt altijd van dien oorlog, die hier
moe komen en dat hij ginter blijft as 't er hier oorlog komt, zegt hij.
Florimond haalde minachtend zijn schouders op.
- 't Es ne lafhertigoard! schimpte hij. - En bovendien, hoe keunen ze da ginter
weten dat er hier zal oorlog komen! As er doar prijkel van woare, we zoên 't wij toch
zeker wel iest weten.
- 't Es 't geen da 'k euk zegge! beaamde Roze.
Zij zwegen een poosje. Toen zei Roze:
- 't Schijnt da ze ne kleinen verwacht tegen de Meimoand.
Hij schokte er van op en 't prikkelde hem even, met scherpe jaloezie.
- Zeu! riep hij.
Hij was een beetje bleek geworden en zijn lippen trilden. Zijn wenkbrauwen
trokken zich samen; hij staarde boos en nijdig.
- Tuttuttut, ge 'n moet doar gien verdriet in moaken! riep Roze op luchtigen toon.
Peis liever op Lucietsjen en treiwt er mee. Ge keun ze krijgen as ge wilt.
- 'K 'n treiwe niet, mee niemand! riep hij bits.
Zijn prettige stemming was bedorven. Roze voelde dat ze onhandig was geweest.
Zij zuchtte en praatte weer van koffie zetten om dat goed te maken.
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- Gee mij liever nen dreupel, zei hij kregel.
Roze scheen de wanhoop nabij.
- Och, Hiere, boas, es da nou toch nie ongelukkig: 'k hè gisteren mijn loaste
gloazeken uitgeschonken! kreet zij.
- Goan hoalt ou 'n nieuwe flassche, in de Linde! zei hij kortaf. En duwde haar een
dubbel-frank-stuk in de hand.
- Goed, boas, goed, boas! Zilt-e gij hier te binst thuiswachten? vroeg ze, alvast
haar blauwe schort losmakend.
Terwijl hij tamelijk stug van ja knikte schoof een vlugge schaduw buiten voorbij
't raampje en 't oogenblik daarna werd de deurklink opgelicht.
- Gien belet? klonk een jeugdige meisjesstem van achter 't houten beschot in het
gangetje.
- Och Hiere, Roomnie! Es da mij doen verschieten! riep Roze, die ijlings toegesneld
was. Kom binnen, jong, kom binnen, zei ze zachter, op aanmoedigenden toon. Kijk
ne keer wie dat er hier es!
Glimlachend kwam het meisje binnen en toen ze zoo gansch onverwacht haar
vroegeren baas ontwaarde, kreeg ze een vurige kleur.
- Ha moar jongens toch! riep ze, haar handen in elkaar slaande.
Florimond lachte, ineens weer opgefleurd. Zou hij nu al de leuke jonge meisjes
van 't gehucht ontmoeten, op dien mooien lentedag! Hij keek Roomnietje vrank en
peilend aan en zij bloosde nog sterker onder dien doordringenden blik. Zij was wel
aardig opgegroeid sinds die enkele maanden dat hij zijn boerderij verlaten en haar
niet meer gezien had: niet bepaald mooi, maar wel pittig; een beetje bruin van tint,
maar met kleine, levendige oogjes die verleidend lachten en een mond met roode
lippen, die geschapen scheen om zoenen te geven en om er te krijgen. Hij had een
ondeugende pret in haar groote bedeesdheid; hij wenkte haar naast zich op een stoel
en zei:
- Kom, zet ou moar op ou gemak. Roze die goa ons ne firmen dreupel hoalen in
de Linde.
- Joajik, zei Roze, een nettere schort aanrijgend. Pas gulder binst te goare scheun
op mijn kinders.
Zij lachte luid om haar grappige toespeling op een huwelijk dat steeds kinderloos
gebleven was en met een dikke leege flesch onder haar schort rende zij naar de deur.
- Roze! Roze! riep Florimond haar na. Neem, brijng euk wa suiker mee om in den
dzjenuiver te doen; da es goed!
En hij gaf haar nog eens een twee-frank stuk.
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- Hooo! Da zal smoaken! juichte Roze met een hooge kleur.
- 'K 'n mage toch nie lang blijven, zei Roomnietje zoodra de deur weer dicht was.
Lucie es mij kome vroagen om moandag in d'hoaver te goan wiên; en 'k kwame ne
keer infermeeren of da Roze euk gevroagd es.
- Joa, z'ès gevroagd; Lucie hè hier geweest; ze 'n es nog moar percies wig, berichtte
Florimond.
- 't Docht mij da 'k heur langs 't wegelken zag goan, meende Roomnietje.
Er was een korte stilte. Zij keken beiden door het kleine raampje, naar het mooie,
groene lenteveld daarbuiten. Alles was zoo frisch en jong en groen onder den blauwen
hemel met de witte wolkjes, dat er als 't ware een doorschijnend-groene atmosfeer
hing over 't land, die tot in het kleine werkmanshuisje binnendrong. De witte
gordijntjes om het raampje leken wel groenachtig getint, de lichte wanden hadden
groenachtige glanzingen, het tafeltje, de ruggen van de stoelen, de bruine kast der
klok, die langzaam tikte in een hoek, leken als 't ware met groen gepolijst.
- Da es toch scheun lenteweer, e-woar! zei Roomnietje.
Zonder te antwoorden strekte hij langzaam zijn linkerhand tot haar uit en lei die
op haar rechterknie. Het vuur schoot op haar wangen, maar haar roode lippen
glimlachten en haar bruine oogen glinsterden en zij trok zich niet terug.
Hij schoof zijn stoel dicht bij den hare en sloeg zijn arm om haar middel.
- Pas op, fluisterde zij, Roze zal goan weere komen.
Hij gaf geen antwoord. Zijn keel hikte droog en zijn gezicht zag bleek,
groenachtig-bleek in de groenachtige schemer-atmosfeer van 't klein vertrekje. En
plots greep hij haar wild in alle bei zijn armen en plakte zuchtend een zoen op haar
mond, als om haar op te eten.
- O, gie zot; past toch op! brabbelde zij.
Hij liet haar los, en beiden keken naar elkaar, met sprekende oogen.
- Roze zal 't zien, ge zij heelegansch bleek, lachte zij.
Weer vloog hij op haar af en omsloot haar nog wilder.
- Toe, loat mij los! hijgde zij; z'ès doar!
Vóór het raampje passeerde vlug de dikke gestalte van Roze, de hand onder het
schort dat bochelde, als van een vrouw in zwangerschap. Zij kwam binnen, hijgend
nog van het gehaaste loopen; zij zag
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de twee daar zitten: hij ontdaan en bleek en zij rood en warm, en met den eersten
oogopslag begreep ze.
- Weet-e watte, glimlachte zij; loat ons hiernevens in de koamer goan; ge keun
nie weten; dat er soms iemand moest binnen komen.
Zij duwde een binnendeurtje open en ging hen voor, onder het lage deurgat even
buigend.
- Joa moar, Roze, 'k 'n mage niet lange blijven, zille, aarzelde Roomnietje.
- Ge 'n moet gij nie lange blijven, moar we zijn hier meer op ons gemak, zie,
meende Roze. Kijk, 'k hè hier mijn gloazen en mijn lepelkes. Zet ulder.
Haastig liep zij naar een kast in den hoek, haalde er 't noodige uit, vulde de glaasjes
met suiker en jenever. Proficiat! zei ze, aanklinkend.
Zij dronken en Roze vulde de glazen nog eens. 't Was lekker. Het stroomde zoet
naar binnen met dat beetje suiker, meende Roze. Zie-je wel, zei ze, ge zijt hier gerust
en stille; d'r kan hier niemand komen. En bovendien 'k zal 'n eug in 't zeil houen. Zet
ulder doar moar op ulder gemak; 'k moe weere noar mijn wirk en, weet-e watte:
schuift de grendel op de deure, 't es lijk of ge dan van de weireld af woart.
Zij schonk haastig nog eens in, dronk in één teug leeg en meteen was ze weg, de
deur achter zich toetrekkend.
- Ha moar jongens toch! fluisterde Roomnietje pal van verbouwereerdheid.
Zij stonden in een klein en laaggebalkt vertrekje, vóór een rond tafeltje en twee
stoelen. Het buitenluikje was half dicht geduwd en het slechts vage klaarte binnen
en tegen den achterwand stond een bed, onder een verkleurd, gebloemd behangsel.
- Roomnietje, zuchtte hij. En nam haar weer onstuimig in zijn armen. Zóó wild
was hij, dat zij er onder struikelde en bijna viel:
- Past op, ge goat mij zeere doen, hijgde zij.
- O, Roomnietje! Roomnietje! kreunde hij, buiten zich zelf. En hij tilde haar
heelemaal van den grond op, als om met haar weg te loopen.
- Doe te minsten de grendel op de deure, smoorde zij.
Die enkele woorden, waarin haar toestemming en overgave lag, maakten hem dol.
Zonder haar los te laten, zoo van den grond opgetild, schoof hij met de eene hand
den grendel voor en droeg haar naar den hoek van 't kamertje, waar 't bed stond...
In 't keukentje daarnaast was Roze stilletjes aan 't neuzelen gegaan.
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V.
Dien zomer begrepen de menschen, welke Florimond goed kenden, niet, wat er wel
plotseling met hem mocht gebeurd zijn.
Hij scheen ineens een ander mensch geworden. Hij, de meestal stugge zwijger,
werd een rumoerige prater. Hij, de doorgaans eenzame en in zichzelf teruggetrokkene,
was nooit meer thuis te vinden, snakte aldoor naar omgang met andere menschen.
Hij, de sobere, zat gansche dagen en soms halve nachten in allerhande herbergjes en
kroegjes, waar hij gul trakteerde en veel geld kwijt raakte.
De weelde van 't gemakkelijk leven is hem naar het hoofd gestegen, zeiden de
menschen.
Er was een soort gejaagde koorts in hem gekomen, alsof hij zich nu razend haasten
moest om van alles volop te genieten. Het was alsof hij veel verloren tijd had in te
halen en nog meer te vorderen op een toekomst, die duister en onzeker was. Het
scheen vooral alsof hij haast had met t genieten van de liefde, met dàt genot althans
't welk door den omgang met de vrouw in korte, vlugge stonden en ten koste van wat
geld kan genoten worden.
Geregeld nu, kwam hij in het huisje van Dikke Roze en ontmoette er Roomnietje.
Maar Roomnietje was niet de eenige: hij had nog andere toevallige vriendinnen van
een dag of van een uur, die hij om het even waar opspoorde; en af en toe ging hij
ook naar de stad, en werd daar soms gezien met vreemd gezelschap, in tingeltangs
en bioscopen, wijn drinkend, lawaai-makend, dronken wordend, tot hij al zijn centen
kwijt was en wel eens aan de deur werd gegooid.
In 't dorp, waar dat alles gauw genoeg bekend geworden was, bekwam men maar
niet van de ontzetting en verbazing. Het werd in korte weken een publiek schandaal,
en de menschen liepen er van samen. Boerke, die maar half begreep wat er gebeurde,
zat hoofdschuddend in zijn hoek te zuchten; maar Reinilde schaamde zich vreeselijk
voor al haar deftige kennissen en was reeds heimelijk haar nood gaan klagen bij
meneer de pastoor die, trouwens zonder eenig resultaat, ernstig met Florimond
gesproken had.
Raar was het onderhoud tusschen die beiden geweest. Meneer de pastoor werd
stil en plechtig, alsof er een stervenszieke in huis was, door de diep-gedrukte Reinilde
in de ‘beste kamer’ geleid en 't oogenblik daarna stond Florimond vóór hem, stug,
somber, het randje van zijn pet zenuwachtig tusschen zijn vingers frommelend.
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- Zet ou, Florimond, zet ou, jongen, zei op zachten, verzoenenden toon meneer de
pastoor.
- 'K blijve liever stoan, menier de pàster, antwoordde Florimond kortaf.
- Lijk of ge wilt, mijne vriend. - En bedaard, langs ruime omwegen, begon meneer
de pastoor over het geval te spreken.
Florimond luisterde, roerloos, de wenkbrauwen gefronsd, de lippen gesloten. Het
was alsof hij hoorde naar iets zeer vervelends, dat hem toch eigenlijk niet aanging.
Alleen uit ontzag en eerbied voor den geestelijke scheen hij daar te blijven staan.
Eindelijk maakte hij een beweging met de hand en verklaarde, onverwacht, gewichtig:
- Menier de pàster, gij zij ne meinsch, ne-woar, en ik ben ne meinsch!
Met verbazing, en geheel uit zijn rede geslagen, keek de geestelijke hem aan. Zijn
groote, ietwat bolle blauwe oogen, fletsten strak op Florimond en even schudde hij
zijn hoofd met grijzende, vettige krullen om de slapen.
- 'K 'n verstoa ou nie goed: wa wilt-e zeggen, mijne vriend! vroeg hij na een poos.
- Da 'k wille zeggen, menier de pàster, antwoordde Florimond, dat-e gij 'n gedacht
hêt en da 'k ik euk 'n gedacht hè.
- Natuurlijk, stemde meneer de pastoor dadelijk toe; natuurlijk, mijne vriend, iedere
meinsch hè zijn gedacht. 'T'n es moar de kwestie wat dat er goed es en wat dat er
slecht es.
Florimond werd zenuwachtig. Hij kronkelde zijn pet tusschen zijn duimen en zijn
bleeke lippen beefden, alsof hij heel veel had te zeggen, maar niet de geschikte
woorden vond.
- Woarom n treiwt ge niet as ge 'n vreiwemeinsch neudig hêt! vroeg plotseling de
geestelijke, hem vlak en strak in het gezicht aankijkend.
Een kleur steeg als een roze golf over Florimond's gezicht en bleekte langzaam
weer weg. Hij gaf niet dadelijk antwoord.
- Da jongste meisken van Keijsders, bijvoorbeeld, Lucietjen, 'n zou misschien nie
beter vroagen.
Weer steeg de gloedgolf over Florimond's gelaat en bleekte langzaam weg.
- 'K ben mijn hof kwijt! Hoa 'k ik op ons hof keunen blijven... zei hij eindelijk met
een doffe stem, die even van ontroering hikte.
Meneer de pastoor haalde zijn schouders op.
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- D'r zijn toch nog ander boerderijen, meende hij.
Florimond scheen aan een geweldige, diepe emotie ten prooi. Het woelde in hem
van gewaarwordingen en gedachten, maar 't was alsof hij zijn onstuimige gevoelens
niet kon uitddrukken. Eensklaps ontsnapte hem een snik en tranen kwamen in zijn
oogen. Verbaasd keek de pastoor hem aan.
- Menier de pàster, begon hij eindelijk met inspanning, in afgebroken woorden,
'k 'n kan... k 'n kan d'r geen reden van moaken, da 'k op... mijn scheun, groot hof nie
meer 'n ben. 'K hè gepeisd, da 'k het hier zoe geweune worden er in 't begin ging het
euk goed; moar mee 'd'ieste scheune doagen hè 'k gevoeld dat 't nie 'n zoe goan en
nou... nou zoe 'k wel mijn hand loaten afkappen, menier de pàster, om weer op mijn
scheun hof te zijn.
De geestelijke maakte een beweging en wilde iets zeggen, maar Florimond viel
hem dadelijk opgewonden in de rede: het borrelde uit hem op, hij was niet meer te
houden; en onstuimig, in gehorte zinnen, voer hij voort:
- Ge meert gij, e-woar, menier de pàster, da 'k ik ne slechten ben, da 'k drijnk en
achter 't vreiwevolk leup uit slechtigheid. 'T'n es anders met as uit verdriet, om mijn
verdriet te vergeten. 'K zal ou alles zeggen, menier de pàster, alles. 'T'es al joaren
lang da 'k 't opkroppe en 'k ben blije da ge gekomen zijt. 'K hè altijd willen treiwen,
menier de pàster; moar 'k 'n hè noeit nie gemeugen. 'K'n kon noeit gien vreiwemeinsch
vinden die geld genoeg bezat om op da scheun, greut hof te komen. Voader en moeder
hên altijd ulder leven lang gezeid: ‘Past op, jongen, da ge nie 'n doet lijk Ivo en Lewie
die onder uldere stoat getreiwd zijn! Treiw rijk of 'n treiw niet. Blijf mee Reinilde
op 't hof!... Joaren en joaren lang hè 'k 't uitgehouën, menier de pàster; moar ne
meinsch es ne meinsch!... 'K hè 'n meiske geiren gezien, menier de pàster; 'n oarm
meiske, Lena, eene van ons wirkmeiskes. 'K was zot van heur, en 'k zoe d'r mee
getreiwd zijn euk, ondanks alles, moar ze zag 'n ander geiren en z'es mee hem noar
Amerika gegoan. 'K hè d'r wried veel verdriet in g'had, menier de pàster. 'T'n was
mij 't leven nie mier weird en 'k hè mij deur Reinilde loaten overhoalen om hier in
't dorp bij voader te komen weunen. En nou dat 't te loat es goa 'k er van deud, menier
de pàster, deud van berouw en verdriet! Ge verwijt mij da'k ginder in Dikke Roze's
huis altemets bij 'n meiske goa zitten, bij Roomnietje, die vroeger op mijn hof gewirkt
het. Ge'n moet mij nie geleuven, menier de pàster,
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moar 't es om nog ne kier iets van mijn vroeger leven te voelen da 'k het doe. Ge 'n
moet mij nie geleuven, moar as ik al van verre de muren van mijn scheun hof zie,
begin mijn herte te kloppen en zoe 'k keune schriemen, menier de pàster. As ik van
verre de kiekens veur de deure zie leupen in de zonne, as ik Duc en B'ron aan ulder
kot heure bassen, en de pa-o op 't dak heure roepen, as ik 'n kerre van 't hof zie rijjen,
ge meug het geleuven, menier de pàster, 't sloat aan mijn herte, 't sloat aan mijn
herte...
Hij zweeg. Zijn adem zwoegde en de tranen rolden langs zijn wangen. Zijn vingers
beefden zenuwachtig om het randje van zijn pet. De pastoor zweeg. Hij scheen
ontredderd en vergeefsch te zoeken naar de woorden, die hier zouden kunnen troost
aanbrengen. Het was een goede, oude man van alledaagsche plichtsbetrachting, maar
die er weinig was op voorbereid om in ingewikkelde gevallen van het zieleleven raad
te schaffen. Hem kwam de toestand niet zoo tragisch voor. Als Florimond nu maar
met het Keijsderken kon trouwen, dan kwam alles weer in 't reine, meende hij, dan
kon hij immers op zijn mooie boerderij terugkomen zooveel als hij maar wilde; en
hij begon daar nog eens over, en somde al de voordeelen van een dergelijke schikking
op, en zei hoezeer dat rust en troost zou brengen in het gemoed van Reinilde en hoe
het de laatste levensdagen van zijn ouden vader nog zou opfleuren.
Maar Florimond reageerde niet meer. Er kwam eensklaps iets mats in hem na zijn
hartstochtelijke ontboezeming en hij verzonk weer in een stug stilzwijgen. 't Was of
de woorden van den priester niet meer tot hem doordrongen. Hij knikte verstrooid
met het hoofd, haalde zijn schouders op, beloofde vaag den raad van meneer den
pastoor ernstig te zullen overwegen.
De priester was opgestaan. Hij had het benauwd gekregen van de inspanning in 't
kleine, duffe kamertje, zijn bolle, fletse oogen puilden, zijn adem hijgde en
zweetdroppels parelden op zijn glimmend voorhoofd. Met dikke schouders strompelde
hij naar de deur, door Florimond gevolgd. Even verscheen in 't gangetje, bij de
keukendeur, de haastig weghollende rok van Poldientje en het ontsteld gezicht met
roode koonen van Reinilde. Maar beiden deden of zij meneer de pastoor niet zagen
en Florimond bracht hem alleen tot aan de voor deur.
Toen de deur op hem dichtsloeg heerschte weer in 't kleine renteniershuis de
doodsche stilte van een graf.
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VI.
En nu bloeide nog eens weer volop de rijke zomer over 't schoone land. Nooit was
er schooner, rijker, milder zomer geweest. Het was de glorie van de vruchtbaarheid
in heilig-stil-sereene dagen. De gansche streek scheen zoet te glimlachen. En
Florimond leefde weer buiten, van den ochtend tot den avond, in de weelderige
velden.
Hij zocht iets, - hij wist niet wat, - iets dat overal scheen aanwezig te zijn en dat
hij nergens kon vinden. Hij stond, in roerloos staren, vóór het rijpende koren, dat in
blonde golvingen, onder het streelen van den wind over de verten deinde; hij stond
vóór de fluweelige vlasakkers, die teerblauw bloesemden, als lichte weeldetapijten
van hemelsche pracht op aarde, hij stond vóór het koolzaad dat vlamde en hij stond
vóór de malsch-geurende roze klavervelden, die gonsden van bijen en leefden van
kapellen, en zwoel schenen te ademen in 't langzaam op en neer gaan van de lichte,
glinsterende vlinderwieken.
Hij zocht... hij zocht zijn eigen deel van weelde en genot in al die rijke
overtolligheid. Hij zocht wat hij bezeten had en klakkeloos had losgelaten: zijn leven,
zijn eigen, rijke leven op de schoone hoeve die nu van een ander was en waar hij
nooit meer anders dan als vreemdeling, bijna als indringer, den voet zou mogen
zetten. De schoone Lena was vergeten, of kon hem niet meer schelen; het aardig,
aanhankelijk Roomnietje was niets anders voor hem dan een vluchtige caprice waar
hij reeds genoeg van had en het jonge Keijsderken had hij lief en haatte hij
terzelfdertijd;... dat waren allen maar kleine gedeelten van zijn leven, - maar zijn
leven-zelf was hij kwijt, - kwijt door de vroegere schuld van zijn vader, van zijn
moeder, van Reinilde en ook door zijn eigen domme schuld; en daar geraakte hij nu
niet meer overheen, dat maalde in zijn hoofd, dat vergalde zijn gansche bestaan en
vervulde hem met haat en woede tegen allen die er met hem schuld aan hadden.
Soms droomde hij, soms wenschte hij, dat de schoone boederij niet meer bestond,
dat zij was vernield of afgebrand. Het zou hem goed hebben gedaan als hij had kunnen
ervaren dat de oogst mislukte, dat het vee ziek werd, dat de menschen gedrukt en
tobberig op den akker liepen. Maar die weelde, aldoor die weelde, aldoor die
overvloed van alles in dat schoone zomerjaar, het maakte hem ziek, het maakte hem
ellendig; en in het schoonste van de lange dagen ging hij snakken

Groot Nederland. Jaargang 16

267
naar het gure jaargetijde, naar wind en regen, naar modder en naar koude, naar korte
dagen en naar eindelooze, donkere avonden, om dan weer in harmonie te zijn met
zijn bedroevende gedachten en gevoelens, in het benauwde, duffe, dorpsche
renteniershuis, met zijn suffen, ouden vader en bekrompen kwezel-zuster, om dan
weer te leven dat ellendig gemakkelijk leven waartoe hij zich zoo onbegrijpelijk had
laten verlokken en dat het grijze graf was van zijn jeugd, zijn wilskracht, zijn fleur
en zijn illuzies, het stik-benauwde graf waarin hij levend te vergaan zat.

VII.
Zoo waren zijn gedachten en gevoelens in dien schoonen, rijken zomer: gedachten
zonder uitkomst en gevoelens zonder doel, toen van lieverlede iets anders, iets
vreemds, iets nieuws, opwindend en angstwekkend, zoowel in zijn leven als in het
leven van alle andere menschen kwam.
Iets, waar soms over gesproken werd, sinds jaren reeds. Iets, waarvan men las in
de couranten, maar zooals men leest van dingen die verzonnen zijn en toch nooit
zullen gebeuren. Iets, dat vroeger wel gebeurd was, in barbaarsche, oude tijden, maar
dat nu, in dézen tijd, en dan nog wel in Vlaanderenland, onmogelijk nog kón gebeuren.
De Oorlog!....
De menschen zeiden, en de kranten schreven, dat er zou oorlog komen in het land!
Niemand geloofde er aan, maar een onrust woelde en hing als 't ware over alles heen.
Er werden de gekste geruchten verspreid, waarvan het onmogelijk bleek het ware
of onware na te gaan. Er was opnieuw een brief gekomen van Oscar uit Amerika,
die den naderenden oorlog voorspelde, - was het niet onbegrijpelijk en
onuitstaanbaar-ergerlijk, dat zulke onheilspellende berichten telkens weer van uit
Amerika moesten opduiken? - een brief, waarin die zelfzuchtige lafaard alweer
herhaalde, dat men in de ‘old country’ zooals hij zijn eigen vaderland noemde, vechten
kon zooveel men wilde, maar dat hij er zich niet aan storen zou. Dat leek natuurlijk
klare onzin; maar er waren andere verschijnselen, die de onrust en onzekerheid
verergerden. Zonder dat iemand wist of begreep hoe zulks kwam, was er eensklaps
zoo goed als geen goud-of-zilver-geld meer in omloop, terwijl enkele levensmiddelen,
zooals vruchten, kippen, eieren, konijnen tegen een spotprijs
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werden aangeboden, en andere ofwel heel duur, of plotseling niet meer te krijgen
waren.
Automobielen vol militairen reden in razende vaart langs de eenzame wegen,
zonder dat een mensch begreep wat daar de oorzaak of het nut van was. Toen viel
plotseling, als een slag uit de lucht, het oproepingsbevel van tien militie-lichtingen
en gedurende dagen en nachten waren de dorpen gevuld met het rumoer van
heentrekkende soldaten, die zoo, van een uur op het ander, het rustig veldwerk hadden
moeten staken, om 't geweer ter hand te nemen. Veel schreiende vrouwen en kinderen
begeleidden den aftocht en velen, onder de opgeroepenen, waren bedronken, en
brulden, en scholden, en vloekten en lachten, en schreiden alles ondereen, terwijl
anderen, met sombere gezichten naast hun pakje zaten, in stom-roerlooze wanhoop
het oogenblik van den aftocht verbeidend.
Toen kwamen bevelen op bevelen, voor allerhande requisities. De boeren moesten
hun mooiste en sterkste paarden afstaan, den kasteelheeren werden hun automobielen
ontnomen, den handelaars en industrieelen hun zware vrachtwagens. Gansche nachten,
onophoudend, hoorde men in de verte treinen rijden en de arbeiders, die in de stad
werkten en elken avond, per trein of per rijwiel in het dorp terugkwamen, brachten
de verwilderendste nieuwstijdingen mee.
En eensklaps wàs het zoo: het bericht stond aangeplakt op den gevel van 't
gemeentehuis en honderden menschen verdrongen er zich omheen.
De oorlog was verklaard en de vijand had den vaderlandschen grond betreden!
De verdedigingskanonnen van de forten bulderden! Zoo meldde het ontzettend
manifest aan de bevolking.

VIII.
Dien dag ging Florimond met vele andere dorpelingen boven op den molenheuvel
staan, den blik gericht naar 't Oosten, scherp luisterend of hij 't kanon niet hoorde.
De oude burgemeester der gemeente stond daar ook en zei dat men het ver gebrom
misschien wel zoude kunnen hooren, aangezien hij daar ook, op diezelfde plek, in
1870 het kanon van Sedan gehoord had, evenals zijn vader er een eeuw geleden, het
kanon van Waterloo hoorde. Maar hoe ze zich ook inspanden en luisterden, zij
hoorden niets en om zich heen zagen zij ook niets anders dan de schoone, heilige
zomerrust over de glanzende velden.
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Eenige dagen verliepen. Het gansche land was sidderend opgezweept. Elken dag las
Florimond in zijn courantje allerlei berichten over schitterende nationale zegepralen,
maar elken dag ook kon hij volgen op de kaart hoe de vijand naderde en hoorde hij
over de gruwelen, die hij bedreef.
Florimond balde zijn vuisten en knarsetandde. Zijn oude vader zat van afschuw
in zijn hoek te beven; zijn zuster en Poldientje huilden halve dagen en nachten en
brachten de rest van hun tijd biddend op haar knieën, naast juffer Pluimsteert, naast
de drie juffrouwen Dufour en de twee juffrouwen Pector en nog veel andere notabelen
in de kerk door; maar hij, Florimond, was razend, ràzend en zijn bloed kookte van
wraakgierigheid en hij verzon de gruwelijkste wreedheden, als het ooit gebeuren
moest dat de vijand ook zijn goed en zijn bezittingen kwam aanranden.
Zijn goed, zijn bezittingen!... 't Was niet alleen zijn huis, zijn geld, zijn leven, maar
ook wat er omheen lag, maar ook wat vroeger 't zijne was geweest en wat hij nu ook
weer als 't zijne voelde en beschouwde! Hier, in zijn huis, mochten ze niet komen,
of hij zou ze doodslaan; maar ook ginds, op het gehucht, in de schoone, groote
boerderij moesten ze weg blijven, of hij zou er naar toe hollen en de Keijsders helpen
om den vijand met knotsen en met vorken te verjagen. Wie het waagde zijn vader te
mishandelen was zijn leven kwijt; maar ook wie het waagde zijn zuster, of Poldientje,
of, ginds op het gehucht, het jonge Keijsderken of Roomnietje te onteeren, die zou
hij levend villen, met zijn tanden verscheuren, met zijn nagels de oogen uitkrabben!
Zóó onderging hij 't groote, vaderlandsche solidariteitsgevoel in zijn onmiddellijke
omgeving.
Hij was niet bang. Hij zag ontelbare, havelooze vluchtelingen met verschrikte
oogen en bleeke gezichten zijn dorp overstroomen en een deel der bevolking in hun
wilde paniek als 't ware meezuigen, maar hij bleef, en zóu ook blijven, wat er
gebeurde, en al was hij de laatste en de eenige van gansch het dorp. De rijke juffrouw
Pluimsteert was reeds weg, met haar bediening naar Holland gevlucht; de drie
juffrouwen Dufour en de twee juffrouwen Pector maakten zich angstig gereed, en
ook Reinilde en Poldientje wilden met vader vluchten; het kon hem niet schelen, zij
moesten maar doen wat ze niet laten konden, maar hij bleef, hij blééf.
Zijn stugge, onverzettelijke moed maakte ophef in het dorp. De laatste burgers die
gebleven waren en nog aarzelden om op de vlucht
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te slaan, kwamen hem als een held raadplegen. De oude, gepensionneerde
schoolmeester kwam, meer dood dan levend; de deftige notaris kwam, statig met
zijn vrouw aan den arm, nog steeds als voor een bruilofts-optocht, maar beiden
bevend als een riet, en zuchtend en snikkend, en machteloos knie-knikkend op hun
slappe beenen.
- Ik blijf, ik blijf, herhaalde hij onveranderlijk. En omdat hij bleef, omdat er althans
één was in 't dorp, die geen angst liet blijken, bleven ook velen bij wie de paniek er
reeds in zat.
Op een ochtend verscheen de postbode met het ontzettend bericht, dat de vijand
op minder dan vijf uur afstands was en dat het vaderlandsche leger in allerijl terugtrok.
Men hoorde reeds het kanon in de verte en men zag vijandelijke vliegers in de lucht.
De postbode had zijn uniform uitgetrokken en liep als een gewoon boertje gekleed
met zijn brieventasch, waarin trouwens bijna niets meer zat, rond, om niet, bij
vergissing, door den vijand als soldaat beschouwd te worden. Zijn oogen stonden
rond van angst en zijn keel hikte, alsof hij voortdurend zijn tong inslikte.
- Loat ons toch euk vluchten! Iedereen vlucht! snikten Reinilde en Poldientje; en
Boerke stond zuchtend, als een riet op zijn stokje te beven; maar stug en barsch
herhaalde Florimond opnieuw:
- Vlucht as ge wilt; moar ik blijve!
Dien middag liet de notaris de plaat van zijn deur afnemen (niemand begreep
precies waarom) en meneer de pastoor volgde 't voorbeeld van den angstigen
postbode: hij lei zijn geestelijk kleed en meteen al zijn uiterlijk prestige af en
verscheen op den drempel van de pastorie in een geleend pakje, als een gewoon
dorpsburger met een rond hoedje en een dik buikje. Al de luiken van juffrouw
Pluimsteert's deftig huis op de plaats waren dicht en de smid en zijn knecht, die ook
niet wilden vluchten, hadden zich in de smidse verschanst en zaten daar in het roetig
half-duister, het wit der oogen blikkerend in hun zwarte tronies, elk met een enormen
voorhamer naast zich.
Men hoorde het kanon!... Men hoorde het heel duidelijk, ofschoon nog heel in de
verte en de twee derden der bevolking, die nog in het dorp gebleven waren, stonden
er roerloos op den molenheuvel naar te luisteren. Meneer de pastoor stond er in zijn
onoogelijk en prestige-loos burgerpakje, maar meneer de burgemeester was er niet
en men fluisterde angstig, dat hij gevlucht was. Toen het donker werd hield het dof
kanongebulder op, en 't scheen of het nu eindelijk was uitgestreden en alsof er rust
zou komen; maar de menschen die op den molenheuvel
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bleven, zagen in 't verschiet, aan de kim, een breeden, roodachtigen licht- of vuurgloed
en men zei vol afschuw dat het brandende dorpen en boerderijen waren. Heel
langzaam, diep gedrukt en vol onrust, gingen de menschen eindelijk naar huis.
Midden in den nacht werd Florimond eensklaps wakker. Hij luisterde een
oogenblik, hoorde ongewoon gedruisch in de straat, sprong uit zijn bed en rukte zijn
raam open.
Hij zag, in 't schemerduister, een doffe krioeling over het gansche dorpsplein en
hoorde korte, harde, barsche commando's in het Fransch weerklinken. Eerst dacht
hij dat 't de vijand was, maar begreep dadelijk, dat het de vaderlandsche troepen
waren. Hij greep naar zijn kleeren en kleedde zich ijlings aan.
De deur van zijn kamer ging open en als een bleek spook in den nacht verscheen
Reinilde in haar nachthemd op den drempel.
- O, Florimond, wat es da toch! Loat ons toch vluchten! hikte en snikte zij.
- Zij-je nie wijs! riep hij barsch. 't Zijn ònze soldoaten.
- Zijn 't ònze soldoaten! O., Goddank! kreunde Reinilde; en biddend vouwde zij
haar handen samen.
Zonder zich verder met haar te bemoeien keek hij weer, met ingespannen aandacht,
door zijn raampje naar de woeling in de straat en op de dorpsplaats.
Alles leek hem vol, stamp-en-stampvol. Zijn oogen, die van lieverlede aan de
duisternis gewend raakten, onderscheidden vagelijk de vormen van hoopen in het
zand en op de steenen neergevleide mannen, de schoften en ruggen van opgetuigde
paarden, de doffe glimming van kanonnen en wapen-uitrustingen. Soms stak een
man een sigaret op en in 't vlugge flitsen van het vlammetje, zag Florimond even een
mager, bestoven gezicht met donkere snor en met donkere oogen, een glimmende
rand van kepi, een roode of gele band op een zwartblauwe mouw. Paardenhoeven
stampten op de keien of trappelden in 't mulle zand; en eensklaps zag hij met verbazing
de vensterramen van juffrouw Pluimsteerts huis aan den overkant der plaats verlicht,
terwijl donkere schimmen zich daarbinnen haastig heen en weer bewogen. In en om
het Oud Gemeentehuis, waar insgelijks eenig licht was, krioelde 't als een mierennest.
Boven de daken der huizen aan den oostkant scheen de donkere hemel zich grijsachtig
te tinten, als bij het komen van den dageraad. Florimond streek een lucifer aan en
keek op zijn horloge: 't was kwart vóór vier.
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Eensklaps weergalmde snerpend-schel gefluit en klonken bulderende
commando-stemmen. En meteen kwam er beweging in de vage, overal verspreide
groepen: donkere schimmen wipten te paard, manschappen renden af en aan en
vormden rijen, zweepslagen klapten en wielen ratelden. Florimond begreep dat de
leger-afdeeling zich in beweging zette: hij sloot zijn raam en holde de trappen af,
om dat bij te wonen.
Zoodra hij in het duister buiten was, stond hij midden in een dichte groep van
dorpelingen en soldaten. Korte gesprekken en kreten galmden door elkaar, men kon
bijna niet onderscheiden wie de soldaten en wie de burgers waren. Er liepen ook
vrouwen in 't gedrang en zelfs enkele kinderen. Florimond herkende vagelijk den
gepensioneerden onderwijzer, in angstig-druk gesprek met een kanonnier die reeds
op zijn paard zat, en vóór de smidse stonden roerloos de smid en zijn knecht, beiden
zwart- en gewapend met hun vreeselijke hamers, als twee sombere cyclopen.
't Geharrewar was onbeschrijfelijk. Een ieder wilde weten waar de soldaten vandaan
kwamen en waar ze naartoe gingen, en niemand kon een duidelijk antwoord krijgen.
Het algemeen gevoel was echter, dat ze den vijand tegemoet trokken en de menschen
staarden in de duisternis met groote, strakke oogen naar al die mannen waarvan
zoovelen onafwendbaar naar den dood toe gingen.
Toen klonk, vanuit het midden van de plaats, een nieuw commando, harder en
barscher dan de andere en meteen ontwarde zich de sombere kluwen en zette zich
het leger in beweging.
Florimond, de smid en zijn knecht en al de andere dorpelingen die daar stonden,
slaakten een doffen kreet van angst en van verbazing: de troep ging niet naar 't oosten
toe, waar hij den vijand zou ontmoeten; hij richtte zich naar 't westen; het was de
aftocht, de vlucht! Enkele menschengroepen stroomden dadelijk mee, klagend en
schreiend, als door het onheil meegezogen.
Heel langzaam klaarde de herfstochtend op. De lichte muren van het oud
gemeentehuis en van juffrouw Pluimsteert's deftige woning werden zichtbaar over
de verlaten en bevuilde dorpplaats. Een transportwagen was daar blijven staan, zonder
paarden, half weggezonken in het mulle zand, met een gebroken achterwiel. En
plotseling, terwijl Florimond en de smid over het plein staken om naar het wrak te
gaan kijken, knalde er iets, hoog in de grauwe lucht en flitste daar even een rossige
gloed, als van een springend vuurwerkstuk. Zij stonden pal alle drie en keken in de
hoogte, en daar zagen ze 't dadelijk weer: een
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rossige, rookerige gloed die knalde, en dan weer en dan nog, rechts, links, voor en
achter, terwijl telkens een langgerekt geloei door de grijze lucht kermde en ginds
verre, ergens in 't verschiet, naar 't Oosten toe, doffe bonzen dreunden.
- Wa ès dat? Wa ès dat? riepen de drie mannen. En ijlings keerden zij zich om
naar de linden van de plaats, in welks bladerkruinen af en toe iets als hagel of regen
met sissend geweld scheen neer te slaan.
- 't Es de vijand; ze schieten op ons! riep eensklaps de smid, met van schrik
uitpuilende oogen. En hij vluchtte naar zijn huis toe.
- De vijand! riep Florimond, roerloos van verbijstering. Maar plotseling zag hij
gebroken pannen ratelend langs de dakhelling van juffrouw Pluimsteert's huis
neerglijden en op hetzelfde oogenblik hoorde hij iets krakend ineenstorten boven op
den kerktoren, terwijl, vlak vóór zijn voeten, een brok steen neerplofte, grooter dan
een kinderhoofd. Hij wipte op van den schok, slaakte een gil, keerde zich om en
holde op zijn beurt naar huis toe.

IX.
De dag was langzaam opgehelderd. Het dorp, geen uur geleden nog zoo dreunend
vol, was nu totaal verlaten, leeg en stil alsof er mensch noch dier meer in leefde. Het
dorp, het uitgestorven dorp werd in den bladstillen herfstochtend lijdelijk geteisterd
en gebombardeerd, als iets willoos en levenloos, volkomen onbekwaam tot reageeren.
Alleen de lucht boven het dorp trilde, gierde, bulderde en knalde, alsof daar honderden
onzichtbare heksen een wilden sabbath vierden.
Dat duurde zoo uren en uren. Soms hield het even op, maar om dadelijk weer te
beginnen. En het verplaatste zich: nu eens naar 't noorden, dan weer naar 't zuiden,
soms heel dichtbij, met knetterende slagen, soms vaag en verre, als een zwaar onweer,
dat dommelend aftrekt. Maar eindelijk hield het toch op en de menschen, die al dien
tijd in hun kelders hadden verstopt gezeten, staken langzaam, met eindelooze
voorzorgen, hun bleeke angstgezichten weer naar buiten.
Florimond was een der eerste. Reinilde en Poldientje zaten nog schreiend met
vader in den kelder, alle drie biddend neergeknield vóór een Lieve-Vrouwe-beeldje,
waaromheen Reinilde vier waskaarsjes had doen branden, - een voor elk der
huisgenooten, - maar hij wou zien en was niet langer bang en hij duwde de voordeur
open en kwam op de plaats, waar ook reeds andere menschen naar de verwoesting
stonden te kijken. De smid en zijn knecht waren daar,
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gewapend met hun zware voorhamers, de varkensslachter was er, de gepensioneerde
oude schoolmeester stak bevend zijn neus door een raam.
- 't Es gedoan! zei de smid; ze zijn wig! En hij zwaaide even met zijn vreeselijken
hamer, en het wit van zijn oogen blikkerde wreed in zijn roetig gelaat, alsof hij
beduiden wilde: Gelukkig voor den vijand dat hij hier niet is; anders...!
De varkensslager, die in 't midden van de dorpplaats was gaan staan en vandaar
uit in het verschiet de lange straat instaarde, wenkte de anderen bij zich.
- Wat es da ginder, al da volk! riep hij.
Florimond en de twee smids kwamen naast hem staan en keken in de aangeduide
richting.
Ginds verre, bij den oostelijken ingang, heel aan het uiteinde van 't dorp,
ontwaarden zij, in een vage stofwolk, een ongeloofelijke krioeling van grijze menigte.
Het was alsof een eindelooze foule onophoudend uit den grond opdaagde en meteen
klonk log en ryth misch stapgedreun en galmden zware, trage zangen, die aan
kerkzang deden denken. Dat golfde aan, dat zwol en dreunde, dat scheen het gansche
dorp te overstroomen; en de menschen die nog niet gevlucht waren, kwamen uit hun
huizen, en zagen en hoorden dat aan, gestold van schrik, maar nog machtiger geboeid
door hun nieuwsgierigheid, bij 't schouwspel dier invasie, waar ze reeds zoo dikwijls
van gehoord en van gelezen hadden en die ze nu voor 't eerst in al haar prangende
werkelijkheid aanschouwden.
Het was de vijand! Hij kwam in 't dorp, hij nam het dorp in zijn bezit en dat ging
zoo gewoon en zoo natuurlijk alsof 't vanzelf gebeurde en niet anders kon. Hij
overstroomde alles, eenvoudig-weg omdat hij zoo overtalrijk was; hij vulde de straten,
het plein en de huizen; en de dorpelingen zagen dat in stomme roerloosheid gebeuren;
en wie nog in zijn huis verborgen zat kwam buiten om te zien, en alle angstgevoel
was eensklaps overwonnen: een ontembare nieuwsgierigheid overheerschte plotseling
alles.
De grijze mannen, zwaar beladen en gewapend, drongen bestoven en bezweet in
dichte drommen in de woningen en vroegen overal naar eten en naar drinken, in een
vreemde taal. Velen hadden geld en betaalden; anderen namen lachend wat mee,
zonder hun beurs uit te halen. In een oogwenk was er niets meer in de kleine
winkeltjes. Een aantal kwamen uit de herbergen, beladen met kruiken en flesschen,
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die zij dadelijk aan hun mond zetten; anderen gordden groote stukken ham of spek
om hun middel. Velen beten met blinkende tanden in dikke hompen wit brood. Het
deftig huis der rijke juffer Pluimsteert, dat enkele uren geleden nog vol vaderlandsche
soldaten was, krioelde nu van grijze mannen aan de ramen en een grijze
transportwagen stond vóór de deur, waarop een heele boel van allerlei geladen werd.
De menschen, van hun verbazing ietwat bekomen, haastten zich weer elk naar zijn
huis, om daar te verdedigen of te redden, wat nog te redden of te verdedigen was.
Twee ruiters, stappend naast hun afgematte paarden die hinkten, zagen de smidse
en gingen er recht op af. Zij zeiden iets, in harde taal, tot den smid en zijn knecht en
wezen naar de voeten van hun dieren. En de smid en zijn knecht, beiden nog steeds
gewapend met hun vreeselijke voorhamers, waarmede zij den vijand moesten
doodslaan, zetten die dingen tegen den muur en leidden de paarden in de ‘travoalde’
om ze daar van nieuwe hoefijzers te voorzien.
Florimond wist niet waar hij 't eerst zou kijken. Het duizelde in zijn hoofd en het
schemerde vóór zijn oogen; en het golfde beurtelings in hem op van haat en woede
en van steeds weer vernieuwde en verwonderde nieuwsgierigheid. Een man met
streng gezicht en opgekrulde snor, - zeker een overheid, - kwam naar hem toe en
vroeg, in een gebroken taaltje, terwijl hij hem strak, met wantrouwige oogen fixeerde:
- Kein Engländer ien 't dorp?
Florimond begreep niet dadelijk, talmde met zijn antwoord:
- Kein Engländer ien 't dorp? herhaalde de kerel harder, dreigender, alsof hij beet.
- Nee, nee, hoofdschudde Florimond. En weer voelde hij plotseling den diepen
haat en woede in zich opgolven.
Toen zag hij daar eensklaps, op korten afstand, een man uit het gehucht, een
vroegere werkman van de hoeve, die op hem scheen te wachten om hem iets te
zeggen.
- Wat doet-e gij hier, Leo? ging hij naar den werkman toe.
- Hoo! boas, 't es schrikkelijk! 't es schrikkelijk! kreunde dof de man met van angst
uitgezette oogen. Ze stelen ginter alles! 'K ben wiggeleupen! Z'hên de boerderij al
in brand willen steken!
Florimond schokte van ontzetting op.
- Watte! zijn d'r ginter euk! riep hij.
- O, boas, 't ziet er grauw van! En doar es gevochten, gevochten! D'r liggen deuje
en gewonde al alle kanten!
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't Werd eensklaps stijf en stil in Florimond's binnenste. Iets stolde in hem, van angst
en gruwel. Ineens voelde hij zich door een diepen schrik bekruipen. Hier, vlak bij
den vijand, was hij niet bang; maar 't onbekende, dat ginds op het ver gehucht
gebeurde, ontstelde hem tot op den bodem van zijn wezen. Het lot der boederij, dier
schoone, groote boerderij, welke niet eens meer de zijne was, maar waar hij zooveel
jaren van zijn leven had gesleten, prangde hem eensklaps dieper en hartstochtelijker
dan alles wat hem nu omringde, dieper dan het huis waar hij thans woonde en dat
kon geplunderd worden, dieper dan het leven van zijn ouden vader en zijn zuster en
Poldientje, die hij midden in zulk akelig gevaar alleen en machteloos zou achterlaten.
Hij wilde naar de hoeve heen; hij wilde met zijn eigen oogen zien en weten; en
ondanks het smeeken van den ouden werkman, die hem tevergeefs poogde tegen te
houden, stapte hij eensklaps vastberaden en met stug gebaar dwars over 't plein, recht
naar het gehucht toe.
Hij was al dadelijk in 't open veld. Hoog in de stille, grijze lucht, zoemden
vijandelijke vliegers boven zijn hoofd, maar hij sloeg er niet eens acht op. Evenmin
lette hij op kleine afdeelingen grijze soldaten, die ten allen kante in en uit hoeven en
huizen patrouilleerden en zelfs een escadron uhlanen, dat in een dichte stofwolk
kwam aandraven, deed hem te nauwernood even op zij gaan.
Een idee-fixe, een soort hallucinatie dreef hem vooruit. Hij kwam menschen tegen,
- bewoners uit 't gehucht, - die hem schrikverhalen deden en hem poogden terug te
drijven, maar hij luisterde of hij begreep niet eens; hij liep, hij liep maar door, als 't
ware door het noodlot voortgejaagd.
Bleek en hijgend, met groote, starre oogen, kwam hij op het welbekend gehucht.
Hij zag van verre 't huisje staan van Dikke Roze, ongedeerd; en, even verder, 't huisje
van Lena's moeder, waaruit juist een bende soldaten te voorschijn kwam. Hij ijsde;
en de gruw-gedachte drong in hem, dat ze de schoone Lena zouden hebben
meegenomen als ze daar nog geweest was. Lena!... Maar ook wel Roomnietje en
ook wel het jong Keijsderken, als ze bij toeval niet gevlucht waren! Wàren ze bijtijds
gevlucht, of zou hij ze straks vinden, in de handen der woestelingen, onteerd en
mishandeld, op zijn eigen, vroeger boederij!
Zijn boerderij...! Hij was vlak bij zijn mooie boerderij en zag ze niet! Droomde
hij? Was hij de speelbal van een nachtmerrie? Leed hij aan zinsverbijstering?... Hij
zag niets dan een menigte grijze mannen die heen en weer liepen, op een erf met
verwoeste fruitboomen, tus-
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schen de puinhoopen van zwart-verkoolde, nog smeulende en rookende gebouwen,
die vroeger zijn mooie boerderij waren geweest.
Zijn boerderij.... Werd hij gek! Wat was er gebeurd....? Of was 't zijn boerderij
toch niet! Was het een andere groote hofstede? Het duizelde en schemerde vóór zijn
oogen; woest wreef hij met de hand over zijn voorhoofd, om de akelige vizie weg
te vegen; hollend kwam hij aan het openstaande hek en op den boomgaard, midden
in de grijze mannen.
- Wat es dat hier! kreet hij schor, met droog-hikkende keel.
Hij zag, daar waar het hondenhok van Duc gestaan had, een pak ten gronde liggen,
en hij herkende Duc, die dood lag, in een bloedplas. Hij zag, een eindje verder, tegen
de half verkoolde schuurdeur, het plat ten gronde uitgestrekte lichaam van een man
en hij herkende Bruno, de oudste zoon der Keijsders.
- Wat es er hier gebeurd? herhaalde hij heesch-krijschend en kwam doodsbleek,
met fonkelende oogen en gebalde vuisten, naar een van de grijze mannen toe.
- Foert! zei deze kortaf, hem onzacht wegduwend.
Die plotse aanraking deed Florimond als onder een zweepslag opspringen. Wat,
foert! Wat had die vreemdeling, die indringer, die vijand, hier te gebieden, aan hèm,
op zijn hof, waar hij de baas was geweest en zich nu weer, en meer dan ooit, de baas
nog voelde!
- Komt aan mij niet meer! brulde hij den kerel in 't gezicht. Komt aan mij niet
meer, of... Hij had den tijd niet uit te spreken. Tien armen grepen tegelijk hem vast,
sloegen hem tegen den grond, hamerden, met volle vuisten, zijn gezicht in bloed.
Hij schokte overeind, sprong eensklaps als een tijger op een van de kerels toe en
beet hem in 't gezicht, zóó razend, dat de man huilend en brullend ervan achterover
stortte, met Florimond, steeds bijtend en verscheurend, als een beest, boven op hem.
Dat was het laatste. Een schot knalde, hard en kort als een zweepslag en de
opgeheven kolf van een geweer bliksemde neer, met een smakkenden bons, op
Florimond's schedel... De grijze hersens spatten...
Een hoofdman te paard kwam aangegaloppeerd, om te zien wat er gebeurde.
EINDE.
CYRIEL BUYSSE.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
De Steunpilaren.
Individualistisch - egocentrisch.
Uit de bovenstaande uitteraard onvolledige schets - want het is beter de nadere
uitwerking der verschillende punten uit te stellen tot we het aan de hand van bepaalde
kunstwerken duidelijker kunnen doen - hebben we begrepen dat het tweeledig proces
van de Eenheid zich aan ons openbaart in het conflict tusschen Individu en
Collectiviteit. In den volslagen mensch wordt zich de Eenheid van zichzelf bewust,
om in die zelfherkenning tot zelfopheffing te komen -, in de collectiviteit vergeet
zich de Eenheid, en die zelfvergetelheid is de voorwaarde van der Eenheid zelfbehoud.
Wanneer de Eenheid zich van zichzelf bewust wordt, dan is dat bewustzijn, zagen
we, een bewustzijn van onvolmaaktheid in verscheidenheid, in gebrokenheid. Van
den mensch uit: de denkende mensch komt tot het opheffen van alle relaties in de
Eenheid, na die relaties vooraf in zich zelf te hebben herkend en volgens die
natuurlijke herkenning gesteld. In die werkzaamheid blijkt hem het redelooze van
regels, het onhoudbare van dogma's, waar hij alles onderscheidt als relatie en functie,
in eeuwige wisseling en ververvloeiïng. Daardoor gelooft hij dan ook niet meer in
de wetten en regels van de Uniformiteit, onderscheidt de daarin geforceerde distincties
als onnatuurlijk en maakt zijn eigen oordeel tot de ‘maatstaf aller dingen’, in het
besef dat er geen betere maatstaf is.
Daarom moet de ware denkende mensch noodzakelijkwijs individualist zijn en
kan zich noch de redelijkheid, noch de rechtvaardigheid in de maatschappij anders
voordoen dan als tegenstrevend individualisme, in de kerk als ‘ketterij’. De historie
bevestigt dit. Maar terwijl hij weet, dat hij geen andere maatstaf, geen ander ‘inmanent
criterium’ kan hebben dan eigen inzicht - het ‘algemeene inzicht’ nòg gebrekkelijker
zijnde! - beseft hij dan tegelijkertijd het ontoereikende van die maatstaf, het slechts
persoonlijk bruikkbare van dat criterium, en kan dus niet, wat hij
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als eigen (gebrekkig) inzicht erkent, anderen als ‘goddelijke’ of op andere wijze
vaststaande regelen opdringen.
Ja, de individualist heeft zich als het ‘middelpunt van het heelal’ gesteld, maar
met dien verstande dat hij eigen ‘Ik’ tracht uit te breiden, tot het de ruimten en de
verhoudingen van het Heelal in zich omvat en in zijn hoogste oogenblikken zich de
zuivere afspiegeling van dat alomvattende eene weet. Zou hij erin slagen, volkomen
in de Eenheid op te gaan, dan ware hij tevens ondergegaan, zooals Goethe's
Prometheus en de symbolen des Avondmaals ons leeren.
In zijn wezen spiegelt zich de zelfherkenningsdrang der Eenheid, die in hoogste
instantie zelfvernietiging, zelfopheffing is. In den in de collectiviteit opgaanden
mensch spiegelt zich de zelfvergetelheidsdrang der Eenheid, die daardoor zichzelf
voor zelfopheffing bewaart. In zijn wezen is dus de Eenheid voor zichzelve blind.
Van dien mensch uit: hij is blind voor de Eenheid.
We moeten ons deze beide tegenstrevende krachten denken als natuurkrachten,
die zich op deze wijze voordoen in menschen, zooals ‘het bevriezen’ in vloeistoffen
en ‘het oxydeeren’ in metalen, en wanneer we ze ons als zoodanig denken, begrijpen
we licht dat ze ook, als natuurkrachten, geen maat kennen en zichzelf niet breidelen
kunnen. In den mensch produceeren ze zich als ‘lust’, beginsel, drang en drijfveer
en de mensch volgt dien lust, laat zich leiden door dat beginsel, dien drang en
drijfveer. Maar zooals het evenwicht in de natuur wordt verkregen door het
onophoudelijk tegen elkaar optreden van krachten en tegenkrachten, zoo wordt ook
in het menschelijke een evenwicht verkregen tusschen den ontbindenden
Eenheidsdrang en het saamhoudend maatschappelijk instinct -, we zien dit in de
ruimte en in den tijd, dat wil zeggen overal en altijd.
In overeenstemming daarmee zijn er twee soorten van menschen: Eenheidzoekers
en Eenheidschuwers, twee door-en-door verschillende organismen, elkanders vijanden,
bestemd elkanders streven te ondervangen en gedeeltelijk ongedaan te maken, waarbij
we nauwelijks behoeven te vermelden dat in de werkelijkheid de beide typen zich
niet in hun uiterste voordoen en we dus alleen van een sterk-overwegenden aanleg
kunnen spreken, die zich dan ook wel tot in de kleinste daden en uitingen laat gelden
en opsporen.
Indien nu de bewuste, denkende mensch, de redelijke en recht-
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vaardige zich laat kwalificeeren als ‘individualist’, hoe zullen we dan de in een
collectiviteit opgaanden of in de mogelijkheid van een ‘goede maatschappij’
geloovenden mensch kwalificeeren? In hem vergeet zich de Eenheid, hij is blind
voor de Eenheid, blind voor zijn ware zelf, hij mist critiek (onderscheidingsvermogen),
hij is dus redeloos. De collectiviteit is zijn maatstaf, maar door zijn blindheid
onderscheidt hij dit niet. Door diezelfde blindheid houdt hij zijn energiën en neigingen
van de werkingen van zijn wil, zijn instincten voor zijn beginselen en zijn besluiten
- en deze illusie is de steun van zijn zwakheid. Hoe ‘conventioneeler’ hij is, hoe
minder hij dus zich zelf als zoodanig onderscheidt, hoe meer hij zich zelfstandig en
vrijmachtig waant. De afspiegeling van de collectieve instincten in zichzelf neemt
hij voor zijn eigen wil en wezen, opgaande in de collectiviteit, gaat hij dus op in
zichzelf, daar zijn instincten die der collectiviteit zijn. En dit critiekloos opgaan in
zichzelf heet men: egocentrisch. Zoo leert ons de rede dat de collectief-voelende
egocentrisch van wezen is en de historie schenkt ons van deze leering de overvloedige
bevestiging.
De in de maatschappij opgaande egocentrisch te noemen, lijkt op het eerste gezicht
wat ongewoon, doch het vloeit logisch voort uit het onderscheid dat we hebben
gemaakt tusschen Eenheid en Uniformiteit. En we zien dus ook alweer hier het
maatschappelijke als den spotvorm van het zuiver-menschelijke, de egocentrische
van den individualist.
We behoeven na deze uiteenzetting nauwlijks meer te zeggen dat egocentrisch
niets te maken heeft met egoist -, het eerste is een intellectueele, het tweede een
zedelijke onderscheiding. De man, in wien het niet opkomt andere overtuigingen en
levensbeschouwingen dan de zijne te eerbiedigen - en dat is egocentrisch - zal voor
die eigen overtuigingen als het moet willen sterven, is dus niet egoist.
De ware steunpilaar van de maatschappij mag juist absoluut geen egoist zijn, want
alleen van de belangelooze daad gaat kracht uit, hij moet dus met heilige overtuiging
zijn kerk of zijn vaderland kunnen steunen en verdedigen en opdat hij aan deze, zijn
bestemming beantwoorde, grijpt er een eigenaardige omzetting in hem plaats. Zijn
idealisme richt zich op de instandhouding van de maatschappij, dat wil zeggen op
zijn eigen instandhouding, want zijn wezen is niet op ontbinding, doch op behoud
gericht. Huiselijk, maar
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duidelijk gezegd: de ware maatschappelijke mensch is oprecht idealist in dienst van
zijn eigen brandkast. Stervend op zijn post - als zoo menig soldaat of gouverneur met een eerlijk hoog gevoel van plicht in het hart, is hij, redelijkerwijs beschouwd,
juist als de man die, voor de keus tusschen ‘beurs’ en ‘leven’ gesteld, zijn leven geeft,
omdat hij zich eerlijk inbeeldt dat zijn beurs een ‘heiligdom’ is en het weggeven
ervan een heiligschennis ware. Zoo moet het. Als alle werk, eischt de ‘verdediging’
van Kerk en Vaderland den heelen mensch, ook, ja juist het idealistisch ‘gedeelte’
in hem, daar dat alleen hem heldenmoed verleent en onoverwinnelijk maakt; hij moet
dus van den aard van datgene, dat hij verdedigt, geen flauw vermoeden hebben, geen
begin van critiek (onderscheiding) en dus volkomen redeloos zijn. Voor zoover hij
dat dan is, handelt hij zedelijk. Want zoo goed als we kunnen zeggen: alles wat
waarachtig is, is waar, zoo mogen we ook zeggen: alles wat eerlijk is, is zedelijk.
Men geloove vooral niet, dat degene, die de maatschappij in haar wezen
doorschouwt, haar dan toch kan dienen uit de overweging, dat ze toch wel nuttig is.
Men kiest ook zijn beroep in overeenstemming met zijn aanleg, niet met het oog op
het ‘nuttige’ daarvan.
Spinoza kon als pantheïst onmogelijk den ‘goddelijken’ oorsprong van het
maatschappelijk recht erkennen, doch hij was als zeventiende-eeuwer tucht-lievend
genoeg - we zullen later nagaan in verband waarmee hij zoo was en wezen moest om een zeker nuttig tucht- en strafrecht als noodzakelijk en gewettigd te erkennen,
dat hij dan vergeleek (in zijn ‘Staatkundige Verhandeling’) met het recht van den
mensch, een dollen hond neer te schieten. Maar wie kan zich Spinoza-zelf voorstellen
als rechter, hem, die niet eens professor wilde worden, daar het hem onmogelijk was,
zijn natuur geweld aan te doen, evenals dit Sokrates onmogelijk was, al had het hem
het leven kunnen redden, en zoo goed als het iedereen onmogelijk is, in wien de
goddelijke Redelijkheid ontwaakte, koelzinnig, uit nuttigheidsbesef tegen die
Redelijkheid te handelen - hij kon, door verstandelijk inzicht in de noodzakelijkheid
van orde, het maatschappelijk recht een zeker bestaansrecht toekennen, maar om het
metterdaad te handhaven, zonder innerlijk conflict, en in die gemoedsharmonie, die
vereischt wordt om dat wat men doet, goed te doen, daarvoor moet men in de
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goddelijkheid van het recht gelooven en in eigen bevoegdheid, door eigen
voortreffelijkheid en vlekkeloosheid, om het te handhaven en uit te spreken! Ook
daarom is de ‘godsdienst’ maatschappelijk onmisbaar.
Het komt ons voor, dat men nog steeds te veel het menschelijk handelen toeschrijft
aan ‘verstandelijk inzicht’, terwijl toch het krachtig en doeltreffend handelen, niet
alleen in de ‘massa’, maar ook in den z.g. intellectueel alleen voortvloeit uit een
krachtig ingeschapen ‘instinct’ (tot lust omgezette bestemming). Zulk een krachtig
instinct werkt dan ook altijd en overal, men kan het niet naar believen als een kraan
open en dan weer dicht draaien, om daarna naar believen in volkomen tegengestelde
richting te ageeren. De organisaties van de Duitschers werken zoo perfect, niet omdat
de Duitschers het ‘nut’ van de organisatie zien, maar omdat het maatschappelijk
instinct, het instinct van eenswillende, uniforme samenwerking, zoo bijzonder sterk
in hen spreekt. Dat dit instinct zich dan ook van een anderen kant beschouwd weer
openbaart als gebrek aan zelfstandigheid, overmatigen eerbied voor maatschappelijke
distinctien, autoriteiten-vereeringen, titel-aanbidding en alles wat er mee samenhangt,
spreekt van zelf en ligt in de rede. Het behoort alles tezamen tot het complex van
inzichten en opvattingen, 't welk men ‘maatschappelijk’ noemt en dat men maar niet
naar zijn keus kan inschakelen en uitschakelen. Hoogelijk onbillijk is het dan ook,
den Duitscher zijn gebrek aan moed tegen zijn hooge regeeringspersonen te verwijten
-, want hier is geen gebrek aan moed voorhanden, maar een tekort aan
individualistische hoogheid en eergevoel, door een tekort aan kracht, hij laat de
dingen zooals ze zijn, zwak pruttelend, niet omdat hij niet anders durft, maar omdat
hij niet anders wil, daar hij in overeenstemming met zijn taak, afhankelijk en onvrij
geboren is.
In Rusland ontbreekt dit maatschappelijk instinct, deze eenswillendheid, de
macht-makende eendracht, die alleen met slavennaturen te formeeren en te forceeren
is -, in Rusland stookt men revoluties -, maar men kijke dan ook niet te dicht op de
Russische organisaties. Huiselijk gezegd, men kan geen twee ruggen uit één varken
snijden. Of perfecte organisaties en onderworpenheid -, of levendige
maatschappij-critiek en rommel. Niet uit ‘verstandelijk inzicht’ maar uit één krachtig,
ingeschapen, overwegend instinct wordt de krachtige daad geboren. Iemand prijzen
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om zijn gehoorzaamheid en tegelijk laken om zijn gebrek aan ‘karakter’ is redeneeren
zonder inzicht. Prijzen we den Duitscher om zijn organisatie, maar laken we dan ook
niet zijn onderworpen grijns tegen de autoriteit. Het is voor-en-achterkant van
hetzelfde instinct. Of minachten we den slaaf, zoo het ons lust, maar hemelen we
dan ook niet de perfecte organisatie op, die alleen met slaven is te maken en dan ook
gerust de goede kant van de slaafschheid mag heeten. Want alle verlies is winst, alle
nedergang opgang.
Zeker is het waar, dat de Atheners Sokrates hebben ter dood gebracht, maar ze
deden het te aarzelend en met te veel hoffelijkheid en derhalve hadden ze het eigenlijk
wel kunnen laten. De daad markeerde juist nog de vijandschap van de maatschappij
tegen het individu, dat in een maatschappij naar Eenheid van leer en leven durft
streven, maar het ontbreken van de overtuiging in de daad is een vingerwijzing naar
de latere Romeinsche overheersching. Athene had toch te veel twijfelende wijsheid,
om niet ten doode te zijn opgeschreven. Eenheidsbestreving is doodsbestreving.
Indien de Inquisitie hare tegenstanders zoo had behandeld als Athene het Sokrates
deed, zou dit beduid hebben, dat de Kerk innerlijk verzwakt was en zou ze niet de
taaie kracht vertoonen waarop ze zoo trotsch is; daartoe was het noodig dat Giordano
Bruno verbrand werd en Vanini de tong uitgerukt, zonder eenige Atheensche (twijfel)
aarzeling, of Atheensche hoffelijkheid, maar met die absolute overtuiging van eigen
superioriteit en goddelijke roeping, die de daad de noodige kracht verleent, die haar
doet slagen en tegelijk haar volkomen zedelijke rechtvaardiging is.
Want eerlijk is zedelijk.
Het is de bestemming van den maatschappelijken mensch om blind te gelooven
in zijn collectiviteit en dit wordt dan, daar hij immers niet in zich zelf het instinct
der collectiviteit als zoodanig onderscheidt, een blind geloof in eigen kracht en deugd,
in eigen superioriteit boven anderen, in eigen oordeel, in de uitsluitende houdbaarheid
van eigen meening, de uitsluitende deugdelijkheid van eigen zedelijkheid, de
algemeene en eenige waarde van eigen opvattingen en dit noemen we reeds in het
gewone leven egocentrisch. Het beduidt gemis aan zin voor het betrekkelijke, gemis
aan vermogen om zich te verwonderen, gemis aan wijsheid -, en als zoodanig is het
ons aller natuurlijk erfdeel, 't welk we door de wijsheid en het zedelijk bewustzijn
eenigszins, maar nooit geheel te
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boven kunnen komen, zoolang we ons leven behoeven en onze innerlijke rust. Rust
toch is alleen bij verblinding en bij de hoogste helderheid. Maar deze laatste is de
dood.
Egocentrisch is dan hij, die zich, maar zonder zich in het minst daarvan bewust te
zijn, als middelpunt van het heelal beschouwt.
Zijn oordeel is oordeel, dat van anderen vooroordeel.
Zijn geloof is geloof, dat van anderen bijgeloof.
Zijn eten is eetbaar, dat van anderen walgelijk.
Zijn manieren zijn behoorlijk, die van anderen dwaas.
Zijn overijling is nobele geestdrift, die van anderen dwaze voorbarigheid.
Zijn zucht naar bezit is ondernemingsgeest, die van anderen roofzucht.
Zijn vechtlust is dapperheid, dat van anderen waaghalzerij.
Zijn trots is fierheid, die van anderen ijdelheid.
‘Zijn’ is natuurlijk voortdurend die van zijn collectiviteit, waarvan zijn wezen de
afspiegeling is.
Zoo zal een Katholieke courant in volle gemoedskalmte een crematie als
‘lijkenschennerij’ kwalificeeren (het is geschied) maar zich heel boos maken, als
men hun processie ‘poppenkasterij’ durft noemen. Anderen moeten jegens hen
verdraagzaam zijn, zij niet jegens anderen. Een Jood mag anti-Duitsch of
anti-Roomsch zijn, maar het recht van den anti-semiet erkent hij niet, de anti-semiet
is een ‘;Rosjaun’, een goddelooze.
Verlaat iemand hun kerk, dan heet hij een verrader en een afvallige, maar zelf
besteden ze jaarlijks groote sommen om zendingsgenootschappen in stand te houden
en anderen tot diezelfde misdrijven over te halen -, die heeten dan bekeerlingen.
Want hun kerk is de eenig-ware. Martelaren zijn hun partijgenooten of
geloofsgenooten, die door anderen verbrand en vervolgd zijn, ketters de partijgenooten
van anderen, die zij vervolgd en verbrand hebben.
Men geve er zich rekenschap van, dat deze menschen, wier ideaal is: de man uit
één stuk, de man die ‘weet wat hij wil’ -, voor elk ding twee monden noodig hebben,
omdat ze voortdurend uiteenvallen en zelfs niet weten wat ze bedoelen. En dit is een
bijzonder treffend symbool van het gebrek aan Eenheid in hun wezen. De wijze meet
- denken we aan Sokrates - met vele
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maten, in welke de eindelooze verscheidenheid zich spiegelt, om die ten slotte op te
heffen naar de Eenheid -, de redelooze kent maar tweeërlei distinctie, tweeerlei maat:
het zijne en het andere, het eigene en het vreemde. Van die maatstaf bedient hij zich
bij alles. Het is de maatstaf van het partijgevoel, het nationalisme, het familie-gevoel,
het kerkelijk gevoel. Vandaar dat in alle maatschappelijke steunpilaren die gevoelens
zoo krachtig aanwezig zijn.
Het beeld van den egocentrischen gemoedstoestand is het kind. Sint-Nicolaas zit
den heelen avond op zijn dak. Verhuist hij naar een andere plaats, dan zit Sint het
volgend jaar weer den heelen avond op zijn dak. En de andere kinderen? Die zijn er
eigenlijk niet, ze weten wel, dat er andere kinderen zijn, maar ze begrijpen het niet,
begrijpen is zijn en ze zijn alleen eigen-ik, al het andere daaromheen is vaag -, ze
stellen er geen belang in, daar hun belangstelling samenvalt met hun belang.
De egocentrische mensch zegt gaarne dat hij in de persoonlijke onsterfelijkheid
gelooft, want hij geeft zijn liefhebberijen en illusies gaarne den vorm van een beginsel
- dit is noodig, naar we zullen zien - in werkelijkheid echter heeft hij zich in wat
‘persoonlijke onsterfelijkheid’ beteekenen zou, volstrekt niet verdiept - doch zijn
instinct verzet zich tegen de gedachte, dat hij niet zou voortbestaan, dat zijn vader,
die misschien wel burgemeester en zijn moeder, die misschien wel
burgemeestersdochter was, in de hemel hun gelukkige echtvereeniging niet voortzetten
zouden! Hij kan ook, zoo hij een spotter was of met fierheid zich ‘positivist’ noemde,
ineens weer tot zijn kerk terugkeeren, of spiritist worden door het wereldschokkende
feit, dat zijn vrouw of zijn kind of zijn moeder plotseling of onder tragische
omstandigheden overleden is. De verschijnselen des heelals laten dan plotseling een
andere verklaring toe dan in de dagen toen overal in de wereld andermans vrouwen,
kinderen en moeders stierven, maar de zijne leefden. En hoe algemeen verbreid deze
kinderachtige, egocentrische gemoedstoestand is, blijkt wel uit het feit dat zeer vele,
en zeer ‘verstandige’ lieden een ‘treffend sterfgeval’ een buitengemeen gepaste
gelegenheid vinden om van wereldbeschouwing te veranderen of tot een verlaten
kerk terug te keeren. Van dienzelfde aard is het grif geloof dier lieden aan ‘teekenen’
en hun vaste overtuiging, dat met elk dier ‘teekenen’ iets is bedoeld, wel te weten,
iets dat hen betreft.
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Immers niet beseffend, dat waar een eindelooze verscheidenheid van verschijnselen
eindeloos door elkaar heen en op elkaar inwerkt, als het ware voortdurend ‘treffende’
coëncidenties plaats grijpen, die op zichzelf even weinig ‘treffend’ zijn als dat iemand
sneeuw op zijn hoed krijgt, waarmee hij in een sneeûwbui loopt -, niet in staat het
eigenlijk ‘onbeteekenende’ en onpersoonlijke daarvan te zien en alleen in de
eindelooze veelheid dat weinige opmerkend, wat hem persoonlijk raakt en dat hem
heel zeldzaam en bijzonder schijnt, beeldt hij zich dan in, dat wat hem treft, ook
algemeenen zin moet hebben, zooals hij vindt, dat iedereen moet vinden, wat hij
vindt!
Deze egocentrische gemoedstoestand, die als het ware het eigen ik tot centrum
maakt van het heelal, produceert een anthropocentrische en geocentrische
wereldbeschouwing, die den mensch als soort superieur stelt boven de dieren, een
redelijk centrum te midden van ‘natuurkrachten’ en ‘dierlijke instincten’, die dan
‘redeloos’ zijn - en de aarde, zijn woonplaats, tot het middelpunt des heelals,
waaromheen alles draait.
Het is geen toeval, dat deze drie dingen, de egocentrische gemoedstoestand, de
anthropocentrische levensopvatting en de geocentrische wereldbeschouwing
gelijkertijd optreden en verdwijnen -, het grenzenvervagend (dus: onmaatschappelijk)
pantheïsme verdrijft ze alle drie te zamen: het pantheïsme van Goethe vergeleken
we eerder met het natuurgevoel van Rousseau, voegen we eraan toe: het vegetarisme
van Shelley en Byron -, de liefde tot en den eerbied voor het leven der dieren, dat de
maatschappijen en de overeenkomstige kerken niet kennen (denk aan het van
dierenbloed druipende Oude Testament!) - is evenzeer het product van hetzelfde
seizoen, symptoom van eenzelfde Noodzakelijkheid: het (tijdelijk) teruggaan van
het maatschappelijk sentiment en het opbloeien van individualisme. Waar het
maatschappelijk, egocentrisch sentiment overheerscht, is geen pantheisme, geen
natuurgevoel, geen vegetarisme -, en ofschoon de geocentrische wereldbeschouwing
niet meer ‘officieel’ bestaat, ook hier verschilt het weten van het beseffen en in meer
dan één egocentrisch gemoed heerscht in wezen nog de oude opvatting, die de aarde
plaatst in het middelpunt des Heelals, en den mensch als middelpunt der aarde en
‘beheerscher der dieren’ gelijk dat in de kerken geleerd wordt. Het onderscheid
tusschen mensch en dier, met de daarmee tezamen-
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hangende volkomen ongerechtvaardigde geringschatting voor de dieren - blijkend
uit een woord als ‘dierlijk’ - is ook weer typisch-maatschappelijk, een distinctie in
de uniformiteit en in overeenstemming daarmee het meest ontwikkeld in die lieden
welke nauwelijks in eenig opzicht boven en in menig opzicht beneden de dieren
staan. Zij schrijven de boekjes, waarin de kippen eitjes leggen voor Marietje en de
bijtjes honing zoeken voor Jantje, de maan bedroefd kijkt omdat Kareltje brutaal was
en veertien engeltjes Doortje naar bed brengen. Door Gods goedheid stond er een
diligence voor Theodoor gereed, muizen zijn ‘stout’ omdat ze van onze kaas eten,
spreeuwen moeten dood omdat ze van onze kersen snoepen -, behaagt het ons, ons
met een muisje te vermaken, dan is de kat stout, die haar vangt. Er is geen
kinderleesboekje, waarin niet beurtelings op deze wijze de kat ‘zoet’ en ‘stout’ is,
in overeenstemming met onze houding jegens de muis, die afwisselt met ons belang.
Geen andere onderscheiding dan ons belang, het meest karakterloos en redeloos
opportunisme. Een tijger is een roofdier, de jacht is een edel vermaak, een varken is
nuttig, omdat wij het éten en een vos schadelijk, omdat hij anderen eet. Alles is voor
ons, van ons, ten opzichte van ons en ten behoeve van ons.
Nederland heeft tachtig jaren den roemruchten vrijheidskrijg tegen Spanje gevoerd
-, Atjehers zijn opstandelingen. Afschuwelijk toch zooveel bloed als er ‘door de
heerschzucht der machtigen’ in ‘oorlogswaanzin’ dagelijks vergoten wordt -, in
Palembang zijn er verleden week een paar opgehangen, de resident en de dokter
waren erbij.
Prachtig van die Transvalers, zoo loyaal jegens ons, hun ‘nieuwe vaderland’ -,
kranig die Elzassers, zoo trouw aan het oude -, zegt een Engelschman -, leelijke
landverraders, die Elzassers, laffe overloopers, die Transvalers, zegt een Duitscher.
Wie zijns vaders kerk verlaat, is een slecht zoon, wie zijns vaders vaderland getrouw
blijft, ook als een ander het in dien tijd veroverd heeft, is een rebel. Wie faalt is een
oproerling, wie slaagt een held. Frederik Hendrik ‘draagt den eernaam stedendwinger’
-, Napoleon is een overweldiger, Andreas Hofer was een braaf patriot -, de Belgische
boeren zijn sluipmoordenaars. Onze ‘krijgslist’ is hun ‘verraad’ -, zij zijn
onmenschelijk, wij alleen ‘krachtdadig’, uit principe; wij verfoeien ‘sentimentaliteit’.
Onder-
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drukken wij anderen, dan is dat ‘uitoefening van wettig gezag’ -, onderdrukken
anderen ons, dan is dat tyrannie.
Wie steelt is een dief, maar zaken zijn zaken.
De oude heer James How, in Galsworthy's ‘Justice’, vindt zijn zoon en medefirmant
stapelgek en (terecht) volkomen ongeschikt voor Zaken, omdat deze hem aanraadt,
voor een stukje te onteigenen grond niet den uitersten prijs te vragen, maar het de
gemeenschap goedkooper te geven, daar hij het indertijd toch bijna voor niets in zijn
bezit kreeg. Zulk een daad, zonder ophef, zonder effectbejag, in eenvoud als ‘van
zelfsprekend’ - vooral niet als éclatante (uit distinctiezucht) uitzondering! - begaan
zou een uiting van werkelijken gemeenschapszin kunnen heeten. De oude heer How
weet echter niet wat hij hoort -, en toch is hij op en top een maatschappelijk mensch!
Juist daarom. Hij is practisch.
En dus beeft hij voor zijn zaken, met zulk een zoon als opvolger -, terecht, de
jonge heer How zal zeker in zaken niet slagen. Maar als de oude heer How even later
een jeugdigen klerk laat arresteeren, die vier pond stal om de vrouw, die hij liefhad,
te redden - dan voelt hij zich, met fieren tred en opgeheven hoofd achter den bleeken
gevangene voortschrijdend ‘a servant of the law’. Niet de man, die voor zijn geld
opkomt, maar ‘a servant of the law’ Zoo moet het, hij moet eerlijke, heilige
verontwaardiging voelen jegens den gemeenen dief -, het besef dat hij eenvoudig
voor zijn zaken opkomt kan zijn hand niet die kracht en vastheid verleenen, noodig
om toe te slaan. Er moet idealisme, er moet ‘liefhebberij’ bij komen. Als iemand
hem later komt vertellen, dat er drie menschen ten gronde gingen om de chèque van
vier pond, moet hij kunnen antwoorden, dat het ‘Recht zijn loop moest hebben’ - en
zijn leven lang het hoofd hoog dragen, met een zuiver geweten. Als men hem zegt
dat hij is ‘servant of the law’ omdat, en in zooverre de wet is een ‘servant of his
property’ -, moet hij dit, de zuivere waarheid, met eerlijke, heilige verontwaardiging
van zich afwijzen kunnen.
Hoe zou hij dit alles nu kunnen, als hij nog aan zijn onteigeningszaakje dacht of
daarvan den zin begreep, als hij de overeenkomst tusschen ‘speculeeren’ en stelen
had ontdekt, als hij, den jongen ‘dief’ het ‘zedelooze’ doel van zijn diefstal verwijtend,
aan zijn eigen jeugd en aan zijn eigen maitresses dacht? Hoe, als hij was gaan inzien,
dat men, met het Evangelie van Vraag en Aanbod als
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hoogste levensleer en richtsnoer, bezwaarlijk tegen anderen kan moraliseeren, zooals
de oude heer How het gewis doet, en althans de dominee, bij wien hij ter kerk gaat
en die hem zijn ‘zondebesef’ inprent, aandeelen heeft in zijn zaken of met zijn dochter
is getrouwd? Er is in zijn zoon, de jonge firmant, een begin van inzicht in deze dingen
-, maar wat baat het hem? In zaken zal hij niet slagen, een steunpilaar van de
maatschappij zal hij niet zijn!
Elk maatschappelijk mensch, elke verdediger van de ‘gemeenschap’ moet zijn als
de oude heer How. Wanneer een soldaat gaat twijfelen aan wat hem omtrent de
oorzaak van den oorlog is medegedeeld, wanneer hij in het algemeen eenig
onderscheidingsvermogen heeft, dat hem in staat stelt, leuzen te onderscheiden van
realiteiten -. waar blijft dan zijn kracht? De hand, waarin de twijfel een siddering te
weeg brengt, verliest vastheid en mist het doel. Hij moet niet vragen, maar gelooven,
hij heeft geen behoefte aan twijfel, maar aan stelligheid. Daarom moet de krijgsman
in zichzelf en in zijn vaderland gelooven -, vergeten dat hij in vredestijd smokkelt
en dat hij zich de kaas niet van het brood laat eten, dat het hemd nader is dan de rok,
dat hij zijn belastingen ontduikt, en dat zijn ‘vaderland’ een kunstmatig gecreëerde
groep menschen is, voor wie hij inderdaad niets gevoelt, en nog veel minder iets over
heeft -, maar het woord ‘Vaderland’ moet zijn hart sneller doen kloppen, alle energieen
van zijn vermogen tot overgave in hem ontbinden, zooals de heer How zijn hart
sneller voelt kloppen bij dé woorden ‘Eigendom’ en ‘Wet’.
Zoo zien we dan overal in de maatschappij, in elke collectiviteit ‘moraal’ en
‘belang’ te zamen vallen. Beiden zijn immers op behoud gericht. Het is altijd de
beloonde deugd. In het Oude Testament: Eert uw vader en moeder opdat uw dagen
verlengd worden -, maar in het Nieuwe Testament: Wie vader en moedér liefheeft
boven mij, die is mijns niet waardig. Hierin ligt het onderscheid tusschen
maatschappelijk ideaal en het individualistisch ideaal. Het zoogenaamd ideaal der
socialisten valt samen met hun belang en staat soortelijk gelijk met dat van den
onnoozelen Addison, voor wien het hoogste loon der deugd was: To be easy here
and happy afterwards -, waarvan het socialisme dan naar de helft ambieert. Overal
waar ‘ideaal’ en ‘belang’ samenvallen, daar zijn ‘ideaal’ en ‘intelligentie’ gescheiden,
waar ‘ideaal’ en ‘intelli-
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gentie’ samenvallen - in den individualist, wiens idealen voortvloeien uit zijn
persoonlijk inzicht, daar zijn ‘ideaal’ en ‘belang’ gescheiden, het eerste op den dood,
het andere altijd op het leven gericht zijnde. De verdediging der belangen is dan ook
in den individualist veel zwakker, omdat het idealistische deel van zijn wezen niet
meewerkt, maar tegenwerkt en hij bijvoorbeeld zijn eigendom, ook al ziet hij het
zich liever niet ontstelen, volstrekt niet voor ‘heilig’ houdt. De soldaat gaat uit om
te leven, en om meer dan dat, de martelaar om te sterven, des eersten dood is een
ongelukkig toeval, des laatsten dood de logische consequentie van zijn leven en
streven. Hij zou nimmer een goed soldaat kunnen zijn, want hij weet als redelijk
wezen wat patriottisme waard is, hij weet, dat zelfs in godsdienstoorlogen en
vrijheidsoorlogen het beginsel-zelf noodzakelijkerwijs ondergaat door den strijd, die
van de twee kampen twee ‘organisaties’ maakt, maatschappijen, waarin voor eenig
levend ‘beginsel’ dan toch geen plaats meer is. Daarom is dan ook collectieve vrijheid
niet de vrijheid, die hij begeert en collectief geloof niet het geloof, waarvoor hij
wenscht te sterven -, waar beide altijd en onmiddellijk aan machtsvragen vastgeknoopt
en daarmee vertroebeld worden. Patriottisme is de hoogste deugd van den
maatschappelijke, den egocentrische, wortelend in gemis aan
onderscheidingsvermogen -, martelaarschap van den individualist, onmaatschappelijk,
zuiver-onderscheidend. De een is redeloos, de ander redelijk. In hun hoogste oprechte
uitingen is hun zedelijke waarde echter volkomen gelijk.
De egocentrische mensch moet niet alleen de wetten en instellingen waaronder
hij leeft voor den bij uitstek goede houden, hij moet er ook bepaald van overtuigd
zijn, dat ze voor de eeuwigheid zijn bestemd -, daartoe is het noodig, dat hij van elk
historisch inzicht, van elk redelijk inzicht verstoken blijve en zich er nimmer
rekenschap van geve dat het ‘Niets is bestendig dan alleen de onbestendigheid’,
'twelk hij van nature slechts ziet als een schuldeloos schrijfvoorbeeld voor de jeugd,
ook van zijn dierbaarste beginselen en instituten geldt. Integendeel -, hij moet, hier
als in alles, zichzelf de uitzondering op alle regels wanen; hoe zou hij zich anders
ernstig boos kunnen maken op den man, die zijn instellingen aantast, tegelijk den
moed der hervormers - uit vroeger eeuwen, goed en wel dood! - in verheven woorden
prijzend, het voorgeslacht ‘dompers’ noemend, omdat ze niet zoo
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ver gingen als hij, en ‘heethoofden’ hen die verder zouden willen gaan? Ernstig en
oprecht moet zijn verontwaardiging tegen de sloopers van het heden, ernstig en
oprecht zijn bewondering voor de sloopers van vroeger zijn, ernstig en oprecht moet
hij onder zijn eigen-wijsheid den eindstreep kunnen zetten!
Anders is het uit met hem en met de maatschappij, die hij schraagt, wier steunpilaar
hij is. Dat is de reden, waarom op een bepaald tijdstip revoluties slagen, dat de
machthebbende partij geen geloof in eigen recht, in eigen superioriteit meer heeft,
geen oprechte verontwaardiging meer produceert, en nog maar alleen opkomt voor
haar op het spel staande belangen. Want een deel van het menschelijk wezen, het
krachtigste, het idealistische, werkt dan niet meer mede, doch heimelijk zelfs tegen,
zoo het zich uit egoisme en ijdelheid al niet openlijk laat gelden -; waar dan bij de
opkomende partij belang en rechtsbesef in één richting samen werken - zooals dat
tot nu toe bij de tot nu toe machthebbende partij was, daar wint deze eerste het stellig.
Wie de Fransche aristocraten zag lachen en applaudiseeren bij Beaumarchais
‘Mariage de Figaro’, waarvan elk woord een slag in hun eigen aangezicht was, die
had kunnen voorspellen dat de Revolutie komen en gelukken zou. In de zeventiende
eeuw zou geen schrijver zoo iets hebben geschreven en geen edelman zou het hebben
willen zien. Toch wijst het vermogen, om critiek op eigen dwaasheid mede te lachen,
eigen betrekkelijkheid te zien, op geestelijken vooruitgang, maar deze geestelijke
vooruitgang - zelf-critiek, dat is: zelf-onderscheidings-vermogen - beteekent
ontbinding, verval als organisatie, als maatschappij.
Redeloosheid en onverdraagzaamheid zijn de meest bruikbare maatschappelijke
kwaliteiten -, en deze zijn alleen mogelijk bij een onmatig en ongegrond
zelfvertrouwen, en dit alleen door volslagen gemis aan zelfonderscheiding. Vandaar
dat de meest in het oog springende eigenschap dier ‘maatschappelijke steunpilaren’
en de met hen mede-gevoelenden, hun bewonderaars en huldigers, een matelooze
en ongegronde zelfoverschatting is. Alle zelf-critiek missend, daarbij van huis uit
gewend hun belangen met hun beginselen te zien samenvallen, zonder dat hun dit
ook maar het geringste wantrouwen omtrent de zuiverheid dier beginselen inboezemt,
neemt ten slotte elk ding in hen den vorm van een ‘beginsel’ aan. Tot de erkenning
van menschelijke tekorten, anders dan in
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het zéér vage en algemeene - dat is ondoorvoelde en onbegrepene - kan de
egocentrische mensch dan ook niet komen. Aan zijn blind zelfvertrouwen houdt hij
zich staande, daaraan ontleent hij de kracht anderen te oordeelen, te bedwingen en
te beheerschen, anderen, die gemeenlijk zijn meerderen zijn, daardoor is hij bruikbaar
om tucht uit te oefenen en orde te handhaven, om te getuigen, te beloonen en te
straffen, wat zijn bestemming is, en in avereenstemming waarmee hij dan ook is
gebouwd. Uit beginsel stuurt hij bedelaars van de deur, uit beginsel is hij tegen
Staatspensioen, uit beginsel is hij tegen verhooging van successierechten, uit beginsel
tegen kindervoeding, uit beginsel haat hij het socialisme, exploiteert hij kinderen en
minderen -, uit beginsel zit hij op zijn geld, ‘om de kinderen’ moeten menschen niet
scheiden - maar zijn eigen kinderen dringt hij een ‘deftig beroep’ op, waarin ze zich
rampzalig voelen, kant zich tegen een mesalliance, die hun geluk kon zijn geweest,
fnuikt hunne talenten en misbruikt zijn economisch overwicht, om ze tot zijn wil te
dragen: natuurlijk niet om zijn ijdelheid, maar voor hun best wil! - en krijgt hij een
leverkwaal, zoodat zijn dokter hem vleesch en wijn verbiedt, dan wordt hij onmidellijk
lid van een geheelonthoudersclub en een vegetarische vereeniging -, zooals de kolonel
uit Shaw's ‘Philanderer’ - omdat hij ten slotte de dingen evenmin meer zonder
‘beginselen’ kan verteren, als de maag van een kind groote-menschen-kost. Het
‘principieele’ wordt ten slotte een manie. Het prulligste locale advertentie-blaadje
kondigt als doel van zijn oprichting ‘de bevordering der plaatselijke nijverheid’ aan,
terwijl het werkelijke en volkomen avouable doel het financieel succes van den
uitgever is. Iedereen weet dat, maar zooals er ‘schrijftaal’ en ‘spreektaal’ is, zoo is
er een ‘geschreven moraal’ en een werkelijk.... ontbreken van ook maar eenige moraal.
Logisch tezamenhangend met deze grenzelooze en naïeve zelfoverschatting,
evenzeer voortspruitend uit gemis aan onderscheidingsvermogen, evenzeer
noodwendig voor zijn taak als tuchthandhaver en ordebewaarder, is zijn hardheid
jegens anderen. Men ziet dit ook altijd samengaan: toegeeflijk jegens zichzelf, hard
jegens anderen; maatschappelijk temperament -, critisch jegens zichzelf, toegeeflijk
jegens anderen -, individualistisch temperament!
Bij den maatschappelijken maatstaf blijven - en dit is er de zin van - de distincties
tusschen ‘goed’ en ‘kwaad’, ‘schuld’ en
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‘onschuld’, ‘edel’ en ‘onedel’, dienst doende als belooningen en straffen in de
uitoefening van uniforme tucht en orde gehandhaafd, bij de individualistische maatstaf
verdwijnen deze, zoo goed als alle andere maatschappelijke distincties, om te worden
vervangen door andere, op de redelijkheid gebaseerde - voor elk denkend wezen dus
andere - en ten slotte toch weer in de Eenheid opgaande (ondergaande)
onderscheidingen.
Het is absoluut noodzakelijk - en daarom zien we het dan ook prompt geschieden
- dat oude heeren als de heer James Forsyte in Galsworthy's ‘Man of Property’,
wanneer ze na van de warmte en het wachten binnenshuis in slaap te zijn gevallen,
buiten komen en bemerken dat hun even oude koetsier van het wachten in de warmte
op den bok in slaap is gevallen, dezen zonder aarzeling een hartig standje toedienen.
Wat werd er van de zaken van den heer Forsyte en wat werd er van de maatschappij,
als de Forsyte's niet meer van anderen eischten, vooral in het zedelijke, dan waartoe
ze zelf in staat zijn?
Mevrouw Forsyte moet zich, zonder schijnheiligheid, gevoelvol kunnen beklagen
over de dienstboden die zoo weinig hart voor hun meesters hebben - er zijn vele
mevrouwen Forsyte! - terwijl ze zich natuurlijk in het minst niet aan hen laat gelegen
vinden, hen - uit ‘beginsel’, gelijk vanzelf spreekt - de deur uit zet wanneer ze iets
onbehoorlijks hebben gedaan, en het ‘sentimental stuff’ zou vinden, hen te houden
als ze niet meer deugden voor hun werk.
De Forsyte's zijn de steunpilaren van de maatschappij -, Galworthy berekende dat
negentig procent van zijn landgenooten ‘Forsyte’ heeten en dat dit het geheim van
hun ‘geestkracht’ is. Hoe lager Forsyte-percentage, hoe minder geestkracht. Zonder
Forsyte's gaat een maatschappij ten gronde - zij zijn het die de uniformiteit en hare
distincties hooghouden en eeren, alles zoekend wat hen van anderen onderscheidt
op het stuk van fatsoen en eerbaarheid, mitsgaders rijkdom, aanzien, positie -, alles
hatend wat ‘excentriek’ is. Zij ook houden ‘het familie-gevoel’ in eere - naar buiten
eensgezind en daardoor sterk, onderling elkaar beloerend en benijdend om een
kostbaarder juweel, een grooter huis, mooier relaties, meer succes in de maatschappij.
Geen eigen bestaan leidend, is ‘de familie’ hun verschijningsform - ze kondigen zich
met trots als ‘een Forsyte’ aan - om diezelfde reden is elke For-
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syte, van welke nationaliteit ook, naar buiten een geweldig patriot - en juist als in de
familie, zit hij daarbij vol schamperheid en critiek op zijn geboorteland, terwijl
evenmin een sterk natuurgevoel hem aan het vaderlandsche landschap bindt -, want
echt natuurgevoel behoort tot het pantheistisch-individualistische complex - de
Forsyte nu van elke nationaltteit is geen pantheist - dien hij met afgrijzen
Godloochenaar heet - maar gaat getrouw ter kerk. Men moet dan ook wel bedenken
dat het ‘burger van een groot land te zijn’ -, Engelsch onderdaan, inwoner van het
roemrijke Duitsche Rijk, of van de Fransche Republiek een niet te versmaden
distinctie is voor diegenen, die zich immers overal en altijd tevreden stellen met
distincties, die niets met hun persoonlijkzijn hebben te maken, maar, als de titels, de
strepen en sterren in het leger en daarmee overeenkomstig, gevolgen van het toeval
of van een andermans gunst.
Zoo zien we dan den egocentrischen mensch niet noodzakelijkerwijs egoist, ook
wel idealist, doch dan in dienst van zijn eigen brandkast, stervend voor zijn eigen
ijdelheid -, niet zonder gezond verstand, zelfs buitengemeen geleerd en scherpzinnig
- zooals de Middeleeuwsche scholastiek en de zeventiende-eeuwsche theologie ons
duidelijk bewijzen - maar innerlijk-onvrij door zijn bestemming, die een opbouwende
is, door zijn behoefte, in verband daarmee op stelligheid gericht, en dus redeloos,
daar de rede alle stelligheid rooft en niet bouwt, maar ontbindt; bekrompen, daar
‘onbekrompen’ beteekent: onbegrensd, naar alle kanten vervloeiend, zelf-ontbindend;
wel geleerd, maar niet wijs. Want de wijsheid zoekt en vindt de Eenheid en in den
egocentrische vliedt juist de Eenheid zichzelf. Hoe intelligent van nature de
egocentrische zij, zijn intellect staat altijd, om met Schopenhauer te spreken onder
de beheersching van ‘De Wil’, de zelfbehoudswil der Eenheid, die de intelligentie
van haar eigen doel vervreemdt.
Daar waar de Eenheid in volkomen vergetelheid van zichzelf verkeert - in de
perfect-georganiseerde, de bloeiende collectiviteit - kan het ware denken niet ontstaan.
De intelligentie wordt daar weerstreefd door de innerlijke gebondenheid der
persoonlijkheid en is veroordeeld een oogmerk buiten haar eigen oogmerk om te
dienen. De historie wijst dit uit.
De twee groote anti-maatschappelijke perioden, die we eerder noemden en die tot
in bijzonderheden hun treffende verwantschap
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vertoonen - wat geen wonder is, omdat ze eenerlei bestemming en dus eenerlei bouw
hebben - de Renaissance en de achttiende eeuw hebben het ware denken
voortgebracht, door de eerste periode is het opgezet, in de tweede vond het zijn
bekroning in den eersten volslagen vrij-denker Kant; de Renaissance en de achttiende
eeuw hebben respectievelijk Shakespeare en Goethe opgeleverd -; in de perfect
georganiseerde maatschappij, waar alles een dienend en dienstbaar karakter draagt,
bloeit de filosofie niet en de filosofische kunst niet, noch in een daarmee in
overeenstemming verkeerende Kerk -, waarmee we niet willen ontkennen dat er
honderden brillant-knappe en geleerde Jezuïten zijn geweest, wonderen van
casuïstische scherpzinnigheid, blijven we maar alleen bij Bossuet -, maar geen
Erasmus, geen wijsheid en geen humor -, en zoolang Duitschland ‘perfect
georganiseerd’ blijft en elk Duitscher trotsch op zijn land en op zijn eigen
Duitscher-schap, zal er geen Goethe meer in Duitschland opstaan. Het denken is vrij
en de kunst is vrij en wat vrij is, is redelijk en wat redelijk is, is onmaatschappelijk.
Duidelijker dan duidelijk blijkt dit nu uit de redelooze uitingen in alle oorlogvoerende
landen -, die toch alléén gradueel, niet in wezen verschillen van wat staten en
organisaties in vredestijd doen en denken, bij monde en bij verstande van hun beste
leden en burgers!
Aldus beschouwt de egocentrische mensch zichzelf als het middelpunt van alle
dingen, maar zonder het te weten, geheel en al onbewust. En terwijl hij het woord
van Heraklitus, het woord van de Renaissance, van Pico della Mirandole, van den
bewusten individualist ‘De mensch is de maatstaf van alle dingen’ van zich afwijst
als ‘hoovaardig’, ‘klein’, mogelijk wel ‘cynisch’ - immers wanend zijn daden bestuurd
door ‘beginselen’ zijn weten steunend op ‘stelligheid’, en zijn persoonlijke instincten
aanziende voor argumenten van algemeene geldigheid - is het ware, maar ongeweten
motto van zijn leven: ‘Ik ben de maatstaf van alle dingen.’ Eenmaal als haar
onwrikbaar middelpunt zich gesteld hebbende, neemt hij van de wereld en haar
verschijnselen dat weinige op, 't welk zijn beperkt wezen beroert, het verkleinend
naar eigen afmetingen, het versnijdend op eigen maat, zóó dient hem alles dat hij
ziet, tot steun en argument van wat hij is en wil, zijn critiekloosheid speurt het
misleidende niet, zijn eerlijke redeloosheid is zijn kracht, zijn oprechtheid zijn
rechtvaardiging en in zijn
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volstrekte Noodzakelijkheid ligt de redelijkheid van het redelooze, dat niettemin op
zichzelf redeloos is en blijft.
Wie dus over krijgshelden en maatschappelijke steunpilaren spreekt, zingt in vollen
ernst den Lof der Zotheid. Van de geleerde, de kloeke, de dappere, de scherpzinnige,
de edelaardige Zotheid, maar altijd van de Zotheid. Doch geloofd zij die Zotheid,
welke als wachter staat voor het leven en de veiligheid ook van den Wijze, wiens
wijsheid leidt tot ontbinding en dood, en die toch, krachtens zijn ander wezen, leven
en veiligheid wil, omdat hij ook, als alles wat leeft en leven wil ‘dubbelhartig’ is.

Ontstaan en wezen van de Oppositie.
Te zeggen dat de Eenheid blind is voor zichzelf - welke blindheid zich reproduceert
in het blind vertrouwen der individuen - beduidt vooral dat de Eenheid blind is voor
eigen beweeglijkheid. Van het ‘worden’ dat ‘zijn’ en ‘niet-zijn’ tezamen is loochent
de zelfverblinding der Eenheid het niet-zijn, van het leven loochent ze den dood, van
het bouwen het sloopen als essentieele en beste helft -, anders gezegd: de afneiging
van de zelfopheffing leidt noodzakelijkerwijs tot de verstarring. In de collectiviteit
die uit behoudsdrang opgebouwd, den behoudsdrang van de Eenheid weerspiegelt,
doet zich dit voor als conservatisme. De collectiviteit is in wezen conservatief en
haa beste steunpilaren zijn overal de conservatieven. In den conservatief is alles op
‘behoud’ gericht, en de maatschappelijke onderscheidingen zijn dan ook zijn reëele
onderscheidingen, het bezit, de eer, het aanzien, dit alles is hem dierbaar en vooral
wezenlijk. De conservatief is blind voor de Eenheid en loochent haar wezen: het
eeuwige Worden; in zijn blind, egocentrisch vertrouwen in het bestaande klampt hij
zich dus aan dat bestaande vast.
Er is geen maatschappelijke wet of instelling, die niet eenmaal haar recht en reden
heeft gehad, die niet eenmaal opbloeide uit de menschelijke rede en het menschelijk
rechtsgevoel, als creatie der aldus zichzelf bestendigende Eenheid, wier wegen vele
zijn, en van den mensch uit: als de vervulling van een behoefte, die moment was in
de Noodzakelijkheid. Doch behoeften worden vervuld - momenten worden opgeheven
- en de wetten en instellingen, hunne waarneembare projecties, zouden met hen
moeten verdwijnen
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als niet juist de Eenheid, na zulk een élan van zelfherkenning wegvlood voor zichzelf,
zich vergetend in het afzonderlijke, 't welk daardoor wordt vastgelegd en als 't ware
gemummifieerd.
Een voorbeeld:
Waarom nemen we den hoed af bij wijze van groet? We weten het niet. Het gebaar
heeft geen zin meer. Eens was het een middel, waarmee de hoorige zijn vrijgeboren
meester bewees, dat hij inderdaad, als teeken zijner slaafschheid, den kruin
kaalgeschoren droeg - toen er geen hoorigen waren, bleef het hoed-afnemen behouden;
het was in de maatschappij opgenomen en verstard. Dit verstarringsproces kunnen
we in de maatschappij waarnemen als ‘verwisseling van middel en doel.’
Een bijzonder treffend voorbeeld daarvan is zeker de uit het Christelijke
individualisme (zelf herkenningsmoment der Eenheid) overgebleven en in de Kerk
tot redeloosheid verstarde verstervingsgedachte. De na de (Christelijke) periode van
zelfopheffing in zelfherkenning zichzelf in de Middeleeuwsche collectiviteit tot
zelfbehoud ontvlieden de Eenheid verstart als het ware eigen wezen in de voorhanden
openbaringswijzen en loochent daarvan het momenteel karakter.
Voorbeelden van deze verwisseling van middel en doel toont ons de historie te
over. Denken we aan de blinde organisatie-woede der Duitschers en de blinde
verheerlijking van het Spartaansche zelfbedwang. Dit alles ontbloeit in den blinden,
maatschappelijken mensch, die naar we zagen zich de herkomst der dingen niet
herinneren kan en mag, om in hun houdbaarheid te gelooven.
Het maatschappelijk conservatisme is dus de afspiegeling van der Eenheid
zelfverstarring in zelfvergetelheid. En daar in den maatschappelijke, naar we zagen
‘beginselen’ samenvallen met belangen (beide op behoud gericht!) zoo zullen de
maatschappelijke steunpilaren zich èn uit instinct en uit belang aan het bestaande
blijven vasthouden, en zich blijven verzetten tegen elke verandering. Daarin slaagt
de maatschappij, voor zoo ver en voor zoo lang het belang der individuen samenvalt
met hun eenswillendheid en voor zoover er geen sterken drang in hen dien
maatschappelijken dwang te boven komt.
Het is bekend dat de bij niet uit eigen beweging een zeskantige cel construeert,
maar een cylindervormige buis. Door den onderlingen druk nu echter dier weeke
wassen buizen platten ze alle
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af tot uniforme zeskanten. Zoo werkt de uniformiseerde onderlinge in de maatschappij
uitgeoefende druk. Slechts door een innerlijke tegenkracht, die om zoo te zeggen
den druk van zes omliggende organismen te boven komt, kan de mensch eigen
persoonlijkheid laten gelden.
Dit geschiedt dan, wanneer, of wel: daar, waar de hernieuwde zelfherkenning der
Eenheid zich in den mensch omzet tot individualistische redelijkheid of
rechtvaardigheid, welke dan onmiddellijk zich in spot of verzet wil kanten tegen een
samenleving, waarvan hij het verstarde en redelooze dat anderen krachtens hun
structuur niet onderscheiden krachtens de zijne wel onderscheidt. Deze ziende, dat
is: critische naturen - want critiek is onderscheiding en onderscheiden is zien; dus
werkelijk zien is al critiseeren - ontstaan niet, gelijk men dikwijls beweert door
toedoen van de maatschappij, ter oorzake van haar corruptie, van haar verval, doch
ze worden zooals ze zijn, geboren lang voordat er van corruptie sprake is. Als overal
ziet de oppervlakkige mensch, gelijk het kind, causaliteit waar coincidentie is. Een
maatschappij - bijvoorbeeld de Middeleeuwsche, of de zeventiende-eeuwsche naar
Fransch model - verkeert in verval, en dat wil zeggen van de Eenheid uit: gelijk de
Eenheid als het ware zichzelf ontvliedt, wanneer de zelfherkenning zelfopheffing
blijkt -, zoo gaat de Eenheid zichzelf weer zoeken, als zelfbehoud in de handhaving
van het afzonderlijke verstarring blijkt te zijn. Van den mensch uit: lang voor dat de
collectiviteit in verval verkeert (we zullen dat corruptie-proces uitvoerig beschrijven)
zijn de critische naturen, die waarin de Eenheid zich van zichzelf bewust worden
zal, voorhanden, en hun veel later zichtbaar, daadwerkelijk optreden bewijst, dat de
tijd volslagen rijp is, dat de Eenheid, de verstarring brekend, zichzelf bevrijden gaat
om tot zelfherkenning te komen, die dan weer naar zelfvernietiging leidt.
Wie hier van causaliteit zou spreken, zou het wereldgebeuren op losse schroeven
van toeval en grilligheid zetten en de Eenheid als Intelligentie ten eenen male
loochenen. Geen maatschappij produceert haar vijanden en haar sloopers - deze
komen, als het collectieve heeft uitgediend en lang voordat zulks blijkt en zonder
dat ze dit weten, ja zonder zich van hun taak bewust te zijn. Want menschen hebben
het leven te lief, om de gedachte te kuunen dragen dat zij het werk des doods
verrichten. De afkeer van den dood is den mensch ingeschapen, opdat hij het leven,
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dat hem is opgelegd, den voorkeur geven zou. En met dien afkeer van den dood hangt
de afkeer van ‘afbrekend’ werk, van slooperswerk, dat immers des doods is, tezamen.
Menschen willen altijd de illusie hebben, dat zij bouwen, niet breken, dat zij
maatschappijen hervormen, niet ontbinden - en zoolang die illusie hun noodig is,
wordt hun hieromtrent de waarheid dan ook niet veropenbaard. Alleen hij, die krachtig
genoeg is, om zonder illusies staande en werkzaam te blijven, dien zullen dan ook
al zijn illusies ontvallen en hij zal zich zonder illusies te sterker weten in het gevoel
zijner zwakheid, te vrijer in het besef zijner gebondenheid. Dit is de waarheid, waarvan
gezegd is, dat ze ons ‘vrij-maken’ zal.
Wanneer we zeggen dat een collectiviteit in verval verkeert, dan wil dit zeggen,
dat haar steunpilaren niet meer in haar en in de heiligheid van haer instellingen
gelooven, dat ze niet meer zijn oprecht ‘idealist in dienst van hun eigen brandkast’,
maar dat ze geen andere bekommering hebben dan hun brandkast en zich van de
oude, idealistische formules alleen nog bedienen als leuzen en machtspreuken, met
andere woorden, dat de collectiviteit alleen nog wordt verdedigd en in stand gehouden
door de zedelijk-minderen, door de achterhoede der menschheid, terwijl ze het vroeger
werd door een krachtige, (blind)-geloovige voorhoede. Waar die ‘slechte verdediging’,
krachtens het proces in de Eenheid, juist samenvalt met het moment, waarop de
sloopers tot hun volle kracht gewassen zijn, zullen deze, eigen wezen voortdurend
aan het gehate maatschappelijk wezen door contrastgevoel bekrachtigend, gemakkelijk
en altijd triomfeeren.
Als we zeggen: de oppositie wint altijd, het nieuwe zegeviert eeuwig over het
vervallene, dan bedoelen we van de Eenheid uit, dat de Eenheid juist die critische
oppositie produceerde, opdat ze daarin uit zelfvergetelheid ontwaken en tot
zelfherkenning komen kan. Deze oppositie-naturen voelen dus onmaatschappelijk:
ze zijn gesloten voor maatschappelijke onderscheidingen, scheppen geen behagen
in de distincties des uniformiteit, daardoor doen ze zich in de maatschappij voor als
‘excentriek’. Terecht verfoeit het blinde, maar onfeilbare instinct der maatschappij
den excentrieke. Maar degeen, die geboren is, om een maatschappij die macht oefent,
zoo lang ze staat, het hoofd te bieden, moet ook nog voor haar bekoringen gevoelloos,
voor haar lokmiddelen onverschillig, voor haar bedreigingen onbevreesd en jegens
haar dwang
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onversaagd zijn. Ze moet hem niets kunnen geven en niets kunnen ontnemen. Hij
moet onkwetsbaar zijn krachtens zijn onverschilligheid. Hij moet den donkeren
kerker niet vreezen, ook het kruis niet en ook den gifbeker niet, want geen van deze
dingen zal hem bespaard blijven. Vriendschap, kunstgenot en liefde, vrijheid om de
schoonheid der aarde te aanschouwen, eer, aanzien, gezag, waardeering - de vele,
vele dingen, waarmee de gemeenschap haar leden in bedwang houdt - hij moet voor
dit alles onverschillig zijn, want het zal hem alles ontnomen worden. De
zelfbehouds-instincten, de distinctie-wil moet in hem sterk-verminderd, bijna
verdwenen zijn.
En dit is zoo, omdat in hem de Eenheid zichzelf erkent en hij, als instrument, ook
al beseft zijn kleine ik dat niet, op den dood en niet op het leven is gericht.
Daarom voelen de machthebbende groepen, tyrannen en verdrukkende
gouvernementen een instinctieven afkeer en angst jegens de soberen, die ze, als geen
ander middel baat, door ze belachelijk te maken pogen te fnuiken.
Julius Caesar heeft vertrouwen in Marcus Antonius, omdat hij welgedaan en
levenslustig is, van sport en van feestvieren houdt -. Marcus Antonius is eigenlijk
het type van den ‘bourgeois satisfait’. De bourgeois satisfait haat revolutie en wanorde
als de pest -, hij zweert bij Orde, en spreekt in volle eerlijkheid over Orde als over
een heilig beginsel, want bij wanorde kan hij kwaad, en hij zal er in elk geval niet
beter van worden. Maar over Cassius sprekend zegt Julius Caesar ‘...Cassius has a
lean and hungry look, he thinks to much, such men are dangerous’. In ‘Don Carlos’
wordt eenzelfde wantrouwen door den inquisiteur Domingo jegens den jongen prins
uitgesproken, om zijn kuischheid en zijn ernst. En er staat dan bovendien ‘hij is
gevaarlijk..., hij denkt.’ Wie veel te verliezen heeft, zal niet licht wagen, wie niets
te verliezen heeft, kan gemakkelijk wagen. De gouvernementen wantrouwen de
soberen. In het Engeland van de beide beruchte George's, het Tory-Engeland van
het begin der 19e eeuw, waar met moeite de door de Fransche Revolutie gewekte
beginselen bleven onderdrukt, werden dronkenschap en losbandigheid volstrekt niet
met ongevallig oog aangezien, maar het door de toenemende pantheïstische gevoelens
opkomend vegetarisme - waarin Shelley en Byron voorgingen - maakte iemand
verdacht. In Rusland mocht men geen geheel-onthouding prediken, de boer, die zijn
geld verdronk
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en zijn vrouw sloeg, was voor het Tsarisme een bruikbaarder onderdaan dan de sobere
denker -, en in ons eigen land hebben we het zelfde kunnen beleven, hoe de
propaganda voor geheel-onthouding van ‘hoogerhand’ onder de marine-matrozen
stelselmatig werd belemmerd an tegengewerkt. In den sobere steekt de revolutionair
-, als in hem het geweten opstaat tegen wat hij rondom zich ziet, houdt hem althans
de angst voor den borrel niet terug van de poging gedachten in daden om te zetten.
Daarom moet men zorgen dat hij niet van den borrel raakt en vooral ook hiervoor,
dat zijn materieel geluk zijn hoogste geluk blijft, want daarmee alleen kan men hem
in bedwang houden. Heeft hij het zuivere genot des denkens eenmaal leeren smaken,
dan bestaat er althans de mogelijkheid, dat hij onverschilliger, dat is, vrijer tegenover
de maatschappij komt te staan.
Daar de taak van den zoogenaamden ‘hervormer’ en den revolutionair in wezen
een slooperstaak is, in laatste instantie op opheffing en ontbinding gericht - zoo vallen
in hem ‘Wil’ en intelligentie tezamen en ondervindt de redelijkheid niet langer den
hinder van een innerlijke gebondenheid. Vandaar dat de uitingen, die we thans nog
als redelijk voelen, allemaal afkomstig zijn uit de perioden, waarin het individualisme
de bovenhand had en de collectiviteiten wankel of rot waren -, terwijl het uit
organisaties afkomstige zoogenaamde denken zich aan ons voordoet als absurde
spitsvondigheid, als het praten over vooraf aangenomen dogma's, de
‘subtiliteiten-kraam’, waarvan reeds Frederik de Groote sprak. De scholastiek en de
theologie, de ‘oorlogsfilosofie’ en het Marxisme zijn de producten van een dienstbare,
de ware filosofie van een vrije intelligentie. Doch geheel en al ‘vrij’ is de intelligentie
van hen, die geroepen zijn tot ontbinden en opheffen, toch nog niet. Voor zoover ze
in iets gelooven, een stelligheid bezitten of die van noode hebben, zijn ze
innerlijk-gebonden, onvrij, redeloos. En zonder die stelligheid kunnen zij, we zagen
het, niet leven, al is die stelligheid ook niets dan de hoop op een ‘Blijde Wereld’,
waarvan zij dan de mede-oprichters zijn, van een Godsrijk op aarde, van de
overwinning van het kwaad, de zegepraal van Prometheus over Jupiter -, of welke
vormen de illusie aanneemt, zonder welke de geestelijk-onvolwassene het niet stellen
kan. En de hervormer, tot daden geboren, de Christen-martelaar of de
Reformatie-martelaar, of de Revolutie-martelaar, kan niet ‘geestelijk
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volwassen’ zijn. De geestelijk volwassene is de wijze, is de peinzer. Het peinzen nu
zou van den man, die tot de daad bestemd is, als van Hamlet een ‘lafaard’ maken,
het inzicht in het ontoereikende en betrekkelijk-vruchtelooze van zijn daad, die toch
volbracht moet worden, in het louter-functioneele der dingen, waarin hij als
alleen-reddend gelooven moet zou hem doen weifelen en wankelen, daarom wordt
hem dat inzicht onthouden en is zijn intelligentie niet vrijer dan die van.... Don
Quichotte. Geen redelijkheid moet hen drijven voorbij het rechtvaardigheidsverlangen
naar het inzicht, dat ook de onrechtvaardigheid haar noodzakelijkheid heeft, als
hoeksteen des levens, immers dan zouden ze de onrechtvaardigheid niet met kracht
aantasten kunnen. Hun zelfkennis, reikend tot het zondebesef, mag toch weer niet
zoover in hen groeien, dat ze zich tot bekeeren en vermanen onwaardig zouden
voelen. Het moet niet in hen opkomen, dat ze het onmogelijke verlangen, want het
is juist hun taak het onmogelijke te verlangen, ze moeten overtuigd zijn van de
vervulbaarheid hunner wenschen, omdat in het algemeen de mensch niet kan handelen
zonder vertrouwen, terwijl nochtans die wenschen onvervulbaar zijn. De buitenkant
van elke noodzakelijkheid tot verwijdering tot breuk is haat of afkeer - haat of afkeer
jegens het aanschouwde door liefde tot het gedroomde - daarom moeten zij, die
geboren zijn om scheuring te maken, kunnen haten of afkeerig zijn.
Zij zijn het, die de door de uniformiteit gecreeerde redelooze distincties vervangen
door de redelijke (en dus zedelijke) distincties waaraan de Eenheid zich in hen herkent
en die zij derhalve als de ware erkennen -, zij zijn het, die voor de schijndeugd de
ware deugd eischen, maar tot het inzicht der bloot relatieve waarde van alle ‘deugd’,
tot het opheffen der distincties, na ze te hebben gesteld, kunnen zij niet komen.
Daarmee zou hun geloof vervliegen en hun kracht te loor gaan. Ze moeten blijven
gelooven in ‘deugd’ en in ‘rechtvaardigheid’, als alleen-bestaanbaar en
alleen-mogelijk, mogen dus niet het bloot-relatieve daarvan onderkennen. Toch is,
zagen we, de vervanging van de redelooze distincties der uniformiteit door de redelijke
der Eenheid maar het eerste stadium van de critische werkzaamheid, waarop de
tweede, het opheffen, altijd volgen moet. Want, van de Eenheid uit gesproken: de
zelfherkenningsdrang der Eenheid, waarvan het critische, onmaatschappelijke
idealisme een aanvankelijke openbaringsvorm is,
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kan zichzelf niet stuiten en voert tot den uitersten grens, tot het reiken naar
zelfopheffing. Waar Don Quichotte is, daar is ook Hamlet. In de tijden van
idealistisch-revolutionair willen treedt daarnaast altijd het zuivere denken op, de
werkzaamheid van de waarlijk-vrije, niet door een andere bestemming gebonden
intelligentie, waarin de mensch dien graad van bewustzijn bereikt, dat hij van al zijn
daden het eenzijdige en ontoereikende ziet en dus niet meer met het noodige
vertrouwen handelen kan. Totdat hij nog weer beter weet. Naast het
anti-maatschappelijk Christelijk individualisme herkennen we de ‘Verzoeningsleer’
van Philo, als product van hetzelfde geestesmouvement. In verzoening is al de
vernietiging van geschillen, van verschillen, van contrasten, de tendentie naar de
Eenheid, naar de oplossing. En dit grenzenvervagend Deïsme vinden we weer terug
in de Renaissance, in het streven der zoogenaamde Platonische Academie, waarin
Lorenzo de Medicis, Pico della Mirandole en Marcilio Ficino zulk een werkzaam
aandeel hadden. Met het Renaissance-scepticisme van Montaigne en Erasmus
vertegenwoordigt dit Renaissance-Deïsme het opheffende redelijke willen, waarin
zich de Eenheid vollediger herkent, tegenover het zedelijk willen der Reformatie,
die het niet verder brengt dan tot het vervangen van de redelooze uniforme distincties
door de redelijk-individualistische (‘goede werken’ door ‘geloof’!) maar niet tot het
opheffen van alle distincties komt, daar dezen moeten blijven gelooven en hopen om
te kunnen volharden in wat hun is opgelegd als hun aandeel in het proces der Eenheid.
Philo als Hamlet, tegenover Christus als Don Quichotte, Erasmus als Hamlet tegenover
Luther als Don Quichotte. En ditzelfde nogmaals in de Revolutie. De Fransche Don
Quichotte's - Rousseau en zijn discipel Robespierre - vervangen wel de redelooze
distincties der collectiviteit door de redelijke distincties der Eenheid - gelijk we
uitvoerig hopen aan te toonen - maar ze heffen allerminst die distincties daarna op.
Dit doen de Duitsche Hamlets, waarvan Kant de voornaamste is. Want Hamlet's
wezen is het peinzen, niet het verdriet, dit ontstaat, doordat hem een taak wordt
opgedrongen, die tegen zijn wezen is, van nature is hij de peinzer tegenover Don
Quichotte, den doener. Zijn groote woord is de formule van de Redelijkheid ‘nothing
is either good or bad, but thinking makes it so...’ En, curieuze bijzonderheid, beide
boeken zijn nagenoeg gelijktijdig geschreven. Zoo worden ook in
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het leven overal tegelijk de Hamlets en de Don Quichotte's geboren, die in wezen
immers één zijn, hoe ook verschillend, en tezamen het zelfherkenningsproces der
Eenheid reproduceeren, waarvan het zedelijk willen het begin, het redelijk denken
het einde vertegenwoordigt, daar het zedelijk willen de natuurlijke distincties stelt,
die het denken dan ten slotte weer opheft naar, doet ondergaan in de Eenheid.
Aldus zien we in de afwisselende perioden van overheerschend individualistisch
willen en overheerschend collectief willen de beide momenten der Eenheid - de
zelfherkenning tot zelfopheffing, de zelfvergetelheid tot zelfbehoud - duidelijk zich
afspiegelen. Na de individualistische periode, waarin het individualistische
Christendom ontstond, volgen de collectief-voelende Middeleeuwen, daarna de
individualistische Renaissance-Reformatie, daarna de collectief voelende zeventiende
eeuw en daarna de individualistische periode, waarvan de Fransche Revolutie, met
de Reformatie te vergelijken het einde is, die de filosofie van Kant tot dubbelgangster
heeft. Daarna dan nog eens een opbloei van collectiviteits-instinct gedurende de
zoogenaamde Restauratie en daarna... zijn de uitnemenden onder de menschen
zoodanig van aard veranderd door hun definitieve bewustwording (in het moderne
denken), dat de Eenheid zich niet langer op deze wijze in hen voor zichzelf verbergen
kan. Doch dit vermag natuurlijk het eeuwige, noodwendige proces niet te verstoren;
slechts naar den vorm, naar het tempo wijzigt het zich. Als een boom niet meer in
de lengte groeit, groeit ze in de breedte, maar volgens dezelfde wetten. Aan de Pool
gaat de zon een half jaar niet onder en een half jaar niet op -, op de lange periode
van volslagen licht volgt de lange periode van volslagen duisternis. Aan den evenaar
is het telkens een half etmaal licht en een half etmaal donker, één etmaal omvat de
periode van licht en donker, toch in dezelfde verhouding hetzelfde rhytme als aan
de Pool en het jaar rond evenveel licht en donker opleverend hier als daar. En op
elken plek tusschen Pool en evenaar een andere indeeling, maar dezelfde verhouding
en dezelfde som van licht tegen donker, het jaar rond! Zoo kan in alle dingen de
Eenheid haar innerlijk rhytme op verschillende wijzen openbaren. En daarom zullen
we, na de lange perioden waarin ‘licht’ en ‘donker’ - zelfaanschouwing en
zelfvergetelheid - beurtelings overheerschen, in de daarna volgende gansch andere
en veel gecompliceerder ver-

Groot Nederland. Jaargang 16

305
schijningsvormen van onze eigen eeuw toch altoos weer hetzelfde rhytme terug
vinden, volgens hetwelk ons de overdenking heeft geleerd de Eenheid te voelen en
te verstaan.
Het is onze bedoeling in de volgende hoofdstukken datgene, wat de rede aldus in
zichzelf ontvouwt en wat we hier voorloopig, zeer kort, zeer onvolledig en zeer
gebrekkig hebben aangestipt, aan de hand der historische gebeurtenissen uitvoerig
en in bijzonderheden te demonstreeren.
Mevr. CORRY VAN BRUGGEN.
Einde van de Inleiding.
(Wordt vervolgd).
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Het Duitsche heimwee naar het zuiden.
Vervolg).
Met wat de nuchtere gezetenen een werkelijkheid noemden, dreven zij hun vluchtig
spel van ironie. Alle dingen, ieder groeisel, alle dieren, ja zijzelven en hun
medewezens waren immers niets dan letters in een eindeloos teekenschrift? Een
enkelen zin daaruit te ontwarren, en dien de wereld toe te werpen in een glanzend,
mystisch vers, had dit niet grooter waarde dan het moeizaam in materie wroeten, dat
op het aarde zwelgen en weer aarde van zich geven van den regenworm geleek? Het
verging hun bij hun godsreis als de zeevaarders uit vroegere eeuwen. Nièt de kust
waarheen zij koersten, maar onverwachte wonderlanden werden plotseling, blozend
door de misten, aan den horizont ontdekt. Zoo het verzonken Duitsche tooverrijk der
Middeleeuwen, Perzië, Voor-Indie, met hun spreuken en hun wijsheid, en bovenal
Italie Maar een nieuw Italië, dat in niets op het door Winckelmann ontgonnene geleek,
doch eerder aan een paradijs deed denken, waar de voetstap des Heeren door de
bloemenvelden ruischte, en de schoone godenbeelden in den zomernacht ontwaakten
om den zwerver te verlokken door hun kus. In tegenstelling met hun voorgangers
zochten zij er wat zij er nimmer vinden konden; opmerkelijk is het dan ook, dat bijna
geen enkele der romantici de behoefte of den moed heeft gehad het gedroomde
sprookjesland met eigen oogen te aanschouwen. Tieck ging er heen toen hij, al ouder
geworden, een nuchterder muze huldigde, dan het naar oneindige verten uitstarende
gevleugelde kind. Alle overigen, waarover ik ga spreken, uitten hun verlangen, zonder
het te kunnen of te durven verwezenlijken.
‘Gunt en geeft den dichter vreugden. Laat hem naar Italië vliegen, want hij brengt
het op zijn vleugelen als hangende tuinen der dichtkunst mee.’ Zoo zingt Jean Paul
in een van die heerlijke ‘Streckverse’, waarvan George, terecht de onvergankelijke
schoonheid roemend, getuigt dat de Duitsche taal daarin de verhevenste vlucht heeft
genomen, waartoe zij tot op heden in staat was. Het lot had hemzelven die vreugd
van met de vogelen Zuidwaarts te trekken, onthouden, maar in zijn opus Titan, waarin
zijn visionnaire verbeelding zich als een kleurrijke regenboog boven de
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bloeiende velden, smachtende zielen en zalige gebeurtenissen welft, beschrijft hij
Rome, Napels en de eilanden. Welk een ander Rome dan de werkelijkheid-minnende
Goethe doorzocht. Hoe zucht die over zijn moeizamen arbeid ‘om de kern der oude
stad uit zijn modern omhulsel te voorschijn te pellen’. Bij den romantischen zanger
niets daarvan. Zelf neemt hij het houweel en de spa in de handen en bouwt zijn eigen
Rome, stralend op de zeven heuvelen. Uit een wildernis van bloemenwouden en
wijngaardranken doet hij zijn droombeeld verrijzen, tot een wonder van ruines,
paleizen en kerken, die in steeds hooger zich windende trappen en transen, eindelijk
tot aan de wolken reiken, welke door hun ontzachelijke massa's, trechters en
gebergten, evenzeer op de bouwvallen gelijken eener reusachtige hemelstad. Den
toeschouwer slaat de nabijheid van een onuitsprekelijke oppermacht, terwijl hij, als
wilde de natuur ook een stem doen gelden in dit koor van het verleden, den donder
der aardbevingen hoort rollen en het stuiptrekken der aarde onder de voeten voelt.
Maar goddelijker wordt het naarmate wij Zuidelijker dwalen. ‘In Fondi begonnen
de Napolitaansche wereldtuinen en wij reisden, opweg naar Mola, door steeds dichter
bloesems en bloemen’. Zóo juicht Albano, de held der vertelling, het uit in een brief
aan zijn boezemvriend: ‘Om mij welt de bloemrook uit wouden vol citroenen,
jasmijnen en narcissenvelden, aan mijn linkerhand werpt de blauwe Appenijn zijn
bronnen van berg tot berg, en aan mijn rechter dringt een geweldige zee op een
geweldige aarde toe, en de aarde strekt den sterken arm uit en draagt een glanzende
stad, met tuinen behangen, ver weg in het golvengewemel’. De jonkman wandelt
door ‘van wijnbloesems doorvlochten alleëen’, de aarde ligt ‘als een gouden,
zwellende arenkrans vol gloeiende kusten en eilanden’ rondom hem; hij prijst ze
‘een groen hemelrijk’; haar gelukkige bewoners denken aan niets dan aan zingen,
het dansen in reien en het nachtelijk feest. Zelfs de maan schijnt daar te verwarmen,
terwijl de jonge dag, ‘gelijk een pauw, die met zijn slependen regenboog in een
bloesemboom vliegt, opzwiert tot boven de blauwende, diepkleurige, met tuinen
beladene hoogten, en kinderlijk de wereld tegenlacht’. Verwachten wij niet dat straks
een groote vleugelslag zal ruischen en een nederdalende engel de heerlijkheid van
God verkondigen zal?
Tusschen zeventien honderd drie en negentig en zeven en negentig
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werd een lentekrans van vriendenbrieven gevlochten, die nog geurt. In zeven en
negentig stierf de teederste der beide makkers, Wackenroder, eerst vijf en twintig
jaar oud. Ludwig Tieck zou dien schoonsten bloeitijd van zijn gansche lange leven
nooit vergeten, zelfs niet toen de winter was gekomen, die het Meische heimwee en
de blijdschap over weergekeerde vogels doodt. Reeds als even oude schoolknapen
sloten zij hun bond. Zoo dikwijls zij niet samen waren, schreven zij elkaar, in een
innige, misschien voor ons verstandige Noorderlingen wat al te ‘uberschwängliche’
taal, doch meer dan dit, zij bouwden met elkander, vroom en aandachtig, als
middeleeuwsche kunstenaars dit plachten, met edele vlijt en rustige zorgvuldigheid
aan een werk dat zij, zeker om de heilige ontroerdheid te eeren waarmee zij het
hadden voleindigd, de ‘Herzensergieszungen eines kunstliebenden Klosterbruders’
noemden. De beste gedeelten daaruit, warme, geestdriftige over schilderkunst, en
wonderlijk indringende en begrijpende over muziek, had Wackenroder gedicht. Zij
zijn de geloofsbelijdenis geworden der jeugdige romantiek. Ook uit deze mijmerijen
zwoelt ons dat dwepen tegen met het verre Zuiderland, die vreemde fee Morgane,
doch niet zij, wier tooverkleed met de tempels der Grieken omzoomd is, maar de
mystische elf uit het Middeleeuwsche sprookje, of meer nog de smachtende rustelooze,
zich in duizende vormen en voorgevoelens verliezende ziel der renaissancetijden.
Ja, de hemel moest hier, als een weerspiegeling van den wolkeloozen koepel, op de
reine aarde wonen, met zijn klaarheid en geluk, en als de schepper zelf er niet te
vinden was, dan toch zeker zijn engelen en zijn apostelen, de goddelijke Rafaël, de
eerwaardige da Vinci, de profetische Michel' Angelo. Met kinderlijke nauwgezetheid
en nederige vereering worden hun gelaatstrekken door den schuchteren jongen, die
het kunstgenot met het gebed had vergeleken, in tastende woorden geschilderd, en
hun figuren bevend nageteekend in ontroeringsvolle lijn. Zoo wil hij zijn broeders
uit het Duitsche land een voorbeeld stellen, waarvan hij vurig hoopt, dat het ter
navolging strekken zal. Aldus begint hij zijn schets over de grootheid van Michel'
Angelo Buonarotti:
‘Ieder mensch, die een gevoelig, liefhebbend hart in de borst draagt, bezit in het
rijk der kunst wel ergens een bijzonder gebied van zijn voorkeur en liefde; en zoo
heb ook ik het mijne, waarheen mijn geest vaak onwillekeurig, als naar de zon de
zonne-
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bloem, zich wend. Want dikwijls, wanneer ik overpeinzend met mijn eenzaamheid
tezamen zit, is het als stond achter mij een goede engel, die onverhoeds het tijdperk
der oude schilders van Italië, als een groot, vruchtenrijk episch gedicht, met een drom
van levende figuren, voor mijn oogen opwaarts stijgen doet. Steeds weder wordt mij
die heerlijke verschijning getoond en immer opnieuw wordt mijn bloed daarbij op
zijn innigst verwarmd. Het is toch een kostelijke gave, die de hemel ons verleend
heeft, om te kunnen liefhebben en te kunnen vereeren; dit gevoel smelt ons gansche
wezen om, en brengt het ware goud daaruit aan het daglicht.’
Ja, vereeren en liefhebben was zijn gave wel zeer. Zijn teeder hart, niet bestand
tegen de geweldenarij van het leven, werd spoedig gebroken; jong namen de goden
hem tot zich, voor hij het oord van zijn heimwee met oogen had aanschouwd. Iets
schooners wellicht was over hem besloten.
Onder Tieck's opstellen in het boekje der uitstortingen des harten komt er een voor
dat den titel voert van: ‘heimwee naar Italie’ en dat zoo aanvangt:
‘Bij dag en bij nacht denkt mijn ziel slechts aan die schoone, helle oorden, die mij
in al mijne droomen verschijnen en mij roepen. Zal mijn wensch, mijn heimwee dan
immer vergeefs zijn? Als toevallig door een mijner vrienden de kaart van Italië wordt
opengeslagen, kan ik die niet anders dan vol ontroering beschouwen, ik doordwaal
in gedachte de steden, vlekken en dorpen - ach! en voel maar al te spoedig dat alles
slechts verbeelding is.’
Kort na zijns makkers dood heeft hij ‘Franz Sternbald's Wanderungen’ geschreven,
dat de voorlooper en wegwijzer van Novalis' Heinrich von Ofterdingen is geweest.
Het gebied waarop Tieck zijn dichterlijke kracht kon doen gelden was zeer beperkt.
Zijn leven stond geheel in het teeken der donkere gevoelens, waarover ik reeds bij
Goethe sprak. Maar, terwijl deze er in de eerste plaats de warmte van mocht genieten,
en, zoodra hij de duisternis inzag, zich bevrijdde, vervaarden Tieck het hulpeloos
dolen door de ondoordringbare schaduw, het speelbal-zijn der onbegrepen machten,
en, juist omdat hij in den morgen geloofde, het demonisch noodlot van den nacht.
Strijden kon hij niet, slechts bevend her- en derwaarts tasten in zijn killen schrik.
Niet hij bestuurde, maar een blinde kracht, die, als de najaarswind de afgevallen
bladeren, hem onmeedoogend voortdreef, eindeloos en onbereken-
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baar. Anders dan Goethe wist hîj zich de zwakkere en stamelde, van afschuw
huiverend, zijn stille, als voor hun eigen klank beangste klachten uit. Dit werden zijn
sprookjes: ‘der blonde Eckbert, der Runenberg en Tannenhaüser’, alle meesterstukken
in hun soort. Maar toen het helderder begon te worden in zijn groeiend wezen, kon
hij den juisten toon om den toover van dien rijzenden zongloed te vertolken, niet
treffen, en, daar hij niet verstond te zwijgen, schiep hij veel wat waardeloos is. Zoo
ook Sternbald's Wanderungen, een zwak vertelsel, eindeloos uitgesponnen, volgepropt
met onbelangrijke gesprekken in zoetelijken maatval geschreven, wat het den lezer
moeielijk maakt tot het einde toe zijn volle aandacht te bewaren. Een vroom Duitsch
kunstenaar uit den tijd van Durer reist erin naar Italië, rijkvoorzien van dat ons reeds
zoo vertrouwde zielsverlangen naar het land van de wonderen, het zalig oord der
vervullingen. Wat de brave schilder er nu eigenlijk hoopt te ontdekken is slechts
vaaglijk aangeduid, maar het moet iets bovenmenschelijks wezen. ‘In Italië is het
waar de weelde de vogels tot zingen aandrijft, waar elke koele boomschaduw liefde
uitgeurt, waar het den beken in den mond gelegd is, van zoet behagen te kabbelen
en te schertsen. In den vreemde, in het Noorden, is de vreugde zelfs een klacht; men
waagt het daar niet den voorbijzwevenden engel bij zijn groote gouden vleugels naar
zich neder te trekken’.
Het werk heeft, als zooveel van de romantici, geen slot. Dat dit geen toevallige
omstandigheid mag heeten, begrijpt ieder die zich een denkbeeld heeft gevormd van
het onbenoembare, niet te bepalene, dat deze dichters trachtten te ontraadselen en
waarvan de onoplosbaarheid de eigenlijke kern lijkt uit te maken. Wel begroeten wij
Sternbald nog even aan gene zijde der Alpen, maar hij weet daar niet veel anders te
verrichten, dan dat hij Ardinghello's voetspoor drukt.
Op later leeftijd is Tieck naar Italië gegaan, en woonde daar in Rome. Volgens de
ondeugende, scherpblikkende Caroline Schlegel hield hij er zich met allerlei
katholieke intriguetjes bezig. Hij meent het heelemaal niet zoo erg met dat
Roomsch-doen, zegt ze, bedrog is het wel niet, maar alleen zoo'n beetje dichterlijkheid.
Teekenend dat vele romantici tenslotte het hoofd in den schoot der moederkerk
hebben neergelegd. Het paradijs, de hemel, de god van hun jeugd bleek onvindbaar;
moe en moedeloos stelden zij zich tevreden met een beeld.
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Zoo deed ook Clemens Brentano, een Italiaan van vaderszijde; maar niet voordat hij
ons in zijn hartroerende verzen, waarvan ik zeker wel de prachtige ‘Frühlingsschrei’
mag noemen, en in zijn nu eens gloeiend dan weer speelziek proza, zijn innigst wezen
had blootgelegd, die ziel zóo vol van aangeboren Zuiderwarmte, dat zij niet meer
verlangde naar wat zij als bezitting reeds haar eigen voelde: die felle vonk, dat heet
begeeren. Langs andere paden, en dalend, ging de pelgrimstocht.
Ook bij zijn tegenvoeter, den louteren licht- en wijsheidmensch Novalis, zoeken
wij tevergeefs naar dat heimwee. Hoe gaarne hadden wij juist die groote, donkere
oogen willen zien uitstaren, met hun tintelende hoop, die hen zoo'n bron van diepe
klaarheid maakte, naar den lieven Zuiderhorizont. Doch zijn Heinrich reist en zingt
alleen nog maar door Duitsche sprookjesgouwen. Later zou hij wel verder zijn
gekomen, als zijn dichter niet gestorven was. In het door Tieck over den
vermoedelijken inhoud van het onvoleindigde gedeelte vertelde, lezen wij:
‘Hendrik bevindt zich plotseling in het onrustige Italië, dat door oorlog verstoord
wordt; hij ziet zich als veldheer aan de spits van een leger gesteld. Alle elementen
van den strijd spelen in poëtische kleuren dooreen. Hij overvalt met een voortvluchtige
bende een vijandelijke stad; hier komt als episode de liefde van een voornamen
Pisaner voor een Florentijnsch meisje. Strijdliederen. - Een groote krijg, als een
tweegevecht, geheel edel, filosofisch, humaan. Geest der oude chevalerie, ridderspel.
Geest van bacchantischen weemoed. De menschen moeten zelf elkander dooden, dat
is edeler dan door het noodlot te vallen. Zij zoeken den dood. Eer, roem is des krijgers
lust en leven. In den dood en als schimme leeft de krijger. Doodslust is krijgersgeest.
Op aarde is de oorlog thuis. Op aarde moet er strijd zijn.’
Zou de mystische dichter in deze dagen, zijn lofzang op den ideëelen oorlog zoo
durven herhalen, vraagt wellicht menig lezer zich met bitterheid af. Misschien toch
wel; want Novalis heft hier den strijd in het licht der geestelijkheid, terwijl het
moorden, waarvan wij getuige zijn, zich geheel afspeelt op het gebied der zoele
duisternis, waarover wij bij Tieck en Goethe spraken.
Dat wat wij als den diepsten wezenstrek van den romantischen kunstenaarskring
leerden kennen, het rustelooze zoeken naar een god en een paradijs nog in dèze
wereld, wordt het zuiverst en
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machtigst door Holderlin tot uiting gebracht. In tegenstelling met de overige romantici,
die sporen van het verloren eden in het morgenland of in Westersche streken van
middeleeuwen en renaissance meenden weer te vinden, ging de Zwabische zanger,
evenals Goethe, naar het oude Griekendom terug. Doch, waar de Weimarsche
Grootmeester daar niets dan bezonkenheid en tot een harmonische kalmte gestolten
levensvolmaaktheid aantrof, won de jongere aan den geest der Hellenen een strijdende
bewegelijkheid af. Meer nog dan Goethe was Hölderlin van nature tragicus. ‘Der
Tod des Empedocles’, zijn drama, helaas fragment gebleven, bewijst het. Diep leed
de dichter aan het besef, dat de eens in zalige eenheid met haar god verbonden
schepping, zich in zondigen opstand afgescheiden had. Wat voòr den val een koor
gevormd had van smettelooze samenstemming, kon nu, verdeeld in duizende
afzonderlijkheden, het onschuldig vreugdgeschal niet meer doen klinken. De natuur
lag eenzaam en ontheiligd, de mensch streed met zijn broeder, en bij dien ramspoed
en die tweespalt, bleef de vader in den hemel, door de wolken van zijn toorn omgeven,
stom. Maar de kiem van redding door het nieuwe heil rustte rijpend in het in het
zaadveld der herinnering. Er leed geen ziel, die niet, hoe onbewust dan ook en hoe
onhoorbaar, bad om vrede en hereeniging; als het spruiten van de lente school in
menig hart een teedere hoop. De dag zou weldra gloren dat de kus, dit aan den mensch
tot troost geschonken zinnebeeld, zijn heerlijk geheim zou onthullen, en vader,
kinderen en wereld in éen omhelzing verzoend en vergeven zouden zijn. Hoor hoe
de dichter hierover zingt:
O Hoffung! Bald, bald singen die Haine nicht
Des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit,
Dasz aus der Menschen Munde sie, die
Schonere Seele, sich neu verkundet,
Dann liebender im Bunde mit Sterblichen
Das Element sich bildet, und dann erst reich,
Bei frommer Kinder Dank, der Erde
Brust, die unendliche, sich entfaltet,
Und unsre Tage wieder, wie Blumen, sind,
Wo sie, des Himmels Sonne, sich ausgeteilt
Im stillen Wechsel sieht und wieder
Froh in den frohen das Licht sich findet,
Und Er, der sprachlos waltet und unbekannt
Zukunftiges bereitet, der Gott, der Geist
Im Menschenwort, am schonen Tage
Kommenden Jahren, wie einst, sich ausspricht.
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Enkelen onder de stervelingen wòten zich de dragers van dit gloeiend verlangen, dit
heilig vertrouwen. Zij zijn bereid hun bloed te offeren voor de boodschap die zij
brengen. Helden noemt Holderlin hen. Eenzaam, want overal teruggestooten, roepen
zij het morgenwoord der ontwaking tot sluimerenden, die nog niet gewekt willen
zijn. Alleen de kinderen herkennen hen en zien hen over de velden naderen, als
schoone jongelingen, die een bundel aren dragen, vol van zwellend toekomstzaad.
Ook de aarde herkent hen, en biedt hun, waar zij van den dorpel der woningen worden
weggewezen, een schaduwrijke rustplaats of een handvol bloemen aan. Zij weten
dat zij gedoemd zijn te gronde te gaan, nog voòr dat hun zending vervuld is, maar
als zij sterven, zweeft een glimlach om hun lippen, zonniger dan van den koning,
die een rijk veroverde.
In het oude Hellas, waar Homerus verhaalt en Plato verkondigt, meende de dichter
dier heilanden woonplaats te hebben ontdekt. Immers, schijnt daar niet de reinste
afglans van het licht der uitgedoofde eenheidstraling? De eeredienst der schoonheid
heeft er een laatsten band geknoopt gehouden, en wijsbegeerte en religie ziet ge er
als twee zusterrozen aan de moederplant der poezie ontbloeid. Wel woedt er twist
en verdeeling; hoor slechts hoe de tragici daarover hebben geklaagd; maar dat hun
weeroep zoo luide en hartstochtelijk kon schreien, bewijst hoe gansch zij wìsten wat
verloren ging.
Hölderlin heeft Winckelmann en Goethe ontgonnen, van Heinse genoten, Plato
aangebeden als meester, de tragici gelezen en van hen vertaald. Toch ontwaakt bij
hem de drang niet om naar Italie te gaan. Hij had geen werkelijkheid van noode, om
zijn droomen aan te toetsen; hij, de strenge voor zichzelven, verwierp den zoeten
Zuiderhemel, als verzachter van den strijd. Door God gezonden om diens werk te
doen, koos hij een naakte rots om zoo zijn almacht te bewijzen, het nieuwe
Griekenland van zeventien honderd zeventig, even voor en gedurende den mislukten
opstand tegen het Turksche gezag. Daar behangt hij de kale gesteenten der
onvruchtbare gebergten met den edelen bloei van zijn verbeeldingen en, instede van
den laaggezonken slaaf die er huisde, doet hij helden wonen in dit opnieuw geschapen
oord. Nooit nog heeft zoo'n zwoele Zuidenwind gewaaid, zoo'n vlekkelooze aether
zich over vruchten en oogsten gekoepeld, als daar in des dichters tooverland.
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De vriendschap is er diep als die van goden, de liefde wekkend als de zomerzon.
Dit boek heeft wèl een einde. Deze dappere vechter hield tot aan de droevige
ontknooping stand. Tot de hoogste hoogsten stijgt Hyperion, zijn held, tot de toppen
van liefde en makkerschap, in het zenith van de daad. Maar dan, terwijl de wapenen
hem ontzinken, geeft hij zich gevangen aan de tragische onverbiddelijkheid, die
eischt dat voór het aangezicht gods wordt ontsluierd, nog vele strijders sneuvelen
zullen. Alles ontvalt hem, de vriend, de beminde; zijn vrijheidsideaal verloopt in laf
verraad. Alleen de natuur wil nog troosten en spreidt als een moeder het bed voor
den zoon.
Doch mogen wij, de latere lezers en genieters van dit zuiver heil- en lichtverlangen
klagend meenen dat het streven van den held tevergeefs is geweest? Neen, en evenmin
dat de schepper dier onsterfelijke zangen, de grootste naast Goethe, in een waan heeft
geleefd, al zien wij ook zìjn ondergang in den greep van den waanzin.
Zeer kort heeft het sterrebeeld der romantische Schule aan den Duitschen
dichtertrans gestaan. Maar hoe kon dit ook anders? Wilden die jonge dwepers niet
den namenloozen god benoemen, zijn verborgenheid zoeken, betreden wat geen
drempel had? Wat kan de droomer toonen die den hemel heeft beklommen; geen
bloem is in zijn hand gebleven, waarmee hij den tocht kan bewíjzen, en zijn
beschrijvende woorden klinken zonderlinger dan het zingen van een nachtegaal.
Zeker zijn de schatten, die hij voor U uitstalt, niet op geld waardeerbaar, zij kunnen
den honger niet stillen, den staat niet stutten, noch geven zij den burger nut. Zoó
tenminste luidde het vonnis door het ‘jonge Duitschland’ over hen geveld. De
Gutzkow's, Laube's, Freiligrath's, of hoe ze nog meer mochten heeten, lachten om
oorden die boven de wolken te vinden zouden wezen; grond wilden zij onder de
voeten; practisch dienstbaar wenschten zij aan volk en vaderland te zijn. Een waardige
opgaaf, doch niet voor den dichter. Met kunst hebben hun vrijheidszangen en
economische rijmprodukten dan ook niets gemeen; evenmin hun proza, kreupel van
tendenzen, te kijk gesteld materialisme en nuchter ongeloof. Met deze ongevleugelden
gaan wij de wildernis in, die hopelooze litteraire dorte van den eens zoo vruchtenrijken
Duitschen akker, waarvan de triestige grauwheid door de heldere noot van enkele
groene oasen, zooals het schoonheidsrijk van Hebbel, dat van Mörike en den kring
om George te pijnlijker
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opvallen moet. Zwitserland en Oostenrijk, waar in deze jaren veel tot volle rijpheid
komt, liggen buiten het gebied van onze bespreking.
Maar voor wij van onze versmaadde tuurders naar het Zuiden afscheid nemen,
zullen wij eerst nog een eindweegs met hun laatsten ridder en reizenden zanger, den
zonnigen, juichenden jongen: von Eichendorff, medewandelen. Wie kent niet zijn
liederen, hel en zuiver jubelend, vol innige eenvoudigheid, als hadden zij zichzelven
getoonzet. Vreemd, dat de laatste dier zingende kruisvaarders geen ontgoochelde
grijsaard is, noch een vermoeide, maar een dartele deugniet, schuimende van jeugd.
Ja, hoe jeugdig doet hij aan; alle schatten, die zijn voorgangers vergaarden, noemt
hij zijn eigen; maar hij bezit ze als een knaap. Novalis' mystische wijsheid vindt ge
bij hem weder als het simpel godsvertrouwen van een biddend kind; Brentano's
bloedende menschelijkheid schept hij in schertsende liefde en mijmerenden weemoed
om; de Hölderlinsche tragiek der gescheidenheid, wordt bij hem een zalig,
bontverwarrend spel van tegendeelen, terwijl het aan hen allen eigen heimwee naar
het land der wonderen, bij dezen zwerver zich in een met bebloemden hoed ten
afscheid zwaaienden, zingenden, springenden ‘wanderlust’ uit.
Ook voor hem gold Italie als opperste sprookjestuin der heerlijkste
onmogelijkheden, doch die keuze was een toevallige, of liever gezegd een
traditioneele; Spitsbergen zou het ook mogen wezen, of had hij daar soms niet
evengoed de ijsschotsen in fonkelende feeënsloten om kunnen tooveren, de
sneeuwvelden in maanlandschappen en de barre onherbergzaamheid in een geurige,
bronnendoorkabbelde eenzaamheid? Hoor, hoe zij zijn ‘Taugenichts’ van het na
lange omdwalingen eindelijk genaderde Rome laat spreken:
‘Ik had dag en nacht met haast mijn tocht vervolgd, want het suisde mij lang nog
na in de ooren, als liepen die lui van de bergen, met hun geroep, hun fakkels en hun
lange messen, altijd maar achter mij aan. Onderweg vernam ik, dat ik nog slechts
een paar mijlen van Rome verwijderd was. Toen schrikte ik louter van van vreugde.
Want van het prachtige Rome had ik thuis al als kind veel wonderlijke verhalen
gehoord, en als ik dan op Zondagnamiddagen voor den molen in het gras lag en alles
rondom mij zwijgende was, dan dacht ik mij Rome, als de varende wolken daar
boven mij, met wondervolle bergen en afgronden haar zee omzoomd, met gouden
poorten en hooge glanzende torens, waar engelen in gouden gewaden uit zongen.
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De nacht was allang weer gevallen en de maan scheen prachtig, toen ik, eindelijk op
een heuveltop het bosch uittredend, opeens de stad in de verte voor mij liggen zag.
De zee fonkelde van verre, de hemel flikkerde en schitterde onafzienbaar in tallooze
sterren, daaronder lag de heilige stad, waarvan men slechts een lange nevelstreep
kon onderscheiden, als een ingeslapen leeuw op de stille aarde en bergen erneven
als donkere reuzen, die hem bewaakten.’
Niet waar, het Rome van een onschuldigen knaap? Ook zijn sprookje ‘Het
marmeren beeld’, die verlokkende Venus-legende, speelt in Italië, en een der
zangenrijke, dolende dichters neuriet daar:
‘Von kuhnen Wunderbildern
Ein groszer Trummerhauf',
In reizendem Verwildern,
Ein bluhnder Garten drauf.
Versunknes Reich zu Fuszen,
Vom Himmel fern und nah
Aus andrem Reich ein Grussen, Das ist Italia!’

Maar stemt het niet hoopvol, dat het smeekende smachten, het hartstochtelijk roepen
dier zoekende zangersbent, uitklinkt in den moedvollen lach van een zonnigen jongen?
Beduidt het niet, dat wat deze gezegenden zeiden, leven en bloeien zal in eeuwige
vernieuwingen? Goethe, de volmaakte, laat zich navolgen; maar op hem verder
bouwen kunt ge niet. De romantici verrichtten niets dat àf mag heeten, zij legden
een grondslag, een machtigen, hechten, waarop een wondertempel kan verrijzen, die
tot den blauwen hemel reikt. Menig steen moet nog gemetseld worden, voor de binten
van het dak zich welven en de feestvlag in de wolken waait. Overal zien wij dan ook
hun werk weer opgevat, hun koene strijdleus aangeheven.
Nog een laatsten Duitschen pelgrim, von Platen, volgen wij op zijn bedevaart tot
over de Alpen. Met de romantici heeft hij slechts weinig gemeen, schijnbaar meer
met Goethe, een ijverig beeldhouwer aan zijn persoonlijkheid als ook hij zich kennen
doet. Doch met eigen mond geeft de diepblikkende, oude meester het verschil aan
tusschen hem en zijn jongeren vriend. Met Eckermann sprekend zegt hij: ‘Het valt
niet te loochenen, hij bezit menig glanzende eigenschap; alleen hem ontbreekt - de
liefde. Hij heeft evenmin zijn lezers en mededichters als zichzelven lief, en zoo komt
men er
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toe om op hem den spreuk van den apostel in toepassing te brengen: “al ware 't dat
ik de tale der menschen en engelen sprak, en de liefde niet had, zoo ware ik een
klinkend metaal of luidende schelle geworden.” Nog dezer dagen heb ik gedichten
van Platen gelezen en zijn rijk talent niet kunnen ontkennen. Alleen, zooals gezegd,
de liefde ontbreekt hem.’ Ja, ook de liefde tot zichzelven, hoe volkomen hij zich ook
in dat zelf heeft teruggetrokken, en hoe hoog hij woonde op den bergkam van zijn
ten top gevoerd individualisme.
Of juist daaròm misschien, schrikken als hij moest van zijn verlatenheid, die zelfs
de vogelen des hemels schuwden, en omgeven als hij zich zag door den peilloozen
afgrond zijner eenzaamheid. Overal zoekt hij naar medegevoel en naar liefde; maar
een medegevoel en een liefde die hem geschonken moesten worden, terwijl hij zelf
in zich besloten blijft en nimmer uit kan stroomen. Koortsig haakt hij naar den
zangerslauwer, zeker om zoo zijn wezen, dat hij zelf veroordeeld en ontluisterd heeft,
toch getooid en tenminste door anderen aanvaard te weten.
Ik ken geen dagboek, dat zoo zonloos als het zijne is; de hopelooze lijdenstocht
van een gierigen minnaar, die, als droevig symbool zijner vruchtelooze wenschen,
zijn gloeiende smeekgedichten slechts mannen en knapen aan de voeten legt. Toch,
welk een kunstenaar, wat klopt het in zijn klagende sonnetten, wat zijn zij diep van
kleur en klank.
Ook hij trok naar Italië, maar niet meer als een kind, dat uitloopt uit zijn woning
om het lenteveld te gaan begroeten, noch als de knaap die naar zijn meester ijlt. Hij
zocht er geen tuin en geen leerschool. Dit schrijft hij, juist over de grenzen gekomen,
neer in zijn journaal:
‘Ik voel mij zeer weemoedig gestemd in deze gebergten, en ik vrees ook dat het
geluk in Italië al evenmin woont als ergens anders. Vandaag ben ik tenminste de
Brenner overgetrokken en heb de eerste voorboden van een zuidelijke natuur gezien.
Zoowat een uur van hier splitsten zich de wegen. Op het eene bord stond: “naar
Italië” te lezen, op het andere: “naar het Pusterdal”. Ach, ik weet niet, of ik niet liever
den weg naar het Pusterdal had moeten inslaan, zoo onverschillig laat me dat waarnaar
ik zoo verlangd heb.’
Italië dus als noodhaven voor een storm, die niet te ontgaan was.
Venetië, waar hij twee maanden verblijf houdt, geeft hem veel. In deze kunstrijke,
treurige, eeuwig haar beeltenis weerspiege-
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lende roofstad, herkent hij zijn gelijkenis. Daarom zijn de sonnetten, die hij aan haar
wijdt, zijn kostbaarste. Als hij er weerkeert op latere tochten voelt hij de charme
vergaan. Verder Italië doorreizen, of in zijn eigene gevoelens nederdalen, lijkt het
trekken door een zelfde woestenij.
Het schijnt wel dat deze laatste bedevaartganger zijn wijze van het Zuiden te
doorleven, aan zijn nakomelingen heeft overgedragen. Immers na zijn mislukte
troostzoeken, is het gedaan met het heimwee, en verliest het magische Rome, ook
als hoedster van de schoone Helleensche traditie, heel haar toovermacht. Ook nu nog
heeft zij deze niet wedergewonnen. Men trekt op in zijn droomen naar de Ganges en
naar de Jordaan, het Tiberwater, dat niet minder heilig is, versmadend.
AART VAN DER LEEUW.
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Studies van de Tachtiger beweging.
I.
Inleiding. - De Literatuur vóór Tachtig.
In de negentig jaren der vorige eeuw, toen de litteraire Beweging van Tachtig nog
een weinig.... bewoog, en zelfs later, in het begin der nieuwe eeuw, toen al dat vuur
reeds gebluscht was, kon men er niet over spreken zonder animositeit te ontmoeten.
Er waren nog aanhangers en opposanten, er was geestdrift of haat, waardeering en
verachting, maar zeer schaarsch nog kalme overweging, voorkeurlooze aanvaarding.
Het militante stadium bleek voor de Tachtigers nog niet geëindigd.
Sinds een jaar of tien echter is dat anders geworden en de Beweging in het
historisch stadium getreden, hetgeen beteekent dat er over gesproken wordt als over
een stuk literatuurhistorie. De onberedeneerde voorkeur, zoowel als de instinctieve
afkeer zijn bezonken, daartegen is de historische belangstelling geboren, hoe de
beweging eigenlijk was, hoe zij ontstond en wat zij bracht. Sedert hebben velen zich
met haar bezig gehouden, eigenlijk niet zoozeer met de Beweging als wel met haar
Dragers, de bekende kunstenaars, die, weinig in aantal, zeer apart en zichtbaar op
den voorgrond traden. Daardoor scheen het volle licht het eerst op hun personen en
men kan zeggen, dat het uitgesproken individualistisch karakter der beweging dit
van zelf meebracht. Het scheen, oppervlakkig beschouwd, inderdaad of een toevallig
clubje bevriende kunstenaars bij onderlinge afspraak maar eens anders waren gaan
schrijven, en ook wie van de Nieuwe Gidsbeweging als iets onpersoonlijks sprak,
dacht toch van zelf aan Kloos of Verwey of Van Deyssel of Van Eeden.
Zoo heeft zich ook de latere historische beschouwing ingesteld. De meesten van
hen, die zich met ‘de Literatuur van Tachtig’ bezighielden gingen allereerst tot de
enkele personen, de bekende leiders. En daarna tot de beweging, onpersoonlijk.
Velen kwamen zelfs aan die beweging heel niet toe, zoozeer scheen hun, met de
praestaties der afzonderlijke letterkundigen, het belangrijke van de beweging al
gezegd.

Groot Nederland. Jaargang 16

320
Hoezeer nu, vanwege dat individualistisch karakter der Tachtiger vernieuwing, deze
handelwijs te begrijpen valt, wijst zij toch maar op een gebrekkig inzicht en een
gebrekkige methode. Al schijnt een geestelijk verschijnsel, een geestesstrooming
nog zoo zeer in enkele individuen op te gaan, men dient toch op den duur die
strooming van het toevallig individu te scheiden, zal men niet in het klein bijzondere,
anecdotieke vervallen en het contact met het wezenlijk algemeene verliezen.
Bij vele beschouwingen over de Tachtiger Kunst is dat ook inderdaad het geval
geweest. Men is boven het toevallig persoonlijke van die enkele leiders niet
uitgekomen, en zoo ontbrak vaak het besef van het algemeen verband en het karakter
van historische noodzakelijkheid, dat de daden der Tachtigers eerst waarlijk tot iets
algemeens maakt, boven het toevallige en persoonlijke. Ofschoon nu het noemen
van personen en data wel nooit geheel te vermijden zal zijn, meen ik toch, dat wie
inderdaad over de Beweging van Tachtig in haar geheel spreken wil, de verplichting
op zich neemt na te gaan, hoe ook zij een ontwikkeling van den geest beteekent,
uitvloeisel van de groote golf, die in het begin der 19e eeuw over heel Europa ging
en in de zestig, zeventig jaren ook hier zich verhief: één universeele opleving van
lust en kracht, economisch, politiek en ten slotte ook artistiek.
In Holland kwam die vloedgolf, als immer, veel later dan in andere Europeesche
landen en daardoor heeft het soms den schijn, of de beweging zoo maar, zonder eigen
toedoen, uit het buitenland werd ingevoerd, of hier niets dan navolging was, van
Fransch naturalisme, Engelsche begin-eeuwsche natuurpoëzie,
Noorsch-individualistische moraal en zoo voort.
Men spreekt dan van ‘invloeden’ van het eene land op het andere en het is
wenschelijk eerst te zeggen, hoe men die ‘beinvloeding’ en ‘navolging’ op te vatten
heeft.
Wat zijn eigenlijk geestelijke invloeden?
Men stelt zich hun werking vaak als platte imitatie voor, als een soort mode waaraan
ieder mee wil doen, in het beste geval als een grof oorzakelijke werking, zoo iets als
de val Van tinnen soldaatjes op een rij, de een tegen den ander. En vergeet dan dat
overal de geest één is, en tevens, dat iedere persoonlijkheid een eigen groei heeft,
die zich wel in eigen lijn wijzigen laat, doch geen vreemde elementen aanneemt.
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Het komt daarop neer, dat wij niets kunnen op- of aannemen, dat al niet in ons is,
gelijk ook niemand overtuigd wordt, die niet al tevoren overtuigd zijn wil en enkel
nog de formule voor die overtuiging zoekt. Geestelijke invloeden zijn dan hoogstens
‘eerdere bewustwordingen’, die vervolgens gelijkgezinden tot besef helpen van eigen
gevoel. In dien zin bedoel ik het dan ook, als ik b.v. van het Fransche naturalisme
spreken zal. Analoge verschijnselen in het buitenland van hetgeen hier voorviel en
die, enkel omdat zij vroeger gebeurden, hier soms een uitwerking, niet veroorzaakten,
maar verhaastten. Wij kunnen dit van deze beweging zoo veilig beweren - in
tegenstelling misschien van vroeger litteraire evoluties - omdat de zoogenaamde
navolging hier dikwijls sterker was dan de voorbeelden, of wel het Hollandsche
verschijnsel een zoo bijzonder eigen aard vertoonde.
Dus niet een min of meer oppervlakkige navolging van buitenlandsche voorbeelden
was de Tachtiger Beweging, doch eenvoudig een kant van de groote, algemeene
beweging, die tegen de zeventig jaar der vorige eeuw zich hier te lande openbaarde
en die vrijwel alzijdig was over het geheele leven der natie.
Het leek een snellere polsslag van dat leven. Allerwegen ontstond behoefte aan
actie, als na het ontwaken uit een langen maatschappelijken slaap. Het Hollandsch
kapitaal, tot dien tijd vooral in vreemde waarden belegd, kreeg weer lust en durf zich
in vaderlandsche ondernemingen te wagen tot meerdere winst. Er werden overal
fabrieken gebouwd ter vervaardiging van wat vroeger uit het buitenland kwam, men
zocht nieuwe markten, knoopte nieuwe handelsbetrekkingen en bereidde zich tot een
straffere exploitatie van de Indische bezittingen.
Dat is het verschijnsel op economisch gebied. Maar overal vlamde het nieuwe
leven op tot nieuwe begeerte, nieuw besef, nieuwe onderscheiding, die aanvankelijk
tot resultaat hadden het oude leven te verbrokkelen en te ontbinden. En te
democratiseeren, want er kwam een behoefte aan vooruitgang, een nieuwe zin voor
de volksnooden en een minachting voor de oude politieke inzettingen.
In 1880 werd de Radicale Partij gesticht, met haar dagblad De Amsterdammer. In
1880 ook begon het eerste impulsieve, ongeorganiseerde socialistische verzet. En
ongeveer tegelijkertijd valt de vernieuwing in de letterkundige kunst.
De schilderkunst had zich ten deele al vernieuwd. De Haagsche
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School - de Marissen, Israels, Mauve, Neuhuys, Bosboom - was al bekend en werd
fel bestreden als de ‘grijze school’. Het was het impressionistisch realisme in de
schilderkunst, maar nog met romantischen geest gemengd, niet zoo kras en exclusief
uitgesproken als het geslacht van '80 doen zou. De Bock, van Looy, Karsen, Witsen,
en vooral Breitner, dat waren b.v. de ‘Mannen van 80’ in de schilderkunst. Zij maakten
individualistische stemmingskunst zonder meer, kan men zeggen, zij zijn
individualisten en impressionisten, en hun geesteshouding is vrij wel dezelfde als
die der bekende literatoren: een groote ontvankelijkheid voor zinsindrukken en een
weerzin tegen geestelijke samenvatting of verwerking dier indrukken.
En nu de literatuur. Hoe stond het met de Nederlandsche Letteren in die jaren voor
Tachtig? Om te waardeeren wat er veranderde, zullen wij moeten onderzoeken wat
er was.
Vijftig jaar vroeger had men hier ook een literaire opleving gezien: de
Gidsbeweging. Wat was die Gidsbeweging van het jaar 1837?
Een reactie tegen den geest van het tijdschrift Nederlandsche Letteroefeningen,
tegen den nog 18e-eeuwschen classicistischen Aufklärunggeest in de kunst. De vaste
regelen van versificatie naar Romeinsch-Grieksch model, de vaste beeldspraak, vast
metrum, den conventioneelen vasten vorm in één woord, gevuld met deïstischen
inhoud, met een godsdienst en moraal individueel gemaakt en enkel op den
verstandelijken mensch en zijn nuttigheid gericht. Zoo leefde die maatschappij van
de 30 jaren der 19e eeuw burgerlijk gematigd, bang voor elke overdrijving, vooral
van gevoel, om van hartstocht nog niet te spreken, vooral van persoonlijkheid, die
het ordelijke en optimistische breken mocht.
Toch was hier tevoren al met Feith, Bellamy, Helmers een begin van romantisme
doorgebroken, door de classicisten fel bestreden en door Tollens voortgezet, maar
verburgerlijkt, d.w.z. vernuchterd en kleingehouden.
De echte romantische gloed had hier enkel de godsdienstige beweging van het
Réveil gebracht, dat met Da Costa en De Clercq zijn hoogtepunt bereikte.
Al deze stroomingen nu: afkeer van het doodsche classicisme, een vroom
verlangend romantisme, een begin van individualistisch zelfbesef, dat alles kwam
te zamen in de Gidsbeweging. Zij richtte
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zich tegen het versleten classicisme der Letteroefeningen, evenzeer als tegen het
pietisme in de kunst en het eveneens verloopen familiaal en huiselijk romantisme
van Tollens.
Zij preekte eenvoud en klaarheid, dat is verlossing van de galmende en zalvende
rhetoriek. Zij preekte eigen gevoeldheid, dat is waarheid en verlossing uit het
sentimenteele. Zij wilde echt en Hollandsch zijn. Vandaar een voorliefde voor het
nationale verleden, het romantisch geïdealiseerd nationaal verleden van onze Gouden
Eeuw, van welks beelding men ook een gunstigen invloed op het weinig idealistische
heden hoopte. Daarheen richtten dus de toongevers van de Gids de jonge
romanschrijvers en dichters, Mevr. Bosboom, Oltmans, Van Lennep.
Doch er is in die Gidsbeweging van 1837 iets halfslachtigs en onklaars gebleven.
Men gevoelt er een behoefte aan individualiteit, die niet geheel door kan breken,
tegelijk met een behoefte aan passie, individueele passie, die zichzelf niet herkent
en niet door durft breken. Uit het burgerlijk maatschappelijke, schijnt het wel, komen
deze menschen toch niet los en het uiterste waartoe zij het brengen is vrijbuiterij op
verstandelijk gebied, een soort van verstandelijke hartstochtelijkheid.
Dat wil zeggen: de Gidsbeweging was een reactie en een opleving, maar vooral
in het verstandelijke, geestige. Het vernuft en de geestigheid, die ‘cerebrale passie’,
die de geesten had gekenmerkt in het laatst van de 18e eeuw in Frankrijk, Engeland
en Duitschland, was hier, zoover men zien kan, nooit inheemsch geweest. Zulke
menschen als de Encyclopedisten in Frankrijk, als Lessing in Duitschland had men
hier niet gezien, of zij waren niet op den voorgrond getreden.
Maar toen, in de dertig jaren van de 19e eeuw, kwamen zij er en vormden de
oppositie tegen dat duffe rationalisme, classicisme, conventionalisme, dien
regentengeest uit de 18e eeuw en de benepen en sleurige vromigheid uit de 19e.
Want deze menschen als Potgieter, Bakhuizen van den Brink, Jacob Geel, wat later
Huet, waren zeer critisch verstandelijk en voor het meerendeel classiek onderlegd,
in elk geval het classiek-klare zeer vereerend. Wat hen onderscheidde was een fijnere
geest en oneindig meer geestig heid, dan in de bellettrie en zelfs in het heele openbaar
leven van die dagen werd aangetroffen.
En zoo wraakten zij platheid en onnoozele sentimentaliteit,
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drongen aan op zuiverder onderscheiden, logischer redeneeren. Het zij hun ideaal
was classieke eenvoud en klare vorm of oud-Hollandsche kracht en degelijkheid, zij
richten zich steeds tegen het benepen moraliseeren en het verlagen van de kunst tot
burgerlijke nuttigheid, terwijl zij zelf poogden vernuft te geven, verrassende vondsten
en sprongen van geestigheid, die ons soms wel wat gemaniereerd aandoen. Hun
verstandige koppen, hun levendige, gecompliceerde geesten kweekten ook een dito
stijl van lange, ingewikkelde perioden, die het allerongelijksoortigste onverwacht te
zamen brachten en eigenlijk vooral daarom gaven, om het geestig-bijzondere, het
verstandig-ongemeene, de vonken vernuft die zij uit de dagelijksche toestanden en
menschen wisten te slaan.
Dit geestige en vernuftige was dus hun specialiteit, de nieuwe evolutie van het
Hollandsche geestesleven. Veel anders in 't gevoel was er niet. Zij voelden misschien
wat meer persoonlijk-zuiver dan de oudere literatoren, maar niet dieper, en hun
ontvankelijkheid voor zinsindrukken, voor gewaarwordingen van de buitenwereld
was niet grooter. En evenmin waren zij onmoreel of onmaatschappelijk.
Wie de eerste jaargangen van De Gids naslaat, wordt dit onmiddellijk gewaar. Hij
vindt daar, in de vertelling de oneigenlijke, zeer burgerlijke romantiek, die hier
gecultiveerd werd. Hij vindt het gevoelig of verstandelijk burgerlijke in de poëzie
en het moreele in de critiek. Al deze heeren vernieuwers van De Gids stonden nog
stevig op een bodem van maatschappelijke moraal, van twijfellooze maatschappelijke
deugd, bij een overigens vrij koele godsdienstigheid. En zij maken op ons, thans
levenden, niet zoozeer den indruk van kunstenaars, als wel van zeer beschaafde
literatoren, literatuurliefhebbers en literatuurbeoefenaars.
Dat komt dan wel grootendeels, wijl de woorden kunst en kunstenaar een zoo
andere beteekenis hadden, dan wij, lateren, er aan hechten.
Zij overschatten echter zichzelf geenszins en hebben, meen ik, evenals later de
Nieuwe Gidsers, uitgezien naar een jongere generatie, die vervullen en volmaken
zou, wat zij nog maar aanduidden.
Dat is toen niet gebeurd, zoomin als het na '80 gebeurd is. Geen nieuw geslacht
heeft hun werk overgenomen en tot hoogere ontwikkeling gebracht.
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Zij zelf waren immers naar den geest eigenlijk late achttiende-eeuwers, beoefenaars
van het verfijnd verstandelijke naar Hollandschen trant? En zoo stonden zij, als de
latere Tachtigers, vrijwel buiten en boven het intellectueel leven van hun tijd en hun
volk. Hun optreden bracht veel beroering, doch hun invloed werkte maar zwakjes
na. Er kwam nooit een volle tweede bloei na dit eerste geslacht. De algemeene
geestesontwikkeling des volks ging onder hen langs, veel lager en veel trager.
Zoo is het dan niet onbegrijpelijk, dat, toen die kleine curieuze groep
achttiende-eeuwsch verstandelijken had uitgebloeid, het gemiddeld intellectueel
leven hier te lande niet veel veranderd was. Er was een en ander opgeruimd en
weggevallen, maar daardoor leek het geslacht, dat in 1850, '60 tot ontwikkellng
kwam, haast nog neutraler. Den fijnen geest van hun voorgangers hadden zij niet en
iets anders hadden zij eigenlijk ook niet. Door het wegvallen van zekere vooroordeelen
en conventies stonden zij vrijer tegenover het leven, doch de persoonlijkheid, die zij
dientengevolge minder belemmerd ontwikkelen konden, bleek niet veel zaaks.
Het is de tijd, dat al die dominees, door het modernisme van hun geloof ontdaan,
zich op de literatuur werpen, als op iets, hoewel minderwaardigs, toch soortgelijks
als het geloof. Vooral het moreele en de braafheid bloeien, nu op een meer
individueele en ‘modernistische’ wijze, gemoedelijker en meer nonchalant. Maar
dat fonkelend paradoxale, dat de Potgieter-groep had gekenmerkt, dat bijtende, dat
hun allen eigen was geweest, is uit de literatuur verdwenen.
Het is alles weer gemoedelijk, zacht ironisch of aardig interessant bij Simon Gorter
b.v. of bij Hasebroek of Beets.
Toch was er in dien tijd een nieuwe klank gehoord en.... niet verstaan, ook door
de Gidsmannen niet. De Camera van Hildebrand en de Studententypen van Klikspaan
zijn wezenlijk anders dan de werken der toongevende letterkundigen uit dienzelfden
tijd. Koetsvelds Pastorie van Mastland schijnt aan hen verwant, doch de zorgzame
beschrijving van het milieu is ook daar niet om haar zelfswil. Zij moet enkel den
indruk van het gemoedelijke verhoogen, zou ik zeggen, en meewerken tot dien indruk
van hartelijk-omsloten, gewijd-eenvoudig herderlijk leven.
Hildebrand echter, in sommige stukken zijner Camera, Klikspaan in zijn
studentenbeelden - al meent hij ook enkel te typeeren -
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bedrijven het realisme om het realisme. Zij achten menschen, dingen, gebeurtenissen,
toestanden om hen zelf belangrijk, als levensverschijnselen, en denken eerst in de
tweede plaats om de moreele beteekenis of strekking. Klikspaan brengt het in die
richting zelfs zonderling ver, als men den gematigden, preutschen tijd gedenkt. Zijn
beschrijvingen schijnen vaak hoogst choquant en men begrijpt eigenlijk niet welke
speciale opvatting, welke moreele overweging het mogelijk maakte, dat zoo'n boek
als Studententypen algemeen gelezen en gewaardeerd werd. Zoo men niet aannemen
kan, dat dezelfde menschen èn deze rauwe werkelijkheidsbeschrijving en de zoetelijke
domineesliteratuur genoten, moet het land wel in twee zeer gescheiden kampen
verdeeld zijn geweest en het realistische kamp kunsthonger geleden hebben.
Want voorloopig bleven deze beide werken de eenige hunner soort. De behagelijke,
zoo'n beetje heidensche belangstelling in het uiterlijke leven, de gezellige ‘leute’ in
zijn rare bokkesprongen, waarvan de Camera sporadisch en de Studententypen
doorgaand blijk gaven, waren in dien tijd en die wereld toch maar bij hooge
uitzondering toelaatbaar. Potgieter had er geen waardeering voor. De realiteit zonder
meer zeide hem volstrekt niets, en de ‘algemeene lezer’ was veel te veel in
stichtelijkheid of nuttigheid bevangen, dan dat hij zulke ijdele literatuur vaak begeeren
zou. Of is het succes van beide boeken juist bewijs, dat hij haar wèl begeerde, doch
de schrijversbent haar niet leverde? Het ware mogelijk, dat een smaak en voorkeur
voor genoegelijk realisme den Hollandschen lezer nooit verlaten had, doch moraal
en maatschappij en de reputatie van degelijk en ernstig mensch, zich daar een tijdlang
tegen verzetten, om een gansch andere literatuur op te dringen, die den meer
‘ontwikkelden smaak’ bevredigde. Het succes ook van vele zulker werken zou in
dat geval beduiden, dat het groote publiek ongeveer passief staat tegenover de
letterkundige productie en slikt wat het voorgezet krijgt, zonder duidelijken voorkeur.
Zoo beschouwd, valt uit de literatuur van een volk op een gegeven tijd de smaak van
dat volk nog geenszins op te maken en dat kan ook moeilijk, als er nog geen
persoonlijke smaak is.
Voor het Nederland der zestig, zeventig jaren lijkt het wel, of dit het geval was.
Er leefde nog geen individueele smaak.... allicht omdat er nog zoo weinig persoonlijk
leven was, en het schijnt haast wel of een zuivering van de dikke, zwoele maat-
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schappelijke atmosfeer noodig was, aleer de kunst opgefrischt kon worden.
Die taak van individualistische donderbui heeft toen Multatuli op zich genomen,
Multatuli, die allereerst een moralist was, opruimer van veel vermolmde conventie.
Zijn grootste beteekenis is die van een vernieuwer des burgerlijken levens geweest
te zijn. De Hollandsche samenleving heeft onnoemlijk veel aan hem te danken, en
men kan zeggen, dat hij voor een belangrijk deel den bodem heeft bereid voor den
nieuwen geestesgroei, die allerwege tegen de zeventig jaren aanving.
De literaire kunst heeft veel minder aan hem te danken. Hij was geen realist en
alleen van het realisme kon Holland blijkbaar een herboren kunst verwachten.
In de letteren bracht Multatuli niet veel meer of anders dan hetzelfde burgerlijk
romantisme, dat zoovelen al gegeven hadden. De Max Havelaar en de
Woutergeschiedenis zijn wezenlijk romantische verhalen, eenigszins naar Dickens'
trant, met een Held en een behoorlijke dosis burgerlijk idealisme. Men kan zelfs
zeggen, dat Multatuli's invloed een mogelijk wordende realistische kunst tegen hield,
alleen al omdat hij aan kunst in 't algemeen twijfelde. Wat dan weer beteekent, dat
hijzelf meer individualist dan kunstenaar was, al heeft zijn eigen figuur ook een
groote, tragisch romantische beteekenis gehad.
In hem is de wreede verscheuring van het leven geweest, de diepe kloof tusschen
ideaal en werkelijkheid, droom en leven, die immers het wezen van het romantisme
uitmaakt.
Hij heeft er zwaar onder geleden, dat zijn theorie en practijk, zijn wil en zijn daad
zoo ver uiteen liepen. Hij heeft zich zelven als een Held gezien en toch heimelijk
zijn tekort als mensch gevoeld. Doch tot de wereld, die hem zijn, overigens
klaarblijkelijke, fouten honend verweet, zeide hij altijd weer: wat komt het er op aan
hoe de mensch leeft, als die mensch de dingen dezer wereld zoo helder inziet en u
leeren wil. Hij wilde zijn medemenschen dienen en bemerkte, dat zij hem verwierpen,
omdat zij liever blind waren en niet geholpen wilden zijn. En deze tweede
tegenstrijdigheid, nu niet in hemzelven, maar in de wereld, ondermijnde hem niet
minder dan het eigen tweespalt. Zijn werk is er voor een groot deel door bepaald:
het werd àl verbittering en sarcasme.
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Was Multatuli de individualistische oppositiefiguur in de samenleving van de zestig
jaren der vorige eeuw, Busken Huet is het geweest in de letteren, in de critiek en ook
in den roman. Middelijk dus toch ook in het maatschappelijk en moreel leven. Van
de critiek komen wij nog te spreken. De Huetsche critiek is overigens bekend en
vrijwel op haar waarde geschat, wat niet gezegd kan worden van Huets oppositie in
de letteren.
Die oppositie heette Lidewijde, de beruchte roman. In het moeilijkst tijdperk van
zijn leven, bij zijn scheiding van het predikambt, toen hij een gansche menigte vijandig
tegenover zich voelde, heeft Huet dit werk geschreven, als een uitdaging van het
benepen Hollandsche burgerleven. Maar het was meer. Het was een trachten, een
hopeloos - men zou haast zeggen: zelfopofferend - trachten naar de waarachtige
romankunst, gelijk Huet die in Frankrijk zag en hier miste. Niet naar wat zij werd,
maar naar wat zij had moeten worden, heeft men te zien, als men deze romanpoging
van Huet begrijpen wil. En hoe zij had moeten worden, zegt de voorrede... die haast
even zooveel ergernis wekte als de roman zelf. Want hier stond klaar en uitdagend
gezegd, wat niemand toen begreep of weten wilde. Hier werd een eisch gesteld,
waaraan geen Hollandsch kunstenaar van dien tijd kon of wilde voldoen, een eisch,
die men recht af onzedelijk vond, of met het wezen van kunst in strijd, en die men
toch, in herinnering van veel beroemde vreemde kunst uit vroegeren en lateren tijd,
niet geheel durfde verwerpen.
Het was de eisch, dat kunst passie moest zijn en niets dan passie. Dat verstand en
smaak en geest en kennis heel goede dingen zijn, maar zonder passie, lees liefde,
voor de kunst van geen waarde. En juist die liefde, die passie, de ontroerde
verbeelding, ontbrak allerwegen in Nederland en 't scheen niemand te hinderen.
Toen heeft Busken Huet getracht te zeggen, hoe 't dan wèl moest zijn, en daarbij,
omdat zulke kunst inderdaad niet in zijn bereik lag, een gansche reeks vergissingen
begaan, daartoe allicht ook door zijn Fransche voorbeelden verleid. De passie zocht
hij bij voorkeur in het geslachtelijk-zinnelijke en het realisme in de bij Hollanders
zoo geschuwde onwettige liefdesverhoudingen. Dat scheen er toen enkel op aangelegd
om de landgenooten te prikkelen, maar de bedoeling was veel beter en eigenlijk niet
anders dan een noodkreet om verlossing uit de diepten van geestloosheid en fatsoen,
om kunst, die iets beters was dan illustratie van
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onnoozel huwelijksgeluk en hopeloos onbelangrijk burgerlijk leven. Want dat was
het, wat Huet, de criticus, om zich heen zag, wat hij in al de Hollandsche letteren
vond.
Wij zijn nu zoo langzamerhand in de zeventig jaren van de eeuw verzeild, toen in
afwachting van de opleving de geest der kunst hier wel op een laag pitje brandde.
De beteekenende auteurs van het vorig tijdvak: Potgieter, Bakhuizen, Geel, Beets
waren dood of uitgebloeid. Hun intellectueele passie, hun verstandelijke liefde, die
fel vernuftig op de dingen inging, hadden de nakomers niet geërfd. Het burgerlijk
romantisme van een Schimmel, een van Lennep, een Cremer was veel zwakker dan
dat van mevr. Bosboom of Oltmans. De dichter Hofdijk was minder dan b.v. de
dichter Potgieter en auteurs als Gerard Keller, Lodewijk Mulder, Lindo, Ten Brink
bleken in vernuft en ironie oneindig de minderen van zoowel Potgieter, als Busken
Huet en Multatuli. Zij waren ook allen minder in soliede kennis, in phantaisie, gelijk
in stijl en persoonlijkheid. De late golf der 18e eeuw, die hier nog in de dertig jaren
der vorige eeuw was overgevloeid, bleek weer afgeloopen, en ook de zuiverste
romantiek, die hier inheemsch was, de gereformeerd religieuse, had zijn krachtigste
woord in Da Costa gesproken.
En nu was dan ook vrijwel alle vuur gebluscht.
Het loont intusschen de moeite te zien, wat er was in dat om zoo te spreken
‘windstille’ moment, toen de critisch verstandelijke geest van de Gidsmannen had
uitgeademd en de zinnelijk individualistische storm nog niet was opgestoken. Het
loont de moeite, omdat, in haar zwakte, die vóór-tachtiger literatuur van alles wat te
zien geeft, van het verleden en het toekomende, en alles negatief. Geen strakke stijl,
geen kunstbeginselen meer, geen onvermurwbare moraal en nauwelijks
godsdienstigheid, geen gemeenzaam gevoel en toch nog geen persoonlijkheid.
Hetgeen al te zamen beteekent: het maatschappelijke in de kunst, dat ten einde
liep en het individueele, dat nog niet beginnen kon.
Om dit echter naar rechte waarde te schatten, is het noodig ons den geest en
strekking der oudere romans te herinneren en vervolgens na te gaan wat daarvan
geworden was. Met dat oudere bedoel ik dan o.m. Potgieters novellen, mevr.
Bosbooms werken en die van den jongen Schimmel.
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Al die boeken, zoo verschillend hun bijzondere toon moge zijn, blijken toch van
eenzelfde, men kan gerust zeggen, maatschappelijke, strekking. Zij vertoonen
natuurlijk allerlei verschillen van expressievermogen, van detailopvatting, doch de
algemeene levensen wereldbeschouwing, het inzicht hoe 't leven gaat en waar het
naar toe gaat, zijn vrijwel gelijk.
Vandaar tenslotte het zeer beperkte aantal ‘intriges’ of ‘verwikkelingen’, dat deze
burgerlijk romantische literatuur vertoont. Ja, indien men uitzondert de verhalen, die
op een vooraf bepaalde moreele of sociale tendenz aanwerken en die dus onderling,
zoo zeer als die vele mogelijke tendenzen, verschillen kunnen, meen ik, dat deze
literatuursoort eigenlijk maar over één enkele ‘intrige’ beschikt, die nog twee of drie
bijverwikkelingen had, ter omspeling van het hoofdthema. Die hoofdintrige, waarin
zich, als 't ware, het instinkt van het maatschappelijk zelfbehoud weerspiegelt, is
dan, eenigszins decoratief uitgedrukt, als volgt.
In het midden des tooneels (van den roman) stelt zich op het Moreel-Onverschillige,
het zedelijke in labiel evenwicht in de gedaante van den zwakken impressionabelen
mensch, die voor invloeden ten goede en ten kwade gelijkertijd vatbaar is. Hij (of
zij) is het pièce de milieu en wordt geflankeerd ter eene zijde door het Kwade met
zijn satellieten, de mensch of menschen met het booze gemoed en de kwade
bedoelingen, die continueel belagen de Onschuld en Deugd, ter andere zijde van het
middenstuk opgesteld.
Zoo is de compositie van zulke romans, plastisch voorgesteld als een allegorie. In
het verloop van de handeling begint dan, kan men zeggen, het Booze uit te zetten en
het Goede te verdrukken, dat al meer slinkt en noodlijdend wordt. Tot, op het eind
van het verhaal, de Deugd weer oprijst om zijn rechten op het Booze te hernemen
en dit min of meer compleet te vernielen. De spanning van het verhaal is nu gelegen
in de wijze, waarop die ommekeer wordt bewerkstelligd, en daarin vindt ook het
persoonlijke van den auteur gelegenheid zich te uiten. Want er zijn natuurlijk tallooze
wijzen om de ontknooping aan te brengen, fijne en plompe, eenvoudige, ingewikkelde,
lang voorbereide of plotseling opkomende. Hoe meer waarschijnlijk en tevens hoe
verrassender de ommekeer of wel catastrophe werd in scène gezet, hoe boeiender en
treffender het boek, hoe grooter zijn populariteit en de roem des schrijvers.
Want boeiend, spannend moest het romantische verhaal zijn,
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dat echt dien naam verdiende. En de waarlijk groote auteurs van het romantisme
verkregen dit resultaat, - behalve door het verrassend onverwachte der gebeurtenissen,
ongewone, pijnlijke, benauwende, angstige, ontzettende gebeurtenissen, - mede door
twee onfeilbare middelen of motieven: het spookachtig griezelige en het nogal
zinnelijke aantrekkings-afstootings-liefdesspel, den romantischen strijd der geslachten.
Die twee motieven konden in verwikkeling en ontknooping verwerkt worden en
aldus hun ‘secundaire spanning’ voegen bij de algemeene koortsige verwachting uit
de hoofdintrige.
Het griezelige was vooral een dankbaar motief, een machtige hefboom voor den
romanschrijver. Het werkt zoo secuur, omdat het in de meesten onzer aan iets
beantwoordt, dat vraagt en drijft naar een wereld buiten de gewone. Het is die drang
om het persoonlijke te buiten te gaan, de mystische drang, die vooral door het geloof
zich openbaart in de groote menigte.
De menschheid heeft die neiging immer gevoeld en in de middeleeuwen, in tijden
van groot geloof, is zij ook vaak tot werkelijkheid geworden. Maar de romantiek
kende toch vooral den drang, zonder de verwerkelijking, de beleving, en heeft overal
het surrogaat gezocht in nachtspook-griezeligheid op kerkhoven of in vervallen
kasteelen, in dwaallichtjes over moerassen enz. Altemaal hulpmiddelen tot opwekking
van dat mystische gevoel, zelf-vervloeiing, al-verwantschap, dat op deze wijze toch
blijkbaar niet gewekt wil worden. Zelfs niet 's nachts na twaalven, en met behulp
van haschisch of opium.
Maar intusschen zijn wij allen vatbaar voor de lokkingen uit dat onbewuste en is
de zwakste wenk of ook de grofste, plompste verwijzing naar die geheimzinnige
sferen voldoende om onze aandacht te spannen Tenminste als wij jong en naïef zijn,
gelijk de romantische menschen hun leven lang in dit opzicht bleven.
Het andere bijmotief, dat het hoofdmotief kan omspelen of ook wel schijnbaar
zelfstandig optreden, is dan de strijd der geslachten, romantisch opgevat. Ook dit is
een wijd verbreid, dankbaar motief. Geheele romanbibliotheken bevatten vaak geen
ander en schrijvers als Marlitt, Werner, Heimburg hebben er uitsluitend hun roem
aan te danken, terwijl Mühlbach, Samarow, Ebers, Eckstein in hun historische
verhalen er een ruim gebruik van maken. Op duizenderlei wijze, in telkens wisselend
décor vindt men
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daar altijd weer dezelfde groep: het fiere, reine jonge meisje of de jonge vrouw en
de echt mannelijke, karaktervolle jonge man. Beiden zoogenaamd hoog staande
karakters. Voelen zich zoogenaamd onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken door
een machtig gevoel van liefde. Maar willen wederzijds hun persoonlijkheid niet prijs
geven. Hetgeen dan leidt tot naderingen, verwijderingen, botsingen, aarzelingen,
verteederingen, verbitteringen, wanhopen en gelatenheden, die het verhaal vormen,
welks slot natuurlijk is, dat de twee elkaar in de armen vallen tot een
liefde-voor-het-leven. En hoe langer het duurt, hoe boeiender het is, en hoe nederiger
de fiere vrouw den trotschen nek buigt voor den autoritairen man, hoe meer
voldoening men gevoelt in de sferen der romantiek, waar men alsnog van de
vrouwenemancipatie niet weten wil.
Ziedaar de verwikkeling, spanning en ontspanning van de romantische liefde,
waaraan meer dan één geslacht geloofd en zich gelaafd heeft, als aan iets, dat hart
en zinnen gelijkelijk zacht beroerde. Het is die bevrediging, die ‘bakvischjes’ en
dienstmeisjes zoeken, als zij belijden dol te zijn op boeken ‘waar van de liefde
inkomt.’ En bij nadere bepaling blijkt nog hoe die liefde, naar hun smaak, vooral
geruischvol, snotterig, huilerig, mokkerig, tranerig, d.w.z. pathetisch en tragisch
moet zijn, met tallooze ups and downs, gelijk de specialisten in het vak dat zoo wel
verstaan.
Welbeschouwd, zijn deze behoefte, deze spanning en bevrediging toch niet van
voornamer familie dan alle andere romantische spanning en boeiende romaneskheid.
En het loont de moeite eens nader te onderzoeken wat dit ‘boeiende’ eigenlijk wel
beteekent.
Wat het is, hoe het ‘voelt’, weten wij allemaal, zij het maar uit onze jeugd, toen
wij de werken van Gustave Aimard, Jules Verne, Marryatt en Marlitt lazen. Maar
een vroeger geslacht kende dezelfde emotie zeker zijn gansche leven lang uit Victor
Hugo, Eugène Sue, uit Bulwer en Dickens, Spielhagen en Samarow. Of het geslacht
van nog vroeger, of de 18e en 17e eeuw ditzelfde in boeken zocht en vond, valt te
betwijfelen. Voor zoover deze behoeften algemeen en eeuwig menschelijk zijn,
werden zij toen gewis op andere wijze en misschien enkel in de jeugd bevredigd,
gelijk er ook na ons weer een tijd kan komen of reeds gekomen is, dat de
groote-menschen literatuur tenminste zich tot dezen dienst van het romanesk boeiende
niet leenen wil. Niet zonder reden, als wij
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zien zullen. Want die geboeidheid, die spanning, die ons zoo gegevangen en bevangen
houdt, dat wij ganschelijk in het verhaal ‘weg zijn’ en geen rust hebben voor wij
weten ‘hoe 't afloopt’, die spanning is ongetwijfeld van zeer onverheven aard. Wij
voelen dat terstond nadat het boek uit is, hoe ontnuchterd wij zijn, leeg en knorrig
op de wijze der ‘katterigheid’ na een ietwat uitbundig feestgelag, die ons den
volgenden morgen zeer weinig geschikt maakt voor het gewone leven.
Wat is dan die gespannenheid onzer phantaisie? Gewis niet de uitwerking, het
resultaat van een beschrijving der gewone, bekende werkelijkheid. De wereld dier
romanschrijvers is een heel aparte, een van koortsig gejaagd, verhoogd leven, van
voortdurend uiterst gespannen gevoelens en beteekenisvolle daden. En de karakters
zijn hier alle meer dan levensgroot, die een vereenvoudigd Heldenleven leiden, zonder
vulgaire bezigheden of lastige, onbeteekenende incidenten.
Ziedaar wat ons in vervoering brengt. Dat leven van louter hoogheid en edelheid,
zonder val in het kleine en gewone, deze quintessens van een bestaan, waaruit al het
lage, toevallige, onbeduidende is uitgerooid.
Wij allen koesteren in onze jeugd tenminste wel een half ideaal van een heldhaftig,
een grootmoedig, machtig, zelfbeheerscht leven, een dadenrijk leven, zegenvol en
mild jegens de goeden en zwakken, maar geducht voor de slechten. En waar wij zulk
een leven ons voorgesteld zien, daar genieten wij terstond door ons er één mee te
voelen. Eén met de rustige indrukwekkende kracht, één met de verdrukte en vervolgde
Deugd tegen de Boosheid, wier listen en lagen ons benauwd maken voor haar
eindelijke zege.
Het is ons primitief rechtsgevoel, maar nog meer onze primitieve ijdelheid, die
hier hoogtij vieren. Bij gebrek aan dat heldhaftig karaktervertoon in de werkelijkheid
- het is heel bezwaarlijk karakter te toonen in het gewone leven - droomen wij ons
graag als sterke karakters, die onbaatzuchtig, edelmoedig en onwrikbaar in hoogheid
door het leven gaan.
En aan zulke droomen helpen ons de romantische verhalen. De wereld is daar
vereenvoudigd tot een duidelijke, onbetwijfelbare kampplaats van onmiskenbaar
Goed en dito Kwaad. En van nature kiezen wij met den sympathieken Held de partij
van het Goede. Zoolang het niets kost, zijn alle menschen liever goed dan slecht
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en in zoo 'n fictie kost het niets, oogst men daarentegen de eere der Deugdzaamheid,
samen met den Held of de Heldin.
Van nature, zei ik, kiest de mensch de partij van de lieve onschuld en het
sympathische goede. Alleen brengt het weerbarstige en bezwaarlijke leven teweeg,
dat wij er zelden bij blijven en dien drang tot baatzuchtlooze zelfopoffering enkel
doorvoeren.... in de verbeelding van zulke verhalen, om zoolang die duren gelukkig
te zijn.... in onze verbeelding. Wij begeeren dan dien droom altijd weer, tot wij,
wijzer geworden, ons zijn waren aard bewust worden en van zulke boeken genoeg
krijgen, als van het krachtverweekende, ontzenuwende, voor het leven ongeschikt
makende. Men kan de werking van romantische verhalen zeer goed met een drankroes
vergelijken, die een tijdlang den nuchteren blik benevelt. Wij vluchten voor de
barsche, vernederende werkelijkheid in een droom van zelfverhooging, dien ons de
phantaisie vóór-goochelt, om daaruit ontnuchterd, met weerzin tegen het leven, dat
ons de baas is, bovendien vermoeid van hersens, slap en versuft, te ontwaken.
Ziedaar dan het gevaar en bezwaar van romanlezen, niet van enkele, zoo gezegd
onzedelijke of opstandige romans, maar van alle ‘spannende’, alle romantische
romans. Zij werken meer of min verweekend op het karakter en maken naar diezelfde
mate ongeschikt voor het werkelijk leven, omdat het evenwicht tusschen verstand,
verbeelding, wil en gevoel verbroken wordt.
En zoo begrijpt men wat de geloovige menschen altijd op het romanlezen tegen
hadden, al wierpen zij, in hun tegenzin, vaak het kind met het badwater weg, kan
men zeggen. In die liefdesverbeeldingen van heroieke karakters, met de ophitsende
vertragingen en versnellingen, is bovendien niet weinig zinneprikkeling gemengd.
Maar vanwege het poetische, het pathetische behoefde niemand dat op te merken,
om er zijn geweten mee bezwaard te zien, terwijl dan toch ook de onvoorwaardelijke
onderworpenheid aan de algemeene zedewet en de vaak dierbare strekking van zoo'n
boek het hunne deden, om dat andere, lagere, ongemerkt door te laten.
Is hiermede zoo ongeveer de romantische kunstemotie, het gevoelsstreven en haar
geheele zeer bepaalde ontroeringssfeer aangegeven, dan beteekent dat nog geenszins,
dat bij ons in Holland
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dit zalige romantische gevoel, deze zwijmelzoete adem van lieflijk zondig heimwee
en zelfbeklagelijke wanhoop uit de literatuur opsteeg.
Het waarachtige romantisme was hier immers nooit doorgedrongen. Daarvoor
bleek in het burgerlijk Holland van het begin der 19e eeuw de deistische, de
Aufklärungsgeest nog te machtig. Er kwam hier enkel een vlaag van romantisme
over, die oppervlakkig de menschenzielen beroerde en door zijn zoeten geur vele
jongeren een oogenblik tot wat speelsche dwaasheid verlokte, tot een behaagzuchtige
pose van ‘wereldsmart’, die niemand, bij het naderen van den mannelijken leeftijd,
ernstig opnam of doorvoerde. Het romantische, dat in zich zelf onmaatschappelijk
was, werd hier enkel geduld in de geringe mate, die met behoorlijke burgerlijke
gevoelens nog vereenigbaar bleek, en overigens bediende men zich van het leerzame,
stichtelijke of het grappige om de aandacht vast te houden.
Doch de Gidsmannen, als wij gezegd hebben, wilden deze laatste bijvoegsels niet.
En daar hun het pathetische vreemd was, bleef niets over dan het geestige en
diepdoordachte, wijsgeerig-beschouwde, wijd-overziene.... waarmede Potgieter
vooral zijn van nature eigenlijk nogal smalle vertellingen verbreedt en verdiept. Bij
hem echter, gelijk bij die andere vernieuwers, Geel, Bakhuyzen, Huet,
Bosboom-Toussaïnt, lag deze trek in den geest. Zij waren inderdaad de meer of min
wijsgeerige, meer of min diepe beschouwers van het leven, voor wie menschen,
toestanden en gebeurtenissen vooral een verstandelijke en moreele beteekenis hadden.
Elke gebeurtenis, haast zou men zeggen, elk voorwerp, werd hun de aanleiding tot
interessante uitwijdingen, die niets met het verhaal uitstaande hadden en vaak geestig
en wijdloopig zijn. Doch in elk geval echt gemeend, innig beseft. Men komt er bij
Potgieter nooit toe aan zijn ernst te twijfelen, noch bij Huet aan zijn geest. Zij kunnen,
gevoelt men, geen van beiden laten, de een om droog-vernuftig of zwaar-gemoedelijk,
de ander om speelsch te te zijn en altijd komt men onder den indruk hunner zeer
bijzondere persoonlijkheden, die, hoe dan ook, het leven hooger en wijder voor ons
uitbouwen. Hun schraal romantisme, hun omslachtige deftigheid neemt men dan op
den koop toe, waar hun ernst zoozeer de moeite waard is.
Doch het literaire geslacht, dat na deze Gidsmannen kwam, was
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kleiner van geestesstatuur en leefde toch niet uit andere beginselen dan zij. Vandaar
dan de verzwakking, het babbelachtige en beuzelige, dat men allerwegen in die
literatuur van de zeventig jaren opmerkt. Wat eens echt was en zuivere
geestesbehoefte, is nu manier en pose geworden, literaire conventie, zonder innerlijke
waarde, die de zaak op den zelfden voet voortzet. Het breede gebaar, de zware ernst
van Potgieter worden overal nagedaan door de geesten, die per slot veel minder in
de dingen zagen, om de dingen gaven, dan hij, en een literatuursoort gaat dood, die
niet heel lang of wijdverbreid geleefd had, in allerlei onbeteekenend gebabbel, met
gemaakt ernstige stem voorgedragen. Het is een verzwakking over de gansche linie
der literatuur.
Een novellist als J. Cremer is ver de mindere van Potgieter. Jacob Geels
ingewikkelde en doorwerkte betoogen zijn in Lindo tot al te los en slordig geschreven
causerien en brieven geworden. Jan ten Brink publiceert literair-historische studies,
die verre, de mindere zijn van die door Bakhuizen van den Brink zooveel jaren
vroeger gegeven. Mulders Jan Faassen en ook Schimmels romans zijn maar zwakkere
voortzettingen van mevr. Bosbooms genre en de dichter Hofdijk of de dichter Honigh
zijn heel wat minder dan de dichter Potgieter.
Zoo is over de geheele lijn de literatuur zwakker geworden, omdat de
persoonlijkheden zwakker werden. Wat deze kunstenaars van de Gids beleden en
voorstonden, was tenslotte een maatschappelijke moraal, hun gevoelens waren
maatschappelijke gevoelens. Men zou zeggen, wat doet het er dan toe of de
persoonlijkheid, die deze voordraagt groot of klein is. Maar zie: het doet er alles toe.
Zoo lang de individuen krachtig zijn, blijkt ook dit algemeene indrukwekkend en
overtuigend. Worden de schrijvers maar heel gewone menschen, zoo verdwijnt ook
hun overtuigingskracht en gelooft men niet meer in dit algemeene, dat er dan als een
doode conventie begint uit te zien. Nog anders gezegd: wat deze zeer
maatschappelijke, zelfs klein burgerlijke kunst van de Gids overtuigend en levend
maakte, dat blijkt tenslotte slechts de grootheid der schrijvende persoonlijkheden
geweest te zijn. Want dat algemeen maatschappelijke bleef wel na hen, doch die het
in hun kunst voordroegen, konden het niet meer doen leven. Misschien wijl dat
algemeene zelf niet meer krachtig levend genoeg was om tot grootheid te inspireeren.
Het een zou dan van het ander af-
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hangen en die beide elementen van maatschappelijkheid en persoonlijkheid zouden
onverbreekbaar te zamen hooren, in dien zin, dat het maatschappelijke zijn eigen
grootheden voortbrengt, zoolang hetzelf krachtig is.
Wat men echter onbetwijfelbaar gebeuren ziet in onze literatuur na de Gidsperiode
is, dat een aantal zwakkere schrijversfiguren aan dien bekenden maatschappelijken
geest geen den tijdgenooten overtuigende kracht meer vermogen te geven, blijkbaar
omdat ook in hen die kracht niet sterk meer leeft. Zij zijn zelf klein en het algemeene
in hen is ook maar klein in gevoelen en gedachten. Aldus ligt de weg open voor het
nieuwe, als het komen wil. En dat nieuwe blijkt te zijn het individualistische, het
bijzondere van gevoel en van zinnen - niet van verstand - in een aantal buitengewone
persoonlijkheden, die aldus gemakkelijk triumfeeren over den weinig overtuigden
tegenstander. In een paar jaar is het pleit van frissche kracht en hartstochtelijke
zekerheid tegen traagheid, ijdelheid en liefgeworden traditie beslist en de zaak der
maatschappelijke kunst verlaten door al wie inderdaad kunstenaars zijn. Hetgeen
natuurlijk niet verhindert. dat in de onderlagen van het literaire leven, daar waar de
fabrieksmatige roman gemaakt en gelezen wordt, het flauwe burgerlijk-romantische
zijn loop blijft gaan, ongestoord door de beweging aan het oppervlak.
Maar de literaire evolutie voltrekt zich zoo krachtig, dat op den duur - en nog niet
eens veel later - het jongere geslacht van die vóórtachtiger schrijvers nauwelijks meer
begrijpt, hoe men zich ooit met hen bezig kon houden zonder verveling of
kriebeligheid. In die mate is ook het algemeene levensgevoel veranderd, dat dit
maatschappelijk zedelijke, gemoedelijk brave, zachtzinnig-grappige niemand meer
treft in de kringen en bij het soort van menschen, die zich toch vroeger met zulke
literatuur bezig hielden.
En dan is de nieuw phase in het Hollandsche kunstbewustzijn een voldongen zaak
geworden.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Dr. J.D. Bierens de Haan, De Verborgen Harmonie Studies Amsterdam
S.J. van Looy. 1916.
De essays, gelijk in bovenstaand werk vergaard, zijn die literaire vorm, waarin de
wijsgeerige bespiegeling en tevens de dichterlijke aanschouwing des levens elkaar
ontmoeten, om beide gelijkelijk tot hun recht te komen. Dezen vorm, die aldus de
samenvatting is van de philosophische bezinning, die niet streeft naar
‘wetenschappelijkheid’ zonder meer èn van een artistieke aanvoeling der dingen,
beheerscht Dr. Bierens de Haan meesterlijk. Even ver van de dorheid en nuchterheid
der vakgeleerdheid, als van een oppervlakkig en misleidend dilettantisme dragen
deze studies het kenmerk eener schoone en diepe menschelijkheid, die daarom zoo
weldadig aandoet, omdat in hen een wijze bezonnenheid en een soms dichterlijke,
ja vrome geestelijkheid uitgesproken is. Het idealisme van een mensch, die leeft in
en voor den Geest, gevoed met de rijke kennis der denkwijzen van alle tijden,
gedragen door de diepe overtuiging van de hooge roeping van ons mensch-zijn kan
loutering en verheffing geven aan een in alle opzichten zoo ‘rede’-loozen en
ontwrichten tijd als de onze. Geenszins zijn in deze studies verbijsterend-nieuwe
inzichten, her-vormende gedachten of vèrreikende perspectieven uitgesproken, maar
ze zijn ‘vormend’ in de meest eigenlijke beteekenis van het woord. Uit hen spreekt
geen vurig agitator, die pleiten en overtuigen wil voor een nieuw geloof of een nieuwe
leer, maar wij hooren de kalme, bedachtzame stem van een dichter-wijsgeer, die zich
bewust is van de schoonheid der eeuwige Ideeën, welke zich spiegelen in de aardsche
vergankelijkheden en betrekkelijkheden. De stem van een denker die zich somwijlen
verheft tot de schoone verzekerdheid van die des zieners, welke rotsvast overtuigd
is, dat de oneindige goddelijke Geest zich in deze wereld uit tegenstellingen en
eindigheden verwezenlijkt. Plato, Spinoza en Hegel hebben hier tot de vorming eener
levensleer en wereldbeschouwing bijgedragen, die terwille eener ‘verborgen
Harmonie’ de gebrokenheid en smartelijkheid des levens blijmoedig aanvaardt;
waarin de verheugenis over het eeuwige Wonder uitgesproken is en de innige
verwantschap van het menschelijk bewustzijn met het Al-bewustzijn beseft wordt.
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Het leven moet worden ‘ontdekt’, d.w.z. het wezenlijke des bewustzijns moet als
identiek met het volstrekte wezen worden onderkend. Dat leerden de oudindische
Oepanishaden, de mystieken van alle tijden en dat is ook het eerste beginsel van het
denken van B.d.H. Maar deze ontdekking van het leven kan volgens hem niet
geschieden door middel der surrogaten van het geestelijk halfleven, dus niet door
‘geestescultuur’ zonder meer, niet door een-georienteerd-zijn in de
beschavingsproducten der geschiedenis, maar slechts door tot aan de bronwel van
alle Zijn zelf door te dringen. De Geest openbaart zich slechts aan hem, die het
goddelijke licht in den spiegel der eigen ziel opvangt.
‘Het leven is de scheppende kracht en de ontdekking van het Leven is het groote
innerlijke levensfeit.’
Voorzeker, dit sublieme levensbesef te bereiken èn te bestendigen is ontzaglijk
moeilijk, want wij hebben de ‘richting’ verloren, wij staan met ons kleine, schamele
zelf huiverend aan de zee der oneindigheid. Wij meenen soms niet alleen, dat alle
zekerheden zijn verdwenen, maar ook dat het ons nooit gelukken zal een veilige
haven voor onze ontredderde persoonlijkheid te vinden. Dat is de ontzettende
geestelijke nood van den modernen mensch. ‘Slikt een vraatzuchtige afgrond al onze
werken op als om te vullen zijn leegte en ten laatste ons zelf mede te verzwelgen
met het klein weinigje gedachtenis, dat als een verdwijnende schaduw van ons
overblijft?’
We hebben het compas verloren, het doel is verdwenen, de richting onzeker, omdat
wij, het leven ontledend in factoren, alle eenheidsbewustzijn verloren hebben. Wij
moeten, nu deze eenheid te loor ging, haar weer opnieuw beginnen te zoeken, òf in
scepticisme of agnosticisme erkennen, dat wij niet bij machte zijn het leven opnieuw
als een zinvol en redelijk gebeuren te verstaan, gelijk vroegere tijden in de zekerheid
des geloofs òf in het vaste bewustzijn der zekerheid van ons kenvermogen, dit konden.
Een uitweg uit deze benauwenis zou de ‘maatschappelijke ernst’ kunnen zijn. Wij
zouden immers ons leven een doel kunnen geven door het als een te vervullen taak
op te vatten. Wij zouden onze beste krachten kunnen aanwenden ten bate van de
gelukzaligheid der gemeenschap, maar ook dit doel is voor den dieper denkenden
mensch niet toereikend. Hij smacht naar andere vervulling dan bevrediging door
werken in en voor een gemeenschap, die meer
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op een kolossale machinerie dan op een organisme gelijkt. De arbeid, dien zoovelen
verheerlijken als den hoogsten vorm van ons menschzijn kan ons niet baten. Moeheid
en ontgoocheling, ziedaar het resultaat van den arbeid òm te arbeiden.
Slechts één troost blijft ons en dat is het diepe inzicht, dat alleen de ‘Liefde’ alles
in ons leven tot zinvolle redelijkheid vermag samen te vatten. Niet de liefde als
bepaalde affectie, maar de liefde als cosmisch beginsel, al het enthousiasme en de
extase, die in onze beste oogenblikken ons de innige verwantschap met het
boven-zinnelijke waarborgt. Deze liefde, de ‘amor intellectualis dei,’ is synthetisch;
zij schenkt ons een rust en een verzekerdheid, die geenszins alleen op louter geloof
of redelijk inzicht steunt, maar die òf uit den diepsten grond van onze persoonlijkheid
opwelt, als wij als scheppende wezens een verstandhouding met het volstrekte
bevroeden, òf als wij in hoogere aanschouwing het Absolute beleven.
‘Beruhrt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit
So wird in dir geborn das Kind der Ewigkeit.’
(Angelus Silesius).

Dit kan men den kern noemen van deze studies: de liefde in cosmischen zin is de
eenige zekerheid, die ons is gebleven. Gemakkelijk ware het, op deze beschouwing
critiek uit te oefenen en ze met verstandelijke scherpte als te gevoelsmatig, als
onbevredigend voor het denken en dus als onwijsgeerig aan te toonen. Maar dit maakt
juist de bekoring uit van een persoonlijkheid als die van Dr. B. de H.: hij kan en wil
immers den zuiver verstandelijken vorm der wijsgeerige kennis niet aanvaarden. Hij
is in zijn beste oogenblikken meer dan vorschend wijsgeer, hij is een dichter en ziener
gelijk Plato. En den dichter kan men niet van de ‘onjuistheid’ zijner schoone
verbeelding, den ziener niet van het ‘fictieve’ zijner gezichten overtuigen: van zulke
menschen mag men niet eischen, dat zij bewijzen wat zij voelen en schouwen. Maar
men moet ze verstaan, beleven en liefhebben.
HERMAN WOLF.
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Felix Timmermans. Het Kindeke Jesus in Vlaanderen Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon.
In de opdracht licht de schrijver zijn werk met de volgende woorden toe: ‘In de kader
en de landschappen van ons schoon en goed Vlaanderen, heb ik mij het Goddelijk
verhaal van het kindeke Jezus, zijne zoete moeder en zijn goeden voedster-vader
verbeeld, en met wat letterkunde in groot genoegen omcierd.’ Het is dus eene
verbeelding, en eene verbeelding verplaatst in den reelen lijst van een ander land dan
datgene waar de historische gebeurtenissen plaats vonden die deze verbeelding hebben
geinspireerd. Een eerste gevolg daarvan is dat het verhaal van Jezus' geboorte een
heel ander karakter heeft gekregen dan het in de oude teksten heeft: het is,
niettegenstaande de soms zeer plastische beschrijvingskunst van den heer
Timmermans, minder menschelijk geworden en veel, veel legendarischer. Ik geloof
niet dat dit de bedoeling van den schrijver is geweest; maar het is het fataal gevolg
zijner conceptie.
Wanneer men dit eenmaal heeft ingezien, kan men met lichter gemoed heenstappen
over heel wat bezwaren, die soms zeer vreemd lijken, zooals ‘dat week en zoet gevoel
van Maria,’ het achttienjarig maagdeke, en ‘haar verlangen om kinderen te hebben,’
en zooals de eenigszins karikaturale beschrijving van de huwelijksplechtigheid van
Maria en Jozef, die een bleeke pastoor zegent ‘in den naam van den Hemel en van
God.’ Het is moeilijker te begrijpen waarom de schrijver zijn verhaal nu eens in de
middeleeuwen, dan weer in den tegenwoordigen tijd situëert. Maria, Jozef, Elizabeth
en de meeste personen worden beschreven als menschen uit dezen tijd, gekleed in
hedendaagsche kleeren. Herodes daarentegen is een koning uit de middeleeuwen,
woont in een middeleeuwschen burcht en voert bevel over soldeniers met speeren
gewapend. Zijn koninklijk ontbijt bestaat uit acht ‘dikgeboterde pistoleekens.’ Dit
alles getuigt niet van eene groote eenheid in de conceptie van het boek. Wel stelt het
den schrijver in de gelegenheid een paar zeer aardige beschrijvingen te maken en
eenige typische folkloristische bijzonderheden mee te deelen, maar deze hebben al
te vaak den schijn er moedwillig bijgehaald te zijn ter wille van de zoogenaamde
literatuur. En niet altijd getuigen deze literaire versieringen van goeden smaak.
Door de bewering dat de auteur van Het Kindeke Jesus in Vlaanderen niet anders
heeft gehandeld dan de primitieve schilders, wier naieve historische fouten men
beminnelijk vindt, wordt die methode niet verdedigd. Want de middeleeuwsche
kunstenaars waren in hunne kinderlijke dwalingen konsekwent, en dat is de heer
Timmermans in zijne conceptie niet. Verwonderlijk
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is dat niet, want een moderne mensch bezit nu eenmaal niet meer - al zou hij het ook
wenschen - de naieveteit van een middeleeuwschen schilder. Ook niet de heer
Timmermans. Wel is hij naief, zij het dan op eene andere wijze; want ware hij het
niet, dan zou hij de gevaarlijke woorden ‘en met wat letterkunde in groot genoegen
omcierd’ uit zijne opdracht hebben weggelaten.
Deze losheid in de conceptie en deze eenigszins verouderde literatuur zou men
desnoods over het hoofd zien, om enkel te genieten van de zeer aantrekkelijke
schoonheid van sommige tafereelen, als zij niet op eene groote, al te vaak in de
moderne literatuur voorkomende en te zelden opgemerkte fout wezen: het gebrek
aan evenwicht tusschen de bedoeling van den schrijver en den aard van zijn talent.
De heer F. Timmermans heeft het plan opgevat het verhaal van Jezus' geboorte te
vertellen zooals zijne verbeelding zich voorstelde dat het in Vlaanderen zou gebeurd
zijn. Maar tegen het welgelukken van dit plan heeft op vele plaatsen van het boek
de aard van zijn talent zich verzet. Deze auteur is nu eenmaal een kunstenaar wiens
groote kracht bestaat in de beschrijving der natuur en der eigenaardige zeden en
gewoonten van het volk. Zijn Pallieter is dan ook niets anders dan een symbool van
het Vlaamsch landelijk leven in al zijn eenvoud en uitbundigheid. De geest en het
hart van den schrijver spraken daar éénzelfde taal en daarom is Pallieter niettegenstaande de te weinig strenge omlijning van het figuur - een mooi boek. Die
eenheid van geest en gevoel mist men in Het kindeke Jesus in Vlaanderen. De
psychologische fijnheid die eene moderne transpositie van Jezus' leven vergt, bezit
de schrijver van Pallieter niet. Psychologisch is hij zeer zwak, en zoodra hij ons de
innerlijke beweegredenen van eene daad wil meedeelen, vervalt hij in dichterlijk
klinkende, maar weinig zeggende phrases.
Elk hoofdstuk van Het kindeke Jesus in Vlaanderen bewijst dat de heer
Timmermans in de eerste plaats een beschrijver en een zanger is van de natuur. Als
hij de schoonheid beschrijft van een sneeuwlandschap, de vreugde van een lentedag
of de rijpe rijkdom van den zomer, ontplooit zich zijn talent op de meest harmonische
wijze; dan spreekt zijn stem de natuurlijke taal van zijn hart. Zooals bij Streuvels
neemt de natuur en het wisselend intzicht der aarde eene grootere plaats in zijn boek
in dan de menschelijke wezens. Niettegenstaande de bovennatuurlijke gebeurtenissen
waarvan zij getuigen zijn, verschijnen Maria en Jozef eigenlijk maar op den
achtergrond van het groote Vlaamsche landschap. In deze enthousiaste en romantische
vereering voor de natuur ligt de groote zwakheid van den schrijver als hij een
onderwerp behandelt, dat buiten den lijst valt van zijn groot maar eenzijdig talent;
daarin ligt tevens zijne kracht, als hij, zooals in Pallieter, de eenheid bereikt door in
een figuur de liefde voor de natuur te symboliseeren.
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Het schoonste hoofdstuk van Het kindeke Jesus in Vlaanderen is de beschrijving van
den Kerstnacht met het zeer mooie tafereel van den nachtelijke wake der herders en
de boodschap der engelen aan deze eenvoudigen van hart. Het is vrij van alle
dichterlijke literatuur, zonder de gezochte, en voor vele lezers nog aantrekkelijke
eigenaardigheden, zuiver en eenvoudig. In die paginaas klinkt een toon, die men nog
op andere plaatsen van het boek terugvindt, en die bijzonder ontroerend spreekt in
de laatste bladzijde, waar de schrijver Maria, Jozef en Jezus voorstelt als zij
weergekeerd zijn in hun huisje van Nazareth:
‘Er schijnen nog geen sterren, maar de zilveren draad van 't jonge maansikkeltje
buigt zich helder op het groene goud van den uitgaanden dag.
Vrede weegt over de aarde, en de boomen omhullen zich met trage schemering.
Zij zullen weldra slapen.
Er hangt een geur van fruit allerwegen, want we zijn in September; en op het veld
brandt een rood patattenvuur dat luie strepen smoor voor de hooge boomen weeft.
Een laat vledermuisken trilt donker op de lucht.
Daar in de witte woning waar Jozef, Maria en het kind in vrede wonen, staat het
venster open. Er brandt nog geen licht, de geur der donkere rozen hangt tot in de
schemerduistere kamer, en van weerskanten van de tafel waarop brood en koffie
staat, liggen in biddende houding de handen van een man en die van een vrouw
gevouwen
Terwijl een mannestem brommend als een hommel den zegen des hemels over
het eten roept, slaan de bolle handekens van een kind een houten lepel rumoerig op
de tafel.’
Deze en andere passages zijn zoo mooi omdat zij de onmiddellijke uitdrukking
zijn eener ontroering en omdat daarin de schrijver noch het gevoel, noch de
eenvoudige, schoone werkelijkheid getracht heeft met dichterlijke uitdrukkingen te
vermooien. Dat hij niet overal deze fout heeft vermeden en zich op vele plaatsen
heeft laten verleiden door vreemde eigenaardigheden, is in dit boek de grootste
zwakheid van den heer Timmermans. Daardoor lijkt het wel wat verouderd. Want
het ‘omcieren met letterkunde,’ hoe modern het sommigen nog lijken moge, behoort
heel zeker tot het verleden.
JAN VAN NIJLEN.
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Buitenlandsche literatuur.
Pierre Hamp, Gens. Paris, Nouvelle Revue francaise 1917.
‘Il faut aimer deux choses: la justice et son métier.’ Die woorden van een der helden
dezer schetsen en novellen resumeeren op zeer karakteristieke wijze de sociale en
literaire aspiraties van Pierre Hamp, die een der merkwaardigste schrijvers is der
hedendaagsche fransche literatuur. Behalve een bundel novellen, Vieille Histoire,
zijn al zijne tot dusver verschenen werken eene verheerlijking van den menschelijken
arbeid, hetzij hij het leven beschrijft der spoorwegbedienden of het gevaarlijk bedrijf
der visschers, hetzij hij ons meevoert in de hel eener glasblazerij of in den doolhof
der wijnkelders van Champagne. De arbeid, door zoovelen een vloek genoemd, is
hem verschenen als de schoonste en meest volmaakte uiting van de menschelijke
kracht, en de decadentie van die kracht als de grootste ramp van dezen tijd: ‘Par le
travail où l'on ne chante plus se fait un grand oeuvre d'abêtissement humain. L'ouvrier
n'aime plus son métier et cela ébranle le monde.’ De ondragelijke misère van den
strijd om het dagelijksch brood kan alleen overwonnen worden door den eerbied van
elken mensch voor het recht en door de liefde voor het werk zijner handen. In drie
zeer belangrijke boekjes tijdens den oorlog verschenen: La victoire de la France sur
les Français, Le travail invincible en La France, pays ouvrier, spreekt Pierre Hamp
zijn vertrouwen uit in de regeneratie van zijn volk door de onoverwinnelijke kracht
van den arbeid.
Dit nieuwe boek is eene verzameling van een twintigtal schetsen en novellen, die
allen vóór den oorlog werden geschreven. In eene merkwaardige voorrede zegt de
schrijver zelf: ‘Ce livre, dont la matière et le traité d'édition sont d'avant la guerre,
me semble aujourd' hui regrettable. S'amuser au jeu d'écrire est une occupation sénile.
Recherchons de dire des choses essentielles ou de nous taire. Mais ce peut être une
joie fine qu'on a par aimer le beau francais depuis la phrase d'Amyot jusqu'au vers
de la Légende des siècles.’ En verder zegt hij: ‘Aimer la langue que l'on écrit ne suffit
plus, même au plus grand artiste. Il faut aimer les hommes.’ Het is deze groote liefde
voor de menschen die Pierre Hamp tot schrijven noopt, het is de innige liefde voor
de taal die van hem een groot stylist maakt.
Wat Hamp in dezen bundel geeft zijn enkele menschen die hij op zijn weg heeft
ontmoet, menschen van allerlei leeftijd, stand en karakter. Men zal misschien zeggen
dat dit van velen schrijvers de bedoeling is geweest en nog is. Inderdaad; maar soms
met eene humanitaire, en meestal met
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eene literaire bijbedoeling. De eene zoowel als de andere zijn dezen schrijver geheel
vreemd. Pierre Hamp beschrijft zijne personen niet met fijne literaire trekjes, zij
worden getypeerd door hunne woorden en daden; zij zijn in den echten zin van het
woord, dat zoo vaak werd misbruikt, dokumenten voor de geschiedenis der
menschheid en der hedendaagsche samenleving.
Een sterke geest als Pierre Hamp doet geene concessies aan het gevoel. Tot de
waarheid, die zijn eenig doel is, drijft hem de liefde voor de menschheid en voor het
leven. Die waarheid kan soms bitter zijn en wreed, maar wie haar om haarzelve
liefheeft vindt haar schoon. Zooals bij vele humanitaire schrijvers ontaardt bij Pierre
Hamp de liefde voor de menschen nooit tot sentimentaliteit; daarvoor is zij te oprecht
en te scherpzinnig.
De stijl van Pierre Hamp is even krachtig als zijn geest. Literaire versiering heeft
hij niet van noode; uit zichzelf is hij rijk genoeg. In zijne korte, klare zinnen spreekt
een rijkere geest, een inniger kunstenaar dan in de hooggekleurde precieuse periodes
van vóór dertig jaar. Die stijl is een typisch voorbeeld van de oude, zoo vaak
miskende, waarheid, waartoe langzamerhand alle heldere intelligenties terugkeeren:
schrijven is geene op zichzelf staande kunst, het is alleen de manier om zijne
gedachten en gevoelens te uiten; wie schrijft, en zelfs mooi schrijft, en niets te zeggen
heeft kan een literator zijn, een kunstenaar is hij niet. ‘Qu'est ce qu'un homme de
lettres, rien que de lettres? vraagt Hamp in zijne voorrede. Carton pâte et papier
mâché! Une machine à écrire. Les gens de plume s'insultent par cette parole sur leur
travail: c'est de la littérature.’
Hoe weinig literator de schrijver van Gens is blijkt uit elke novelle en elke schets.
Literaire beschrijvingen vindt men bij hem niet; alleen het noodige in eenige directe,
conciese zinnen. Als hij b.v. het geval beschrijft dat aanleiding heeft gegeven tot
zooveel nuttelooze sentimenteele literatuur: het jonge meisje dat verleid wordt en
verlaten, dan vat Hamp dit aldus samen: ‘Les soirées d' eté devinrent si aimantes au
clair de lune qui fait tort aux filles de quinze ans que Gracieuse découvrit de bien
longs chemins. Quel beau temps! Enfin il y eut deux semaines de pluie, mais trop
tard. Elle était enceinte.’ Welke literator zou hier niet bezweken zijn voor de
verzoeking van eenige sentimenteele scenes en dichterlijke landschappen?
Men ziet pas wat hij op deze manier bereiken kan in de mooie novelle Mme Emma,
die een meesterstuk is van het genre, en naast den logischen bouw en den soberen
verhaaltrant van de schoonste novellen van Maupassant, een expressievermogen
bezit, dat in kracht en diepte dat van den schrijver van Boule de Suif overtreft. En
welke intense beelden van het moderne leven zijn zijne schetsen van een
worstelwedstrijd en van de Seine-over-
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stroomingen! Het is alsof, bij het schouwspel van dit rijke leven, zijn geest alle
nuttelooze bijzonderheden elimineert om alleen het essentieele te noteeren, dat ons
de menschheid vertoont in haar overanderlijk karakter en onsterfelijke gevoelens.
Door toepassing dezer klassieke methode en dezer literaire tucht verdubbelt hij de
emotionneele kracht die het onderwerp dezer schetsen inhoudt.

André Beaunier.. Figures d'autrefois. Paris, Nouvelle Librairie Nationale
1917.
André Beaunier behoort tot den groep van Fransche auteurs die in de laatste vijftien
jaren weer de belangstelling hebben opgewekt voor de klassieke schrijvers en voor
allerlei merkwaardige historische figuren. Het literaire essay scheen door de
schoolmeesters en de philologen voor alle tijden bedorven. Men hield het voor saai
en vervelend, en meestal terecht; zonder het te lezen ontkende men aan dit soort werk
alle literaire hoedanigheden, en niet zonder reden. Toch was deze geringe
belangstelling niet alleen te wijten aan het gebrek aan talent, hoe flagrant ook, van
de officieele pedagogen. Er was nog eene andere reden. Men verkeerde in een roes
van bewondering voor alles wat roman was of er op leek. Ook de romans der
buitenlandsche literatuur genoten een reusachtigen bijval. En niet alleen de romans.
Het was de tijd dat men een roman van Tolstoi verkoos boven La Princesse de Clèves
of Adolphe, en Schopenhauer boven Montaigne. Het was niet de eerste maal in de
Fransche literatuur een dergelijk verschijnsel was waar te nemen. Reeds in het begin
der negentiende eeuw had men Byron boven Racine, en Rousseau boven Pascal
verheven. Het was dus op het einde der eeuw een hervallen in de oude ziekte, een
misprijzen van de oude klare bronnen van het klassiek genie. Langzamerhand kwam
de de reactie. Vele essayisten die, in tegenstelling met hunne voorgangers, ook goede
schrijvers waren, wijdden zich weer aan de studie van boeken en figuren uit het
verleden. Van deze essayisten is André Beaunier een der origineelste en meest
kunstzinnige geesten.
De historische en literaire figuren die hij ons wil voorstellen behandelt André
Baunier als een goede romanschrijver zijne helden. Hij vertelt hunne werkzaamheden
op het gebied der literatuur, der liefde of der politiek en het is door hunne daden,
hunne gesprekken of brieven dat wij hun karakter leeren kennen en de waarde van
hun gevoel. En daar de schrijver van Figures d'autrefois een buitengewoon geestig
en gevoelig man is, wordt elke geschiedenis mooi en elk figuur belangrijk. Zoo is
de geschiedenis, Les tribulations de M. de Murville, waarin de schrijver het leven
verhaalt van een zwak en onpersoonlijk dichter, om wiens werken niemand
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zich nog bekommert, zeer interessant om de diepe menschelijkheid van het met
zooveel humor uitgebeelde figuur.
Den volledigsten vorm van dien humor, die nooit scherp is, maar altijd zachtzinnig
en elegant en soms ook een beetje weemoedig, vindt men in het mooiste dezer essays
dat getiteld is: Les costumes de M. de Chateaubriand. Zelfs de lezer die niet vertrouwd
is met de literaire producties van dezen grooten lyrischen kunstenaar, van dezen
onevenwichtigen geest, en niet het leven kent van dezen hartstochtelijken en
onwaarschijnlijk ijdelen mensch, krijgt door deze bladzijden een vrij volledig inzicht
in de persoonlijkheid van een der meest onloochenbare vaders van het Romantisme.
En dat alleen door de beschrijving van de kleeding die de schrijver van René in de
verschillende tijdperken van zijn lang en avontuurrijk leven heeft gedragen. Denk
niet dat dit oppervlakkig is. Hoe kritisch juist is het gezien de sensibiliteit van dezen
romanticus te doen kennen door wat zijne grootste zwakheid was: de liefde voor het
uiterlijk vertoon. Is de fantasie zijner kleedij niet eene uiting van de onstandvastigheid
van zijn geest en van de wispelturigheid van zijn vrouwelijk gevoel die de
voornaamste kenmerken waren van zijn onrustig genie?
Met dezelfde fijngevoelige scherpzinnigheid zijn de portretten geteekend van dien
goeden La Fontaine, van die ongelukkige dichteres Adelaide Dufrenoy, wier
middelmatige, maar soms roerende poezie eene immer vloeiende bron van tranen
was, van de pedante comtesse d'Albany, die zich zoo kinderlijk verbeeldde dat zij
iets van literatuur afwist en bovendien de illusie voedde dat zij zelve schrijven kon.
Al deze portretten uit duistere galerij der historie en der literatuur heeft de kunst van
André Beaunier in dit boek opgewekt tot levende menschen.

André Salmon, Histoires de Boches. Société littéraire de France. Paris
1917.
Dit kleine, zonder eenige literaire pretentie geschreven boekje van den schrijver van
Tendres Canailles, een zeer amusante en gevoelige roman uit de apachenwereld,
bevat een twintigtal histories, schetsen, anekdoten van en over Duitschers. Hij is niet
hatelijk, deze Franschman, zelfs niet kwaadwillig. Hij amuseert zich enkel ten koste
van eenige rare figuren. André Salmon, die in het cosmopolitische gezelschap
verkeerde der Parijsche schilderswereld en der literaire kringen - hij schreef ook
studies over cubisme, futurisme en andere kunstrichtingen - heeft in die milieus
curieuze menschelijke wezens ontmoet. waarvan een groot aantal behoorden tot het
Duitsche ras. Zekere daden en woorden van deze laatsten heeft hij verzameld.
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De stijl dezer historietjes is vlot en ongekunsteld, en hun toon heeft eene sarcastische
goedmoedigheid. Zij zijn niet allen even komisch. in den zin dien men gewoonlijk
aan dit woord geeft, noch humoristisch. Maar zij zijn altijd geestig. En zij zijn geestig
omdat zij zoo buitengewoon typisch zijn. Zijn zij niet typisch de woorden van Theodor
Momsen, die zich over de onbaatzuchtigheid der Parijsche koetsiers verwondert en,
als men hem naar de reden dezer verwondering vraagt, antwoordt: ‘Ach, j'ai pris ce
matin, à huit heures, un fiacre au Grand Hôtel, je l'ai gardé jusqu' à ce soir, et, tout
à l'heure, en lui payant sa course, je lui ai donné, pour “lui boire” deux sous... eh
bien, savez vous ce qu'il a fait cet homme? Il s'est vâché et il les a chetés!’
Zoo is elke historie de revelatie van een karaktertrek, die juister typeert dan een
boek beschrijvingen, en ons meer leert dan een uitgebreid geschrift vol statistieken
en documenten. Ik geloof dat men dit onaanzienlijk boekje nog met genoegen zal
kunnen lezen, wanneer de geweldige echo van vele tragische oorlogsboeken, waarnaar
men thans met eene zekere ontroering luistert, zal zijn verstomd. Want wanneer zij
niet geniaal zijn, worden de tragiek en het geweld zoo gemakkelijk door de geestigheid
overwonnen.
Histoires de Boches is geillustreerd door Guy Dollian die vermoedelijk getracht
heeft futuristische teekeningen te maken. Dit is hem niet gelukt. Zijne teekeningen
zijn niet futuristisch, noch akademisch; zij zijn slecht.

Nieuw verschenen boeken.
Van Henry Malherbe, La flamme au poing, (Paris, Albin Michel, 1917) welk boek
de prijs voor 1917 van de académie Goncourt, ontving; van den fijnen romancier
René Boylesve een bundel novellen: Le bonheur à cinq sous, (Paris, Calmann-Levy,
1917); H. Bachelin, La guerre sur le hameau (Paris, E. Flammarion, 1917); Paul
Fort, Que jai de plaisir d'être français (Paris, Fasquelle, 1917); een met een nieuwe
voorrede voorziene herdruk van het weinig gekende boek van Léon Bloy L'épopée
byzantine et Gustave Schlumberger (1906) onder den nieuwen titel: Constantinople
et Byzance (Paris, G. Crès. 1917); José Vincent, F. Mistral, sa vie, son influence,
(Paris, Gabriel Beauchesne 1917); P. Rioux de Maillou, Souvenirs des autres, (Paris,
G. Crès, 1917); Jean Giraudoux, Lectures pour une ombre, (Paris, Emile-Paul, 1917);
van Adrien Bertrand, schrijver van L'appel du sol, eenige kleine philosophische
romans onder den titel: L'orage sur le jardin de Candide (Paris, Calmann-Lévy,
1917).
JAN VAN NIJLEN.
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Hugo von Hofmannsthal. Die Prosaischen Schriften gesammelt. Band 3.
S. Fischer Verlag, Berlin 1917.
In 1907 verschenen de eerste twee bundels verzamelde opstellen van Hofmannsthal
en nu, na 10 jaar, verschijnt de derde. Het lijkt, alsof de dichter zich bewust is van
zijn steeds verminderend scheppend vermogen en thans de schaarsche oogst van een
tiental jaren bijeengaart, om zóó te bewijzen, dat hij nog steeds onder de
hedendaagsche Duitsche dichters en schrijvers wenscht gerekend te worden. In
Hofmannsthal zien wij het bijna tragisch verschijnsel, dat een dichter met ongemeen
talent, die reeds vroeg met zijn werk een eervolle plaats in de Duitsche
literatuurgeschiedenis heeft verworven, reeds tijdens zijn leven van nog slechts
historische beteekenis kan worden geacht. Want, wat Hofmannsthal na zijn ‘Gedichte
und kleine Dramen’ en het eerste deel van de ‘Prosaische Schriften’ heeft geschreven,
is niet veel bijzonders. Terwijl zijn eerste gedichten, die indertijd in de ‘Blatter fur
die Kunst’ verschenen, behooren tot het allermooiste van de geheele Duitsche poezie;
zijn ‘Tor und Tod’, een drama was, waarin een heele generatie haar ellende en
gebrokenheid gespiegeld vond, terwijl het opstel over ‘der Dichter und diese Zeit’
van principieele beteekenis was en zijn opstel over George het mooiste is, wat
misschien over het ‘Symbolisme’ ooit is gezegd, draagt al zijn latere werk het kenmerk
van verminderde kracht, ja van onvermogen. In dezen bundel opstellen, hoeveel
bijzondere schoonheden hij ook bevat, staat bijna niets, wat nog aan den jongen
Hofmannsthal zou kunnen herinneren. Afgezien van het mooie opstel over van Gogh,
de dagboekfragmenten eener Grieksche reis en de kleine aphoristische studie over
den wijsgeer Wilhelm Dilthey, vinden wij niets dan veel woordenpraal en rethoriek.
In de meeste dezer essays is m.i. niets, wat een minder begaafd schrijver dan
Hofmannsthal ook niet had kunnen maken. Zijn proza op zichzelf blijft van groote
bekoring, het is weelderig, gracievol en van een zeer bijzondere melodie; er trilt
somwijlen een lyrisch rythme in, dat doet denken aan den dichter van voorheen, maar
het geheel bijlft onbevredigend door het gemis aan echt en zuiver gehalte, dat
blijvende waarde zou kunnen waarborgen.

Arthur Schnitzler Doktor Grasler, Badearzt, Erzahlung. S Fischer Verlag,
Berlin 1917.
Er is waarschijnlijk geen Duitsch-schrijvend auteur, die op het oogenblik ten onzent
zooveel gelezen en gespeeld wordt. als Schnitzler. Bij menigen
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geletterden Nederlander, die van de buitenlandsche literatuur slechts de Fransche
beweert te kunnen genieten, zien we tusschen de gele bandjes der Fransche romans
in zijn bibliotheek tegenwoordig ook Schnitzlers ‘Gesammelte werke.’ en het feit,
dat de inderdaad voortreffelijke opvoering van zijn ‘Professor Bernhardi’ steeds volle
zalen trok, bewijst, dat deze schrijver ook hier vele bewonderaars en vrienden telt.
Vooral aan Frans Mijnsen heeft hij dit te danken: zijn vertalingen en kritieken hebben
den Oostenrijkschen auteur bij ons bekend gemaakt.
Het is alleszins begrijpelijk, dat deze ironische scepticus ook buiten zijn vaderland
bemind is. In een zedelijk zóó ontwrichten tijd, waar alle moreele norm te loor is
gegaan, in een tijd, waar als hoogste wijsheid de twijfel te gelden schijnt, zal men
een schrijver moeten bewonderen, die met zijn fijnen geest de menschelijke
dwaasheden en betrekkelijkheden bespot; die overal problemen stelt, zonder een
oplossing te kunnen geven, die schijn en wezen niet meent te kunnen onderscheiden;
kortom, die in alle opzichten onze zwakheden kennend, deze met een glimlach van
den allesbegrijpenden psycholoog en menschenkenner min of meer vergoelijkt.
Ook dit laatste boek van Schnitzler is, wat zielkundige ontleding en rijpe, wijze
menschenkennis aangaat, een meesterwerk. Hij heeft daarin een doodeenvoudig,
bijna alledaagsch gegeven uitgebeeld en een mensch zoo zuiver en scherp
gekarakteriseerd, als alleen hij dat kan. Hij heeft willen uitbeelden, hoe een niet meer
jonge man, vrijgezel, wiens leven tot dusver in de sleur van het alledaagsche geen
hoogere idealen vermocht te bereiken, toch nog éénmaal gelooft, het Geluk te kunnen
verwezenlijken met een hoogstaande vrouw. Maar hij vermag niet, dit Geluk te
bestendigen, want als de door hem begeerde vrouw zich hem min of meer aanbiedt,
wel is waar niet zoozeer uit liefde dan wel uit warme genegenheid en vriendschap,
dan beseft hij dit tekort bij haar als een gemis; terwijl de vervulling van zijn innigsten
wensch nabij is, deinst hij terug. En als hij later berouwvol weer bij haar terugkeert,
dan is het te laat: alles loopt uit op een leege teleurstelling en hij ziet zijn beste
verlangens ten onder gaan. Hij troost zich met de banale liefde van een bekoorlijk
en goedhartig winkeldametje en tracht later na den tragischen dood van dit
vriendinnetje over zijn elegisch einde heen te komen door het huwelijk met een jonge
‘goedgezinde’ weduwe, die gaarne eene Frau Doktor wil worden. - Men ziet, een
zeer eenvoudig gegeven, dat menig jongere auteur zou hebben versmaad, omdat het
zonder eenig perspectief schijnt, maar welk een subliem kunstwerk heeft Schnitzler
ervan gemaakt! Het geheel is van een zoo rijke plasticiteit en van zoo'n ontroerend
en innig-menschelijk gehalte, geschreven met een stijl zoo gaaf en weloverwogen
en toch zoo simpel en zuiver, dat ik niet schroom, dit boekje te beschouwen als een
der beste prozawerken van de Duitsche letterkunde.
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Norbert Jacques. Piraths Insel. Roman S Fischer Verlag. Berlin
Ook in de letterkunde kan men een terugkeer derzelfde verschijnselen bespeuren.
Want, nu men min of meer beu is van de uitsluitend zielsontledende romans, zoekt
men naar nieuwe gebieden, die literair ‘bewerkt’ zouden kunnen worden... Wat was
van grooter bekoring voor ons, toen wij nog jong waren, dan verre, avontuurlijke
reizen en het leven in de tropen of op onbewoonde eilanden? En - ziedaar de oude
reis- en avonturen roman, waarvan eeuwenlang heele geslachten genoten, totdat hij
door den psychologischen roman werd verdrongen, herleeft weer. En opnieuw
genieten wij van de beschrijving van ontzettende stormen, schipbreuken en het
primitieve leven onder wilde volksstammen: Robinson Crusoe is herrezen.
Deze roman van een jong Luxemburgsch dichter heeft zeer bijzondere kwaliteiten.
Daar, waar hij de vlucht van den fabrikant Peter Pirath uit de verdorvenheid der
Europeesche samenleving beschrijft en een schets geeft van het leven in onze
kolonien, kan hij ons minder overtuigen, maar als hij verhaalt hoe Pirath schipbreuk
lijdt en aangespoeld wordt op een onbekend eiland in de Stille Zuidzee, dan genieten
wij van zijn beschrijvingskunst evenzeer als toen we van de lotgevallen van de Foe's
held lazen. Maar wat dit boek verre verheft boven het peil van de oude romans, is
de beschrijving van de tropen. Ik ken geen boek, waarin hun zwoele pracht en groteske
erotiek zoo mooi uitgebeeld zijn. De beschrijving der oude mythen van het eiland
en van de demonische dansfeesten der inboorlingen is voortreffelijk. Hoe
langzamerhand deze moderne Europeaan, die met zijn geheele wezen zich aangepast
heeft aan het zuiver animalische leven van het eiland, als hij eindelijk gered wordt
en weer naar Europa komt, sterft uit heimwee naar het verre eiland in de Stille
Zuidzee, is met zeer groote kunst beschreven.
In dit boek zijn de oude Robinsonaden weer in eere hersteld.
HERMAN WOLF.
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Dramatisch overzicht.
Palestina.
Het kunstenaarschap is niet alléén een quaestie van talenten. Het is ook een quaestie
van houding in het leven. Niemand twijfelt aan de talenten van Willem Royaards.
Men bewondert, en nooit genoeg, zijn ‘Mercadet’ (om maar één rol te noemen), men
bewondert den regisseur van Shakespeareopvoeringen, men bewondert den directeur,
die den moed en de geestkracht heeft, steeds weer het onwillig publiek tot de
schoonheid te dwingen.
Maar de oprechte bewonderingen geven ons het recht om aan Willem Royaards
eischen te stellen. En wij mogen in de eerste plaats van hem eischen dat hij niet, om
der wille van wie weet wèlke financieele relaties, het Nederlandsche publiek blootstelt
aan den gruwel van zooveel arrogante domheid als ons tegengrijnst uit Karel de
Wind's ‘Palestina’. Willem Royaards wéét, en wel beter dan ik of een ander, dat dit
stuk dóór en dóór slecht is. Hij wéét ook wìe de schrijver is en hij zou móéten weten
dat hij, als echt kunstenaar - gelijk wij hem zien -, niet past in het gezelschap van
een Karel de Wind. En als hij met zijn groote belezenheid, zijn litterairen smaak en
zijn intelligentie durft beweren dat het stuk dat hij speelde, een góéd stuk is, dan liegt
hij pour les besoins de la cause.
‘Palestina’ is niet alleen een volmaakt mislukte arbeid van een jongen man zonder
talent, zonder kennis en zonder beschaving - maar met een matelooze ijdelheid - het
is bovendien ergerlijk en immoreel. Men hoort niets anders dan schelden op
andersgeaarden en andersdenkenden, schreeuwen, tieren en grove grappigheden.
Indien een eerzaam Christenauteur in een tooneelspel van de planken liet zeggen van
de Joden, wat de Joden in dit stuk van de Christenen zeggen, dan zou er oproer in
de zaal ontstaan. Dan zouden alle Joodsche bladen en alle Joodsche publicisten in
touw komen! Het tiental Christenen dat in het vrij volle Paleis voor Volksvlijt de
première bijwoonde bleef ijzig kalm bij elke nieuwe uitbarsting van invectieven als
‘frotte goj’ en ander hartelijks. Heel dien stroom van ordures lieten zij met
oprecht-Christelijke lankmoedigheid over hun hoofden gaan en zij zwegen, waarschijnlijk omdat zij dachten aan edele en beschaafde Joden - zooals wij allen er
wel kennen - die zich dien avond zeker over hun rasgenoot, den schrijver, en hun
rasgenooten, de applaudiseerende toeschouwers, geschaamd zouden hebben. Ik
weiger - uit eerbied voor die beschaafde Joden in Nederland - te gelooven dat de
platte, brutale en radelooze bende die Karel de Wind op de planken brengt het type
is van een Joodsche familie en dat al deze zinledige luidruchtigheid het beeld is van
het Joodsch familieleven.
Voor zooverre men van een inhoud kan spreken is de inhoud van ‘Palestina’ deze:
Een orthodox-Joodsche vader heeft een dochter die scharrelt. Hetgeen
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in dit milieu - altijd volgens dezen ‘Joodschen’ auteur - mos schijnt te zijn. Althans
zij laat zich door meer dan één mannelijken bezoeker in de ouderlijke woning duchtig
kussen, zonder zich ook maar eengiszins te verontrusten over de aanwezigheid van
de ouders. Deze dochter verlaat de ouderlijke woning, ondanks de genoegens die
deze bood, omdat zij zin heeft in een ‘frotte goj’, die het vak van grutter beoefent,
maar desondanks een zeer ontwikkeld man moet wezen. De vader verstoot dan de
dochter. Definnitief. Zelfs op zijn zestigsten verjaardag is hij niet vergevensgezind.
Als zij onverwachts binnenkomt, en om vergiffenis smeekt, dan jaagt hij haar opnieuw
weg ondanks de lamentatien der omstanders. De dochter verdwijnt. Maar niet zonder
een reeks uitgelezen scheldwoorden, die bewijzen dat zelfs de beminde grutter niet
in staat is geweest, haar te civiliseeren.
Neem nu nog enkele overbodige bijfiguren en de vier acten zijn compleet. Het
geheel is zorgvuldig gehouden in een valschen onechten toon. Het is vol nuttelooze
herhalingen die berekend zijn op een dramatisch effect, maar die klinken als ‘Amalie
bemint gij den graaf?’ En dit alles is overgoten met een viezig, strooperig sausje van
nagemaakt en goedkoop gevoel.
Niemand zal het een theaterdirecteur ten kwade duiden dat hij een onbeholpen
stuk van een jong auteur speelt. Het is zelfs heel sympathiek om onbeholpen stukken
van jonge auteurs te spelen. Maar men moet het hem ten kwade duiden als hij - uit
onedele motieven zulke laaghartige kwakzalverijen (gebrouwen uit Violiers, Lehmann
en Aron Laguna) aan de markt durft brengen.
Men zou over dit ‘werk’ niet behoeven te schrijven, indien men niet als eerlijk
man genoodzaakt was Royaards te waarschuwen. Hij, die tot nu toe gold als een
vernieuwer van ons tooneel, als een veredeler van den publieken smaak, is geworden
tot een van de ergste smaakmisleiders. En wie betreurt dat oprechter dan zijn oude,
oprechte bewonderaars?
Aan het slot verscheen de gelukkige auteur, glanzend van zaligheden - op het
tooneel, zoodat ons niets, letterlijk niets van deze ignobele vertooning bespaard bleef.
In sommige overgangstijdperken is het van meer belang om kunstpolitiek te voeren
dan om de acthetica te betheoretiseeren. Op ons rust ook de ongezellige taak om de
atmosfeer te zuiveren en te zorgen dat de kunstenaar weer in een reine, frissche lúcht
kan ademen. Daarom moet men ook met felheid en energie protesteeren tegen
opvoeringen als die van ‘Palestina.’ Daarom moet men opkomen voor de
tooneelspelers en de tooneelspeelsters die tégen hun gevoel, hun verstand, tegen hun
wil in gedwongen worden tot allerlei onbetamelijke en onbelangrijke rollen.
Men mag dus Magda Janssens niet hard vallen om haar mislukte Jodinnetje.
Mevrouw van Westerhoven is in typeerende scènes voortreffelijk, in de dramatische
momenten te zwak. La Roche had goede oogenblikken,
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Royaards was, in een heel klein rolletje, waardig en vol geest. En Saalborn speelde
den Duitschen minnaar zóó dat hij niet belachelijk werd. Maar is dit nu werk voor
deze kunstenaars?

Monsieur le Directeur.
Het gezelschap van Cor van der Lugt Melsert heeft het gemakkelijker in Den Haag
dan in Amsterdam. Het Amsterdamsche publiek is kritischer en de Amsterdamsche
kritiek lang niet zoo'n gemoedelijk, opgewekt onderonsje als de heeren in Den Haag.
Vandaar dat de faam van ‘Monsieur le Directeur’ grooter was dan het succes in de
hoofdstad. Ik bedoel een goed en artistiek succes. Want qualiteiten om een publiek,
dat een avondje uit is, dat avondje lang gezellig bezig te houden heeft het stuk wel.
De grootste attractie is echter het milieu waarin het speelt: in de wereld van acteurs
en actrices. Het geeft van dit leven een beeld zooals het publiek het gaarne ziet maar
dat niet correspondeert met de werkelijkheid. Ik geloof niet dat de ernstige
kunstenaars, die al hun tijd en al hun begaafdheden wijden aan de verheffing van het
Nederlandsch tooneel, voorstellingen als deze aangenaam zullen vinden. Want de
schrijfster versterkt de nieuwsgierige burgers in hun conventioneele en onzuivere
begrippen over den tooneelspelersstand en over het bestaan der tooneelspelers.
Nen zal willen tegenwerpen dat het juist de bedoeling van Mevrouw
Ranucci-Beckman is geweest om de verhoudingen te zuiveren, om de moreele positie
van de actrice tegenover haar directie te verbeteren, om de kunstenaars te benijden.
Maar deze bedoeling gaat geheel verloren omdat haar stuk, de overtuigingskracht,
de hartstochtelijke spanning en de geestdrift voor een aanklacht ten eenen male mist.
‘Monsieur le Directeur’ is een reeks alleraardigste genre-beeldjes, een reeks
geestige dialoogfragmentjes, en een reeks kleine typeerende trekjes, die echter te
zamen geen enkel levend, gebonden karakter vormen.
De hoofdfiguur is Louis Verbrugge, gevierd tooneelspeler, theaterdirecteur en
verleider. Van zijn tooneelspelerstalenten hooren wij spreken, van een
theaterdirecteurschap bemerken wij niets en dat hij een verleider is gelooven wij op
gezag. Hij dartelt wel een beetje met vrouwen rond. Maar hij doet dat zoo banaal,
zoo eerste-jaars-studentikoos, dat wij hierdoor niet overtuigd worden van zijn
hooggeroemde successen in de liefde. Het aanloopje tot zijn ‘verleiding’ van Mary
van Wijck - een open haard, halflicht, porto, biscuits en handelsreizigersinnemendheid
- is ronduit gezegd, kinderachtig.
Wij willen in de oogenblikken van hoogst dramatische spanning gevoelen dat de
handelingen der personen noodzakelijk zijn. Wij willen zien hoe zij
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door de omstandigheden gedwongen worden tot daden, die zij niet nalaten kunnen.
Wij willen het noodlot voelen.
Als Mary, nadat zij Verbrugge leert kennen en verachten, met den rijken bankier
de Leeuw gaat soupeeren dan zien wij heelemaal niet in waarom zij niet rustig met
Johan van der Werff, die haar oprecht lief heeft, een kopje koffie bij ‘oma’ gaat
drinken, gelijk hij haar, niet zonder klem, voorstelt.
Dit einde is verzónnen door de schrijfster die naar een pakkend slot verlangde. En
het doek zakt op onze verbazing en wrevel.
Het geestige tooneelspeelstertje Wies van der Werff (Johan's zuster) en haar man
Tom Bergsma zorgen voor de vroolijkheid. Annie van Ees en Cor van der Lugt
Melsert maakten hun samenzijn tot episodetjes van tintelend en dartel leven. Zij
waren frisch-brutaal en ingénus als de beroemde tweelingen uit ‘Men kan nooit
weten’. Ook Ruys en Tilly Lus hadden hun deel aan het betrekkelijk welslagen.
Met een troep als die van het Hofstadtooneel, waaruit ook voor de kleinste rollen
een goede bezetting te kiezen is, kan men nog wel mindere stukken tot zulk een
welslagen opdrijven.

Domheidsmacht.
De Rotterdammers hebben dat stuk van Marcellus Emants weer opgevat om Mevrouw
van Eysden in de gelegenheid te stellen met een groote, belangrijke rol te jubileeren.
Mevrouw van Eysden's opvatting van de rol van Marie ter Voorst is naar mijne
meening niet geheel de juiste opvatting. Zij geeft haar, bij al haar oliedomheid, dat
beangstigend sluwe dat sommige domme menschen en sommige krankzinnigen eigen
is. Het sterkst viel mij dat op in de bekende scène tusschen haar en Weimer als zij
het er op toelegt Weimer en haar man - de twee trouwe vrienden - van elkander te
vervreemden, om daardoor een einde te maken aan de ‘verhouding’ tusschen Ter
Voorst en Mevrouw Weimer, aan de verhouding die alléén in haar zinledige
fantaisieën bestaat. Ook in haar zwakheden voor den verloren zoon had zij iets féroce.
Ik geloof dat deze domme vrouw goedhartiger is. Nog meer dan Mevrouw van Eysden
dat deed uitkomen overtuigd van haar brave bedoelingen en ‘verstandige’ zetten.
Mien Vermeulen speelde de dochter. Zij heeft welluidende en verteederende
intonaties in haar stem en haar ingehouden smart bij het afscheid van Echten was
heel ècht. Deze jonge actrice, die nu veel meer te doen krijgt dan eertijds bij het
Nederlandsche, ontwikkelt zich gestadig en gelukkig. Nico de Jong had prachtige
oogenblikken als de gemartyriseerde minister, maar oude tooneelrotten beweren dat
hij toch Jan C. de Vos in die rol niet doet vergeten.
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Dit stuk is heelemaal Emants. Als een eindelooze motregen dringt het door het
warmste optimisme heen. Het ontroert geen oogenblik: het geeft ergernis. Het ontroert
niet, omdat het een zuiver verstandelijke arbeid is. Het ergert, omdat wij tenslotte
moeten toegeven dat er heel veel waars in deze ontstellende vrouwenfiguur is en
omdat inderdaad de domheid nog altijd de macht heeft.
GRESHOFF.

R E C T I F I C AT I E .
In de vorige aflevering zijn in het stuk van Dr. Bierens de Haan op blz. 222 de eerste
15 regels abusievelijk geplaatst, deze moeten staan op blz. 223 bovenaan, en de 15
regels van blz. 223 bovenaan naar blz. 222 onderaan.
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Als de droom in droom vergaat.
A man's fate lies in his own heart.

I.
De langzame trein naar Perugia had een oponthoud.
Door het raam van de coupé, die ze vanaf Torontola alleen had, keek Agnes Seghers
naar buiten.
Voor haar uit strekten zich wijde grasvelden, op gelijke afstanden beplant met
wijn-omrankte moerbeiboomen. Van dichtbij deden ze haar denken aan een
prentenboek van Kate Greenaway, dat ze als kind gehad had: sprookjesboomen met
menschengezichten, die zich wiegelden in crinolinetjes van wuivend groen....
verderweg, tegen de glooiïngen van de heuvels, leken ze met hun wijdspreidende
takken op het voetspoor van den een of anderen reuzevogel.
Aan den horizon van mauve en goud droomde het meer van Trasimene den
vallenden avond in.
Wat naar rechts was een laag heuveltje, en over den weg, die het als over z'n kruin
vlak doormidden sneed, verscheen plotseling, als in een visioen tegen de
oranje-doorgloorde avondlucht, een roode boerewagen met twee witte ossen
bespannen. De bestuurder, terwijl hij z'n beesten inhield voor den trein, riep de mooie
forestiere vlak bij hem achter het coupéraampje, een avondgroet toe.
Over Agnes' gezicht gleed een glimlach.... een bijzondere, gereede glimlach, die
iets heel eigens aan haar was, dien ze scheen te hebben tot haar onmiddelijken dienst,
ergens vlak achter hare ernstige oogen en die dan bleef nadroomen, zooals de zon
kan naglanzen over een avondlandschap, lang nadat zij is ondergegaan. Het was een
glimlach, waarvan de wat weemoedige ernst haar in haar jeugd ouder had doen
schijnen dan ze was, maar die haar, sereen en moederlijk, jonger maakte, nu ze de
veertig voorbij was.
Ze zag er na de lange uren sporen van Milaan, niet verreisd, nauwelijks vermoeid
uit. In Chiusi had ze zich wat opgeknapt en een paar rozen gekocht, die ze in haar
blouse had gestoken. Voor zoover ze wist kende ze niemand, die op het oogenblik
in Perugia was en het gezelschap, dat ze daar vinden zou, kon haar
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niet meer dan volkomen onverschillig zijn. Maar ze bezat, als de meeste mooie
vrouwen, een aangeboren drang er zoo goed uit te zien, als ze kon, zonder eenige
bijgedachte.
Ze was niet groot, maar goed gebouwd en onder het zwart serge mantelpak, zonder
eenig versiersel, hadden haar bewegingen de lenigheid van een jongen. Een witbatisten
blouse, even als een fichu gekruist, liet haar hals, rond en fijn, als van een jong meisje
en reeds gebronsd door de Italiaansche zon, bloot, tot waar de witte rozen zachtjes
op en neer deinden bij iedere ademhaling, tusschen de lichte welving van haar borst.
Ze had haar zwarte tricorne naast zich op de bank gelegd. De contour van haar rond,
klein hoofd deed denken aan dat van een jongen Griek van Praxiteles en het donkere
haar viel van de scheiding terug in een glanzende en als het ware sobere golving.
Haar trekken waren goedgevormd, zonder bepaalde schoonheid en het waren vooral
de grijze oogen met hun vlottenden lach, de manier waarop ze zich bewoog, lenig
en harmonisch, zonder zelfbewustheid, die Agnes Seghers in veler oogen maakten
tot een mooie vrouw.
Bij het begin van een nieuw gebeuren, dat haar plotseling beangstigde als een stap
in het duister, was ze blij met het oponthoud van den trein. Ze verlangde er niet naar
aan te komen in Perugia. Ze voelde zich eenzaam, bang, als een kind, dat weggeloopen
is uit het ouderlijk huis en ineens voelt, dat het avond is. De wat brutale groet van
dien boerejongen deed haar weldadig aan, gleed als een zonnestaal in hare
eenzaamheid. Ze voelde, als een onbestemden drang het portier open te doen en den
trein uit te stappen, ineens, middenin dat droomenland van avondzonneschijn..... en
dan, wie weet, mee te rijden op dien zilverbestoven, rooden wagen, naar een van die
dorpjes, waarvan ze niet eens den naam wist. Ze schenen haar zoo lief en zoo
vertrouwd toe, met hun azalia-roze en vaal terracotta en pastelblauwe huisjes, hun
kleine kerktorens, waar onder een simpel schuin dakje, de klokken zichtbaar bengelden
tegen de lucht..... en dan tegenover al dat kleine gedoe, grappigstatig de hooibergen
met gemetselde arkaden alsof het kasteelen waren, waar rondom de vrouwen het
hooi inhaalden.
‘Partenza.... Partenza....’ Het was een onwelkome storing in haar gedachten, en
na een herhaald signaal, gestoten als uit een kindertrompet, zette het trage Italiaansche
treintje zich in beweging....
Werktuigelijk trachtte ze het signaal na te doen, haar lippen
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vooruit: Toee.... toee.... toee.... En ineens deed het haar denken aan Jaapje.
Jaapje, die toen ze nog klein was, langen tijd in hun huis had gewoond, omdat z'n
ouders, vrienden van vader en moeder, gestorven waren. Ze had in dien tijd soms
dagenlang met hem treintje gespeeld met de fauteuils van vader's kamer, als het
regende, of als ze verkouden waren.... ze hadden dan signalen geblazen op een
trompetje van de kermis; ze zag het ding nog, met een rood en wit gedraaid koordje
omwonden en een rood en wit wollen balletje, als versiering aan het eind.... na al die
jaren vond ze het geluid terug.... Toee, toee, toee.... eigenaardig.... ze dacht, dat ze
het vergeten was. Nu kwam het haar weer alles voor den geest. Wat had ze het
gewichtig gevonden, toen Jaapje eens heel ziek was geweest en ze moeder en nurse
had mogen helpen hem op te passen.... hoe ze dan voetje voor voetje door de kamer
schuifelde, heel voorzichtig om niet te morsen uit de volle kop die ze hem brengen
mocht, op haar eigen poppenblaadje.... hoe ze dan bromde, als een verstandig klein
vrouwtje, omdat hij de melk niet lekker vond. En eens had ze hem chocolaadjes
gegeven van het dessert, stilletjes, omdat hij ze toen niet hebben mocht. Dagenlang
was ze daarna bang geweest, dat Jaapje erger zou worden, of misschien dood zou
gaan. Eindelijk had ze het niet meer kunnen uithouden en moeder onder heete tranen
haar misdaad bekend. Maar moeder had alleen maar gelachen en gezegd, dat Jaapje
misschien juist door haar chocolaadjes, zooveel gauwer beter werd, dan de dokter
gedacht had.
Later was hij, door moeder en haar opgekweekt, naar kostschool gegaan, een
groote, sterke jongen. In de vacanties was hij overgekomen. Hij had door zijn
vlegeljaren heen een groote vereering gehouden voor haar, zooals iedere jongen wel
hebben moet voor een vier jaar ouder meisje, waarmee hij veel in aanraking komt,
had ze zich verbeeld.
Vreemd, dat hun correspondentie, nadat hij in Indië was, zoo gauw een eind had
genomen, had ze wel eens gedacht.... z'n eerste brieven waren zoo aardig geweest....
zoo hartelijk en zoo vol opmerkingen, die de moeite waard waren.... hij voelde ook
zooveel voor kunst, voor een jongen van zijn leeftijd.... ze herinnerde zich nog z'n
beschrijving van z'n eerste reis.... z'n geestdriftige bewondering voor den Boeroe
Boedoer.... o, Aggy, als jij het zien kon.... een droom van heerlijkheid.... en daar ga
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je dan maar op zoo'n middag naar toe, zooals ze in den Haag een uitstapje maken
naar den Deyl....
Toen, misschien een jaar later, had ze hem haar engagement meegedeeld met Jan.
Hem het allereerste; ze had het publiekmaken nog een paar weken uitgesteld. dat hij
het zou weten vóór de rest van de wereld, tegelijk met de familie. Z'n antwoord was
een teleurstelling geweest, zoo koeltjes en afgemeten had hij geschreven.... misschien
toch zoo'n wonder niet van den jongen.... z'n aangenomen zusje, dat hij zoo hoog
stelde, met een man die vijftien jaar ouder was dan zij. Jongens waren zoo gek op
het punt van leeftijd. Nog een enkele maal hadden ze elkaar geschreven, meest op
reizen, maar daarna hadden ze in jaren niet van hem gehoord. Als vader en moeder
waren blijven leven, was het misschien nog wel anders gegaan, maar die waren
gestorven nog voor zijn vertrek naar Indie. Totdat hij op zijn beurt met z'n verloving
aankwam: Mathilde Bos, heette ze, een heel jong meisje niet uit hun kring, van wie
ze nooit gehoord had. Ze was kort geleden met haar ouders overgekomen uit Holland,
voor het eerst, om bezittingen te zien, die ze georven hadden van een rijkgeworden
familielid. Al gauw hadden zij en Jan van buitenaf gehoord, dat ze na haar huwelijk
niet aardde in Indië, dat ze Jaap wel zou dwingen ontslag te nemen en terug te keeren
naar Holland, en zoo was het ook gegaan. Hij was z'n jonge vrouw komen
voorstellen.... op een zondagmiddag in Augustus, herinnerde ze zich, in de
Alexanderstraat.... ze hadden in den tuin gezeten.... een mooi, luidruchtig schepseltje
was ze, erg oppervlakkig, maar blijkbaar verrukt van haar knappen man. Ook Jaap
was tevreden over z'n elegante vrouwtje, had Agnes opgemerkt, niet zonder
voldoening, omdat ze de menschen in wie ze belang stelde gaarne even stralend zag
als zijzelf was. Toch was ze vaag teleurgesteld geweest over Jaap's keus.
Toen ze weg waren had Jan gezegd: ‘Hoe komt die knappe, aardige kerel aan zoo'n
onbeduidende vrouw?’
‘Vindt je haar onbeduidend?.... Het is in ieder geval jammer, dat ze zijn carrière
in de war heeft gestuurd....’
‘Onverdragelijk’, had Jan beslist haar aarzeling overstemd, en ze is ordinair ook!’
Maar dat was te sterk geweest, had ze toen gedacht.
Nog een enkele maal hadden ze elkaar ontmoet, maar ofschoon Jan veel op had
met Jaap en hij haar behandelen bleef met de
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oude, stralende bewondering, was er toch iets geweest, dat niet meer vlotte en toen
de jongelui zich in Arnhem vestigden, waar Mathilde's familie woonde, hadden ze
elkaar weldra uit het oog verloren.
Wonderlijk, hoe een geluid je ineens terug kon voeren in een tijdperk uit het
verleden dat niet eens een blijvenden invloed gehad had in je bestaan. Want wat was
dat alles ver weg bij de herinnering aan haar huwelijksleven, tien jaren van bijna
onverdeeld geluk, waaraan Jan's dood, nu twee jaar geleden een eind had gemaakt.
Ze was zich niet bewust, dat het meer haar aanleg was; die haar die tien jaren
deden zien als een onafgebroken zomertijd, dan het geluk der omstandigheden zelf.
Want ze had haar deel aan moeilijkheden moeten doormaken, zooals ieder ander.
Ze had nooit een kind gehad. Maar ze had in dat gemis, dat wel even had dreigen
te worden tot een schrijnend gevoel van armoede, leeren berusten en allengs had het
niet anders bij haar nagelaten dan een vagen weemoed, waarvan ze zich geen
rekenschap gaf. Ze was geëindigd met zich te goeder trouw wijs te maken, dat ze de
weelde van moedergeluk niet zou hebben aangekund, dat het haar te veel geweest
zou zijn, ze had belangen naar alle kanten, hechte vriendschappen, een bijna
hartstochtelijke teederheid voor haar veel ouderen man. Het leven, zooals het was,
was zoo rijk, dat er voor niets anders plaats was geweest.
O, die eenzame tijden na Jans' dood, waarin ze getracht had uit de puinhopen van
haar verwoest geluk, iets nieuws op te bouwen, dat zijn nagedachtenis waardig was....
want alles had haar kleurloos geleken, van een niet te overkomen treurigheid.
Maar door alles heen was een taaie wil in haar gebleven, niet te buigen voor het
noodlot: ‘Wat klaagt dan een mensch zoolang hij nog leeft’, was haar steeds
bijgebleven uit een preek van van den Berg van Eysinga, die ze eens gehoord had,
als jong meisje. Ze had het ook aan Jan moeten beloven, toen ze beiden zijn einde
onvermijdelijk wisten:
‘Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten’, had hij gezegd, ‘blijven belangstellen
in alles. Je moet ook later weer eens op reis gaan.... niet te lang wachten.... ga dan
de plekjes weer eens opzoeken, waar wij samen geweest zijn.... in Italie.... in het
Noorden, waar je wilt.... maak nog iets van je leven....
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zorg, dat ik er mezelf geen verwijt van moet maken, een vrouw getrouwd te hebben,
die zooveel jonger dan ik was....’
En nu, na twee jaar, ging ze dan.... naar Italië.... Jan kon tevreden zijn....
Ze sloeg Baedeker open.... bladerde: Le lac de Trasimene.... la victoire sanglante
qu' Annibal remporta sur le consul romain Flaminius....
Ze trachtte zich te herinneren wat Jan haar verteld had op de huwelijksreis, hoe
ze, niet veel voelende voor geschiedenis, haar best had gedaan, om hem plezier te
doen, zich te verdiepen in de overwinning van den genialen Carthager op de
Romeinsche legioenen, door Flaminius aangevoerd. Daar, op den heuvel bij het dorp
Turio, stonden de Carthagers, had hij gewezen, met een vuur, als zag hij nog de
schimmenlegers opdoemen van achter de heuvels. Daar, de kant uit van Borghetto
en Pansignano, kon je nog tusschen de bergen en het meer, de nauwe doortocht
volgen waarin Hannibal de Romeinen gelokt had, als in een valstrik. Dagenlang was
het meer rood geweest van het bloed van de gesneuvelden. Ze riep zich nog het
duidelijkst voor den geest, hoe ze in haar verbeelding de olifanten van Hannibal had
gezien op de hoogte verweg tegen de bloedroode avondlucht; dat tenminste leek haar
wel een mooi schouwspel te zijn geweest, want ze was te gelukkig om verder veel
te voelen voor die eeuwen verleden tragedie.
Nu was het simpele zinnetje uit Baedeker genoeg om haar weemoedig te stemmen:
Le lac de Trasimene.... le souvenir de la victoire sanglante qu' Annibal remporta en
ce lieu, couvre le charmant paysage d'un voile de tristesse.... Was het daarom, dat ze
juist hierheen had moeten gaan om in deze stemming een weerklank te vinden van
haar eigen ziel?
En opnieuw keek ze door het raampje, haar vinger bij de bladzijde.
De trein ging steeds dichter langs het meer. Ze was er nu nog maar van gescheiden
door een smalle strook olijvenbosch en achter de zilveren bladerenschemer, flikkerde
het water, heel licht blauw met een groenen streep aan het einde, waar het stuitte
tegen de metaalgrijze bergenreeks. In den hemel van mauve en roze waren
onweerswolken komen aandrijven; als rookachtige pluimen hingen ze boven het
cypressendonkere Isola Maggiore. Alle huisjes lagen saamgeschoold in denzelfden
hoek, alsof ze steun zochten in elkaars
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nabijheid tegen naderend onheil. In haar verlatenheid kwamen Agnes al die onbezielde
dingen voor, als meer aan haarzelf verwant te zijn, evenals zij wat troosteloos en
onbeschermd in den nacht, die op komen stond.
Weer stopte de trein: Passignano.... Boven het in het riet verstervend water, verrezen
de grijze straatjes van het stadje.... ze schenen minder zielig, beschermd door het
middeneeuwsch castello....
Waarom was ze hier niet liever afgestapt, dacht ze weer, in een tegenopzien van
Perugia, het drukke, elegant geworden Perugia, had ze te laat gehoord, dat haar nu
reeds benauwde. Hier had ze zich onder de schaduw van het kasteel in den een of
anderen vergeten albergo terug kunnen droomen in haar vroeger leven.... hier in dit
vrome land van heiligen, dat berusting ademde en sereene aanbidding.... hier, waar
Franciscus van Assisi z'n liefdes-visioenen gezien had, en hij in volkomen nederigheid
gepreekt had tot de visschen van het meer, alsof ze een ziel hadden, die aan zijn ziel
verwant was....
De trein stopte een laatste maal. Ze verzamelde haar handbagage, zocht het reçu
van haar koffer: Perugia.

II.
Toen Agnes aangekomen in het Grand Hotel een redelijken prijs voor haar kamer
bedongen had.... drie hoog en aan den achterkant, waar niet was het mooie uitzicht,
voelde ze zich te moe en te lusteloos, om naar beneden te gaan, tusschen de horde
Amerikanen die ze in de hall gezien had, wachtend op het diner.
Verlegen van nature en gewend, dat Jan voor haar zorgde, hinderde haar nu reeds
het moeten opkomen voor eigen recht in dit land van goedmoedige afzetterij.... ze
had maar liefst dadelijk toegegeven.... wat deed het ertoe tenslotte....
Vanuit het raam zag ze op de daken van Perugia. Dichtbij was een torentje, eertijds
zeker van een eenvoudig kerkje, zooals ze in Italië zoo veelvuldig voorkomen op het
land. Onder het schuine dak, waarin vroeger de klok hing, werd het open koepeltje
gebruikt als kamer door een arbeidersgezin. Kinderen schaarden zich om een
ruwhouten tafel, waarop moeder juist het eten aanbracht.... een lamp werd
opgestoken.... een paar daken dichtbij werden rossig verlicht. Het was alsof het
huiselijk tafreeltje licht en warmte verspreidde.
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De vrouw aan het venster voelde dubbel haar eenzaamheid.... wat deed ze alleen op
reis.... wat kwam ze zoeken in Italië.... een snik wrong zich naar haar keel; ze liet
het gordijn vallen.
Ze belde, bestelde thee op haar kamer, sloeg een warmen mantel over haar dun
reispak en ging de vele trappen af door de, nu verlaten vestibule naar buiten.
Het hotel lag vlak aan den bergrand. Het was al bijna donker. De vallei van Umbrië
doemde, een vaaggolvende grijsheid, onder een vloers van nevelen.
Ze liep gejaagd voort, zonder doel. Het was koud geworden na het onweer, dat
elders gevallen was; een opkomende tramontana rukte aan haar hoed, bolde onder
haar los-omgeslagen mantel.
Daar was de Albergo Belle Arti, waar ze geweest was met Jan. Waarom was ze
daar niet afgestapt, inplaats van zich op het laatste oogenblik door kennissen te laten
bepraten, tot de drukke caravanserai, waar ze nu al wat tegen had, waar ze zich nooit
thuis zou voelen. De kleinuitgehouwen raampjes van Belle Arti keken het dal in, als
vriendelijke oogen; achter een paar ervan scheen licht.
Moedeloos keerde ze terug, vluchtte voor een vernieuwde windvlag een
achteringang van Grand Hotel in, een hooge deur, als van een paleis, in een vestibule
vol vreemde meubels. Ze herkende niet haar eigen hotel, voelde zich verdwaald.
Maar een slaperige nachtportier wees haar terecht, bracht haar door lange, donkere
gangen, hier en daar een electrisch licht aanflitsend, in een dienstlift terug naar haar
kamer.
Ze pakte het allernoodigste uit, dronk thee en ging naar bed.
Ze viel bijna dadelijk in slaap.

III.
Den volgenden morgen scheen de wereld veranderd.
De wit neteldoek gordijnen hingen op Italiaansche manier, een, afstandje van de
vensters over baldakijntjes en ieder raam was als een tempeltje van zonneschijn voor
de schemerende morgenkamer. Agnes genoot van het getemperde zonnelicht, ze
keek, droomerig nog, naar de chablonenfiguren geverfd op den steenen muur, een
soort fantastische lelie's.... het patroon kwam niet uit, verliep in het gewelfde plafond.
De kamer was groot en wel vroolijk bij dag. De meubels hadden over hun sjofelheid,
die herinnerde aan betere
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dagen een verjongingskleed aangekregen van bondgebloemd sits. Aan het voeteneind
van haar bed stond haar eigen koffer. Ze knikte er tegen, als tegen een vertrouwd
ding. Het zou wel prettig zijn om straks alles uit te pakken, verheugde ze zich, haar
bezittingen om zich heen te zien. Dan zou ze zich wel thuis gaan voelen.... Ze stond
op en begon zich aan te kleeden. Ze had een nieuwe vreugde om de dingen, alsof ze
pas van een ziekte hersteld was. Ze genoot van alles, van haar bad, van de witte rozen
opgeleefd in het nacht-frissche waterglas, tusschen de schittering van haar
toiletgarnituur, van haar nieuwe blouse, die zacht en soepel als een rozeblaadje
aanvoelde om haar koele armen.
In de ontbijtzaal was het, in weerwil van het vroege uur, al vol en rumoerig,
Agnes werd, als laatst aangekomene een ongezellig tafeltje aangewezen tusschen
het buffet en de deur. Ze ging zitten met een beweging van onwil: Al die Vandalen
losgelaten in Perugia, dacht ze, landerig zich schikkend in het onvermijdelijke.
Maar buiten viel het mee. De meeste menschen bleven dralen rondom het hotel,
keken naar het uitzicht of lieten zich afzetten in de hal, die vol bloemen en te koop
aangeboden borduurwerk, deed denken aan een bazar. Sommigen reden naar buiten.
Nog een enkele, slenterde rondkijkend door de Via Vanucci, de hoofdstraat, schoof
Baedekergewapend de kathedraal binnen, het Collegio del Cambio of de Palazzo
Municipale.
Met een ware verademing vond Agnes de grijze straatjes van Perugia even verlaten,
als tien jaar geleden. Ongestoord dwaalde ze, bergop, bergaf, trap op trap af, tusschen
de huizen, die aan weerskanten heel hoog en heel grijs de nauwe straatgangen insloten,
zooals ze dat eeuwen gedaan hadden. Waar nog een schuine zonnestraal binnendrong
leken ze soms, verweerd en doorbroken van hangende tuintjes op stukken rots,
gegroeid door de eeuwen heen. Tusschen de gebarsten steen kiemde welig onkruid,
goudgeele muurbloemen, violieren en bloeiende cedum. Verderop was een straatje
overwelfd. Met z'n gothiesche bogen leek het op een kleine in de lengte getrokken
kapel, glooiend tegen den berg op. In de wanden waren vierkante gaten gehouwen,
waardoor de zon lichtplekken naar binnen wierp, de verdere omgeving latend in het
halfduister. Een deur werd geopend, en even was het vanuit het huis een fellere
lichtstraal; een vrouw met een kleurigen hoofd-
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doek daalde een trap af, haar woning in, die lager dan de straat, lag tegen den bergrand.
Zonder dat ze het wist, was Agnes weer in de Via Vanucci aangeland. Toen ze de
straat wilde oversteken, moest ze wachten op een auto.
Een oogenblik, vlak bij haar, achter het glas, zag ze een rozig blondomkruld
gezichtje een zachtgrijze veerendoezeling van hoed en boa, en meteen was ze voorbij:
Mathilde!
Het was te kort geweest voor een groet, maar Agnes had de blauwe oogen een
seconde geboord gevoeld in de haren, de lippen even gescheiden gezien in
halfonwillige herkenning.
Ze zullen wel in Palace Hotel logeeren had ze gepoogd zich wijs te maken, even
weinig verlangend naar een ontmoeting, als Mathilde scheen te zijn.
Nu ze over het zielige van haar aankomst heenwas, genoot ze van haar vrijheid
en het gezelschap van Mathilde trok haar volstrekt niet aan.
Ze stak de straat over, zooals ze van plan was geweest, drong toen onwillekeurig
door een nauw steegje de oude stad weer in, terwijl ze eigenlijk op weg naar huis
was geweest.
Het was toch mogelijk, dat ze in Grand Hotel waren. Ze zou ze dan allicht niet
kunnen ontloopen aan den lunch... op den duur zouden ze wel notitie van elkaar
moeten nemen, natuurlijk, maar ze kon het allicht nog wat uitstellen. Als ze eens een
gelegenheid zocht om hier wat te eten...
Ze zou het toch wel aardig vinden Jaap terug te zien, dacht ze, zelfs hier eens met
hem uit te gaan... jammer toch altijd van Jaap, dat huwelijk... hij was zooiets beters
waard geweest... maar misschien viel ze mee. Wie weet gaf het hier wat toenadering...
konden ze elkaar dan later in Holland weer eens zien...
Ze was hier blijkbaar in het mooiste gedeelte van de oude stad, de buurt, waar de
patriciërs gewoond hadden. Telkens stond ze stil, voor een gebeeldhouwden deurpost
of een in steen gesneden wapen boven een poort, herinnerend aan vergane grootheid.
Nu waren de paleizen bewoond door verscheiden gezinnen. Mooie vrouwen hielden
de meest huiselijke buurpraatjes over de nauwe straatgang, hun wasch binnenhalend
tusschen raamkozijnen die vlamden van vuurroode sonalen.
Hier was een albergo; Agnes keek naar binnen.
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Rondom een ruwhoutentafel zaten mannen wijn te drinken uit eigenaardige kroezen
van rood aardewerk, met ooren, die deden denken aan melkkannen. In het clair obscur
van de spelonkachtige ruimte was het mooi en bezonken, als een oudhollandsch
drinkgelag van Teniers of Ostade. Maar de mannen, meest knappe jonge kerels,
lalden niet om de tafels, als verwezen beesten. Ze zagen er vroolijk en allert uit,
lachten en schreeuwden door elkaar. Een van hen had de nieuwsgierige vreemdelinge
ontdekt en in 'n jolig gebaar zich achterover gooiend op z'n stoel, z'n kroes naar haar
opgeheven.
Ze lachte en ging verder. In de cour naast den albergo, die voor niets anders dienst
deed dan mestvaalt, stond nog in een nis een prachtige terracotta amphoor te droomen
van voorbije glorie.
Aan den overkant was een cafétje, dat er wel aantrekkelijk uitzag, met drie
witgedekte tafeltjes voor den ingang, en er was niet veel noodig voor een
aardigbrutalen jongen, in een frisch wit jasje, om Agnes binnen te lokken.
Als eenige vreemdeling, dejeuneerde ze er, op z'n Italiaansch, met fritata en
macaroni, zorgvuldig bediend door den eigenaar zelf, die blijkbaar gevleid was met
z'n mooie gast.
In de hall van Grand Hotel, verdrongen de logés zich na den lunch, rondom een paar
tafeltjes. waarop een reizende koopman Venitiaansche kant had uitgestald.
Zoodra Agnes binnenkwam ontdekte ze Mathide. Ze stond met een reuzachtige
bos seringen als achtergrond, drukgesticuleerend te praten met den koopman, een
eind afgewonden kant golvend om haar armen en over haar kleine beweeglijke
handen.
Ze was wel heel bekoorlijk zoo, dacht Agnes, net een donzig vogeltje in haar iets
overdreven, maar toch wel eleganten overvloed van zachtkruivende veeren en de
parelgrijze glans van haar meisjesachtig japonnetje tegen de grijzigmauve
seringenweelde.
Maar ze voelde geen den minsten lust haar te storen in hare onderhandelingen.
Gelukkig, ze was zelf te verdiept, om Agnes te zien, die snel achter haar om de lift
bereikte.

IV:
Agnes had den middag doorgebracht in de Pinacoteca en de Collegio del Cambio.
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Ze klom langzaam de Via Vanucci op, aan den schaduwkant, om te gaan theedrinken
in het hotel.
Haar geest waarde nog tusschen al die voortbrengselen van de Umbriesche school,
die haar ideaal noch in diepzinnige gedachten, noch in techniesche volmaaktheid
zocht, maar in een zoetere bekoring en grooteren rijkdom van ornament, dan de
oudere stijlen gekend hadden.
Het was, alsof zich nog in haar oogen een weerschijn spiegelde van de zacht
droomende madonna's van Niccolo di Laboratore of van de Moeder God 's van
Bonfigli, die haar het liefst was, in ingetogen adoratie van het mooipoezele kindje,
dat zooveel meer van de aarde scheen dan zijzelf en de devoot knielende engelen
rondom. Ze was haar liever dan de Madonna's van den grooten Perugino, die ze wat
week vond, soms sentimenteel en bijna vervelend. Ze had zich zelf noode losgerukt
van de Collegio del Cambio, waar zijn fresco's zoo prachtig deden in het wondermooie
snij- en inlegwerk van de Sala della Mercanzia.
Daarna was ze nog even de kathedraal binnengeloopen, maar ze vond er weinig
merkwaardigs aan.
Toen had ze de kloostergang gezocht. Het was geen bijzonder mooie Chiostro.
Maar het licht, dat de azalearoze steen verwarmde en speelde tusschen de zuilengang,
had haar bekoord en vastgehouden. Ze was een oogenblik blijven zitten op een
muurtje, zich badend in het rozeroode licht, met een gevoel van physieke
behaaglijkheid. Toen van de overkant waren een paar kinderen schreeuwend komen
aanstoeien. Een kleine koorjongen in een vuil wit hemd met gescheurde kant over
z'n rood koorkleed, was handgemeen met een paar jochies in blauwe mouwschorten,
maar hun oogen lachten, half verzoend al, voordat het geschil was uitgevochten. Ze
kreeg lust de hijgende, kleine rakkers, vuil, als ze waren, in haar armen te nemen,
maar een zekere schroom weerhield haar.
Zonder dat ze goed wist hoe, had ze zich ineens gemengd geweten in hun geschil.
Alle drie tegelijk schreeuwden tegen haar, in hun taal, die ze met moeite verstond,
met drukke gebaartjes; ieder wilde haar zijn kant van de zaak duidelijk maken. Toen
had de kleinste, die er blijkbaar genoeg van had, zich ineens vleierig aan haar arm
gehangen en gevraagd of ze den binnenchiostro wel gezien had. Dat had de
vechtersbazen op een andere gedachte gebracht en ze hadden de forestiere
meegetroond een trap af, in
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een tweede kloostergang. Het was een nauwe, diepe cour, omsloten van twee reien
zuilengangen boven elkaar, waarop veel deuren uitkwamen. Wat eenmaal het paleis
kon geweest zijn van trotsche prelaten was nu verbouwd tot arbeidershuizen, een
vergeten armenbuurt, waarheen niemand onwetend, den weg gevonden had. Achter
de hooge kathedraal was het een van die plekjes, waar armoede geen armzaligheid
beteekent, bijna een zegen schijnt; het spel van licht en schaduwen tusschen zuilen
en arkaden, was als een troost en ieder bloempotje op een muur of raamkozijn had
z'n beteekenis. Een moeder zoogde haar kind en een slaperig katje droomde blijmoedig
in een zonnestraal.
‘Kijk, mia madre, en klein broertje,’ trok het kind aan haar arm.
Het was, alsof ze zich plotseling thuisvoelde in Italië, alsof Italie haar welkom
had geheten.... Op zulke oogenblikken was het, dat ze het leven mooi vond....

V.
Ze had zich een plaats veroverd, verborgen achter een paar bloembossen, die de hall
van het goedverzorgde hotel, vooral op het theeuur, herschiepen in een tuin.
Op een mandentafeltje had men haar de thee gebracht. Ze bladerde onverschillig
in een paar illustraties, toen ze aarzelend haar naam hoorde zeggen.
Voor haar stond Mathilde.
Ze scheen een beetje verlegen, niet zeker hoe de oudere vrouw, voor wie ze vanaf
de eerste kennismaking, jaren geleden, een geheim ontzag had gekoesterd, haar
ontvangen zou. Ze droeg niet meer den grooten hoed van dien morgen en ze leek
een klein meisje met haar krullend lichtblond haar en heel lichte oogen, Meestal
vervuld van den indruk, die ze maakte was ze inwendig geërgerd over haar eigen
verwarring, niet wetend dat die haar in Agnes' oogen aantrekkelijker deed schijnen.
Ofschoon nog steeds niet verrukt over de ontmoeting, voelde Agnes zich, als de
meest eenzelvige naturen, dadelijk geneigd tot vriendelijkheid, nu het ijs buiten haar
toedoen gebroken was.
De jonge vrouw, door haar ontvangst gerustgesteld babbelde dadelijk als een
schoolmeisje:
‘Ik herkende je niet vanochtend,’ jokte ze mak'lijk..?. ‘Jaap
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was verrukt, toen hij hoorde, dat jij hier was,’ ratelde ze haast in een adem door.
Een evenspottend lachje trok om Agnes' mondhoeken: wie had hem dan kunnen
inlichten als z'n vrouw het niet gedaan had? Ook twijfelde ze wel wat aan Jaap's
verrukking na hun jarenlange vervreemding.
‘Zoo-o’, zei ze enkel.
Mathilde merkte haar vergissing, herstelde luchtig: ‘Nu, ja, ik dacht wel, dat je
het was maar ik wist het niet zeker.... 't is al zoo lang geleden, hè?.... Verbeeld je,
wat een ongeluksvogels we zijn,’ babbelde ze over haar leugentje heen: ‘Jaap is hier
ziek geworden en nu zitten we al drie dagen in dit gat, zonder er voorloopig weer uit
te komen.’
‘Vindt je Perugia zoo'n gat?’ glimlachte Agnes.
‘Hè, ja, jij dan niet.... Je lijkt Jaap wel.... ik vind het hier gewoon griezelig.... de
eerste dag heeft Jaap me nog meegetroond naar al die donkere straatjes, je brak
gewoon je beenen, doodeng en vuil, dat het was, bah!.... Maar Jaap is gewoon idioot
op reis!’ besloot ze met nadruk.
Agnes had voor een tweede persoon thee laten brengen en schonk in. Haar fijne,
reeds door de zon gebruinde handen bewogen zich harmoniesch tusschen het wat
grove hotelgerei. Mathilde, als een kleine ekster tuk op al wat glinsterde, had dadelijk
oog voor de mooie ringen aan de rechterhand, keek naar het gladgouden bandje, dat
simpel de linkerringvinger omsloot:
‘O,’ kwam ze wel lief berouwvol, ‘wat een egoïst ben ik toch, ik ratel maar over
mezelf en ik bedenk heelemaal niet, dat jij in dien tijd....’ ze aarzelde.
‘Ja, we hebben elkaar niet meer gezien na den dood van mijn man,’ hielp Agnes
haar.
‘Och neen wat zielig was dat toch.... en nu ben je hier alleen,’ kwam Mathilde
goedig, maar met stille hoop, dat Agnes niet over het geval uit zou wijden. Ze hield
er niet van te praten over treurige dingen. Het maakte haar verlegen.
‘Zooals je ziet, ja,’ zeide Agnes kort.... ‘en wat is er met Jaap?’
‘Och, die heeft natuurlijk koû gevat in een van die graven of weet ik het waar....
Jaap is dol op graven.... in Rome is hij er ook al eens ziek van geweest.... maar nu is
het erger.... de dokter was eerst bang voor longontsteking.... maar nu hij zich

Groot Nederland. Jaargang 16

371
al drie dagen vervelend voelt en er nog geen sprake van is, zal het wel overgaan,
denk je niet?’
‘Heb je hier een goede dokter?’
‘Ja, dat is ten minste een bof.... een Engelsche dokter, die hier een lang séjour
maakt, in het hotel zelf.... niet. dat ik dol op hem ben, maar hij is heel zorgzaam....
maar, voordat ik het vergeet, wil jij niet eens even naar Jaap toegaan?’
‘Zeker, als je denkt, dat hij het prettig zou vinden.’
‘Natuurlijk, hij verveelt zich den heelen dag thuis, dat begrijp je.... wil je nu
misschien meegaan? Je hebt nog een heelen tijd voor het diner....’

VI.
Jaap keek op van een geïllustreerd weekblad, toen de twee vrouwen binnenkwamen.
Er was iets in z'n blik, waaruit ze dacht op te maken, dat hij haar niet verwachtte,
maar hij kwam haar dadelijk tegemoet met de oude hartelijkheid.
‘Agnes,’ zei hij, ‘het heeft me altijd gehinderd, dat ik je niet meer gezien heb na
den dood van Jan.... ik, we hebben er toch wel in gedeeld, Til en ik, maar de
omstandigheden....’
‘Ik weet het wel, Jaap,’ zei ze eenvoudig. ‘En nu vinden we elkaar dan hier weer
terug, maar je had niet ziek moeten worden....’
Mathilde verbrak de stilte, die een oogenblik hing in de kamer en die haar begon
te benauwen: ‘Is het nu niet mooi, Jaap,’ kwam ze druk, ‘dat ik je Agnes heb
meegebracht?’
Hij had een bruuske beweging, een ontevreden trek groefde om z'n mond:
‘Mathilde, ik had je gezegd.... je hebt toch niet....?’
‘Ik heb heelemaal niet gezeurd’, zei ze, met de snelle ingeving waarmee ze anderer
woorden raadde, voordat die waren uitgesproken, ‘ze wou dadelijk wel, nietwaar,
Agnes?’
‘Natuurlijk.... maar Jaap, wat heb je nu weer voor domheden uitgehaald, om hier
ziek te worden?’
‘Och, het is niks,’ weerde hij af.... ‘een verkoudheid, die wel over zal gaan.... Maar
het is jammer voor Til, het kind verveelt zich hier.’
Mathilde, die op den rand van de tafel met haar beenen zat te

Groot Nederland. Jaargang 16

372
zwaaien, trok onmiddellijk een lipje van zelfbeklag, maar keek Jaap daarbij met een
paar niet onvriendelijke oogen aan.
‘Heb je geen kennissen in de buurt?’ vroeg Agnes.
‘O, jawel’, teemde Tilly, met haar pruillip, ‘de dokter, hè Jaap? een zuurpruim,
maar Jaap houdt van 'm.... en z'n vrouw.... een uitgedroogde Engelsche, nu weet je
alles.... en dan,’ vervolgde ze met meer vuur, ‘zijn er de Franschen, die zijn aardiger:
Pa en Ma en twee dochters... en dan is er een Oostenrijker.... en ik heb de auto, dus
dat is nog iets. Maar met dat al is het vervelend....’ klaagde ze weer.
‘Als het niet zoo ver weg was, konden we het kind wel laten komen,’ bedacht hij.
‘Hè, ja,’ klaarde ze op, ‘maar dat zou niet gaan. Zoo'n klein kind op reis, dat is er
toch niet goed voor.’
‘Hoe oud is het?’ vroeg Agnes.
‘Drie jaar... het is bij mama in Arnhem, daar is het goed bezorgd... 't is anders wel
saai, zonder de prul, hè Jaap?’
Jaap trok een lang gezicht: ‘Hij is dol op het kind,’ legde Mathilde uit.
‘Morgen ga je toch wel weer mee?’ vleide ze een oogenblik later, haar wang tegen
Jaap's mouw, ‘ik zal den dokter wel overhalen... Dan gaan we naar... hoe heet dat
oord ook weer, waar die man woonde, die eerst zooveel van lekker eten hield en later
al z'n kleeren weggaf, Assisie?’
‘Wat moet het kind nou weer,’ lachte Jaap goedmoedig: ‘Assisi... Assisi, zonder
E. En als de heilige Franciscus nog eens terugkwam, kon hij beter eens tegen jou
praten, dan tegen de visschen en de vogels... jij zou er misschien nog minder van
verstaan.’
‘Hij lacht me altijd uit’, klaagde Mathilde, op een toon, waaruit bleek, dat ze het
wel prettig vond, ‘vindt je dat nu lief, Agnes?’
Agnes, die naar mate ze Jaap langer opnam, vond, dat hij er slechter uitzag, nam
spoedig afscheid.
Ze moest zich gaan aankleeden voor het diner, zei ze.
De van der Heims aten op hun kamer.
Agnes overwon dìen avond haar verlegenheid, door kennis te maken met de vrouw
van den dokter. Ze hadden hun tafelje in de eetzaal naast het hare. Het Engelsche
vrouwtje in 'n gladzijden
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japonnetje, met fichu en mutsje van oude kant, had al de voorzichtige voelhoorentjes
uitgestoken, aan haar landaard eigen en de nieuwaangekomene met haar stille
manieren en in haar zwarte eveningdress, voor een echte lady uitgemaakt, met wie
wel eens te praten was, als het zoo voorkwam.
Later had de dokter, wat Agnes gehoopt had, zich bij haar gevoegd.
Hij leek jonger dan z'n vrouw, zonder het te zijn in jaren, misschien, maar door
een makkelijker opvatting en mogelijk door een ruimeren kijk op het leven. Z'n
persoonlijkheid boezemde Agnes vertrouwen in.
Ze had door den band, die haar in het verleden met Jaap verbond, nog versterkt
door den indruk, die ze opnieuw gekregen had van z'n kindvrouwtje, al dadelijk een
gevoel van verantwoordelijkheid voor Jaap gekregen en ze kon het gesprek als vanzelf
leiden op de van der Heims.
Dokter Browne, die zich blijkbaar verbeeldde, dat zij te Perugia gekomen was om
de andere Hollanders te ontmoeten, keek haar aan met 'n vernieuwde belangstelling.
Op het oogenblik van afscheidnemen, zei hij: ‘Het zou mij niet verwonderen, als
the young Dutchman zich te lang opgehouden had voor dat vrouwtje... hij moest rust
hebben. Ik vrees, dat z'n longen niet in orde zijn...’

VII.
Op weg naar beneden, om te gaan ontbijten, bleef Agnes staan voor het raam van
den couloir.
Van beneden uit het dal laaiden kijvende stemmen op, een ongewoon beweeg
roesde tusschen de ilexen, die de rechthoekige, kale vlakte, aan den voet van den
berg omsloten.
Over den rijweg, door een hoog hek afgesloten aan de stadkant, kwam vanuit de
vallei een onafgebroken stoet witte ossen; onder veel geschreeuw van drijvers, gingen
ze onder de ilexen door en kwamen zich voegen bij de eerder aangekomen beesten
in de vlakte. Dat werd weldra in het nog wazige ochtendlicht een wemeling van
veeltonig wit, onder de zilveren olijven en witbestoven ilexen. Het leek de verluchting
van het een of ander oudtestamentisch verhaal, de fabelachtige rijkdom van een
Israelitischen herdersvorst.
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En altijd door kwamen er meer dieren, tot het was over de grijze vlakte, die verdween,
een zee van wit, met reflexies van mauve en grijs, onder de schaduwplekkende,
zondoorzeefde boomen.
Agnes vergat haar ontbijt. Haar panama slingerend aan haar hand draafde ze langs
een steil zigzagpaadje den berg af.
De ossenmarkt was in vollen gang toen ze aankwam. In de schaduw stonden de
handelaars, roovertypen met slappe hoeden en groenverweerde jassen, bij groepen
van acht of tien, druk gesticuleerend en handenschuddend; hun luide stemmen
schetterden telkens op in woede, sloegen dan weder neer, als de koop gesloten was.
De groote, krachtige beesten stonden stil en gelaten, met hun deemoedig-vrome
oogen, als gold het rumoer rondom hun lot noch bestemming. Ze hadden de kleur
van antiek ivoor, wat dieper geel bij hun flanken en knieen; hun wijduitstaande ooren
waren omwonden met roodzijden linten. De kleineren waren wit, als Delftsch
aardewerk, met een rozigen weerschijn en door hun ooren scheen rozig de zon.
Langs den weg werden ze voorgereden in span voor de roode wagens, de stoere
horens omwonden met touw, de roestige neusring door den zachten zwarten neus.
Door het stemgeroes scheurde plotseling schril het signaal van een auto. De beesten
in allerijl, met goedmoedige stompen en scheldwoorden, werden opzij gedreven van
den weg; hun zware lichamen bonkten tegen elkander aan.
Mathilde boog uit het portierraampje van de ingehouden auto:
‘Je gaat je laten vermoorden, tusschen al die roovers’, riep ze opgewonden ‘Jaap
en ik gaan naar Assisie... au revoir!’
Jaap, langs Mathilde heen lachte Agnes een groet toe: ‘Mooi, hè?’ kon hij er nog
net even tusschen komen, met een zijdelingschen hoofdknik naar de ossenmarkt.
En de auto schoot verder.
Dus toch haar zin gekregen, die kleine feeks, dacht Agnes, terwijl ze de wemelende
stofwolk nakeek.
Langzaam begon de markt daarna leeg te loopen.
De beesten werden weggebracht. De mannen trokken naar de stad om wijn te
drinken, joviaal en luidruchtig onder elkaar.
Heel in de verte over de leege vlakte trok nog een kudde
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schapen, vlug, als in een bioscoop, gedreven door een vrouw in fel-blauw jak en
rooden hoofddoek.
Agnes klom langzaam den berg weer op langs den rijweg. In weerwil van het
prachtige schouwspel, dat ze genoten had voelde ze zich gedrukt, ze wist niet waarom.
Dien verderen dag zag ze ze steeds voor zich, de groote geduldige beesten, met
hun deemoedige oogen, die aan een touw werden voortgesleept....
Ze dacht ook aan Mathilde en Jaap op weg naar Assisi....
Ze zat in de hall, toen de van der Heims 'smiddag thuiskwamen, voor de thee. En ze
schrok, zooals Jaap eruit zag. Maar hij lachte haar bekommerde vraag weg, met een
heimelijk knikje in de richting van Mathilde, die hij niet verontrusten wou. Speelsch
kneep hij het vrouwtje in den arm, dat beweerde, dat het in Assisi wel leuk was, maar
dat je het Franciscus niet kwalijk kon nemen, dat hij er wel eens uit wou.
Aan het diner vertelde Mrs. Browne dat haar man heel boos was over dien tocht
tegen z'n voorschrift. Hijzelf hield zich verdiept in de wijnkaart en zweeg bijna
gedurende het heele maal, alsof hij met erg iets bezet was.
Het bleek, dat z'n onrust gegrond was geweest. Den volgenden dag kwam Agnes
hem in de gang tegen, na z'n morgenbezoek bij de van der Heims.
‘Pleuritis,’ zei hij kort.
‘Aï.... en nu?’
‘Kan er nog weinig van zeggen, te lang verwaarloosd, de oude geschiedenis!’
‘De tocht van gisteren?’
‘Op zichzelf niet natuurlijk; hij moet het al lang onder de leden gehad hebben,
maar wie weet hoeveel dwaasheden er aan zijn voorafgegaan!’
Hij liep boos door. Ze hoorde hem een oogenblik later de deur van de leeskamer
dicht slaan.

VIII.
Het werd een zwijgende overeenkomst, dat Agnes na vier uur bij Jaap kwam zitten,
als Mathilde uitging. Nadat de jonge vrouw haar den eersten dag van z'n ziekte
zenuwachtig was komen
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klagen, dat zij, nòch de kamenier met een prisnitzverband terecht konden en zij
bereidwillig en handig te hulp was gekomen, had Agnes een zekeren voet gekregen
in de ziekekamer.
Ze liet, als vanzelf sprekend de behandeling van den patient over aan Mathilde en
de kamenier, maar haar bijzijn in de kamer was het hulpelooze vrouwtje, van het
eerste oogenblik af aan, een rust. Agnes wist wanneer een raam gesloten of geopend
moest worden, hoe Jaap z'n kussens verlangde, op welk oogenblik hij slapen wou of
behoefte had aan een praatje.
Mathilde, onhandig, maar van goeden wille, gaf kinderlijk opgelucht het kommando
aan de oudere vrouw over.
Er was een oogenblik sprake geweest van een verpleegster, maar Jaap had er zich
met geweld tegen verzet: zoo'n omslag in het publiek, bedankte hij voor en hij had
niets noodig. Ook dokter Browne was er bij nader inzien niet voor geweest: Drie
vrouwen, dât was toch werkelijk wel genoeg, meende hij. Agnes had een kleine
voldoening gesmaakt, dat hij haar meetelde, een onbewuste hulde aan haar meerdere
bruikbaarheid.
‘Het is waar, je krijgt gauw fuss, in een hotel,’ had hij eraan toegevoegd, ‘dadelijk
misbruik maken, bang voor besmetting of extra last van bediening.... veel beter de
zaak een beetje koest te houden....’ hijzelf, tegenover den hotelhouder, noemde een
rustkuur.
De ramen van Jaap's kamer stonden open op de vlakte. Vanuit z'n bed zag hij de
Appenynen, staalblauw, onder de grijze porceleinblauwdoorzeefde lucht van een
bedekten dag.
Voor het andere raam zat Agnes, achter de schemerig blanke plooien van de
opgenomen gordijnen, als in een tempeltje.
‘Ik houd kunstbeschouwing,’ kwam tevreden Jaap's stem uit de kamerverte.
‘Zoo? wat dan?’
‘Ik zie iets moois.... een mooie vrouw.... ze draagt een witte japon en een zwart
sjaaltje, en ze heeft een lange ketting van zwarte kralen, die doet denken aan een
rozekrans.... ze lijkt een beetje op een nonnetje, een heel lief nonnetje....’
‘Je praat nonsens,’ zei Agnes droogjes. Maar ze keek naar hem glimlachend, naar
de verre kamerhoek. Ze was er volstrekt niet ongevoelig voor, dat iemand haar mooi
prees.
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Hij zat gemakkelijk opgestopt in z'n kussens, behaaglijk z'n thee te slurpen. Hij zag
er veel beter uit nu hij in bed was, in z'n aardige wit en blauw gesteepte pyjama's,
een knappe jongen, dacht ze, met z'n goedgevormd, gladgeschoren gezicht, z'n dik
glanzend blond haar; wel een classieke kop met iets fijns en athletisch en hij had een
prettige uitdrukking in z'n oogen. Iemand, die je altijd zoo'n beetje blijft beschouwen
als een jongen....
‘Kom eens wat dichterbij zitten, Nesje,’ vroeg hij ineens. Hij was gemakkelijk
vervallen in hun vertrouwelijken omgang van als kinderen, haar noemend bij de
verbasterde voornaampjes van toen. Zij bemoederde hem weer, hun verschil in leeftijd
overdrijvende, omdat ze hem gekend had, zooveel kleiner dan zijzelf.
Ze kwam met haar werk bij z'n bed zitten.
‘Het is mooi,’ bewonderde hij, met echte belangstelling en kennis van zake, ‘heel
goed al die oude kleurtjes op dat matgeele fond; waar heb je het patroon vandaan,
zelf ontworpen?’
‘Zoowat,’ zei ze, ‘eigenlijk meer samengesteld uit allerlei oude motieven, hier en
daar gestolen, weet je!’
‘Jawel, dat kennen we, maar je moet dan toch maar het idee hebben het goed toe
te passen, maar, Aggy, neem deze tint van groen, niet die donkere.’
Ze vergeleek beide strengen op haar opgeheven knie. ‘Je hebt heusch gelijk,’ zei
ze ‘Jaap, je had als klein kind al dat gevoel van kleur.... Weet je nog wel, dat je
woedend werd, omdat je de kleuren van je nieuwe blokkendoos niet mooi vond?
Moeder gaf je gelijk en ze schilderde alle blokken voor je over.’
‘Ja? Neen dat weet ik niet meer.... Maar ik vergeet nooit, wat je ouders voor me
gedaan hebben, Nes. Je weet niet hoe ellendig ik me voelde, toen ze zoo jong stierven.
Iedereen beklaagde jou, maar ze vergaten, dat het voor mij even erg was; ik had nooit
het verschil gevoeld.’
Ze zwegen beiden een tijdlang. Ze dachten misschien aan hun latere vervreemding,
maar durfden het onderwerp niet aanroeren.
‘We hadden elkaar moeten blijven schrijven, Aggy,’ zeide hij
‘Was jij het niet, die er mee ophield, Jacky, ik weet het niet goed meer.’
‘Ja? ik weet het ook niet meer.’
‘Je brief bij mijn engagement was althans....’ maar ze zweeg, voordat ze de zin
had uitgesproken.
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‘Denk je dan dat het moppig was,’ barstte hij los, ‘nadat ik jarenlang in Indie
geploeterd had voor.... ja God mag weten waarvoor, te hooren, dat jij ging trouwen
met een ouden....’
‘Jacky,’ vermaande ze angstig. Zijn drift zakte, hij gleed wat onder z'n kussens
uit, moe. Ze nam er een weg, schudde het andere wat op. Ze wist, dat hij rust noodig
had, dorst hem toch niet over te laten aan z'n gedachten zoo, na z'n uitval.
‘Maar nu is het alles toch in orde gekomen,’ zei ze zakelijk, een tikje uit de hoogte
als een verpleegster van het vak.
‘Ja,’ kwam hij tot haar geruststelling, als een zoete jongen...
‘Tilly is een dot, hè? zei hij een oogenblik later. ‘Vind je niet, dat ze er altijd aardig
uitziet, Aggy?
‘Zeker,’ beaamde ze opgelucht, ‘maar nu moet je een kwartier je mond houden,
als je dan nog niet slaapt, mag je verder praten.’
Ze ging terug naar haar plaatsje tusschen de gordijnen, zat stilwerkende te denken
hoe jammer het was, dat dàt de reden geweest was van hun verwijdering.... ze had
het nooit geweten.... maar zelfs als ze er idee op gehad had, wat had ze moeten doen?
Het was maar beter zoo geweest, en hij had zich getroost. Jammer, dat hij het niet
even goed getroffen had in zijn huwelijk als zijzelf.... ofschoon, hij was tevreden,
wat kon je meer verwachten....
‘Nesje, is het kwartier om?’
‘Bijna.’
‘Kom dan terug!’
‘Nog niet!’
‘Toe....’
Ze kwam.
‘Was je van plan zoo lang in Perugia te blijven?
Neen.’
‘Blijf je dan om Til te helpen?’
‘Misschien wel.’
‘Een bof voor ons, dat jij gekomen bent, zeg.’
‘Ja, heusch?’
‘Nou, en of... verveel je je niet in Perugia?’
‘Neen nooit, 't is hier zoo mooi!’
‘Til had 't in één dag afgezien... ze vond het vuil... die arme Til!’
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‘Natuurlijk, dat kan je niet anders van haar verwachten, wel? en ze heeft gelijk, het
is vuil, als je wilt.’
‘Ja... waar ga jij alzoo naar toe?’
‘Laat 's kijken... van ochtend ben ik naar S. Angelo geweest, mijn lievelingskerkje.’
‘Waar is die? ik herinner me niet.’
‘Bovenop een heuvel, buiten de stad, een kaal heuveltje.... ervoor is een weitje
met madeliefjes... rechts is een muur, waar hooge cypressen overheen kijken. 't Is
een heel arm kerkje, zoo arm, dat ze er nooit iets aan bedorven hebben. 't Moet uit
de zesde eeuw zijn, sommige gedeelten nog ouder. Er was vanmorgen een zangklasje
in de consistorie... het klonk zoo aandoenlijk, die ongeschoolde kinderstemmen, zoo
heel eenvoudig, in toon met de omgeving...’
‘Ja, en verder?’
‘Verder, Jaapje? Verder heb je buiten een prachtig uitzicht over de stad... een zee
van grijze huisjes met bruinroode pannendaken, dicht aan elkander, als schubben...
en dan daar omheen de groene vallei van Umbrië... of eingenlijk is die blauw, hè,
blauwgrijs en zilver... en heel ver de blauwe Appenijnen. Dan kijk je in al die
kleinafgeschoten tuintjes en binnenplaatsjes... dan is het zoo'n grappig idee, dat op
ieder zoo'n klein plekje aarde, achter ieder raampje een leven wordt afgespeeld, dat
zichzelf enkel de moeite waard vindt... het allergewichtigste tenminste. Voor een
ander ben je dan heelemaal niets, een schimmetje, dat voorbijgaat, een kleurtje in de
omgeving. Zoo'n vrouwtje aan het werk, een kindje, dat erbij rondscharrelt, en dan
een geitje, een paar bloempotjes en een waschje, dat te drogen hangt, het heeft alles
dezelfde waarde, als je het bekijkt van uit de hoogte...’
Ze praatte maar wat door, denkend hem slaperig te maken, maar toen ze van haar
werk opkeek, lag hij naar haar te luisteren, leunend op z'n elleboog.
‘Aggy, je had schilderes moeten worden,’ bedacht hij levendig.
‘Welneen,’ lachtte ze, ‘ik heb zoo veel meer plezier. Ik hoef nooit naar verf of
naar doek te kijken, of naar een twijfelachiig kunstprodukt, dat ik gewrocht heb...
alleen naar de heerlijke werkelijkheid... en dan heb ik nog de voldoenig te denken,
dat ik een Ruysdaal had kunnen zijn, als ik maar gewild had.’
‘Zie je, dat is nu zoo jammer... Til geeft niks om die dingen.
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Niet om mij, maar om haarzelf... ze zou zooveel meer kunnen genieten. Het is
eigenlijk ondankbaar werk om met haar op reis te gaan. Alleen naar Nice of naar
Caux of zooiets, dat is iets anders, dan is ze echt gezellig... met jou is het heel
anders...’
Ze trachtte hem af te leiden, sprak niet graag met hem over Mathilde, maar omdat
het haar ditmaat niet lukte, zocht ze hoe ze de jonge vrouw prijzen kon. Ze was zoo
vroolijk, zei ze, zoo elegant, zoo kinderlijk; het moest aardig zijn haar te zien met
haar baby, ze was er toch blijkbaar dol op, kon er zoo lief van vertellen.
Jaap, zichtbaar opgelucht, ging erop in. Hij was in het begin bang geweest, dat
Agnes niet veel op zou hebben met z'n vrouw, verweet zich daarom dadelijk, als hij
iets gezegd had, dat haar in Agnes' oogen stellen kon in een minder gunstig daglicht.
Toch haperde het gesprek. Buiten viel de schemering. Agnes had het electrisch
lampje bij het bed opgedraaid om te kunnen zien bij haar werk. Ze werd onrustig,
ergerde zich over het lang uitblijven van Mathilde. Ze kwam de laatste dagen steeds
later... gisteren had ze nog maar net tijd gehad zich te kleeden voor het diner... ze
had er zich tegenover Jaap nog liefberouwvol over getoond en nu gebeurde het weer.
Sedert Jaap's ziekte at ze in de eetzaal; hijzelf had erop aangedrongen om haar wat
afwisseling te bezorgen. Zelf had ze beweerd, dat het minder omslag maakte, dan
zich alles voor haar alleen te laten brengen in den salon, hetgeen niemand tegen kon
spreken. Doordat ze veel tijd besteedde aan haar toilet en daarna, als een braaf
vrouwtje tegenwoordig was bij het maal van haar man, die een apart schoteltje kreeg,
kwam ze meestal pas de eetzaal binnen, als Agnes klaar was om op te staan. Ze liep
graag 'savonds nog een eindje om, repte zich daarom door haar eenzaam maal.
Agnes had een boek genomen om haar klimmende onrust voor Jaap te verbergen.
‘Lees je nog wat?’ vroeg hij.
‘Als je wilt, ja.’ Ze had Legenden van Selma Lagerloff. ‘Hier is iets van Santa
Catharina van Siena,’ zei ze, ‘ik weet niet precies meer wat het is... wil je dat?’
‘Het kan me niet schelen wat je leest’, zei hij, ‘probeer maar.’
Ze las de geschiedenis van Santa Catharina en Nicolo Tungo, zooals Selma
Lagerloff die vertelt, half als een sprookje: Hoe ze
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geroepen werd naar Perugia om Nicolo Tungo, den oproerling voor te bereiden tot
den dood... hoe ze volstrekt niet begon met tegen hem te preken en er in 't geheel
niet vroom uitzag... maar hoe ze begon met z'n touwen los te maken en heel
verontwaardigd was, dat de gevangenbewaarder zoo stijf ze had aangehaald. En
omdat ze hem geen stroo gebracht hadden, nam ze z'n hoofd in haar schoot en hij
viel in slaap...
Agnes liet het boek in haar schoot vallen. Buiten was het donker. Door z'n
halfgeloken oogen lag Jaap naar haar te kijken. Het roode lampje verlichtte haar
hoofd en handen en het witte boek, waarin bij de open bladzijde een scharlaken lintje
lag. Ze leek een kleine heilige, dacht hij in den simpelen eenvoud van haar rouwigwitte
japon, het zwarte sjaaltje en de lange ketting van zwarte kralen.
‘Ben je moe?’ vroeg hij.
‘Neen,’ schrikte ze, ‘maar ik dacht, dat het vervelend was, of dat je misschien
sliep’.
Ze las verder hoe Catharina, toen Nicolo Tungo sterven moest bij hem op het
schavot klom en hem vertelde hoe ze haar hoofd op het blok gelegd had om te
beproeven of zij moed zou hebben om den dood te verdragen. Maar ze kon niet
sterven en ze wilde ook niet, dat hij sterven zou...
Afscheidnemende stemmen in de gang en het luidruchtig openen van de salondeur
kondigden Mathilde aan.
Agnes sloot het boek.
‘En verder?’ vroeg Jaap.
‘Ik herinner het me nu weer’, zei ze, ‘toen was Nicola Tungo blij, dat hij sterven
moest voordat hij de stralende hemelbruid naar de aarde had neergetrokken....’
Opgewekt en druk kwam Mathilde binnen.
‘Hallo, mannie, Agnes’, groette ze, ‘lief van je om zoo lang te blijven, er is een
band gesprongen onderweg.’

IX.
Op een avond was Agnes nog even bij de van der Heims aangeloopen, om een boek
te halen, dat ze 's middags vergeten had.
Mathilde in 'n roze voile japonnetje zat op een lagen stoel bij het bed, blies
kringelende rookwolkjes, rondom haar blondlokkig hoofdje. Tusschen de pufjes van
haar cigaret, deed ze een gek ver-
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haal. Jaap, rechtop in z'n kussens, luisterde, een breeden lach op z'n jongensgezicht.
‘Ga gauw zitten, Aggy, zei hij. ‘Je moet hooren, begin nog even aan het begin,
Tilly!’
Mathilde, zichtbaar gevleid, sleepte een tweeden stoel aan, liet zich daarna
achterover in haar fauteuil vallen, met zooveel geweld, dat de veeren kraakten en
haar slanke beentjes naar boven zwaaiden, onder haar roze rokjes. Niemand kon met
recht beweren, dat de jonge vrouw wat achterhield van haar strapatsen, telkens,
wanneer ze thuis kwam had ze een merkwaardig verhaal van de ondervindingen, die
ze had opgedaan, meestal in gezelschap van de Fransche familie, bij wie ze zich meer
en meer scheen aan te sluiten.
Soms noemde ze langs haar neus weg den Oostenrijker, als persoon van geen
gewicht, die slechts gebruik mocht maken van de vijfde plaats naast den chauffeur.
Maar het werd Agnes langzamerhand duidelijk, dat het vrouwtje niet graag had,
dat zij op haar verhalen inging. Ze raakten soms kant noch wal en het was alsof ze
bang was voor een strikvraag, misschien nadat Jaap, na een paar antwoorden, die ze
Agnes in het begin argeloos gegeven had, in onbedaarlijk gelach was losgebarsten.
Agnes, die geen de minste roeping voelde, Mathilde in het nauw te brengen, of nog
minder Jaap opmerkzaam te maken op onnauwkeurigheden, die hij door de vingers
zag, mengde zich bij zulke gelegenheden zelden meer in het gesprek.
Het verhaal van vandaag was op zichzelf werkelijk humoristich, maar het werd,
aangedikt door Mathilde's onberekenbare verbeelding en dwaze opmerkingen,
buitengewoon vermakelijk, althans in Jaap's oogen, die zich de lachtranen van z'n
wangen veegde
.... Ze waren in Spoleto geweest.... Spoleto was wel mooi, maar per slot van
rekening leek alles op elkaar... gelukkig waren er vierlingen geboren, in alle
sigarenwinkels hingen er prenten van, dat was nu iets om je aan vast te houden....
dan wist je voortaan, Spoleto en de vierlingen.... net zooals je wist; Siena en de
katten.... en het huis van St. Catarina.... Maar in Spoleto was nog iets anders gebeurd,
daar had ze een verovering gemaakt.
Op den mercato had zich een Italiaan bij hen aangesloten.... hij was niet meer van
haar af te slaan geweest.... hij had haar de heele stad vertoond.... hij was er geboren,
zei hij. .... Ergens
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in een parkje had hij bloemen voor haar geplukt.... hij had haar Madonna genoemd,
omdat ze mooi blond haar had....
‘Wat voor een soort van vent,’ vroeg Jaap lachend.
‘Nou’, kwam ze met bedachtzaam gespitste lipjes, ‘wel een mooie man.’
‘Oud?’
‘Waarom zou hij oud zijn.... het hangt ervan af wat je oud noemt, misschien
tachtig.’
‘Tilly, wat ben je idioot.... en toen verder?’
‘Nou, toen ik er genoeg van kreeg heb ik hem twee lire gegeven.... toen was-ie
doodelijk beleedigd.’
‘Wou-ie geen fooi?’
‘Dat dacht ik ook en ik ging het vreeslijk goed aan hem maken, maar toen kwam
Tropotkin tusschenbeide en zei, dat hij het dubbele had verwacht. Toen begon de
oude vent me uit te schelden voor al wat leelijk was, ik verstond z'n Italiaansch niet,
maar het was niet malsch.’
‘Was die Tropotkin alweer mee?’ vroeg Jaap met een zweem van ontevredenheid.
‘Ja, waarom niet? er was toch plaats in de auto.... je kunt toch ook niet willen, dat
ik me alleen in al dergelijke gevaren begeef,’ kwam ze geraakt.
‘Er waren toch hoop ik anderen bij?’
Mathilde keek naar de punt van haar rozesatijnen schoentje... ‘o, ja-a,’ sleepte ze
in nauwmerkbare aarzeling... de Beaumonts gaan altijd mee... die Hobkins laatst
ook...’
Agnes, onwillekeurig nam haar op. Ze blies nu een rookwolkje door het tuitje van
haar roze lippen, staarde een oogenblik naar het plafond.
‘Je laat me den draad verliezen,’ zei ze... ‘o, ja... Jaap, nu zal je wel lachen, mannen
zijn altijd zoo gemeen?...’ Ze vertelde verder hoe de Italiaansche chauffeur, die Jaap
gehuurd had, nadat hij in Milaan den zijnen, wegens oneerlijkheid had weggestuurd,
had weten te vertellen, dat de grijsaard bekend stond, als een heel berucht type in de
buurt en dat ze nog blij mochten zijn er zoo te zijn afgekomen.... Madame de
Beaumont lachte zich een ongeluk toen ze het aan het diner verteld had... die had
ook zooiets...’
‘En die was mee?’ viel Jaap uit.
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Tilly trachtte zich te redden, maar ze schrok van Jaap's woedend gezicht. Ze was niet
gewend, dat hij zich boos op haar maakte.
‘Nu, ja...’
‘Wat, nu ja?’ zei hij nijdig. ‘Zeg ís, je kunt alles overdrijven, hè? Ook je leugens.
En nu zal ik je meteen eens vertellen, dat ik niet verkies, dat je alleen met dien
Tropotkin uitgaat. 't Is een aardige kerel, maar geen gezelschap voor een kind als jij,
heb je me begrepen?’
Tilly huilde, haar handen voor haar gezicht, de blonde krullen schuimend over
haar vingers.
Agnes had haar boek genomen en was zacht de kamer uitgegaan. Het was haar
een oogenblik onaangenaam geweest, dat ze de scene had bijgewoond. Toch was ze
er later door opgelucht, zich ontheven voelend van den last van verantwoordelijkheid,
die haar den laatsten tijd begon te drukken.
Het was maar goed, dat Mathilde eens gewaarschuwd was, dacht ze, zich verder
niet ernstig verontrustend over het voorgevallene.

X.
Maar de jonge vrouw liet zich steeds minder aan Jaap gelegen liggen. Ze had bij het
begin van zijn ziekte een aparte kamer genomen, naast die van Jaap. Agnes had dezen
stap toegejuicht, omdat er zoodoende meer ruimte in de ziekekamer zou zijn en Jaap
meer rust zou hebben. Onder voorwendsel van gestoorde nachtrusten ging Mathilde
na het déjeuner liggen tot op het oogenblik, dat ze zich moest verkleeden voor haar
autorit. Inderdaad werd ze 's nachts maar zelden wakker. Jaap, die zich weinig ziek
voelde, sliep in den regel zelf door en als hij een enkele maal onrustig was, door een
brandwondje in den rug tengevolge van de jodiumbehandeling, hoorde ze hem meestal
niet. Een enkele maal had hij haar geroepen, om z'n vergleden prisnitzverband wat
op te halen. Ze had zich dan van haar taak gekweten, wat onhandig, maar wel
lief-gedienstig, was een oogenblik later weer slaapdronken in bed gerold met een
zelf voldaan gevoel van zich opofferend vrouwtje.
Agnes, die begreep, dat de dagen Jaap lang vielen, had graag haar uitgangen voor
hem opgegeven, om langer bij hem te kunnen zitten, maar zij wilde vóór alles
vermijden, dat Mathilde's egoïsme zich achter haar toewijding zou kunnen verschuilen.
Er was ook
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nog een andere reden voor haar om voorzichtig te zijn: Mathilde had een paar dagen
geleden, vrij zuurtjes over haar schouder gezegd: van nu maar te zullen opkrassen,
nu Jaap toch beter gezelschap had dan zij kon zijn. Na dien uitval vermeed Agnes
in de kamer te komen buiten de eenmaal ingestelde uren, temeer daar de kamenier
voldoende op de hoogte was van de vrij eenvoudige verpleging.
Als ze 's middags binnenkwam, met haar vlugge, geruischlooze beweging door de
kamer naar Jaap toeging, in haar oogen die spontane glimlach, die langzaam verglom
tot een sereene tevredenheid zoolang ze bij hem was, leefde hij eensklaps op uit de
duffe, wat landerige verveling, waarin zijn lange uren van eenzaamheid hem meer
en meer brachten. Maar ze had nog juist den tijd gehad den trek om z'n mond waar
te nemen, half gemelijk, half weemoedig, terwijl z'n oogen haar al toelachten. Ze
begon er zich onbeschrijfelijk aan te ergeren, zich afvragend hoe ze Mathilde het
best op haar plicht zou kunnen wijzen, als de gelegenheid zich voordeed. Maar ze
behield haar wenkbrauwfronsen, de nijdige kneep van haar vuisten, tot ze later terug
was in haar kamer en begon hem kalm te vertellen, wat ze dien morgen beleefd had.
Het waren liefst luchtige verhaaltjes enkel om hem af te leiden, van kinderen, die ze
gezien had, de een of andere manier, waarop men getracht had haar af te zetten, of
grappige ontmoetingen, die ze gehad had op straat. Ze bracht hem op het onderwerp
van z'n dochtertje, waarover hij niet uitgepraat raakte. Hij vertelde haar van gekke
dingen, die Mathilde had gezegd of gedaan, met die halfvermaakte, half
verontschuldigende goedmoedigheid, die ze niet ten volle begreep.
Soms kwam hun gesprek op hun verleden als kinderen, maar dat voelde Agnes na
z'n eerste uitval een gevaarlijke klip geworden, die ze liefst spoedig te ontzeilen
zocht. Als vanzelf kwamen ze dán tenslotte meestal terecht op hun gemeenschappelijk
gevoel voor kunst en schoonheid, waartoe al wat ze in de morgenuren gezien had
een gereede aanleiding gaf.
Hoe meer ze met Jaap sprak hoe sterker ze zich verwonderde over de
onevenredigheid in zijn karakter, de twee ten eenen male verschillende personen die
in hem waren. Hoe kon hij, met z'n helder verstand, z'n fijn kunstgevoel, z'n
uitgebreide belangstelling,
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z'n leven verkwanselen aan die vrouw, die in geen enkel opzicht hem nastreefde, die
z'n carrière verwoest had. Hoe kon hij laf ingaan op al haar grappen, zich amuseeren
met haar domheden, haar in alles verwennen. Schoot hij zelfs niet te kort in z'n plicht
tegenover haar, als hij niets van haar eischte, haar liet voortdartelen. niemand wist
hoe, nu die eene waarschuwing blijkbaar niet genoeg was geweest? En was zijzelf,
Agnes, de zooveel oudere, wel verantwoord, als zij niet ingreep, waar het toch
mogelijk was, dat zijn oppervlakkig goed vertrouwen een gevolg was van z'n
lichaamszwakte?
Ze wist niet hoe op een middag het gesprek, als vanzelf weer gekomen was op
Mathilde Had zijzelf, benauwd door die telkens terugkeerende gedachte het er
onbewust naar geleid?
‘Onze kibbelpartij van laatst, zal je wel verbaasd hebben, Nes’, zei hij, ‘ik vond
het zoo beroerd voor je, dat je er juist bij moest zijn....’
‘Je had groot gelijk,’ viel ze hem bij.
‘Ja, natuurlijk, of zie je.... ja en neen. Eigenlijk neen. Weet je wat zoo aardig van
Til is? Je kunt in den grond altijd op haar aan. Met haar schijn van wuftheid is ze
zoo trouw als goud. Ze mag plezier maken, zooveel ze wil, te ver gaan zal ze nooit.
Het is een prettig gevoel een vrouw te hebben, die dol op je is, zie je! Dat is de sterkste
band tusschen ons. Ik zet me daarom over al het andere heen.... zoo zeker ben ik van
haar. Zie je, als ze me ooit echt ontrouw was.... dan.!.. dan was het meteen uit tusschen
ons.’
‘Maar, Jaap,’ vermaande Agnes, voor wie het gesprek waarnaar ze verlangd had
wel wat ver ging, en die vreesde, dat Jaap's zichtbare opwinding hem kwaad zou
doen.
‘Zoo bij een ziek mensch zitten den heelen dag,’ ging hij kalmer door, ‘dat zou
ze niet kunnen, dat is nu eenmaal niets voor haar.... jij bent heel anders, Nesje, jij
bent er voor gemaakt, geloof ik.’
Ze glimlachte om z'n door en door manachtig egoïsme, waar ze niets tegenin kon
brengen, zonder den schijn op zich te laden van hem hare toewijding te verwijten.
‘Zie je,’ vervolgde Jaap, ‘ze is zoo lief voor me geweest.... in het begin.... in Indië.
Dat moet je niet vergeten. Ik had toen het land, als een paard, Aggy.... die
eenzaamheid. Ja, er waren wel
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menschen.... menschen genoeg, maar wat konden die me schelen. En dan dat
schijnbare succes van den buitenkant, die belofte van een mooie carrière, die me
niets meer kon bommen, die me koud liet.... omdat.... God ja, waarom Agnes..,. het
is alles zoo lang geleden, hè?’
Z'n oogen verdoften, een trilling krampte om z'n mond.
Agnes zat onbeweeglijk, haar schouders wat opgetrokken, haar hoofd gebogen,
als iemand die een slag verwacht.
Ze keek even wat hulpeloos naar hem op. Ze wilde iets zeggen om hem te troosten,
maar ze durfde niet. Dus niet z'n vrouw... zij was de schuldige.... zij, die gedacht had
den staf te breken over Mathilde.
(Wordt vervolgd.)
LITA DE RANITZ.
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Tannhäuser Peregrinus.
I.
Nu ligt het leven wijd uit voor mij open
met bergen achter bergen naar het blauw,
en naar de hoogten stijgend, mag ik hopen,
dat ik bevrijd zal zijn, en aan mijzelf getrouw.
Een hand boven voor d' oogen: - ginds naar 't zuiden,
ver over bergen is mijn weg bestemd;
laag uit het dal klept helder klokkeluiden; nu voort, den pelgrimsstaf tot steun omklemd.
Een leeuwerik stijgt naar den blauwen hoogen
en jubelt tierelier al-overal;
ik zoek in 't pure blauw met turende oogen
en weet, dat ik sinds lang weer zingen zal.

II.
Hoe vreemd werd mij der tijden keer en orde,
met dagen en seizoenen ingedeeld;
ginds is de tijd één zomerdag geworden,
waar 'k als een kind met 't eeuw'ge heb gespeeld.
Een boot, getooid met bloemen en guirlanden,
wier gloed en groen keerde uit de diepten weer,
voortglijdend met den stroom langs donk're stranden,
droeg ons naar 't blinken van een groot, stil meer.
Hoog stond de witte tempel der Godinne
op groene kust, - en 'k wist met blijden schrik
Cythéra, 't eiland van de vreugd der zinnen,
verlokkend en bereikbaar, voor mijn blik.
En van die kusten zweefden held're zangen
over het water als uit verren tijd; toen dreef mijn willen heen in één verlangen,
om in te gaan in 't land der zaligheid.

Groot Nederland. Jaargang 16

389

III.
Het is het land der altijd groene tuinen,
waar in der lanen schemergroene licht,
onder het ruischen van de hooge kruinen
het feestmaal van de liefde is aangericht.
Hoe werd ik van de geuren zoet bevangen
en van der meisjes reidans week bekoord,
de geuren, die om al de struiken hangen,
en klanken als ik nimmer had gehoord.
Dan langden wij te vullen onze schalen;
een meisje hief den schenkkan, zwaar van wijn,
en liet van hoog het nat droppelend stralen
en gouden sprank'len in den zonneschijn.
Wij proefden, - en, onze armen over strekkend,
boden den beker aan der naaste mond,
die, drinkend aan den rand van 't zilvren bekken
't zweemen van proevensvochte lippen vond.

IV.
Nu is in mij bezinning koel bezonken,
dat ik vergeefs het tijdlooze heb begeerd;
en, heb ik ook der eeuw'gen vreugd gedronken,
dat uit den roes de sterv'ling wederkeert.
Vroeger en later, gisteren en morgen,
der manen wiss'ling en der sterren loop,
zijn in één eeuwig heden daar geborgen,
zonder herinnering en zonder hoop.
Toen kwam de tijd van 't aarzelend bezinnen,
toen alles werd één schoone 'erinnering,
en na der zinnen vreugd van àl beminnen,
lag voor mij uit de leêge ontnuchtering.
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V.
Wat doet het goed, der dennen geur te snuiven
krachtig in gretig-vrije borst omhoog,
den voet weer over gladde naalden schuiven,
den vogel na te zien, die hooger vloog.
Het jachtgenot van eens: - voorzichtig trekken
een pijl uit vollen koker, spits van punt,
leggen aan lenige pees, gespannen rekken, en plots de scherpe vlucht den pijl gegund.
O, herfstmorgens met neev'len onder boomen,
alleen te dwalen met een hond ter jacht,
aarzelend staan in 't laag hout van den zoom en
het wijde zwijgen ingaan, dat er wacht.

VI.
Soms kom ik aan een dorp bij vroegen avond,
waar kind'ren zingend loopen in een kring,
rondom een in hun midden, wien de knapen
't liefst meisje laten kiezen uit den ring.
Dan sluit de band van handen weer tezamen
en loopen zingend weer de kind'ren rond,
lachend naar 't meisje en haar blozend schamen,
en naar den jongen met beschroomden mond.
O, vreemde vreugde van het eerste kussen,
voorzichtig, vluchtig, aan een zachten wang,
voor 't eerst voelen een meisjeshoofdje tusschen
zijn schucht're handen, tastende zeer bang.
En 'k zie mijn eigen armen, die bedwongen
zoo dikwijls leen'ge leden tot mijn wil,
zoo vaak om teng're schouderen gewrongen, en ga voorbij, vernederd, zinnend stil.
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VII.
Over een landweg, waar de meidoorn bloeit,
ben ik gekomen aan een smalle voorde: wat steenen, vlak, waarover 't water vloeit
der held're beek met groen begroeide boorden.
Een jongen weidt hier koeien in het gras;
hij fluit zijn fulpen wijsje en is tevreden;
zijn dieren grazen kalm, met zacht geplas
waadt er een door het water naar beneden.
En ginder zaait de boer het goede graan
gelaten en vertrouwend in de voren,
en laat den grooten Bouwer maar begaan,
zonder wiens wil geen zaadje gaat verloren.
Hier gaan de dagen vrediglijk voorbij
in de gerustheid van het trouwe zorgen. Mijn evenbeeld, hoe arm en klein zijn wij,
in onze vrees voor elken lichten morgen!
M.H. WERKMAN.
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Weensche silhouetten.
Met Willem Mengelberg in Weenen bij Alma Maria Mahler.
De muziek was verstomd, en de menigte had de concertzaal verlaten; maar de trilling
van het gehoorde plantte zich vóórt tot in ieders gemoed, gelijk de waterspiegel in
steeds wijdere cirkels nog nàrilt, als het steentje reeds is gezonken. Het was een schok
geweest, die een ieder uit de sporen der levensgewoonte gestooten had. Het was een
spanning die zich ontlaadde naar ieders geaardheid. De ijverende ondernemer, op
wiens initiatief het concert was tot stand gekomen, voelde zich den held van den dag.
Als internationaal importeur van artiesten mat hij zich zijn deel toe der geestdrift,
die het optreden der verre gasten onder het publiek had gewekt. Op een weinig
binnenwaarts gekeerde voeten steunde zijn stevige, korte gestalte. Het hoofd schuin
achterover gericht, de oogen nederig te loor gaande achter een grooten bril, wist hij,
met een onstelpbaren woordenvloed en de schacherende bewegelijkheid zijner dikke
handjes, een schijn van mogelijkheid te verleenen aan de fantastische plannen die
onophoudelijk spookten achter zijn weligen kroeskop. Niet dat hij eenig begrip had
van kunst, maar hij was verzot op verwikkelde ondernemingen en groote transacties.
Onverantwoordelijk had hij gewaagd de vermaardheid van den uitheemschen dirigent
uit te spelen in een locaal geschil met de pers, die geprikkeld werd door zijn
luidkeelsche reclame. Hij voelde zich sterk en gelukkig: want hij meende de critici,
die belangstellend waren gekomen, eigenmachtig te hebben gedwongen. Morgen
zou men uit de kolommen der groote bladen kunnen lezen hoeveel moeite het vitten
gekost had en hoe vlot de loftuiting ditmaal hun pen was ontvloeid. En het geschiedde
zooals hij gezegd had, want eenstemmig begroette de pers met onverholen
bewondering haar nieuwe gasten. Hugo Heller huisde, midden in de stad, bijkans
onder de dakpannen van een heel hoog gebouw, dat, vroeger een klooster,
achttiende-eeuwsch was van voorkomen. De vensters zagen uit op het decoratieve
gepoortte, dat, opgetrokken naar het uitbundig ontwerp van Fischer von Erlach, den
ingang vomit tot de Hofburg. Dien avond hijgden deftig bejaarde gravinnen de
tallooze trap-treden op, de auto van een Maecenas hield stil voor zijn deur en prinsen
betraden zijn woning. Want hij had hen allen verzameld en gelokt met het voor-
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uitzicht den gevierde te zullen ontmoeten. Levendig trad hij iederen gast
verwelkomend tegemoet en lichtte, met korten commentaar, fluisterend de menschen
in omtrent elkanders ongekende verdiensten. Nu loste de geestelijke roes van het
concert bij de gasten zich op en zette zich om in het gegons der gesprekken, met
moeite onderbroken door het gezang dat enkele der aanwezige artisten, deels uit
welwillendheid, deels uit berekening, onder beleefden bijval ten beste gaven. Telkens
hoorde men in staande of zittende groepen prijzen het spel der orchestleden, den
verblindenden glans des tenors en de bezieling van den dirigent. Dames gebaarden
met een deining der armen hem nà of hielden onverstoorbaar hare face-à-mains op
den aanwezige gericht. Heeren, objectief, trachtten àf te zien van de uitvoering, om
het werk van den componist te benaderen met zwaarwichtige opmerkingen, die
verloren raakten in het rumoer. Weldra keerde men huiswaarts, en, nadat de
ontnuchterende nacht over aller oogleden gezonken was, ontwaakte winterlijk Weenen
opnieuw in dikke, versche vacht van al te spoedig besmette sneeuw. Toen hervonden
de meesten slechts den droesem der dagelijksche beslommeringen op den bodem
hunner ziel, terwijl enkelen, nog gebannen gebleven in de betoovering van het
doorleefde, in zich de behoefte ontwaarden aan uiteenzetting omtrent de oorzaak van
hun opwellend geluksgevoel. Zij zochten deelgenootschap aan hunnen nieuwen
rijkdom en vonden instinctmatig den weg naar degene, die tot dusver altijd hunne
krachten bestierd had, en moeiteloos woorden vond voor het innerlijkst gehalte hunner
nog halfrijpe gedachten.
Hare gesprekken vlochten een richtsnoer voor hunnen geest, terwijl de wereldsche
vormen, die vlekkeloos werden gehandhaafd in haar gezelschap, hen ontbolsterde
van vooroordeel en wanbeschaving. De ambtenaar of zakenman, die ten harent
voorzichtig de politiek overwoog, dwong den kunstenaar aandacht te schenken aan
wat hij wellicht zou miskennen. De kunstenaar en de geleerde, die de wildste of
rijpste beschouwing ontplooide over zijn vakken, dwong den medemensch uit een
andere wereld zich te richten naar zijnen gezichtseinder. Een prins vergat zijn sociale
verheffing en een vagebond leerde manieren. Door een ieder in aanraking te brengen
met den kundigsten woordvoerder eener andere levensgroepeering, scheen het zóózeer
haar roeping hun àller veld te verruimen, dat het niet meer bevreemden kon, haar,
die jaren geademd had de klaarste spheren van het genie, aandachtig te zien heerschen
over de jongeren, die met meer of
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minder verwachting naar de schemering tuurden van hun talent.
Hoewel men onveranderlijk scheidde met den indruk dat hààr aanwezigheid de
sterkste geweest was, sprak zij weinig in ruimeren kring, maar wist met een enkelen
handdruk of oogopslag anderen tot het woord te bemoedigen, dat het gesprek met
een persoonlijkste gave verrijken zou.
Een voorzienige opvoeding had haar gaven gegrondvest op beschaving en kennis,
terwijl alle schitteringen harer rijke natuur uitstraalden van het innigste brandpunt
eener edelgevoelende ziel.
Een impulsieve macht zette haar aandrift in daden om, waardoor in den omgang
met menschen haar subjectiefste vóórkeur of àfkeur zóó onbevangen zich uitte, dat
haar vorstelijk werend gebaar weer van noode was om
te-zeer-bevoorrecht-zich-wanenden op hun afstand tewijzen, de te-ras-gekrenkten
slechts haar verzoenende schoonheid genas.
En die schoonheid was niet enkel gelegen in vormen, kleuren of trekken, maar
over haar geheele verschijning lag een glorie gespreid van onweerstaanbare
vrouwelijkheid.
Alma Maria Mahler toefde bij voorkeur in des dichters studeervertrek. Er is niets
veranderd. Is hij slechts uitgegaan? Een groot portret op de schrijftafel, door dorre
blaren omringd; een donker omlijste papier-snipper, waarop, met potlood, de woorden
der IIe Symphonie... Mit Flugeln die ich mir errungen... zijn geschrapt en
geïmproviseerd; - deze dingen verraden het onherroepelijke, maar àl wat hier weeft
is heden nog ‘Geest van Mahler’.
Die volgende avonden dus, na het concert, ontving Alma Maria de vrienden, opdat
wie zoovéél had ontvangen, op zijne wijze zou trachten te schenken.
Onovertrefbaar was zij hierin vóórgegaan, door ten behoeve van haar dierbaren
gast afstand te doen van het handschrift der VIIe Symphonie. Maar ook anderen
wilden iets geven, of zochten althans te benaderen, waarom de muziek zoo treffend
een' weerklank juist ditmaal in hen had gewekt.
Zoo had een jonge schilder in de mimiek van den dirigent het streven ontdekt naar
harmonische kleurverdeelingen en plastischen ópbouw. Het streelen der vlakke hand
in bepaalde passages, het krachtige, puntige stooten van vinger of vuist, de groote,
cirkelende bewegingen, hadden hem een zelfstandig en harmonisch beeld voor oogen
gebracht, dat met den geest der uitgevoerde werken in overeenstemming was.
- Uw gebaren tijdens het spelen vervolgend, zeide hij, zou men

Groot Nederland. Jaargang 16

395
op het papier een planimetrisch complex zien ontstaan, dat zich als gesloten geheel
kan handhaven.
- Hoe kunt ge de grenzen der kunst zoo verwaarloozen? klonk het vermanend als
een les uit Lessing's Laokoon. Hoe wilt ge iets, dat zich successief ontrolt in den tijd,
anders dan door de gedrongenheid van een characteriseerend moment binden aan de
plaatselijke begrenzing van uw schilderij?
Hij die deze woorden gesproken had, leunde zijn langen rug tegen de plankenrichels
van Gustav Mahler's muziekkast. Hoog hurkend de schouders, op zijn schralen
roofvogelneus een zwartgerande hoornen bril, ontvoerde hij zijn prooi in de klauwen
van zijn gebarenrijk gesprek tot een vlucht naar klare gedachten. Men ademde hoogere
lucht en overzag een geheel van beschaving en historie. Hij heette Franz Blei en had
goede boeken geschreven; maar de welsprekende improvisatie zijner gesprekken
was nog belangrijker door den inzet zijner aantrekkelijke persoonlijkheid. De jonge
schilder Itten echter bracht uit de eenzaamheid der Zwitsersche bergen, waar hij
geboren was, meer opgekropt fanatisme dan kennis en kunde in het strijdperk der
kunst. Terwijl een ascetische levenswijze zijn uitgaven tot het alleronontbeerlijkste
bekromp, had hij zich als leeraar van lager onderwijs vrijgemaakt, om schilder te
worden. Hij beleed een ontroerend geloof in zijn roeping iets geheel nieuws der kunst
te zullen schenken, iets dat noch futurisme, noch kubisme mocht heeten, maar dat,
alle tradities verbrekend, een schilderkunst moest worden uit enkel lijnen, vlakken
en kleuren: een schilderkunst, niet meer verankerd in eenig verstandelijk vatbaar
object.
- El Greco bereikt, hernam Itten, een opwaarts-vlammende beweging door de witte
gewaden zijner spichtige engelen. Dezelfde beweging uit Van Gogh met een
hartstochtelijk-grilligen boom. Op de beweging komt het hier aan, want beweging
is een grondelement van leven en van kunst. Geef ik dus in enkel lijnen, lichten,
schaduwen, vlakken, de ideale beweging-zelve, afgezien van datgene wat zich in
beweging bevindt, dan geef ik de quintessens van de dingen, dan bereik ik het
goddelijke! Eenmaal dweepend liet hij niet los en bekende hoe hij, op een morgen
teekenend, zijn gevoelsimpressies was gevolgd van drijvende wolken om een
kerktorenspits, en daarna in het toevallige spel van kleuren en lijnen, dat zoodoende
op het papier was ontstaan, een ordening had trachten te brengen die de wetten der
harmonie hem dicteerden.
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- Maar hoe zouteloos en hoe onzinnelijk worden daardoor uw schilderijen, viel Blei
bijna boos in de rede. Waar blijft de blijde, naieve wedergave van de natuur? Al het
Léven is onttrokken aan uw abstracties. U vergeet dat een schilderij een levend, in
zich zelf gesloten geheel moet zijn, om zoo te zeggen, een kleine, verplaatsbare
kosmos. Wat u geeft zijn in transe getrokkene, ledige ideogrammen, of op zijn hoogst
omlijste ornamentiek. U keert de verhoudingen om. U theoretiseert en gaat daarna
schilderen. Schilder, en laat anderen zoeken naar uw systeem! Het spreekt vanzelf
dat in ieder schilderij een harmonie moet aanwezig zijn van structuur, welke alleen
wordt bereikt door de middelen zelve der schilderkunst. Het spreekt vanzelf dat op
een schilderij er spel en wederspel is van kleuren, vlakken en lijnen. Maar daarmee
hebt ge nog lang geen kunstwerk!
- En welke waarborgen bezit u, viel hier Mengelberg ìn, die aandachtig geluisterd
had, den beschouwer uwer werken te binden aan de gevoelens die u zelf heeft gehad?
Waar blijft de suggestieve kracht, die van het kunstwerk moet uitgaan? De jonge
man, weinig geoefend in woordenstrijd, was hierop het antwoord nog schuldig
gebleven, toen de gastvrouw, wier tact reeds had opgemerkt dat hij nerveus werd en
zich begon te verliezen in onbestemde bewoording, Hofrat Strzygowski mengde in
het gesprek.
- Kom Hofrat, drong zij met nadruk aan, onthoud ons niet uw ervaring.
De zelfbewustheid waarmee de vermaarde geleerde het woord nam, scheen
aanvankelijk klaarheid te brengen in het even onbeholpen als belangwekkend betoog
van Itten. Hij gaf toe dat wat Itten zocht te bereiken een compromis kon worden
genoemd tusschen de gangbare begrippen van schilderkunst en ornamentiek. Maar
juist het bestaansrecht dezer begrippen bestreed hij, om, de grenzen van het gesprek
verruimend, gelijk in zijn laatste boek (Altai-Iran und Volkerwanderung1) heftig tegen
Humanisme te velde te trekken.
Onder Humanisme bleek hij te verstaan al datgene wat het Noorden in den loop
der eeuwen had overgenomen van de volken rondom de Oude Wereldzee.
- Ik ben overtuigd, zei hij, dat het Zuiden, dat Hellas en Rome ons onszelf heeft
doen verliezen. Ik heb op mijn Aziatische reizen de ‘ornamentale’ kunst leeren kennen
van volken, verwant aan het onze, die

1) Leipzig 1917, pag. IX en 304/5.
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los waren van Zuidelijken invloed Ik verzeker u dat zij hetzelfde geven...
- Maar dan toch instinctief, kon zich Blei niet weerhouden te zeggen.
- hetzelfde geven wat Mr. Itten, tegen wien gij allen zoo onrechtvaardig zijt, wil
bereiken, heel alleen tegenover een wereld van vooroordeel en traditie. Het is te
hopen dat gij onder dien al te zwaren last niet zult zwichten, zeide hij hartelijk tot
zijn dankbaar geroerden beschermeling.
- Wij waren niet onrechtvaardig, vergoelijkte Mengelberg; ik vind dat een
kunstenaar het nieuwe moet kunnen verdedigen dat hij wil brengen, en door u te
prikkelen, hoopte ik, Mr. Itten, dat gij tot een uiteenzetting zoudt komen die mij
verduidelijken kon wat U bereiken wilt. Ik ben altijd meegegaan met mijn tijd; niet
alleen in mijn kunst maar in alles begroet ik het nieuwe met liefde en naar ik hoop
ook met inzicht. Vergeet niet dit: om een kunstwerk tot stand te brengen is zóóveel
noodig - in het vertrek waar een zoo groot genie heeft gewerkt, mag ik dat toch wel
zeggen - dat uw procédé mij wel wat voorbarig lijkt en primitief.
Ook uw eisch, professor, kan ik niet billijken. Waarom moet alles overboord wat
ons duizenden jaren schoonheid geschonken heeft? Waarom moet degeen die iets
nieuws brengt alle bruggen achter zich afbreken? Iets kan organisch uit het
voorafgaande worden geboren en steunen op het voetstuk der traditie, en toch en
juist daarom nieuw zijn. Mahler is iets nieuws in de muziek, maar zijn werk is een
organisch geworden complex van traditie, kennis, kunde en genie. Zijn lied is een
lied en zijn symphonie blijft een symphonie. Wat u maakt, Mr. Itten is geen schilderij
meer. - Ik ben overtuigd van uw ernstig streven, maar telt u de kunst niet te licht?
Toen, lang na middernacht, het haardvuur verglom en er misschien wel wat slaap
langs de oogleden gleed, ging men uiteen, het hart vol levensgevoel, het hoofd vol
suizelende gedachten, ieder zijns weegs door de sneeuwnacht wier sterren zoo koud
stonden als de glinsterende ijsdiamantjes der gladde, bevrozene straten, die zich
strekten, eindeloos en ongerept, langs de gerijde lantaarns der stilgeworden stad...
Des anderen daags hervond men te Dobling bij Karl Moll naast nieuwe gezichten
verscheidene van het avondgezelschap bijeen. Hoe natuurlijk en hoe menschelijk
gastvrouw en gastheer!1) Het was de

1) Ouders van Mevrouw Mahler.
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liefde dezer edele menschen, het was de prikkelend-zonnige winterdag, die wit en
ver straalde over den Kahlenberg, het was, zoo ge wilt, ook de schuimende
Crêmant-rosé, die rijkelijk vloeide, ‘ein goldner Becher Weins’,... alles droeg er toe
bij dat die uren gelukkig waren als bijwijlen het stralend geluk dat meesleept op
weensche melodie en zorgeloos heendanst door Mahler's muziek.
Het klonk daar aan huis als in de vierde symphonie.
Ook hier heerscht nog Gustav Mahler en vóór alles Gustav Mahler de mensch:
hier placht hij te wandelen, dit placht hij te zeggen, zóó placht hij te zijn.
De rozestokken in het tuinprieel, daags na zijn sterven geplant, nu waren zij
winterlijk omhuld, maar des zomers ontbloeien zij in bont-vlammende herinnering
aan hem, die van de lieve aarde verscheidde... In Karl Moll's atelier, vóór zijn
aantrekkelijke schilderijen van het schoone landschap der omstreek, gaf een der
gasten uit vroolijke plaagzucht een overzicht der debatten van den vorigen avond,
wel wetend dat de goede heer Moll geen vriend is van abstracte schilderkunst, maar
verzamelend minnaar van oude schilderijen. Slenter gezellig met hem door de
verblindende pracht van het Hofmuseum, hij zal den rijkdom zijner kennis gul met
u deelen. Hij vergelijkt, hij vestigt uw aandacht, hij leeft mee, en eenmaal bij Breughel
kan hij niet scheiden.
Op het hooren der namen reeds van Itten of Strzygowski vatte hij vlam, en begon
aan de hand van een album photographieën uit groote musea juist een leergierig
beluisterde rede, toen lachend zijn dochter verbood in haar bijzijn (zij, de
beschermvrouwe van het allermodernste streven) over ‘oude’ schilderijen te spreken!
Het gesprek moest worden afgebroken en met een zucht werd het album weer
opgeborgen. Hij had niets geen zin om te luisteren, en nog wel in zijn atelier, naar
den dichter Franz Werfel, die juist met klem in het midden bracht, dat alle kunst op
iets negatiefs en op een defect berust: het ongestilde Verlangen naar iets onbestemds
of bepaalds. ‘Sehnsucht ist doch ein Defekt’, herhaalde hij, velerzijds aangevallen.
Hij was opgestaan en maakte met de rechterhand een gebaar alsof hij de woorden
koos uit onzichtbare schalen die men hem vóórhield. Hij boeide met zijn breed
bolsjewiki gelaat, éven-puilend de diep-blauwe oogen en zijn wilduiteengestoven
haar, terwijl een langzaam-duidelijke stem de paradoxe markeerde.
- Al het geschrevene en gefixeerde drùkt de kunst als een loodzware
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vloek. Een orchest moet van zelf spelen, of een choor, ja, het publiek (er mag geen
verschil meer bestaan tusschen executanten en toehoorders) moet instinctief leeren
volgen en mee fantaseeren.
- Dan zijn we dus weer bij de wilden, die er op lós brullen, spotte wrevelig Mooll.
- Het ongeschreven, onuitgesproken kunstwerk is het primitieve directe, oer-echte...
- Ik ben toch erg blij dat Gustav Mahler zijn muziek heeft opgeteekend, merkte
Mengelberg op, maar u is dichter, mijnheer Werfel, u mag gerust 500% fantaseeren!
Werfel wendde zich af en viel toen heftig het militarisme aan in een gesprek met
luitenant G., een slank en correct officier met verlof, wiens vredesberoep, architect,
men kon aflezen van zijn symmetrisch constructieve gezicht. Werfel vertelde hoe
hij zich zooveel mogelijk arrest als soldaat had berokkend en uit wanhoop over zijn
dienstplicht de dolste daden, ja bijna zelfmoord, gepleegd had.
- Waarom weigert U niet te dienen? dwong Werfel, geirriteerd door de vlekkelooze
uniform, U moet weigeren, U mag niet weer weggaan!
- Ik voel het dienen als de plicht tegenover mijn staat, tegenover eene gemeenschap,
die ik boven mijn individu stel. Zoolang er nog oorlog is, zal ik dienen. Dat er geen
oorlog meer zijn moest, dat ben ik met u eens, antwoordde bedarend de militair.
Intusschen waren nieuwe bezoekers gekomen:
Een klein man, met fonkelende oogen en een overmatig groot denkersvoorhoofd,
dat als hij sprak naar omlaag trok, als ware het belast met zware gewichten. Het was
Jakob Wassermann. Met een jongmensch dat hem bewonderend uitvroeg, besprak
hij zijn werken schroomvallig van stem, terwijl, nerveus, zijn wijsvinger zich
kronkelde om zijn horlogeketting.
- Over zes maanden zal ‘Christian Wahnschaffe’ wel àf zijn. Het is de maatschappij
eener groote stad vóór den oorlog, gelijk het Gänsemännchen die der kleine geteekend
heeft. Het wordt, geloof ik, mijn beste roman.
‘Alexander in Babylon’ had hem het meeste moeite gekost door de langdurige
bronnenstudie. Wat hij van ‘Caspar Hauser’ geraden had, was door documenten
bevestigd.
- Ik lees, vervolgde hij, bij mijn vriend Dr. Wellesz1), ieder hoofd-

1) Een componist en muziekdocent aan de Weensche Universiteit, een aantrekkelijke, beschaafde
figuur, die menigmaal ook aanwezig was in het beschreven gezelschap.
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stuk vóór van mijn nieuwen roman en duld daarbij gaarne de scherpste kritiek. Dan
wordt het geschrevene weder ter zijde gelegd en alles weer, soms verscheidene malen,
geheel opnieuw overgemaakt. - Onopvallend en scherp scheen hij alles random in
zich óp te nemen, en daar zijn instinct van auteur had bemerkt welk een schok de
muziek doet varen door zijn omgeving en door de massa, betuigde hij met warmte
den dirigent zijnen spijt de concerten te hebben gemist, nu het eigen werk hem
gekluisterd hield.
Toen Hofrätin Z. binnentrad, verried haar kus en begroeting een jarenlange
verknochtheid aan het wel en wee harer vrienden. Zij noemden haar ‘die Bertl’ en
men was niet vergeten hoe destijds bij háár, aan legendarisch gewordenen disch,
Mahler had kennis gemaakt met zijn latere vrouw. Het jonge meisje had herhaaldelijk
den gevreesden leider der Hofoper tegengesproken. Men was het over Zemlinsky,
den harmonieleeraar, men was het ook over Nietzsche niet ééns geweest. Mahler,
getroffen door de opinies en, niet het minst, door haar, die ze met beslistheid
verdedigde, had, bij het naar huis gaan, Burckhard,1) hun beider vriend, uitgevraagd:
wat zij deed, wie zij was, waar zij woonde, en Burckhard had omzichtig geantwoord.
Niet vele dagen waren voorbijgegaan, toen Alma Maria - zij las natuurlijk juist
Nietzsche - hoorde kloppen aan de deur harer kamer.
- Der Herr Direktor Mahler, diende de meid aan.
Hij kwam een boek leenen...
Later had vaak nog ‘die Bertl’ door Alma Maria's levenslot draden geweefd als
een schikgodin.
Een kakelbonte verschijning van rossig haar, groenige oogen, rimpels en randen,
rood en grauw, was Hofrätin Z. wel komisch, maar door haar schranderheid en
belangstelling geenszins belachelijk. Haar broze ziel, gevoelig uit herinnering aan
slechts éénmaal doorleefde dingen, scheen gebarsten als haar schril-krakende
stemgeluid. Nu was het Leven een schouwspel, dat haar geraffineerde talenten nog
boeide tot de vervulling van een verwikkelde rol. - Na het optreden van den dirigent
begreep zij het enthousiasme der menigte, en deelde tevens oprecht de intiemere
vervoering dergenen, die zijn stokje terug had getooverd naar de dagen-zelve van
Mahler..
- Ravel is een genie ‘und ein charmanter Kerl’, kraakte het,

1) Toen leider van het Burgtheater.
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toen zij gewikkeld werd in een gesprek over fransche muziek, ik heb hem dikwijls
ontmoet bij mijn zwager Clémenceau.
Maar de lachende godendag dezer vrienden en het verblijf van den vreemdeling
neigde ten einde. Toen men, lang na de andere gasten, in nauwsten samenhang, was
bijeengebleven, werd ‘afscheid nemen’ een harde gehoorzaamheid aan de wet, die
smart ons heeft toebedeeld als bestendig geleide des levens. Nu zaten zij samen nog,
om wie, met opperste macht Gustav Mahler's genie de banden der liefde geslagen
had, omdat zij het hadden gewaagd, achter hem aan, zijn steil-strevende pad te
beklimmen.
Geschaard om zijn verheven menschelijkheid, waren zij nà hem te zamen gebleven
uit genegenheid tot elkander en te zijner gedachtenis, die voor altijd de kunst had
verheerlijkt met zijner werken schoonheid!
H.J. DE MAREZ OYENS.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Grieksche Prometheus en Middeleeuwsche Duivel.
We komen thans tot de toepassing der in onze Inleiding ontvouwde, uit het wezen
der Eenheid afgeleide grondslagen. En het spreekt vanzelf dat we ons bij die
toepassing zullen bewegen op een zeer beperkt terrein. We zouden bijkans zeggen:
het terrein kan niet beperkt genoeg genomen worden, m.a.w. -, we kunnen niet ver
genoeg gaan in het specialiseeren. Deze opvatting is geenszins in strijd met onze
belijdenis van de Eenheid aller dingen, ze is er juist de aanvulling van. Slechts het
rijpe Eenheidsbesef brengt tot rijp besef der verscheidenheid, slechts het inzicht dat
er eigenlijk gezegd nergens grenzen zijn, verschaft het inzicht hoe onoverkomelijk
de grenzen zijn.
Doch hoezeer verschillen we, dit erkennend en aldus handelend van de
wetenschappelijke specialisten der vorige generatie.
Dezen bepaalden zich tot hun afzonderlijk gebied, zonder dat te begrijpen als een
afspiegeling, een openbaringswijze van de Eenheid, Men kan hen vergelijken bij een
medicus, die bij de behandeling van een ziek orgaan dat niet zou aanmerken als
levende, functioneerende factor van een organisme, maar als een afzonderlijk en
zelfstandig ding. Ook hier brengt het eenheidsbesef tot nieuwe opvattingen en nieuwe
geneeswijzen -, in dier voege dat het afzonderlijke orgaan dan toch weer niet als
bijzonder en geheel-eigen zal worden geloochend.
De oude wijze van specialiseeren, waarbij tusschen eigen en andermans
werkzaamheid noch verband wordt gezien, noch gewenscht en gezocht (wat trouwens
hetzelfde is), waarbij ‘kunst,’ ‘wetenschap’ en ‘wijsbegeerte’ als afzonderlijke
gebieden worden aangezien, leidt tot armoe, dorheid, eenzijdigheid, doch een
zwakkelijke, onrijpe Eenheidsschwarmerei leidt tot niet veel beters, tot oppervlakkig
woordgeflodder, en ongaar gepraat; met het Eenheidsbesef als voortdurend en
uitsluitend richtsnoer dienen we ons enger en scherper dan ooit te specialiseeren.
Want het schijnbaar reeds zeer
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beperkte toont nog weer zulk een eindelooze veelheid van onderscheiden
openbaringswijzen, dat een vlijtig menschenleven tijd te kort komt, hun persoonlijk
aanzijn tot het wezen van de Eenheid te herleiden. Wie over ‘kunst’ wil spreken, wil
veel te veel, wie over ‘letterkunde’ wil spreken, wil nog veel te veel. ‘Letterkundige
kritiek’ laat zich nog weer scheiden in gebieden, waartusschen de grenzen voor ons
‘wezen’ niet bestaan, voor onze ‘persoonlijkheid’ onoverkomelijk zijn. Reeds in één
enkel gedicht komen zoovelerlei gevoelens en bedoelingen tot uiting, dat het
onmogelijk door één persoon kan worden begrepen en beoordeeld. Want wel-is-waar
heeft elk, zoo goed de als dichter zelf, krachtens zijn universeele wezen, aandeel in
alles, maar van dit alles kan hij, krachtens zijn beperkte persoonlijkheid, maar in zeer
weinig tot volledige bewustheid komen. Volledig opgaan tot het begrip is trouwens
daarin volledig ondergaan.
De onbewust of vaagbewust door den dichter voortgebrachte schoonheid heeft
zijn eigen, bijzondere waarde, doch het onbewuste en halfbewuste is waardeloos in
het betoog, in de critiek. Want critiseeren is onderscheiden en daarin is juist de volle
bewustheid het eenige, noodzakelijke vereischte.
Omdat we niet kunnen, niet willen inzien, hoezeer beperkt onze persoonlijkheid
is, en hoe gering het aantal der dingen, die we werkelijk begrijpen, daarom is het
grootste deel van wat we aan kunsthistorie en geschiedschrijving bezitten, vaag en
vlak gebazel, holle exclamaties, lyrische bombast, zonder dat ergens iets van de
ernstige en consequente toepassing eener persoonlijke, zelfveroverde
levensbeschouwing, een immanent dogma blijkt. Want zonder zulk een immanent
dogma komen we er niet, en hier heerscht weer dezelfde onklaarheid als ten opzichte
van het Eenheidsbesef. Het collectief dogma heeft men verlaten, het leidde tot dorheid,
tot eenzijdigheid, tot armoe - maar de fictie, de illusie, de pretentie van de objectiviteit
leidt tot volstrekt niets beters, maar tot een onbewust en verward toepassen van twaalf
dogma's doorelkaar. Hoezeer ‘objectiviteit’ een pretentie en een fictie is, hopen we
aan te toonen. Het eenige richtsnoer, het eenige kompas is het ‘immanente dogma’,
het door de rede in zich zelf ontvouwde richtsnoer en waarheid. En deze ook weer:
volstrekt en waar krachtens ons universeele wezen, betrekkelijk en dus maar
betrekkelijk waar, krachtens onze beperkte persoonlijkheid, waarvan we
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dan zelf het betrekkelijke en onvolkomene het klaarst beseffen. Doch zonder immanent
dogma blijft ons reizen dolen en ons spreken praten, min of meer onderhoudend,
min of meer boeiend, maar altijd onsamenhangend en vaag.
Omdat niet wordt ingezien, hoe beperkt onze persoonlijkheid is - zij ons wezen
universeel - daarom laat men professoren in de chemie of in de letteren meepraten
over politiek, en stelt ‘enquêtes’ in, waar schrijvers en acteurs met ministers en
hoogleeraars tezamen het noodige te zeggen krijgen over het Vaderlandsch tooneel
of over het militarisme. Maar het meest krasse bewijs van ons onbegrip is wel, dat
er een algemeene, door één persoon te verrichten, geschiedschrijving bestaat en dat
deze als vak beoefend wordt. Zulk een methode waarborgt reeds bij voorbaat de
onwaarde der resultaten. Wie van een bepaalde, afgegrensde periode de volledige
historie wil geven, schrijft stellig over een paar honderd dingen waarvan hij niet de
flauwste notie heeft, die buiten zijn begripskring liggen. Want deze kan niet beperkt
genoeg gedacht worden. Alleen degene, die althans iets begrijpt, beseft in welke
mate hij al het overige niet begrijpt.
Daardoor is de gangbare historische arbeid waardeloos, voor zoover hij anderen
niet den weg wijst naar bronnen van eigen onderzoek. Maar dit is een bijkomstigheid.
En daartegenover kan niet nadrukkelijk genoeg worden betoogd, dat elke arbeid van
beschouwenden aard een geschiedschrijving wezen moet, immers de historie van
een wording, van een ontwikkeling, immers het verslag van een proces, van een
voortgang -, met dien verstande dat men, om het eens heel eenvoudig uit te drukken,
de historie niet behoort in breede mooten te snijden, maar in lange, dunne strengen
uiteen te trekken, hoe dunner hoe beter. Niemand kan een geschiedenis schrijven
van het Jodendom, of van de Vereenigde Nederlanden, of van de Fransche Revolutie,
die innerlijke, wijsgeerige waarde heeft, wat we daaromtrent bezitten zijn dan ook
compilaties, vertroebeld door vooroordeelen, zoo niet vervalscht door partijdigheid
-, maar men kan wel de geschiedenis schrijven van het ornament, of van de studie
der natuurwetenschappen, of van de knechtfiguren in de litteratuur, of van de erotische
poëzie, en zulk een geschiedenis zij dan steeds de aantooning van die grondslagen,
van dat rhytme, 't welk de werkzame persoonlijkheid in eigen redelijkheid heeft
ontdekt en blootgelegd, als de grondslagen, het rhytme van de Eenheid.
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En zulk een historie behoort dan bij ‘Adam en Eva’ aan te vangen, te eindigen in
den eigen geest, ook weer in dier voege, dat dit einde zwevende blijve naar het
komende toe.
Wij voor ons hebben dan getracht als ons bescheiden deel het proces van de
Eenheid, gelijk we dat in de vorige bladzijde ontvouwden terug te brengen tot het
conflict tusschen Individu en Collectiviteit, waarvan het eerste voor ons drager is
van der Eenheid zelfopheffing in zelfherkenning, de tweede van der Eenheid
zelfbehoud in zelfvergetelheid, in zich zelf ontvlieden. Doch ook dit gebied, hoezeer
beperkt ten opzichte van de eindeloosheid der openbaringswijzen, is toch aan den
anderen kant weer zoo ruim dat we er ons in verliezen zouden, als we ons niet opnieuw
en rigoureus besnoerden. Op hoevele wijzen openbaart zich niet dat individualistische
willen! Van elk dier openbaringswijzen zou de historie zijn te schrijven, eene historie
van conflicten, van op- en nedergangen, naarmate het tegenstrevige collectieve willen
zegeviert of onderligt, naarmate de Eenheid zichzelve zoekt of zichzelve ontvliedt!
Derhalve beperken we de geschiedenis van Prometheus nog weer in dien zin, dat
we er slechts de geschiedenis van de Oppositiefiguur in de litteratuur onder zullen
verstaan, en zoo we daarbij aan omliggende gebieden aanhechtplekken en steunpunten
ontleenen, dan geschiedt dit ter verheldering en verduidelijking. En deze historie is
dan ook weer een dubbele historie, de een van de ander gescheiden door dat groote
keerpunt, 't welk voor ons, West-Europeanen, het zoogenoemde ‘moderne denken’
de groote en finale zelf-inkeer is geweest. In verband daarmee worden twee vragen
gesteld. Ten eerste deze:
Hoe denken de afwisselende geslachten over de Oppositie, over Prometheus'
nakomelingen -, en hoe projecteert zich die gezindheid in hun litteratuur? En ten
tweede deze: Hoe denkt ‘Prometheus’ nakomelingschap na den grooten zelf-inkeer
over zichzelf? En deze beide vragen kunnen dan ook aldus worden geformuleerd:
de anderen vragen zich af of het verzet al dan niet geoorloofd is, en beantwoorden
beurtelings die vragen ontkennend of bevestigend, naar hun gezindheid, in verband
met hun bouw, in verband met den tijd. En Prometheus vraagt zich daarna af of zijn
daad redelijk, doeltreffend, toereikend is -, en dat antwoord is eindeloos
gecompliceerder; het omvat alle zedelijke en redelijke bekommeringen van den
modernen mensch. De antwoorden willen we slechts opsporen uit
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de oppositie-figuren in de litteratuur. We zullen de sympathie voor Prometheus zien
toenemen met de individualistisch-critische, zien afnemen met de collectieve,
oncritische, ‘anti-revolutionaire’ gezindheid -, en daarnevens zullen we nog vele
andere dingen zien.
Doch hoezeer we nu - van de Eenheid uitgegaan, nimmer de Eenheid vergetend ons reeds verbijzonderd hebben, hoe smal onze ‘streng’ reeds wierd, nochtans kunnen
we geenszins, op gevaar van tot geen einde te komen, bij ‘Adam en Eva’ beginnen.
Vangen we dus aan met de Middeleeuwsche oppositie-figuur, met den Christelijken
Duivel.
In den geest van het oorspronkelijk Christendom kunnen we de zelfherkenningsdrang
der Eenheid, zich voordoend als individualisme, duidelijk herkennen. Tegenover een
als levensbeginsel overheerschende vijandige star-uniforme, militaire maatschappij,
beelden de eerste Christenen in en door hun lijden en sterven, na een
onmaatschappelijk kort, communistisch, als tijdelijk beschouwd leven, de ware plaats
en roeping van het idealistische: te weerstreven en daarvoor te lijden en te sterven.
Met het Christelijk beginsel is het gedaan, als de Christelijke Kerk zegeviert -, in de
Christelijke organisatie gaat het Christelijke individualisme, dat is de essence, het
wezen van het Christendom, ten onder. De zuivere formule van de volkomen autarchie
(anarchie) is de Christelijke uitspraak ‘Het Koninkrijk Gods is binnen in U.’ Deze
is het verlossende woord van de in den mensch tot zichzelf komende Eenheid en
maakt den mensch tot Koning, niemand dan zijn geweten rekenschap verschuldigd.
In de collectiviteit is de Eenheid van zichzelf verlaten, in den individualist keert de
Eenheid tot zichzelf terug -, de eerste werkzaamheid van dien terugkeer tot zichzelf
is, naar we zagen, de zelf-onderscheiding, de tweede is de zelf-opheffing. De eerste
doet zich in den mensch voor als rechtvaardigheid -, de tweede als redelijkheid. De
rechtvaardige is maar in zooverre redelijk, dat hij van de collectieve zedelijkheid het
onzedelijk karakter vermag te herkennen -; hij moet echter, wil hij zijn roeping
kunnen vervullen, voor zijn overtuigingen kunnen lijden en sterven, in de volstrektheid
van ‘goed’ en ‘kwaad’ op persoonlijk-zedelijken grondslag blijven gelooven. En in
zooverre is hij onredelijk. Dit vervangen van uniform-maatschappelijke, onzedelijke
voorschriften door persoonlijk-zedelijke, individualistische voorschriften, blijkt al
bijzonder karak-
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teristiek in de Bergrede. Tekst achter tekst (in het Evangelie van Mattheus b.v. 5:21,
5:27, 5:31, 5:33, 5:38, 5:43 en nog vele andere, daarbij voortdurend voorschriften
van dezelfde strekking in de Brieven van Paulus) vangt aan met ‘Gij hebt gehoord,
dat tot de Ouden gezegd is -, maar ik zeg U -’ enz. Duidelijk is hier de bedoeling om
het beoordeelen van daden en resultaten (grondslag van elke practische rechtspraak)
te vervangen door het beoordeelen van motieven en bedoelingen (die de ondermijning
is van elke practische rechtspraak). De uitspraak (in Mattheus) dat niet alleen hij,
die overspel pleegt, maar reeds hij die ‘een vrouw aanziet om haar te begeeren’
schuldig is, vormt de grondslag van elke individualistische rechtsopvatting.
Voortdurend zullen we hetzelfde opmerken: dat in de perioden van bloeiend
collectiviteitsgevoel slechts daden en resultaten geteld en aangemerkt worden, daar
voor de collectiviteit slechts orde tot behoud van belang is, en dat de aanvang van
elk individualistisch mouvement zich zonder uitzondering kenmerkt door een protest
tegen die rechtsgrondslagen. We zullen in de litteratuur van al die tijdperken de
uitspraak van Mattheus eindeloos gevariëerd ontmoeten, welke redelijk, zedelijk en
onhoudbaar is. De Oud-Testamentische rechtspraak is zeker het sterkste voorbeeld
van uniforme, redelooze, zedelooze maatschappelijke rechtspraak, waarin het individu,
met zijn roerselen en bedoelingen eenvoudig niet bestaat. We herinneren hier aan de
voor ons gevoel barbaarsche, zuiver collectieve rechtspraak in II Samuel VI, en de
daarmee in wezen overeenstemmende wraakoefening van II Koningen II.
Uit alles blijkt in welke mate het individu daar is opgegaan in de collectiviteit. De
Evangelische moraal is daarvan de volkomen ontwrichting en weerlegging en
allerminst de ‘vervulling.’ Ze is individualistisch, onmaatschappelijk. Waar
Eenheidsgevoel optreedt gaat, zeiden wij, haar spotvorm en tegendeel, het
collectiviteitsgevoel verloren en dit heeft dan ook een min of meer intense
overschilligheid voor de distincties der collectiviteit: bezit, eer en aanzien in het O.T.
zoo hoog geschat, ten gevolge. Dezelfde gezindheid dus die den Christen in conflict
met de maatschappij moet brengen - de weigerachtigheid om aan te brengen en te
getuigen op grond van het redelijke en zedelijke ‘Oordeelt niet’... diezelfde gezindheid
pantsert hem tegen de tucht- en dwangmiddelen der collectiviteit: Zalig zijt gij, zoo
de menschen u smaden en liegend u lasteren om Mijnentwil.
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Collectiviteitsgevoel is autoriteitsgevoel, tuchtgevoel: ‘Eert uw vader en moeder’.
Eenheidsgevoel, individualisme is ook hiervan de ontbinding. ‘Wie vader en moeder
liefheeft boven Mij, die is Mij niet waardig.’ Het eerste ontmant den mensch, maakt
hem van zijn geboorte af tot medeplichtige van datgene, waartegen zijn hart wellicht
in opstand komt -, het tweede maakt hem vrij, geeft hem aan zichzelf terug.
De individualische, zuivere rechtsbeginselen ontleenden, ontleenen nog steeds,
een schijn van houdbaarheid aan het feit dat een machthebbende meerderheid hunne
verwerkelijking belet; op het oogenblik zelf dat ze zegevieren blijkt hun
onhoudbaarheid en verstarren ze tot hun eigen tegendeel en spotvorm, de dogma's
eener (nieuwe) collectiviteit. Anders gezegd: dat ze (in schijn) de zegepraal behalen,
bewijst dat ze niet meer bestaan. Het ontstaan eener Christelijke kerk is de bevestiging
van den ondergang der Christelijke beginselen. Het gelukken der Fransche en
Russische Revoluties is evenzoo de ondergang der beginselen, waarvan ze de
verwerkelijking moesten zijn en die alleen als weerstreving, als oppositie in een
collectiviteit die steeds redeloos, en waarvan dus het weerstreven steeds redelijk is,
waarde en werkelijkheid bezaten op redelijken grondslag. Doch het is den mensch
opgelegd, naar zijne vervulling te streven en naar de vervulling van zijn beginselen.
Terwijl van alle beginselen de vervulling, de vormgeving, tegelijkertijd de ondergang
is.
Zoo is dus met het ontstaan der Christelijke Kerk het bederf der Christelijke
beginselen reeds voldongen en noemt men ten onrechte als aanvangspunt van dat
bederf het tijdstip dat de pausen wereldlijke macht begeerden. Wel is die
machtsbegeerte, opgevat als machtsbehoefte, een allermerkwaardigste aanwijzing
dat het Eenheidsgevoel is vervangen door het maatschappelijke instinct, 't welk zich
staande houdt, naar we zagen en zeiden, aan de maatschappelijke distinctie-middelen,
deze dus altijd zoekt en creeërt, waarvan macht het meest begeerde is. De groeiende
machtsbegeerte van pausen en prelaten gaat gepaard met den groei van den
maatschappelijken (onchristelijken) hoogmoed van den Middeleeuwschen adel en
beteekent hetzelfde: toenemend collectiviteitsinstinct. Maar dit neemt niet weg dat
de machtswil der pausen slechts mag gelden als symbool en dat in het ontstaan en
bestaan van ‘Christelijke kerken’ - met en zonder met wereldsche macht bekleede
geeste-
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lijken - het verderf van het Christelijk beginsel ligt, dat zich alleen als weerlegging,
als weerstreving zuiverlijk kan laten gelden.
Dit verderf, deze verstarring, verdogmatiseering der zuivere (individualistische)
beginselen is de naar den mensch toegekeerde zijde van het proces der Eenheid,
welke, in het Christendom tot zelfonderscheiding, en zelfs tot zelfopheffing gekomen
(namelijk in de verzoenende wijsheid van Philo) zichzelf weer ontvlieden, vergeten
en daardoor bestendigen gaat in de Middeleeuwsche collectiviteit, maatschappij en
kerk. Ten opzichte van het redelijke en zedelijke laat zich dit noodzakelijkerwijs en
altijd aanzien als verstarring en verderf. Omdat kerken en maatschappijen de
reproducties zijn van der Eenheid zelfbehoudsdrang, zijn ook de steunpilaren van
elke collectiviteit, kerk of maatschappij de conservatieven, naar we eerder zagen en
zeiden. Deze oorlog heeft duidelijker dan ooit, conservatisme als één met patriottisme
doen onderkennen.
De Eenheid verstart zich in de laatst-gecreeërde vormen, zooals de zee golvend
bevriest, aldus haar laatste vervloeiïngen bestendigt, de wordende collectiviteit bedient
zich van de onderscheidingen der voorafgegane individualistische periode en maakt
deze tot dogma's, tot verstarde vloeiïngen, tot hun eigen spotvorm. De zaligmakende
kracht van het Geloof is, gezien in verband met ‘Het Koninkrijk Gods is binnen in
U’ een volkomen redelijk begrip en beduidt niets dan de harmonie van het Ik met de
Eenheid, met zichzelf, die voor elk individu van bijzondere, voor hem alleen geldende
factoren afhankelijk is -, de alleen-zaligmakende-kracht van een zichzelf alreeds
noemende, Katholieke, algemeene, Kerk met behulp van uniforme, algemeene
genademiddelen is daarvan de spotvorm, die den mensch weer ontmant, onttroont
en als onpersoonlijkheid terugstoot in de collectiviteit. In het Evangelie - Mattheus
II: 7, 8, en elders - wordt de doop duidelijk voorgesteld als de symbolische bevestiging
van een innerlijke en persoonlijke bekeering, van een individueel proces; in de Kerk
verstart symbool tot dogma, tot uniform, noodwendig, maar dan ook op zichzelf
volstaand heiligingsmiddel. De kerkelijk-dogmatisch opvattingen omtrent de Erfzonde
en de Verzoening door het bloed van Jezus, vloeien voort uit hetzelfde
maatschappelijke instinct, 't welk den mensch aanmerkt als lid van zijn gezin, van
zijn ‘clan’, van zijn stad, van zijn vaderland, en in de eer of schande van dien ‘clan’
stad, vaderland laat deelen, terwijl zijn eigen persoonlijkheid niet in aanmerking
komt. Waar
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koningen worden gestraft in hun onderdanen, vaders in hun kinderen. meesters in
hun slaven, waar een erfelijk koningschap, een erfelijke adel, een erfelijke slavernij
bestaat, dáár behoort de Erfzonde thuis, in dat geestescomplex bloeit ze, wordt
aanvaard, wordt geduld. Waar kinderen Koning zijn in de wieg, daar belijden
menschen zich bij hun geboorte schuldig aan de zonde van Adam. De collectiviteit
geldt -, en het collectieve distinctiemiddel, de mensch is er niet.
Een buitengemeen krasse - en toch waarlijk geheel ongezochte - bevestiging van
dezen samenhang vonden we, lang nadat het bovenstaande in eersten aanleg was
opgesteld, in de ‘Théorie du Pouvoir’ van den Vicomte De Bonald.
Bonald was, zooals we weten, de theoreticus van de Restauratie, de Priester- en
Bourbon-aanbidder, zwart van haat en rancune tegen de Revolutie, die hem kaalplukte
en verdreef en die hij in hare geestelijke vaderen, Voltaire en Rousseau fanatisch
bestreed, onder den schijn van hen te citeeren te commentarieeren, aan de hand van
zijn geadoreerden Bossuet, de man van het ‘Soyons Soumis!’ Deze Vicomte wist
tegen de door de Revolutie uitgezaaide ‘giftige’ ideeën van persoonlijke vrijheid
geen beter tegengif dan een maatschappij-reorganisatie, waarin letterlijk alles, niet
alleen heerscherschap en adel, maar ook beroepen en bedrijven erfelijk zouden zijn,
zoodat elke gedachte aan vrijheid, maar ook aan vervloeiïng, verwording, door
redelijke persoonlijke keuze en inzicht, uitgesloten was. En hij ‘bewees’ natuurlijk
dat zulk een maatschappij de ‘eenig-goede’ zou zijn, volkomen waarborgen bieden
tegen tweedracht en vooral tegen Revolutie!
Nergens duidelijker dan in deze tweedeelige ‘Theorie’ van den Roomschen
reactie-politicus, wiens sophistieke sluwheid waarlijk ongeëvenaard is, blijkt de ware
strekking van de ‘Erfzonde’. Door de ‘erfzonde’ zijn de menschen slecht, kunnen
dus absoluut geen eigen zeggenschap hebben en moeten als willooze kudden zich
laten leiden door koningen en papen, die, van God ingesteld, daartoe speciaal
geperfectioneerd zijn. Doch dit terloops. Het uniforme en dus onware zondebesef,
voortvloeiend uit de erkenning dier Erfzonde en waarvan de egocentrische hoogmoed
van elk kerkelijk geloovige en elk ‘hooggeplaatst’ maatschappelijke, de schrille
logenstraffing is -, zien we dan weer als de verstarde spotvorm van het
individualistisch (Christelijk) zondebesef, voortvloeiend uit levende
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zelfonderscheiding, 't welk we in de litteratuur van elke individualistische periode
zullen aantoonen.
Zelfkennis is de kennis van eigen onvolkomenheid, zonder zelfkennis geen waar
zondebesef -, daar nu, naar we uitvoerig aangetoond hebben, in de collectiviteit de
zelfkennis (als critiek) niet bestaat, zoo is er ook evenmin het zondebesef, maar wel
de zelfverheffing, die voor zich waarheid en zaligheid bedingt en anderen vonnist
en verdoemt.
Het woord van Hamlet ‘Kregen we naar onze verdienste, wie ontkwam er de
zweep,’ van Montaigne ‘We worden niet licht te slecht behandeld’ is het woord van
de ware zelfkennis, van het ware ‘zondebesef’, 't welk alleen in het individualisme
tot uiting komt. (Rousseau!) Maar met welk een fierheid protesteert datzelfde
individualisme bij monde van Byron's ‘Cain’ er tegen dat de mensch als stuk van
zijn vader, aansprakelijk voor zijns vaders misslag, zou worden aangemerkt. Voor
eigen kwaad wil hij lijden, door eigen boete worden verzoend. De leer van het
Verzoenende Bloed is voor den individualist precies even stuitend als die van de
Erfzonde; voor den vloek tot in het vierde geslacht om zijn vaders zonde kan hem
de zegen tot in het duizendste om zijn vaders weldaden geenszins schadeloos stellen.
Hij haat het een met het ander en verkiest boven een dus gekochte zaligheid een
persoonlijke waardigheid en desnoods zijn persoonlijke misère, aldus het redelijke
stellend boven het nuttige, het heilzame, 't welk voor den collectief-voelende het
eenige is. Tegenover het levende gevoel van eigen onwaarde staat in den individualist
het levend gevoel van eigen waarde, beiden relatief. Het innig gevoel van des
menschen zedelijke onvolkomenheid en onwaarde (door maatschappijen en kerken
als ‘cynisme’ en ‘pessimisme’ gebrandmerkt) komt overal in de individualistische
litteratuur van de Renaissance en de achttiende eeuw naar voren, gelijk we
voortdurend zullen aantoonen, en gaat gepaard met de afwijzing van ‘Erfzonde’ en
‘Zoenbloed,’ alsook met een protest tegen de automatische, uniforme
mede-aansprakelijkheid van het gezin in de schande van echtgenoot en vader. Ook
hiervan zullen we ter zijner tijd frappante voorbeelden geven. De hoogmoedige
Renaissancist, de vrij-gevochten achttiende eeuwer, die geen voogdij meer duldt en
geen ‘erfzonde’ of ‘zoenbloed’ aanvaardt, laat tegelijkertijd geen aanspraken meer
gelden op ‘persoonlijke onsterfelijkheid’, den geringsten stumperd daar-
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entegen schijnt een eeuwig persoonlijk voortbestaan volstrekt niet buiten verhouding
met zijn waarde en waardigheid. Niets is den kleinen man te groot.
Duidelijk blijkt overal de samenhang tusschen dogmatisch-kerkelijke en
maatschappelijke opvattingen, ze zijn in herkomst en wezen één, als spiegelingen
van der Eenheid zelfontvlieding.
De innerlijke samenhang tusschen autoriteitsgevoel en uniformiteitsgevoel, en het
optreden van beide neigingen in elke wordende organisatie vindt een karakteristieke
illustratie in de (door Dielh en anderen meegedeelde) bijzonderheden over het
uniformiseeren van de Christus-voorstellingen in de vierde eeuw (het tijdperk van
den triomf der Christelijke Kerk) nadat in de beeldende kunst der voorafgaande
periode de voorstellingen symbolisch (individualistisch) waren geweest. Tegelijkertijd
maakt dan de Christus-opvatting van ‘Vriend’, ‘Leeraar’, ‘Leider’ en ‘Genezer’ plaats
voor de (maatschappelijke) van Wereldheer, Pantokraat. Het onderworpen karakter
van den mensch in de bloeitijden van organisaties, kerken of maatschappijen en in
die van de Middeleeuwen in het bijzonder, toont zich in de beoordeeling, die dan is:
onvoorwaardelijke veroordeeling, van de oppositie. Waar uniformiteit, eendracht,
wordt gevoeld als vereischte, is blinde gehoorzaamheid de hoogste deugd, oppositie
het grootste kwaad -, juist als in een leger de insubordinatie. De gezindheid tegenover
de oppositie vindt hare uitdrukking in de litteratuur. In de Middeleeuwsche litteratuur
is de Duivel de oppositie, en het symbool van het verzet is dan tegelijkertijd en als
vanzelf sprekend, het symbool van het kwaad.
Nergens duidelijker spreekt het verschil tusschen Griekschen geest en
Middeleeuwschen geest (eigenlijk Kerkelijk-maatschappelijken geest, want Milton's
Duivel is in wezen volkomen Middeleeuwsch, al is hem dan in overeenstemming
met het meer-gevorderd aesthetisch gevoel van den tijdgenoot een zekere uiterlijke
grootheid verleend, al is hij dus niet belachelijk meer) dan in een vergelijking tusschen
den Christelijken duivel en den Griekschen Prometheus. Het mag wel algemeen
worden bekend geacht, dat van een uniforme, dogmatieke kerkleer, een voor eeuwig
en onwrikbaar geopenbaarde waarheid voor den denkenden Griek nimmer sprake
was, de weg van den mensch tot het Goddelijke was voor hem de Rede alleen -, alle
kennis begreep de Griek als zelfkennis (denken we aan Socrates' voorschrift), als
bewustwording en in overeenstemming daarmee
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kon een ‘filosofisch systeem’ dan ook geen ander karakter dragen dan vrij, persoonlijk,
ondogmatisch, waar de filosofie werd begrepen als de getrouwe weergave van een
innerlijk gebeuren, geboekt door een in aandacht verzonken geest, als zoodanig aan
alle kanten open en onvoltooid, niet als bij ons, als een afgerond, gesloten systeem.
Hoe weinig we van de voor-Sokratische wijsgeeren, de Eleaten en Pythagoreeers
ook weten mogen, dit voelen we toch wel, dat elk hunner het door allen als ‘Eenheid’
opgevatte wereldbeeld van een andere zijde naderde, daardoor in andere
openbaringswijzen aanschouwde - zoodat de systemen elkaar dus in hun schijnbare
tegenstrijdigheid geenszins weerleggen en opheffen - en dat er van eenstemmigheid
in deze natuurlijke verscheidenheid van uitkomsten geen sprake kon zijn. Evenmin
als twee schilders ooit dezelfde ‘wereldbeschouwing’ hebben, evenmin kunnen het
twee onafhankelijke, denkende geesten. Waar dit zoo schijnt, is kunstmatig
dogmatiseeren en critiekloos navolgen van een als ‘waarheid’ aangenomen systeem
in het spel. En dat zich dit bij ons in West-Europa zoo geregeld voordoet, wijst alweer
op de dogmatische (maatschappelijke) gezindheid van den West-Europeaan die,
meenend de leer van een ‘geopenbaarde waarheid’ te zijn ontgroeid, zonder
geopenbaarde waarheid zijn steun verliest, zich in het vloeiende en wankele onvast
en onveilig gevoelt, en dus uit de filosofische gehoorzaal de dogma's mee naar huis
brengt, waarvoor hij de kerk ontloopen is. Of zich laat vertellen hoe kunst ‘moet
zijn.’
Dit ononderworpene, zelfwerkzame van den Griekschen geest, deze vrijheid van
oordeel openbaart zich ook in de houding tegenover de Goden, en de opvatting hunner
daden, waarin elk dichter zich volkomen zelfstandig gevoelt.
Ayschylos wordt, naar we weten, van de drie ongeveer gelijktijdig-levende, groote
Grieksche treurspeldichters, de ‘orthodoxe’ geheeten, maar hoe orthodox Ayschylos
wezen mag, en hoeveel eerbied hij gevoelt voor Zeus' reusachtige gestalte en
wereldmacht, van zijn recht op persoonlijk oordeel en persoonlijke critiek doet hij
geen afstand -, geenszins is hij blind, of houdt zich blind in slaafsche vrees voor de
schaduwzijde van Zeus' machtsuitoefening, van de machtsuitoefening in het algemeen.
Over de oorzaken, de ontwikkeling en den afloop van Prometheus verzet tegen
Zeus macht bestaan vele lezingen en vele opvattingen. De God van den Opstand, het
symbool van idealistisch individualisme
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is uitteraard voor velerlei beoordeeling vatbaar en het zal juist de strekking zijn van
ons betoog, na te gaan hoe de verschillende geslachten en personen achtereenvolgens
over Prometheus en zijn nakroost en zijn verwanten - alles wat
idealistisch-individualistisch is - hebben geoordeeld en gedacht, moesten oordeelen
en denken, krachtens hun taak en daarmee overeenstemmenden geestelijken bouw.
De meest algemeene feitelijke opvatting is deze, dat Zeus door Prometheus in zijn
worstelstrijd tegen de Titanen, zijn mededingers, op beslissende wijze werd bijgestaan
en ten troon verheven, op voorwaarde echter, dat hij de menschen, Prometheus'
beschermelingen, sparen zou. Zeus, zijn belofte bekend, liet echter het
menschengeslacht in gebrek en onwetendheid verkommeren, het bezaaiend met
rampen, drenkend met wee. De vertoornde Prometheus stal toen het vuur van den
Hemel, het vuur, de bron en grondslag van alle ontwikkeling, van kunst en van
beschaving, en schonk het den menschen, tot hun aardsche heil. Tot straf daarvoor
werd hij aan een rots in den Kaukasus geklonken, aan alle denkbare smarten en
rampen blootgesteld, brand van felle zon, scherpte van slagregen, pijniging van
nachtelijke koude, lage kwellingen van furieën en booze geesten, die hem vooral
willen vergiftigen met twijfel aan de rechtmatigheid van zijn eigen daad -, terwijl
Zeus' adelaar hem het gestadig weer aangroeiende leven gestadig ontknauwt -, daar
en in dien staat moet hij blijven, tot hij toegeeft, en Zeus gehoorzaamheid belooft,
maar hij geeft niet toe, overtuigd van zijn goed-recht.
Ziedaar het beeld, het eeuwige symbool van den ongehoorzame, wiens geweten
hem de plicht van ongehoorzaamheid oplegt, ziedaar de idealistische opstandeling,
de God van het nobel Verzet, de Grieksche oppositie-figuur. Niets dan deze
eenvoudige vermelding der feiten legt alreeds het verschil tusschen de Grieksche
oppositie figuur en de Middeleeuwsche oppositie figuur, den duivel, bloot. De
vrijvoelende en zelfstandig denkende Griek weet te goed, dat de ‘rechterhand van
de Macht tyrannie’ heet, dan dat hij zich de verpersoonlijking van het verzet tegen
die macht als een laaghartig en belachelijk gedrocht kan denken -, hij wil dat ook
niet -; de vrome Griek echter, Ayschylos is, ondanks dit alles, van meening, dat het
verzet tegen Zeus' Wereldmacht mensch noch Godheid voegt, terwijl de redelijke
Griek - eveneens Ayschylos - vooral het nuttelooze van den daad in het licht tracht
te stellen.

Groot Nederland. Jaargang 16

415
En daarin toont dan de Wijsheid, die den martelaar naar het ‘nut’ zijner daden vraagt,
haren dorren kant Zoo komt Ayschylos wel tot afkeuring en veroordeeling -, niet
echter van den afschuwelijken misdadiger, maar van den jongen dwaas, dien hij in
Prometheus ziet. ‘Voor menschen, voor machtelooze, nietswaardige eendagswezens,
trotseert hij Godenmacht!’ - Ziedaar de kern van Ayschylos' afkeuring. Van Ayschylos
Prometheus-drama, als trilogie gedacht en geschreven, is slechts het eerste gedeelte
‘Prometheus geboeid’ tot ons gekomen; er schijnen echter aanwijzingen te bestaan,
waaruit zich de strekking van het tweede en derde gedeelte laat opmaken -, het drama
zou dan eindigen met een verzoening tusschen Prometheus en Zeus, tengevolge van
beider ontwikkeling en groei. In hoeverre zich voor ons begrip zulk een verzoening
denken laat, of ze ons gevoel bevredigt, zullen we later hebben aan te toonen - ze is
door vele Prometheus-bewerkers, door Shelley o.a. niet overgenomen - maar het
belangrijke is voorloopig, gelijk gezegd de merkwaardige opvatting van den Griek
ten opzichte van zijn Goden; dezen ontwikkelen zich in de wereldontwikkeling mee;
ze zijn niet, ze worden. Dit beweeglijke beeld van het beweeglijke Grieksche denken
vormt een sterk contrast met het onwrikbare ‘zijn’ der West-Europeesche
Godsvoorstellingen, met de starre, onbeweeglijke Kerkelijke dogmatiek, die de
eeuwige ontwikkeling als het ware loochent, door daarin zichzelf te willen blijven,
waaraan zich het gros der West-Europeesche denkers heeft gevormd.
Gelijk gezegd, in een wereld, waar dit orthodoxie mag heeten, kan het denken van
het ‘geloof’ geen belemmering ondervinden, doch wordt erdoor gesteund en gaat
ermee tezamen. Waar geen geopenbaarde overgeleverde waarheid van
algemeen-bindende kracht wordt aanvaard, daar is vanzelf geen plaats voor een,
daaraan ontleende, daaruit afgeleide dogmatische zedelijkheid, met name niet voor
een zedelijkheid in den engeren zin van sexueele moraal. Slechts de uit redelijk
Eenheidsbesef, dat is redelijke zelferkenning voortvloeiende deugd der
rechtvaardigheid is derhalve de ideale Grieksche deugd. Maar de rechtvaardigheid
als beginsel toegepast, doet naar we zagen het leven in een eindelooze verscheidenheid
van daden uiteenvallen. De ware rechtvaardige is niet de in alle maatschappijen
hooggeprezene ‘man-uit-één-stuk.’
Zetten we hiernaast den Middeleeuwsch-Zeventiende-eeuwschen duivel, den
duivel in het algemeen. De Duivel heeft zich, uit ‘laakbaren
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hoogmoed’ uit ‘lust tot kwaaddoen’ tegen God verzet, zoo is de Middeleeuwsche en
ook nog Zeventiende-eeuwsche opvatting. Milton is in wezen niets verder dan de
Middeleeuwen. Dit aanvaarden van het ‘kwaad’ zonder, als de Griek doet, de
drijvende oorzaak, de redelijkheid in dat kwaad op te sporen, spiegelt zuiverlijk de
maatschappelijke rechtspleging. Wie den misdaad gaat verklaren, verontschuldigt
den misdaad - savoir c'est pardonner - en het einde van iedere consequente verklaring
van den misdaad, zou dus de vrijspraak van den misdadiger moeten zijn! Onze
‘verzachtende omstandigheden’ wijzen in die richting, maar ze gaan natuurlijk ook
weer niet verder dan ze voeten hebben, en zoo ziet onze rechtspleging er uit als het
gemoed van een Jood, die het heele jaar door alle Joodsche wetten overtreedt, maar
den Verzoendag in eere houdt: hetzelfde beginsellooze geschipper. De echt
maatschappelijke rechtspleging, de Oud-Testamentische, begeeft zich absoluut niet
in het onderzoek van motieven - denken we nogmaals aan 2 Samuel 6, en aan 2
Koningen 2, - de rechtsplegingen der Katholieke Middeleeuwsche en der
Calvinistische 17e eeuwsche maatschappijen zijn daarvan de getrouwe afspiegeling.
Deze hardnekkige onwil (onvermogen) van den West-Europeeschen
collectief-voelenden mensch om het Kwaad begrijpend als een deel van eigen wezen
te zien, ontneemt aan de Christelijke duivel-figuur elken zweem van innerlijk belang.
Ja, er is in de zuiver-monotheïstische (maatschappelijke, Joodsche)
wereldbeschouwing voor den Duivel eigenlijk heel geen plaats. In een dualistische,
amphitheïstische daarentegen is de Duivel een logische en natuurlijke figuur, in het
oude Parsisme symboliseeren Ahuramazda (Ormoez) en Angromainyu (Ahriman)
als (goede) Lichtgod tegenover (kwade) Duisternisgod in hun eeuwigen strijd het
gansche wereldprobleem, de innerlijke weerspreking van het leven. De Egyptenaren
verbeeldden hetzelfde in Osiris en Typhon, de Indiers weer anders, meer als scheppend
en vernietigend beginsel, en Wishwoe en Schiva -, doch overal staan het ‘goede’ en
het ‘booze’ beginsel als twee gelijkwaardige, althans gelijkgerechtigde en tegen
elkaar opgewassen krachten tegenover elkaar. Waar ‘monotheïsme’ bestaat, rijst
dadelijk de vraag, waarom de ééne, almachtige God den Duivel duldt en voortdurend
de menschen aan hem blootstellend, hen verderft en straft, wanneer ze zich laten
verleiden. Dat is, de vraag zou kunnen rijzen, maar in den monotheïst rijst ze niet,
want
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zijn wezen is juist het maatschappelijke, redelooze en critieklooze.
Hoezeer het waar is dat het monotheïsme (in de zuivere, anthropomorphe,
orthodoxe opvatting -, want alle ‘modernisme’ is min-of-meer verkapt, onverwerkt
en slecht gedurfd pantheisme, en daardoor altijd zoo troebel en half-gaar) in wezen
maatschappelijk-egocentisch is, blijkt uit het feit dat het met al zijn vermeende
verhevenheid in werkelijkheid nooit iets anders dan Volksgoden heeft opgeleverd,
die men met offers (bidstonden en dankdagen) gunstig stemt voor eigen speciale
aangelegenheid. Elke gedachte van waarachtig ‘Alvader’ is (anders dan in bloote
theorie) aan die opvatting vreemd. Men heeft achtereenvolgens den God van
Nederland, van Frankrijk, van Engeland en Duitschland gehad, met en benevens die
der Calvinisten en Roomschen. Het orthodoxe monotheïsme staat nauwelijks hooger
dan het fetischisme, eerbied en vrees zijn daarin één, als bij de primitieve volkeren,
van wie ons Wilhelm Wundt vertelt in zijn ‘Volkerpsychologie’ en eindeloos veel
lager dan het amphitheisme en het Grieksche polytheisme, dat eigenlijk pantheisme
is, met de Moira boven menschen en Goden uit.
In dit monotheïsme is de Duivel als eeuwige bron van het eeuwige Kwaad niet
noodig, wat zulken zien het kwaad niet als eeuwig en niet als noodwendig. Gaat het
anderen slecht, zoo is dat geen kwaad, maar juist goed: ‘God’ heeft alleen te zorgen
voor zijn ‘uitverkorenen’ - de Joden, de Roomschen, de Duitschers, of wie zich zoo
wanen. Worden zij-zelf door rampen getroffen, zoo is dit wraak of straf, want
wraakzucht is in deze lage opvatting een legitiem goddelijk, zoowel als een legitiem
menschelijk instinct. Het Kwaad aan te merken als noodwendig, ware ‘de Zonde’ te
verschoonen, althans begrijpelijk te maken.
In de oudere geschriften van het Oude Testament is dan ook van een duivel niets
te vinden, hij is pas in en door de Perzische overheersching de Joodsche
gedachtenwereld binnengedrongen en tegelijkertijd vergeestelijkt dan de
Jahvé-voorstelling tot die van Ormoez, terwijl Satan optreedt als de Perzische Ariman.
Het troebele en verwarde in de daaruit voortgevloeide Christelijke
duivel-voorstelling, dat we later aan Milton's ‘Paradise Lost’ hopen aan te toonen,
laat zich dan verklaren uit de onverwerkte vermenging van twee
wereldbeschouwingen, de maatschappelijk-monotheïstische en de
individualisch-dualistische.
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Het Christelijk duivelsdrama is, hoe men het ook beschouwe, hoe pompeus men het
opblaze, van de Middeleeuwen af tot en met Milton en Vondel, Klopstock en
Chateaubriand als geestelijk gebeuren gezien (verswaarde buiten rekening gelaten)
volkomen leeg en onnoozel. Het is al hierom geen kunst, omdat het stichtelijk wil
zijn, waarschuwen, leeren en onderrichten, de ware kunst nu is onstichtelijk. De strijd
tusschen God en Duivel is in het geheel geen strijd, daar de uitslag van te voren
vaststaat en de beide partijen niet als gelijken zijn gedacht; het gebeuren mist daardoor
elk diep belang, elke waarachtige beteekenis, waar de eene partij slechts meevecht,
omdat en zoolang de andere dit duldt, daar deze - almachtig zijnde - hem elk moment
naar believen buiten gevecht stellen en zelfs, als hij maar wil, voor goed vernietigen
kan. Van eenige verandering in het wezen der betrokkenen, zooals in Zeus en
Prometheus plaats grijpt, die naar elkaar toegroeien en zich ontwikkelen, is al evenmin
sprake. God is en blijft het volmaakt-goede, de Duivel het volmaakt-slechte; en
diezelfde volmaaktheid Gods sluit uit, dat de Duivel hem ooit iets (als Prometheus
Zeus!) te verwijten zou kunnen hebben, waaraan zijn daad een schijn van recht
ontleent. Want die schijn van recht mag er niet wezen, ze zou in de harten der
toeschouwers en lezers een begin van medegevoel - dat is: een begin van zelfstandig
oordeel! - te weeg kunnen brengen. Laakbare hoogmoed, lust-tot-het-booze - voor
de critische rede een ondenkbaarheid en onbestaanbaarheid - maar waarin de redelooze
maatschappelijke grif gelooft - ziedaar des Duivels eenige drijfveer.
Vanwaar dan, mag men vragen, laat zich de groote mate van belangstelling
verklaren, die het duivelsdrama in de Middeleeuwen van den toeschouwer, in de
Zeventiende eeuw van den lezer ondervinden mocht? Lezen we Milton's ‘Paradise
Lost’ dan vinden we daarin een mogelijke verklaring. Als het zwaarstwegende punt
staat op Satans zondenregister zijn aansprakelijkheid voor het bestaan van den Dood.
Satans dochter heet Zonde - en men leze in het gedicht de uiterlijke beschrijving van
die ‘dochter’ om de onnoozelheid, het gebrek aan wijsgeerig inzicht van den
zeventiende-eeuwschen geest te peilen - met haar parend, wordt hij, in een walgelijke
bloedschande, de Vader van den Dood -, die hier dus ook al, naar wezen en herkomst,
een monster is; de Dood, met wien elk wijsgeer vrede heeft of vrede streeft te hebben.
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Vanwaar die afkeer van den Dood, dat onbegrip van ‘de Zonde?’ Dit laatste hebben
we reeds afgeleid uit het beperkt, egocentrisch wezen, dat de kracht van de
maatschappij is. Gevoel van gemeene schuld aan het gemeene kwaad - ‘zondebesef’
van Shakespeare, van Montaigne, van Rousseau - is hem vreemd en moet hem vreemd
zijn. Uit hem-zelf is dus ‘de zonde’ niet. Uit God evenmin. In elken toonaard zingt
hij zijns Gods volmaaktheid, algoedheid, almacht -, uit dezelfde serviele vrees, die
den Maleier den tijger ‘Toean Rimau’ doet noemen en waaruit de wilde gevaarlijke
dieren ‘heilig’ verklaart, om ze gunstig te stemmen. Het kwaad is dus uit den Duivel.
Ook de dood. Want de egocentrische haat en vreest den dood (ondanks zijn pretentie
op het hiernamaals) omdat de dood hem losrukt van zijn eenig verband, de
collectiviteit, hem geheelen-al vernietigen wil en vernietigen zou, zonder Gods
speciale tusschenkomst. Die zich in de Eenheid weet, beseft dat de Dood hem daarvan
niet scheiden kan en zal althans trachten waardig te sterven -, gelijk dan ook
Montaigne, in navolging van de Ouden, als einddoel van alle filosofie het geduldig
afwachten van den Dood noemt. Die echter, als maatschappelijke, egocentrische, het
zelfconservatisme van de Eenheid reproduceert, kan niet anders dan den Dood en
alles wat ‘des doods’ is (dus ook: alle idealisme) verfoeien.
Waar de Dood een monster is, daar is de Duivel zondebok. Met de eene
beschouwing taant ook de andere; treedt, in het Oostersch pantheisme, een beter
begrip op van den Dood, dan wordt tegelijkertijd ‘de Duivel’ beter begrepen; de
Indische Vernieler heeft niets van het boosaardige en monsterachtige van den
Christelijken duivel.
Met den haat tegen den Duivel hangt de haat tegen den dokter tezamen. Er is
onlangs hier ten lande een academisch proefschrift verschenen, waarin van dien haat,
zich in vroegere tijden vooral uitend in satiriek tooneelwerk, wel uitvoerig wordt
gewag gemaakt, met overvloed van documenten -, maar waarin de eenige vraag, die
hier boven de relatieve verdiensten van puur compilatie-werk uit van belang zou
zijn, weer niet wordt gesteld: vanwaar die haat? Vele antwoorden zullen hier dienen
kunnen, maar voor ons is er verband tusschen duivelshaat en doktershaat. Voor het
egocentrisch onbegrip is de Dood de Booze Vijand, Satan verwekte hem, de dokter
kan hem niet overwinnen en eischt nog daarbij van den mensch het naast-dierbaarst
bezit: zijn lieve geld!
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Zonder den Duivel voor al die onschuldige ‘uitverkorenen’ een gelukzalig dartelen
in een Paradijs, het genot van een Eeuwig Leven -, hoe zou dan de Middeleeuwer,
de Zeventiende-eeuwer, zich ooit kunnen verzaden aan het schouwspel van Satans
smarten en vernederingen? Zijn Godheid, de Volksgod, die zijn zaakjes opknapt, en
niets doet, dan tot persoonlijke genoegdoening van Zijn ‘uitverkorenen’ bereidt hem
dagelijks de zuiverste voldoening voor zijn wrok! Hij zit erbij en geniet, zooals de
- ook altijd brave en schuldelooze - schellinkjesklant in de komedie, wanneer de
Verrader zijn loon krijgt. De denkende in de stalles herkent allicht en in ‘Satan’ en
in den ‘Verrader’ de trekken van zijn eigen wezen, zoo niet onmiddellijk die van zijn
eigen persoonlijkheid. Van dien aard was en is het succes van het Christelijke
duivelsdrama, en om die reden zijn dan Milton en Klopstock, ondanks alle
(half-nationalistische) pogingen van ‘litteraire fijnproevers’, niet te redden voor hen
die ten eenwigen dage ‘Hamlet’ en ‘Faust’ zullen lezen.
Doch diezelfde afgrijselijke duivel - want zelfs geen lichamelijke schoonheid, als
Milton zijn Satan toebedeelde, mag in het hart van den Middeleeuwschen toeschouwer
een glimp van sympathie ontsteken! - dat monster in beestenvellen, sluw en slecht,
kan door den onwetenden boer, door den nederigen poorter overwonnen en verslagen
worden -, niet echter door zijn eigen kracht, uit zijn eigen deugd, maar door het
teeken des Kruises, dat wil zeggen: het symbool van de Kerk, van de collectiviteit,
het symbool van de Autoriteit. Daarvoor en daarvoor alleen, maar daarvoor ook
altijd, wijkt elke demon terug -, maar persoonlijk is geen mensch tegen hem
opgewassen.
Wie eenigszins nader met den geest dier Middeleeuwsche spelen bekend is, ziet
zeer duidelijk en onmiskenbaar de tendentie, om het natuurlijk menschelijk oordeel
(onderscheidingsvermogen, dat critisch vermogen is!) in discrediet te brengen. De
duivel immers is niet alleen kwaadaardig, maar ook slim, vol van het listigst overleg,
waarin de toeschouwer hem niettemin altijd opnieuw, door den minsten wenk van
een onnoozele heilige, ziet falen. Zoo wordt in des duivels list tegelijk het menschelijk
overleg en het persoonlijk oordeel als onvoldoende en ontoereikend gedemonstreerd
en de moraal is dan altijd weer: verlaat u niet op u-zelf, niet op uw deugd, ook niet
op uw oordeel, niet op uw kracht, maar op den
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priester en op de kerk en op den Gezalfde Gods, Keizer of Koning en zijn geheiligde
dienaren -, in 't kort: op alle autoriteiten, die men u aangewezen heeft.
Daarbij komt bovendien nog dit, dat men in vele dier, tot stichting en opbouwing
bestemde tooneelspelen - want in elke krachtige en bloeiende organisatie draagt ook
de kunst uit zichzelf, uit eigen aanleg, een dienend karakter, we zullen dat nog
meermalen kunnen constateeren! - den duivel mirakelen ziet verrichten, die
bedrieglijke nabootsingen der goddelijke mirakelen zijn en waarmee hij den mensch
verleiden wil. Wie nu den duivel, waar hij optreedt in de een of andere schuldelooze,
ja zelfs goddelijke vermomming, volgt en gehoorzaamt, kan daardoor voor altijd
verdoemd zijn -, en hoe zal de feilbare en immer dwalende mensch uitmaken of hij
met het Goede, dan wel met het Booze te doen heeft? Wendt u tot den priester, houdt
u aan de kerk! Alweer en altijd dezelfde strekking: het als ontoereikend en
minderwaardig demonstreeren van het menschelijk onderscheidingsvermogen, met
als natuurlijke moraal een blinde gehoorzaamheid aan, een vertrouwen in de kerk,
de autoritaire collectiviteit. Zelfs Pascal, in zijn merkwaardige brillante beschouwing
over hetzelfde onderwerp (Pensées sur les Miracles) komt in de zeventiende eeuw
tot een volkomen overeenkomstige conclusie: dat men zich in zake de mirakelen
maar aan het geldig gezag houden moet. De den mensch in de kerk en op het (gewijde)
tooneel voortdurend voorgehouden kans om door onwetendheid en verdoling, zelfs
buiten eigenlijk opzet, in eeuwigen jammer te geraken, maakt hem wantrouwig jegens
eigen intelligentie en klinkt hem aan handen en voeten gebonden, in een toestand
van volslagen onmondigheid vast aan de autoriteiten. Van eigen deugd en eigen
kracht niets meer verwachtend, ziet hij in uniforme ‘genademiddelen’ zijn eenig heil.
Dat in dezen geestestoestand van ‘critiek’ op die autoriteiten geen sprake is, spreekt
vanzelf. Het maatschappelijk-voelend gemoed eert de autoriteiten, omdat ze de
autoriteiten zijn, krachtens ingeschapen instinct. Deze gehoorzaamheid laat geen
plaats voor critiek, dat is voor: onderscheidingsvermogen. En in dit onvermogen tot
redelijke en zedelijke onderscheiding - het kenmerk van den gehoorzame, den
dienende - staat dan ook de groote Dante volkomen gelijk met den geringsten poorter.
Zijn opvatting en beschrijving van den Satan in de Divina Commoedia is zuiver
middeleeuwsch. En
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hoezeer de veroordeeling dezer Oppositie-figuur bij uitnemendheid tezamenhangt
met de veroordeeling van de oppositie in het algemeen, blijkt uit het feit dat we daar
onder in die hel, in een poel van jammer en vuil, dieper verdoemd dan de vulgaire
bedriegers, de verleiders, de valschmunters en woekeraars uit de hoogere hellesferen,
gezamenlijk in den drievoudigen muil van den Duivel aantreffen, Judas, Cassius en
Brutus, ‘de drie aartsverraders van het menschelijk geslacht.’ Geen zweem van
zedelijk onderscheid tusschen den eenen man, die zijn meester verkocht voor twintig
zilverlingen en den anderen man, die deed, wat hij meende te moeten doen; de zuiver
maatschappelijke, de Oud-Testamentische maatstaf, die daden aanmerkt en geen
motieven, zonder de moderne concessies der ‘verzachtende omstandigheden’,
uitkomsten en geen bedoelingen. Geen spoor natuurlijk nog van besef in de
betrekkelijke noodzakelijkheid en het betrekkelijk goed recht van elkeens inzicht en
elkeens handelwijze. Overal uit Dante's geschriften blijkt trouwens zijn vereering
voor de Romeinsche Keizers, die hij beschouwt als rechtstreeks - bijkans onfeilbaar
en onschendbaar als God-zelf - hun macht ontleenend aan de Goddelijke macht. Dat Rome de wereld veroverd heeft, acht hij een volkomen legitieme daad, billijk
resultaat van een oordeel Gods, die eens-voor-al richtte tusschen Rome en de rest
van de aarde, Rome de heerschappij toewees en daarmee elk ander bij voorbaat tot
onderwerping aan Rome verplichtte!
God heeft trouwens duidelijk bewezen dat hij het Romeinsche Keizerrijk erkende,
immers heeft hij zich gedurende het bestaan van dat Keizerrijk in het vleesch te
begeven - zich bij zijn leven onderworpen aan Keizer Augustus en zijn doodsoordeel
aanvaard van Pontius Pilatus! Ziedaar Dante's haat tegen Brutus verklaard,
tegelijkertijd een pronkjuweel van middeleeuwsche egocentrische logica. Het komt
niet in Dante op, Brutus' van het zijne afwijkend oordeel ook maar eenigszins te
eerbiedigen. Men is Roomsch of schurk, gehoorzaam Romeinsch onderdaan of
misdadiger. Vergelijk hiermee het bekende pleidooi van Montaigne ten gunste van
Julianus den Afvallige, onder de algemeene formule, dat men toch niet altijd en
uitsluitend de menschen beoordeelen mag naar hun houding tegenover het
Christendom. En toch was Dante, het behoeft nauwelijks gezegd, een eindeloos veel
grooter geest dan Montaigne. Maar in Dante stond de intelligentie, die critisch
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is en critiek beduidt, onder de heerschappij van haar eigen vijand: het vertrouwen
(blind) in de collectiviteit. In Montaigne was, door werking van de Eenheid, die
intelligentie innerlijk bevrijd en daardoor in haar kleineren omvang, zuiver en
onvertroebeld, van alle tijden. We zullen binnenkort Dante's Brutus-opvatting
vergelijken met die van Michel Angelo en die van Shakespeare - dat is: die van
Middeleeuwen met die van de Renaissance, ten einde in dat verschil weer de
bevestiging te vinden van ons uitgangspunt, dat de al of niet maatschappelijke
gezindheid in een menschengeslacht zich uit in de beoordeeling der oppositie.
Voor het oogenblik willen we, samenvattend, nog eens vaststellen dat de Eenheid,
na in den geest van het zuivere Christendom tot zelferkenning en zelfopheffing te
zijn geraakt, in de middeleeuwsche collectiviteit zichzelf ontvliedt, waardoor het
autoriteitsbeginsel, het beginsel van de uniformiteit, met alles dat ermee samenhangt,
de overhand verkrijgt.

Het Individualisme in het Humanisme.
In de Middeleeuwsche kerkelijk-maatschappelijke collectiviteit is dus de Eenheid
zichzelf ontvloden, tot eigen handhaving, doch in hetzelfde moment dat die
zelfhandhaving zich openbaart als verstarring, zoekt de Eenheid weer zichzelf terug,
ten einde in zelfherkenning eigen verstarring te verbreken. Voor onzen aanblik schijnt
het, dat alle individualisme dood is in de middeleeuwen en dat de aardbeien dood
zijn in den winter, geen van beiden is waar, maar wel is waar, dat individualisme
evenmin zichtbaar kan bloeien in de middeleeuwen als aardbeien in den winter.
Winter en lente glijden langs elkaar heen, het is al lente, terwijl het nog winter is, ja,
precies als de winter begint, gaan de dagen lengen, juist als de draaibrug zich sluit
aan den wal, draait hij er weer van weg; waar de Eenheid zich volkomen verstart in
zelfvergetelheid, ontwaakt de Eenheid tegelijkertijd tot nieuwe zelferkenning. En
wanneer deze, als individualistisch willen en moeten, voor ons zichtbaar wordt, dan
is ze feitelijk alweer voorbij. Net als de mazelen, zijn de groote geestelijke
mouvementen verstreken, zoodra ze hun ‘uitslag’, hun projectie in het werkelijke
leven vertoonen, zoodra hun beginselen geduld, erkend en bevestigd worden.
Zoo is de zelfherkenning van de Eenheid - het nieuwe indivi-
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dualisme, dat als Renaissance en Reformatie, tot uiting komen zal, al diep in de
middeleeuwen terug, op te sporen.
Men hoort niettemin nog steeds beweren, dat de Hervorming en de Renaissance
door de misbruiken, de verdorvenheid en de tyrannieke domheid der Middeleeuwsche
kerk te voorschijn zijn geroepen en dat ze daar zonder zouden zijn uitgebleven. Dat
een bepaalde nieuwe geestesstrooming wordt te voorschijn geroepen, door een andere,
afloopende geestesstrooming is echter ondenkbaar en strijdig met een richtig besef
van wat Eenheid beteekent. In het algemeen druischt elke leer van ‘onderlinge
invloeden’, waarmee vooral in de kunstgeschiedenis zoo lichtvaardig wordt
omgesprongen, evenzeer tegen de Eenheidsgedachte als de ‘vrije wil.’ Voor zoover
‘onderlinge invloeden’ werkzaam zijn, kunnen ze dit alleen volgens bepaalde
grondslagen. m.a.w. de inwerkingen van geestesgesteldheden op elkaar is dan evenzeer
bepaald en geregeld als de inwerkingen van verschillende stoffen op elkaar,
waaromtrent de scheikunde ons onderricht. Neemt men een Leidend Beginsel aan,
dan is er ook nergens plaats voor vrijheid en geen scheppingswerk denkbaar buiten
het Universeele. Invloed uitoefenen - zelfstandig - zou beduiden creëeren, en is als
zoodanig onaannemelijk. Een leer, een uit de Eenheid afgeleide theorie van geestelijke
wisselwerkingen laat zich zeer wel denken, maar dit zou dan heel iets anders zijn
dan de ijdele willekeur en de barbaarsche fantasie der hedendaagsche theorieën, waar
schier automatisch alle levensverschijnselen aaneen worden gekoppeld in de
slavenketen van oorzaak en gevolg, zonder samenhang en vaak zonder den minsten
grond.
Wie het wezen van den scheppenden kunstenaar kent - en dat zijn tenslotte in
hoofdzaak de scheppende kunstenaars zelf - weet wel, ook zonder steun van zijn
logisch inzicht, dat van onderlinge invloed van de eene kunst op de andere geen
sprake kan zijn. De half-bewuste toestand van den kunstenaar belet hem reeds het
volledig begrijpen van eigen kunst -, hoeveel te minder kan hij dan andermans kunst
begrijpen, zoodanig dat dit begrijpen van invoed zou zijn op zijn eigen onbewust
scheppingswerk. Het onbewuste voedt zich aan het bewuste evenmin als vleesch de
dorst lescht en water den honger stilt.
Zeker is het waar dat de kunsten in eenzelfden tijd een innerlijke verwantschap
vertoonen. Evenzoo is het waar, dat kinderen uit één gezin op elkaar gelijken. Ook
is het waar dat een Turk en
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een Noor, als ze verliefd zijn, dezelfde dingen zeggen, maar dit beteekent niet dat
ze elkaar napraten, ze verstaan elkaar niet eens. Zoo zeggen in eenzelfden tijd de
leidende menschen dezelfde dingen, elk in zijn taal en elk naar zijn aard, hun
gemoedsstemming is dezelfde, maar ze weten het niet, ze kunnen elkaar niet alleen
geenszins verstaan, maar ze schelden elkaar uit en bestrijden elkaar.
Denken we in dit verband aan het schilderende jonge meisje ergens in een stadje
van Noord-Duitschland, van wie Hermann Bahr vertelt in zijn boek over
Expressionisme. Haar schilderwerk was zoo, dat elkeen haar voor gek hield en zijzelf
tenslotte ook, schoon ze niet anders kon, want ze zag de dingen zoo. Ze zag als
Matisse! Zonder ooit iets van futuristen en expressionisten te hebben gehoord. Deze
dingen zijn volkomen natuurlijk, in letterlijken zin, als we ons den mensch maar niet
steeds hoogmoediglijk buiten en boven de natuur, als een vrijmachtig en zelfstandig
wezen denken, maar in de natuur, met al het andere, gebonden en persoonlijkonvrij.
Dan beseffen we dat we zien naar dat onze oogen zijn ingesteld, en dat onze
persoonlijke verkiezing hierin geen rol speelt, dan erkennen we, dat er geestelijke
seizoenen zijn, zoo goed als natuurlijke seizoenen en dat menschengeslachten hunne
vruchten dragen, als boomen -, de eeuwige productie aan ‘waarheid’ en ‘schoonheid’,
die niets dan de buitenzijde der eeuwige Bewustwording is. Indien dat steeds werd
ingezien - maar het mag en kan niet steeds worden ingezien, want dit inzicht duidt
op Eenheidsgevoel en behoort als zoodanig tot het ‘onmaatschappelijke’ complex,
- dan zouden we niet in Pierson's Calvijn-studieën als ‘treffende bijzonderheid’
meegedeeld vinden, dat de boeken en schrijvers, welke Calvijn uit de enorme
voorhanden zijnde theologische en scholastieke litteratuur bijzonder aanbeveelt,
dezelfde zijn, welke door Luther worden aanbevolen en genoemd, zonder eenig
verband en overleg. Deze zelfde schrijver vermeldt dan op een andere plaats met
blijkbare aarzeling en zelfs niet zonder eenig wantrouwen Calvijn's betuiging in zijn
brief aan Kardinaal Sadolet, dat hij uitsluitend door Gods rechtstreeksche mystische
tusschenkomst de zekerheid verkreeg omtrent het wezen van de Schrift als eenige
en onfeilbare waarheidsbron -, had niet veertien jaar tevoren Le Fèvre hetzelfde
uitgesproken?
Maar bewijst dit iets tegen de ‘mystische tusschenkomst Gods’ tegen de openbaring
van binnen uit en zonder eenigen invloed
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van buiten? Volstrekt niet. In die tijden ‘openbaarde God’ die dingen aan allen, die
voor eenige openbaring vatbaar waren, dat wíl zeggen: alle levende geesten droegen
in hetzelfde seizoen dezelfde bloesem; gelijk nu, gelijk eeuwig.
Balthazar Bekker en Pierre Bayle waren tijdgenooten; ze schreven omstreeks
denzelfden tijd een geschrift tegen het kometen-bijgeloof; ze kenden elkaar niet; ze
waren eenvoudig beiden doortrokken van den in hen kiemende achttiende eeuwschen
geest van twijfel en scepticisme -, ze waren ‘scheppende werktuigen’ - maar hun
scheppen was sloopen; ook sterven is Leven - tot eenzelfde taak bestemd. Toen Pierre
Bayle van Balthazar Bekker vernam, kon de geestelijke voorlooper van Voltaire en
van Kant, ‘De Betooverde Wereld’ van den radicalen dominee niet waardeeren; hij
ging hem te ver. Schopenhauer verfoeit Hegel en zegt voortdurend dezelfde dingen
als deze gehate ‘charlatan en broodfilosoof’. Wie Robespierre met Kant vergelijkt,
begaat absoluut geen ongerijmdheid, Heine formuleert op zijn scherpe wijze de
overeenkomst aldus: Robespierre heeft een Koning, Kant ‘le bon Dieu’ geguillotineerd
-, wat zeggen wil, dat in geen van beiden ook maar eenig respect voor overgeleverde
waarheden en traditioneele instellingen, dat is: geen autoriteitsontzag aanwezig was;
een karakteristieke trek van dien tijd van brekers en sloopers. Maar wat zou de filosoof
zelf van de vergelijking gedacht hebben? Het is duidelijk, dat hier van ‘onderlinge
beïnvloeding’ geen sprake kan zijn. De Engelsche dichters van de Lake-School Coleridge bijvoorbeeld - verfoeiden, voor zoover zij ze begrepen, de Spinozistische
wereldbeschouwing, maar hun kunst is puur pantheïstisch. Er is verwantschap tusschen
Calvijn en Rabelais, maar allerminst sympathie. Byron's ‘Manfred’ en Lermontof's
‘Demon’ vertoonen sterke overeenkomst -, de dichters hebben elkaar niet gekend.
Over de treffende gelijkenis tusschen Vondel's Lucifer en Milton's ‘Paradise Lost’
heeft men in een brochure als over een ‘litterary curiosity’ geschreven. Zoo kunnen
we doorgaan. En is er iets verbazingwekkends in? Het tegendeel zou ons moeten
verbazen. Wie is verbaasd, die in de lente rondreist en ook buiten zijn eigen tuin en
zijn eigen land de appels tegelijk ziet aangegrepen door den drang om te bloeien, en
overal de dieren minnend en parend? Zooals de wisseltand uitvalt, wanneer de nieuwe
volgroeid is en de slang haar oude huid afwerpt, wanneer daaronder de versche
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is voltooid - zonder dat men van ‘invloeden’ dier twee huiden op elkander spreekt zoo gaat een oude beweging, een oude instelling, een vermolmde kerk of maatschappij
ten gronde, wanneer het nieuwe gereed is, volgroeid, rijp om zich op zijn beurt te
doen gelden. En dit nieuwe vormt zich onafhankelijk van het oude, uit den levenswil.
Critische geesten worden geboren, niet gemaakt. Maar ze worden alleen dan geboren,
als de Eenheid hen noodig heeft om in hen tot zelfherkenning te komen en door
middel van hen eigen verstarring - de collectiviteit, waarin de Eenheid zich vergat te verbreken en te sloopen. Zooals we zeiden laat zich de geest der latere
Renaissancisten tot diep in de middeleeuwen opsporen -, zooals de nog vol-geloovige
geesten van de neergaande zeventiende eeuw reeds de grondslagen legden van het
achttiende eeuwsche critische denken, de grondslagen van een levensbeschouwing,
die ze zouden hebben verfoeid, als zij zich die hadden kunnen voorstellen. Maar juist
daarom bleef ze de ware zin van hun werkzaamheid verborgen.
Van nature toch heeft de mensch het leven lief en schuwt hij den dood, ook als hij
den dood niet degradeert, gelijk in het Christelijke dogma geschiedt. Hij heeft alles
lief, wat met het leven tezamenhangt, het opbouwen, het stichten, het stellen. En toch
is dit alles bederf. En al, wat goed is, is dat wat sloopt, wat ontbindt, wat opheft. De
historie bevestigt ook hier wat de rede leert, dat de geestelijk-onvolwassene mensch
dit besef niet dragen kan en dat het hem dus niet wordt geschonken. Elk hervormer
meent, dat hij de maatschappij gaat verbeteren, niet sloopen; de gedachte dat hij
‘afbrekend’ werk doet, zou hem ondraaglijk zijn.
Luther heeft nooit een breuk met de Kerk, doch de inwendige herstelling van de
Kerk gewild. Dat de collectieve onredelijkheid en de persoonlijke redelijkheid zich
niet mengen laten, maar alleen elkaars vijanden kunnen zijn, mocht hij niet beseffen,
kon hij niet beseffen. Later, toen de maatschappij-brekers zich wel rekenschap gaven
van hun taak, wel wisten dat ze kwamen om te ‘ontbinden’, voegde zich bij hun
voornemen om de maatschappij, waarin ze leefden te breken, het andere voornemen
om daarna een nieuwe, betere te bouwen: dit is de droom geweest van de Fransche
Revolutie. Ze konden al wel de gedachte dragen, dat ze sloopers, maar niet die, dat
ze uitsluitend sloopers waren. En zelfs Jezus worden door den Evangelist woorden
van dezelfde strekking in den mond
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gelegd in Mattheus V:17: ‘Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten
te ontbinden, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen’ -, terwijl
voor elk onpartijdig Bijbellezer het N.T. de volkomen weerlegging van het O.T. is,
letterlijk de ontbinding (opheffing) van de daarin nagestreefde uniformiteit in wet
en voorschrift.
Ja, de groote wijze Socrates, die alles aandurfde, kon niet leven met het besef dat
hij niets deed dan ontwrichten en neerhalen. Voor zich zelf erkende hij eigen steriliteit
en vergeleek zichzelf met een vroedvrouw, die zelf geen kinderen baart, doch anders
kinderen ter wereld helpt komen. Zelfs hij kon het niet stellen zonder de illusie dat
hij opbouwde, stichtte, rechtstreeks bijdroeg tot het leven. En hij vergat, dat al zijn
zorgen, al de bijstand die hij anderen verleende als accoucheur van hun ongeboren
gedachten, als vroedmeester en heelmeester van hun gebreken, rechtzetter van hun
kromme redeneeringen, in laatste instantie tot oogmerk had anderen juist zoo te
maken als hij zelf was, hen ertoe te brengen hunne gedachte-kinderen onmiddellijk
na de geboorte te vondeling te leggen.
Zoo zijn dus de wegbereiders der groote individualistische mouvementen allen
gekomen om te ‘ontbinden’ en allen wanen ze te zijn gekomen om te ‘vervullen.’
Hier laat zich de Redelijkheid weer noemen Voorzienigheid en zelfs Genade. En
aldus zullen we het conflict tusschen de neergaande Middeleeuwsche Maatschappij
en het opkomend Renaissance-individualisme moeten beschouwen als het
zelfbevrijdingsproces der Eenheid die daarvoor eigen verstarring breken moet, tot
het voltrekken van welk proces twee groepen, twee generaties, als twee legerscharen
toegerust met onderlingen haat, op elkander worden ingejaagd.
Die haat tegen de bestaande maatschappij treedt niet op als reactie, doordat de
maatschappij verdorven is, maar omdat er een ander geslacht is geboren, dat anders
ziet en anders wil. Deze zouden de maatschappij, waarin ze optreden, evenzeer haten,
ook al waren (wat ondenkbaar is) hare instellingen onbedorven, om het wezen dier
instellingen. De in een maatschappij of Kerk opgaande mensch - Dante! - merkt de
onvolmaaktheden van wat hem lief is, even weinig op, als de hand haar eigen
temperatuur. Wie van binnen uit anders is, die alleen merkt de zwakke en rotte
plekken van wat hij krachtens zijn natuur reeds haten
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zou, ook al ware het betrekkelijk onbedorven. Doch deze critische geesten, deze
sloopersgeesten, komen alleen waar een uitgeleefde organisatie gesloopt moet worden,
als aaskevers, waar een cadaver ligt, doch het cadaver produceert de aaskevers niet.
Geen causaliteit, maar coincidentie. Doch zoo een cadaver geen aaskevers maakt,
het voedt ze wel, en zoo een neergaande maatschappij geen critische geesten verwekt,
zoo voedt toch de aanschouwing van het verval hun wezens kern en het is in de
misbruiken en de schijnheiligheid dat ze stof vinden voor hun critiek, die in wezen
tegen het wezen der maatschappij als zoodanig is gericht. En een neergaande
maatschappij is altijd schijnheilig, daar juist het kenmerk van haar nedergang is, dat
niet langer de besten haar steunen, maar de geringsten; de gaafsten en zuiversten
gaan altijd in de voorhoede; gelijk we nu en later zullen zien. In de krachtigste geesten
komt de Eenheid tot zelferkenning, in de braafste gemoederen doet zich die
zelferkenning als rechtvaardigheid voor -, later zal in de krachtigste geesten van een
volgend geslacht de 'Eenheid zich weer het volledigst vergeten -, de besten gaan
altijd in de voorhoede, dat is: soms naar het Individualisme toe, maar soms ook ervan
af. Wie de neergaande kerkelijk-maatschappelijke organisatie nog dienden, waren
dus diegenen, in wie vadsig belang, laffe vrees en domme verblindheid
overheerschten. Dit begrepen de machthebbers, daarin was het laatste bolwerk van
hun macht en dit uitte zich weer uit het (in de Inleiding als ‘noodzakelijk’ ontvouwde)
wantrouwen jegens den sobere, blijkend uit een mededeeling van Erasmus, dat men
in het klooster, waar hij zijn jeugd doorbracht, naar hartelust zich bedrinken, maar
geen Grieksch lezen mocht.
Aldus groeit dan het Humanisme - met de Reformatie en de Renaissance, die er
als twee naar tegengestelde richting vloeiende stroomen aan ontspringen - als
tegenstrevend individualistisch mouvement in de Middeleeuwsche collectiviteit.
Want Christendom en Renaissance zijn in dien zin één - hoe ‘paganistisch’ de uitingen
en voortbrengselen der Renaissance mogen wezen. De Christelijke uitspraak ‘Het
Koninkrijk Gods is binnen in U’ beduidt hetzelfde als de woorden, al dan niet aan
Heraklitus ontleend, van den brillanten en zeker niet ‘Christelijken’ Pico della
Mirandole ‘De mensch is de maatstaf van alle dingen’ - als Benvenuto Cellini's ‘Ik
draag mijn maatstaf in mij-zelf,’ als uitingen gelijk die van Leon-Battista
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Alberti ‘de mensch is geboren om te worden wat hij wezen wil’ - en zooveel meer
van dezelfde strekking, dewelke is: het (individualistisch) verwerpen van de
collectieve moraal, de collectieve deugd, van elke collectieven maatstaf, waarbij de
verschillen in uitkomsten en handelwijzen ontstaan door het verschil in toepassing,
daar de menschelijke neigingen en de mogelijkheden talloos zijn en ‘individualisme’
in den een is ‘zelfverguizing,’ in den ander ‘zelfverheerlijking,’ in den een zich richt
op zedelijke bevrijding, in den ander op zinnelijke bevrijding, in al deze graden en
staten niettemin individualisme, verlangen en drang ‘zichzelf te zijn,’ in een min of
meer bewust besef van het ontoereikende van elke collectieve maatstaf, en het
onzedelijke van elke collectieve moraal.
Het individualistisch willen (of moeten) heeft tot bestemming, zagen we, om het
maatschappelijke willen (of moeten) wanneer het verstard is, te ontbinden, uiteen te
breken, doch daar de maatschappij, waarin het optreedt, niet steeds op dezelfde wijze
is ingericht, kan het individualisme ook niet altijd dezelfde eischen stellen. Ook de
maatschappijen zijn altijd hetzelfde en altijd anders -, zooals de figuren in een
kaleidoscoop altijd anders zijn, en toch altijd hetzelfde, in zooverre als ze uit dezelfde
deelen opgebouwd zijn.
Het Christelijk individualisme, optredend in de toenmalige Romeinsche
maatschappij, die men ons algemeen (denken we aan de werken van Arthur Drews
en anderen) als nuchter en brutaal-militaristisch en materialistisch beschrijft, nam
dus vooral een ethisch karakter aan, zijn maatschappij-critiek kwam voort uit de
vervanging van collectief-zedelijke waarden door persoonlijk-zedelijke waarden -,
het Renaissance-individualisme trad daarentegen op in een maatschappij, waarvan
de vormen en dogma's de verstarde Christelijke voorschriften en symbolen waren
(behalve dat ze, als elke collectiviteit, in wezen materialistisch en militaristisch was)
en waarin behalve maatschappelijke onderworpenheid nog een ‘Christelijke’
nederigheid, als schijn-vroomheid, en onthouding van critiek en eigen oordeel werd
gevorderd. Daardoor nam het aanvankelijk eerst een intellectueel en zelfs een
materialistisch karakter aan.
En daardoor trok het hart der Humanisten niet zoo sterk naar het Christelijk
individualisme als naar het Grieksch individualisme. Daarin herkenden ze eigen
wezen, op wonderbaarlijke wijze -, want met behulp van bronnen, die een nuchter
geleerde in onze
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dagen onvoldoende zou achten voor schooljongenskennis. Ja, als we lezen van dat
gloeiende enthousiasme dier eerste Humanisten voor Griekschen geest en Grieksche
schoonheid, die hun - en de taal natuurlijk waren ze nauwelijks machtig - tegenstraalde
uit de luttele, vaak vervalschte fragmenten, die Byzantijnsche bedriegers hun
verkochten, dan denken we onwillekeurig aan de geheimzinnige ‘Stem des bloeds’
- of aan dat wonderlijke instinct van den boom in drogen grond, die meters ver zijn
wortels uitzendt naar een vochte plek in de nabijheid. Zóó, als door nevelen, als over
afstand en tijd, leerden deze menschen van de Grieksche denkers en dichters wat
vorige geslachten verborgen was gebleven, en wat lateren geslachten, choon tienmaal
beter onderlegd, en veel geleerder, weer onbegrepen voorbij zou gaan. Want ‘begrijpen
is zijn’ en de Renaissance heeft in het beeld van de innig-vereerde Oudheid zichzelf
teruggevonden en aanbeden. Alle kennis is zelfkennis.
Heeft men niet de geweldige taak van de Renaissance genoemd: De ontdekking
van Mensch en Wereld? Maar menschenkennis en wereldkennis zijn maar andere
woorden voor zelfkennis. Er is geen andere dan deze kennis; bewustwording -, zoo
mag dan de formule eenvoudig luiden: de Renaissance beteekent de terugkeer van
den mensch tot zichzelf, tot de Eenheid, van de Eenheid tot zichzelf. In de Renaissance
komt de Eenheid tot besef van zichzelf terug en dit beduidt in eersten aanleg de
vervanging van collectiefzedelijke onderscheidingen door individualistische, waarin
zich de Eenheid herkent en daarna deopheffing van alle onderscheidingen.
Het verwerpen van de collectieve maatstaf van ‘goed’ en ‘kwaad’ treedt op als
symptoom van onmaatschappelijke gezindheid en wordt dus altijd vergezeld van een
geringschatting voor maatschappelijke distincties in den zin van ‘stand’ ‘rang’ en
‘geboorte’. In het Christendom gaat het verwerpen van de Wet gepaard met het
verachten van maatschappelijke glorie en bezit - in de Middeleeuwen gaat het
critiekloos gehoorzamen aan wetten en autoriteiten gepaard met een overmatige
achting voor rang, stand en geboorte, met alles wat ermee samenhangt; het een zoowel
als het ander vloeit voort uit hetzelfde maatschappelijk instinct. In het O.T. is alles
Wet -, doch Christus beroept zich op de rede en op de natuur (gelijkenissen van de
vogelen en de lelien), in de Middeleeuwen is het alles weer Wet en autoriteit -, de
Renaissance spiegelt zich (herkent eigen wezen) opnieuw aan de natuur. De natuur
is
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de vijandin van kerken en maatschappijen. De natuurpoezie der Grieken en hun op
de natuur geïnspireerde beeldende kunst vindt gedurende de gansche Renaissance
de grootste bewondering en navolging allerwege -, later, over de dogmatische
zeventiende eeuw heen, zal Rousseau weer zichzelf in Petrarca herkennen. Montaigne
wordt nimmer moede zijn innerlijke ervaringen te toetsen aan de natuur, zij bevestigt
hem in zijn ‘scepticisme’, zij leert hem reeds, dat alle ‘goed’ tegelijkertijd ‘kwaad’
is en voert hem onbewust bijna tot het opheffen van alle vaststaande zedelijke
waarden, dezelfde natuur, die voor den maatschappelijke en kerkelijke het ‘onbezielde’
is en die nimmer door den Middeleeuwer om haar zelfs wil is gadegeslagen en
bewonderd, waaraan hij slechts de uniforme symbolen van zijn uniforme
heiligen-vereering ontleende.
Het opheffen van de (maatschappelijke) distinctie tusschen ‘mensch’ en ‘natuur’
brengt alle natuurlijke uitingen weer in eere: de (zinnelijke) liefde in de eerste plaats
en daarmee de vrouw. Waar de liefde een zonde is, is de vrouw veracht en gevreesd
als de verleiding. ‘De armen van de vrouw zijn de netten des duivels’ - leerden de
Middeleeuwsche kerkvaders -, in de Renaissance komt, met de liefde, ook de vrouw
naar we weten pas tot haar recht.
Dit tot haar recht komen van de vrouw hangt ook nog op andere wijze samen met
de vermindering van het maatschappelijk instinct, het beduidt verslapping van het
gevoel voor tucht en onderworpenheid. Deze doet zich ook in de opvoeding der
kinderen gelden. Waar de koning zich als een goddelijk wezen boven zijn onderdanen
stelt, stelt zich (door eenzelfde instinct) de vader als een onaantastbare macht boven
zijn kinderen -, wijzigt zich de eene verhouding, dan wijzigt zich tegelijk ook de
andere. De Renaissance-vorst verkeert op voet van gelijkheid met diegenen zijner
onderdanen tot wie hij zich persoonlijk aangetrokken voelt -, en Montaigne, in wiens
‘Essais’ men de samenvatting van gematigde Renaissance-moraal vindt, denkt over
de opvoeding reeds precies als Rousseau! ‘De ouders zijn er voor de kinderen’ is het
pendant van het: ‘Vorsten zijn er voor de volkeren’ van Frederik de Groote. In de
Middeleeuwen en in de zeventiende eeuw is de verhouding in beide gevallen die van
blinde gehoorzaamheid van de zijde van kind en onderdaan, ongebreidelde tyrannie
van die van vader en vorst.
Logisch hangt daarmee tezamen de verhouding tot het dier.
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In de egocentrisch-anthropocentrisch-geocentrische wereldbeschouwing heet het
dier geschapen ten behoeve van den mensch en dit dogma is slechts de formule van
een gevoel van superioriteit en onverschilligheid ten opzichte van het dier. In de
Renaissanceverdwijnt het jacht-instinct (Montaigne erkent, het genoegen van de
jacht niet te begrijpen) in de Middeleeuwen was de jacht een ‘nobel’ vermaak. Na
de Renaissance keert, met het Christelijk-monarchaal dogma, ook het jacht-instinct
terug. Met de Revolutie vermindert het en verdwijnt het, en het vegetarisme
(gevoels-pantheïsme) openbaart zich het eerst in de revolutionaire, anti
maatschappelijke geesten Shelley en Byron.
De maatschappij heeft tot haar verdediging den soldaat noodig en wel die soort,
welke niet voor loon, maar uit overgave zijn werk verricht. Zal een maatschappij
goed verdedigd worden, dan moet ze voor dat slechtste werk de beste menschen
hebben. De krijgsheld is altijd dus de sympathieke zot. De blinde zelfexaltatie van
den krijgsheld en de geëxalteerde bewondering die de maatschappij voor hem koestert
behooren tot het complex der collectieve instincten, en daarmee hangt tezamen de
bewondering voor alles wat tot het krijgsmansberoep behoort, behendigheid,
lichaamskracht en physieken moed.
Omdat dit zoo is, zien we altijd in individualistische perioden een
anti-militaristische gezindheid, die zich overal in de litteratuur van de Renaissance
en de achttiende eeuw laat opsporen en waarvan we ter zijner tijd curieuze
voorbeelden zullen geven.
De onverdraagzaamheid is de voorwaarde voor het instandhouden van Kerken en
Maatschappijen. Verdraagzaamheid vervaagt de grenzen, heft de distincties op,
beduidt oplossing, ontbinding. De Joden in het Oude Testament zijn furieus
onverdraagzaam: zij zijn uitverkorenen en de rest is drek. De Middeleeuwer heeft
tegenover alles wat niet tot zijn kerk behoort, dezelfde opvatting; de zeventiende
eeuw precies zoo. Egocentrisch is onverdraagzaam, is maatschappelijk.
De Renaissance is verdraagzaam. Montaigne walgde van al den lasterpraat over
den grooten Julianus alleen omdat deze geen Christen verkoos te zijn. Zijn apologie
- waarin hij vooral de verdraagzaamheid prees van den illustren Apostaat, bezorgde
hem vijanden, maakte met zijn lofrede op den ‘ketterschen’ dichter Théodor de Bèze,
dat het door hem geambieërde Romeinsche
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burgerschap hem bijkans ontging -, hij kon het eenvoudig niet laten, in het licht zijner
rede had zich de botte stompzinnigheid der collectiviteit, die alles beoordeelt van
één hoek uit en het recht van anders te zijn eenvoudig niet admitteert, te duidelijk
geopenbaard. De zeventiende eeuw is dan weer egocentrisch, hoogmoedig, vol
‘Christelijke’ verwatenheid jegens Heidenen -, de achttiende eeuw is weer
verdraagzaam, grenzen-vervagend, onmaatschappelijk.
We hebben gezien, dat de humor, als critisch inzicht in het relatieve der waarden
- een begin van hunne opheffing - anti-maatschappelijk is. De Middeleeuwen hebben
den grooten, fijnen humor niet gekend, evenmin de zeventiende eeuw, over het geheel
genomen, maar in de groote geesten van Renaissance en achttiende eeuw kwam de
humor, de satire in al hare vormen, tot den hoogsten bloei: Erasmus en Montaigne Voltaire en Lessing.
Dit zijn dan eenige der verschijnselen van een complex 't welk ons de overdenking
reeds als ‘onmaatschappelijk’ heeft doen kennen, waarvan we in de
anti-maatschappelijke Renaissance-litteratuur overal de bevestiging vinden.
De vroegste satiren, de briefwisselingen van Petrarca en Poggio, van Manetti en
Niccolo Niccoli met hun tijdgenooten bevatten reeds overal de spottende uitlatingen
tegen de exaltatie en de opgeblazenheid der ridders in litteratuur en in leven, waarvan
Don Quichotte de levende parodie zal zijn.
Bij de ‘nobele vermaken’ van den adel, het in de maatschappij als edel bedrijf,
immers als bewijs van rijkdom en vrijheid, aangemerkt jachtvermaak, de onnoozele
valkenjacht, de ridderslag en andere ceremoniën, het barbaarsche en pompeuze
tournooi, de gansche moeizame etiquette waarbij vorige geslachten een doodelijken
plechtigen, bijkans heiligen ernst bewaarden, kan dit nieuwe geslacht een lach van
superieuren spot niet inhouden. Zóó werd later door Mirabeau gedonderd met
schamperen spot tegen de roode hakken en de andere uiterlijke distinctie-middelen
der toenmalige ondergaande maatschappij, zóó wordt heden ten dage, en uit
overeenkomstigen gemoedstoestand over ridderorden, adelbrieven, en heraldiek
geschreven en gesproken door moderne individualisten.
Want in het individualisme spiegelt zich immers de drang der Eenheid om in
redelijke verscheidenheid zich zelf te herkennen, waarbij dus voor het aldus ingestelde
individu het louter-maatschappelijke vanzelf een zinledig, star-automatisch en
daardoor be-
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lachelijk aanzien krijgt. De daarbij aangevoerde argumenten - in het algemeen een
beroep op billijkheids-gevoel en redelijkheidsgevoel - zijn niets bijzonder
scherpzinnig, wat dat aangaat zou een Middeleeuwer zoo goed als een Renaissancist,
een maatschappelijk geleerde zoo goed als een onmaatschappelijk wijsgeer ze kunnen
bedenken, ze wijzen dus niet op een verscherping van de intelligentie, maar op een
bevrijding van de intelligentie. Het zijn altijd dezelfde simpele redenen, die men
aanvoert tegen die dingen, welke men instinctief niet meer wil - bijvoorbeeld tegen
den oorlog - en die men in een ander oogenblik, zonder ze te weerleggen, want dit
ware ondoenlijk daar ze uitingen van de Rede zelf zijn, uitkrijt voor krankzinnig en
misdadig, wanneer ze worden ingebracht tegen de dingen, die men nog wel wil, nog
moet willen, en waarvoor dus somwijlen reeksen van geslachten eenvoudig gesloten
zijn, waartegenover ze, naar den tijd, waarin ze leven, heiligen of schijnheiligen
afschuw stellen. Niet voordat een instelling of meening den haar toegewezen tijd
heeft vervuld en haar werk heeft gedaan, gaat ze schijnbaar aan de critische
argumenten der tegenstanders, in waarheid aan ‘verval van krachten’, ten gronde.
De anti-militaristische gezindheid, die het beroep van den soldaat als nuttig, maar
geenszins als verheven aanmerkt, treedt overal in de Renaissance aan den dag. De
latere en vroegere Humanistische litteratuur, (denke we aan Thomas Morus' ‘Utopia’)
is anti-militaristisch en de Italiaansche Republieken gedurende de Renaissance ware
de eersten, die huurtroepen in hun dienst hadden.
Het spreekt vanzelf dat in dit verband ook bij de beoordeeling der personen alleen
de waarde als mensch, niet de maatschappelijke waarde van geboorte, rang, bezit en
titel gewicht in de schaal legt. Individualisme is democratisch.
In het nationale, maatschappelijke O.T. staat de rijkdom, als distinctie, zeer hoog
aangeschreven -, in het individualistische N.T. beduidt deze niets meer, het echte
Christendom is democratisch; de Middeleeuwsche wereld is dan weer geheel en al
gebaseerd op standsonderscheidingen, de Renaissance is opnieuw democratisch, de
zeventiende eeuw kras-aristocratisch, naar we zullen zien - dan komt het achttiende
eeuwsche eindelijk-volgroeide individualisme, sterk-democratisch, en daarna, na de
Revolutie, een poging tot herstel van een maatschappij naar Middeleeuwschen snit
met dan ook weer onmiddellijk de exaltatie voor den krijgsheld en de
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herleving van den ridderroman! Het spreekt vanzelf dat we dit alles ter zijner tijd
uitvoerig bespreken zullen.
Individualisme is dus democratisch - het onderscheidt de menschen aanvankelijk
naar hunne verdiensten om ten slotte die onderscheidingen dan weer op te heffen in
de Eenheid, waar ‘verdienste’ en ‘tekort’ tezamenvallen - het is ook cosmopolitisch,
Landsgrenzen zijn evenzeer kunstmatig als standsgrenzen -, de critische rede aanvaardt
ze niet. In het O.T. is sprake van een ‘uitverkoren volk’ - ongeacht de waarde der
samenstellende individuen zoo ze maar ‘kinderen Israëls’ zijn - in het N.T. is slechts
sprake van ‘uitverkorenen’ -, personen, op de basis van hun zedelijk gehalte.
Waar menschen elkaar in ‘geest en waarheid’ zoeken, kunnen landsgrenzen ze
niet scheiden. De droom eener republiek van geleerden en geletterden is de droom
van het Humanisme, van Poggio, van Melanchton en van Erasmus. Het zal later ook
de droom van Lessing en zijn geestgenooten zijn. Individualisme is cosmopolitisme,
Dante's uitlating ‘de heele wereld is mijn vaderland’, stempelt hem evenzeer tot
Renaissancist als zijn haat tegen Brutus hem tot Middeleeuwer stempelt. Terecht
heet men hem een reusachtigen boom, wortelend in Middeleeuwschen bodem, reikend
tot in het blauwe ruim der Renaissance.
We hebben voortdurend gezien, dat menschen niet datgene kunnen eeren, wat ze
nuttig vinden, maar slechts dat wat ze heilig achten -, tengevolge daarvan creeërt de
Noodzakelijkheid in de harten der redeloozen de begripsverwaring, die het nuttige
tot het heilige verheft. Men moet zich dat niet noodzakelijk voorstellen als een
opzettelijke misleiding, waarmee de machthebbenden de machteloozen knevelen,
schoon het dat wel wordt, als maatschappijen hun einde naderen, maar in zijn wezen
en in zijn zuiverheid is het een verblinding, van ‘Godswege’, daar waar ‘blind
vertrouwen’ noodig is als tegenstrevende kracht tegen de ontbindende redelijkheid,
opdat ook de ‘goeden’, degenen die door idealisme tot krachtdadigheid in staat zijn,
die redelijkheid zullen willen bestrijden. Die verblinding verdwijnt als ze niet meer
noodig is, zooals de roof afvalt als de huid is geheeld -; is de dageraad van een
individualistisch mouvement aangebroken, dan onderscheidt men plotseling de
begripsverwarring, het nuttige schijnt ineens niet langer heilig en wordt dus, en dan
natuurlijk ongeacht zijn nut,
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meteen verworpen. Want menschen oordeelen uit instincten en uit inzichten niet.
Zoo zien we dan ook in de geschriften der Humanisten de eerste, zij het schuchtere
pogingen, om het ontbinden van een huwelijk - het heiligste Sacrament van het
catholicisme! - van het goedvinden der betrokkenen afhankelijk te stellen. Schuchter
uitteraard, omdat immers het huwelijk ook door moderne individualisten als meer
dan ‘nuttig’, dan een ‘maatschappelijke instelling’ wordt gevoeld.
Maar toch heeft reeds Erasmus voor de echtscheiding gepleit, en in Thomas Morus'
heilstaat ‘Utopia’ wordt ze, en zelfs niet op grond van uniforme, algemeene motieven,
maar op den bij uitstek individualistischen grond van ‘incompatibilité’ toegelaten.
Bij Giraldi en Castaglione ook treft men zeer moderne koel-redelijke opvattingen
aan over huwelijkstrouw! Waar overal de maatschappelijke uniforme maatstaf wordt
verdrongen door de persoonlijke, daar verd vijnt verder ook het hooge
maatschappelijke belang van de wettige geboorte. Pausen en vorsten, de Visconti's
de Sforza's, de Montefeltro's, de Medicis, allen erkenden hun onwettige kinderen en
lieten ze tot aanzien komen.
Een merkwaardige trek van individualisme, waarin Renaissance en achttiende
eeuw elkaar ontmoeten, is de opvatting van den zelfmoord als een volkomen
geoorloofde daad. Het recht om te beschikken over, een einde te maken aan het eigen
leven wordt daarentegen in maatschappijen en kerken sterk ontkend, omdat het
autoriteitsinstinct er terecht den trek van persoonlijke eigenmachtigheid in voelt. In
de achttiende eeuw vindt men overal den zelfmoord, juist op dien grond, verdedigd.
Werthers zelfmoord vindt zijn theorie, zijn apologie in Rousseau's ‘Nouvelle Heloïse.’
En bijna zouden we zeggen, Rousseau moet aan Montaigne die woorden hebben
ontleend: ‘Dieu nous donne assez de congé, quand il nous met en tel estat que le
vivre nous est pire que le mourir’ -, die nagenoeg letterlijk zoo in de Nouvelle Heloise
te vinden zijn, al zegt hij er het niet bij. Montaigne's apologie is overigens nog krasser
dan die van Rousseau, het eigenmachtig karakter van den zelfmoord wordt erkend
en volkomen goedgeacht. We komen hierop later, bij Rousseau, uitvoeriger terug,
dit hier volsta als aanwijzing dat het ‘individualisme’, de zelfherkenningsdrang van
de Eenheid altijd dezelfde verschijnselen te voorschijn roept tot in de kleinste
bijzonderheden.
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Als een verschijnsel van denzelfden individualistischen geestesstaat verdient
vermelding, dat de uniforme, voorgeschreven heiligen-vereering der Middeleeuwen,
in de Renaissance plaats maakte voor de persoonlijke zelfgewilde vereering van
groote mannen uit Oudheid of eigen land -, geestdriftige jongelieden in de veertiende
eeuw ziet men kaarsen van de heiligenbeelden wegnemen en ze naar Dante's grafstee
dragen -, steden betwisten elkaar de stoffelijke overblijfselen of wat daarvoor wordt
gehouden van de vereerde klassieken, van Cicero en Ovidius -, men eert niet meer
naar regel en voorschrift, maar alle kiest zich een eigen ideaal, in overeenstemming
met eigen aard en eigen smaak.
In het Renaissance-individualisme openbaart zich als altijd, het religieuse gevoel
als Deisme. De zoekende, dat is twijfelende persoonlijkheid, wordt door geen dogma's
meer bevredigd - het gevoel voor het persoonlijke zoowel als voor het betrekkelijke
en bewegelijke was in deze de Griekschen geest bewonderenden - dat is: aan dien
geest verwante - geesten te sterk ontwikkeld, dan dat ze eerbied voor het collectieve,
het onwrikbare, het uniforme zouden kunnen hebben; de zin voor critiek spaarde ook
den Bijbel niet. Lorenzo Valla ontkende op onomwonden wijze de goddelijkheid
van Christus en de geloofwaardigheid der mirakelen en van Aeneas Sylvius (Pius
II) zijn tal van krasse, bijbel-critiseerende uitlatingen bekend. En tegenover deze
critiek, stond het streven naar een verzoenend Deisme, waarin we den geest van Philo
als wedergeboren zien, en dat we later in den geest van Lessing nogmaals terugvinden
zullen. Aan de vruchten kent men den boom. ‘Boomen’ van religieus-individualistisch
willen (moeten), vruchten van anti-dogmatisch Deisme.
Critisch beschouwt de Renaissancist de wereld, waarin hij is opgegroeid en daar
hij dus ook het collectief automatisme als zoodanig onderscheidt, neemt zijn critiek
de vormen van spot, van satire en ironie aan. De spot is het middel, is het wapen van
den Renaissancist. De spreekwijze ‘scherp oog, scherpe tong’ gold van de
Florentijnen, de Renaissancisten bij uitnemendheid, die letterlijk nergens eerbied
voor hadden, De veel minder geestige en intellectueele, maar practische en gladde
inwoners van Venetie, een handelsrepubliek waar de Renaissance later en oneindig
veel zwakker verscheen dan in Florence, hebben nooit in die mate de kerk, haar
gebruiken en instellingen aangetast en neergehaald. Hun
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maatschappelijk gevoel, hun utiliteitsbesef deed hen instinctief de de kerk en hare
dogma's als machts- en tuchtmiddel in eere houden; reeds toen en reeds daar voelden
‘Altaar’ en ‘Beurs’ hun innerlijke verwantschap.
Achttiende eeuw en Renaissance, zeiden we, ontmoeten elkaar in
gemeenschappelijke verdraagzaamheid. Als litterair monument van deïstische
verdraagzaamheid mag zooals bekend is Lessing's ‘Nathan de Wijze’ gelden -, welnu,
de daarin voorkomende welbekende geschiedenis van de drie ringen - symbool van
de innerlijke overeenkomst en gelijkwaardigheid van Jodendom, Christendom en
Mohammedanisme, treft men reeds aan in Boccaccio's Decamerone - ja, alreeds, in
vagen vorm, in een Italiaansche novellenbundel van vóór Boccaccio, alsmede in de
Fransche en Spaansche litteratuur van de dertiende eeuw -, zij het niet steeds met
deze milde strekking, doch polemisch en apologetisch bedoeld, soms zelfs als spot
gericht tegen de ‘drie groote kwakzalvers’ -, Mozes, Christus en Mohammed. Deze
soort ruwe spotternij - echter volstrekt niet onbehouwener dan Dante's oordeel over
Brutus - kan natuurlijk in een respect-loozen tijd, waar elkeen alles te zeggen vrijstaat,
niet achterwege blijven.
Het ‘deistisch’ streven der Renaissance, de hoofdgedachten der verschillende
godsdienstige en filosofische systemen op persoonlijkcritischen grondslag te
synthetiseeren en te verzoenen, gelijk dat in vroeger tijden door Philo werd beproefd,
vindt zijn hoogste uitdrukking in de Platonische Academie te Florence, die door
Cosmo de Medicis, Lorenzo's grootvader, werd gesticht en onder Lorenzo zelf haar
grootsten bloei bereikte. Daar werden de Platonische dialogen ontleed, elke gedachte
nagespeurd, ontrafeld -, feestmaaltijden aangericht naar den trant van Plato's
Synposion, waarbij elke der gasten een der daarin optredende karakters voorstellen
en zijn redenen over het te berde gebrachte religieusfilosofische onderwerp ontvouwen
moest. De oude Marcilio Ficino en de jonge Pico della Mirandole, een bijkans
evenzeer raadselachtige en veelzijdige figuur als Lorenzo zelf waren met hem, de
ijverigste en geestdriftigste ontwerpers en uitvoerders van dit Eenheids- en
verzoeningsplan; dat behalve de leer van Plato en Christus, ook de wetenschap van
Aristoteles, de dialectiek van den Jood Averroès en zelfs de Middeleeuwsche
scholastiek omvatten moest. Zóó ver dreef het vooral Pico, die daardoor een
tegenwicht gaf
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aan de vaak al te ver gedreven, bijkans ziekelijke vereering der klassieken - waarvan
o.a. Erasmus ons in zijn vermakelijke hekeling der Ciceronianen een karakteristiek
voorbeeld geeft! - en die ook in zijn leven en in zijn natuur zoovele verschillende
elementen vereenigde, als alleen maar in een Florentijn van de vijftiende eeuw
mogelijk was. We hopen later aan te toonen, waarom alleen maar toen.
Wellicht zou zijn nagedachtenis tot ons zijn gekomen als het volmaakte type van
den universeelen mensch, indien niet zijn tijdgenoot en vriend, Lorenzo-zelf, die aan
een overeenkomstige veelzijdigheid den rijkdom paarde en de macht welke in staat
stelt elken droom om te smeden tot een werkelijkheid, die trouwens meer dan Pico
als scheppend kunstenaar werkzaam was en bovendien door de in zijn dienst staande
Renaissance-genieën in beeld werd vereeuwigd, hem voor tijdgenoot en nageslacht
in de schaduw had gesteld.
Lorenzo is dan voor ons dat beeld van den universeelen Mensch, afschaduwing
van het universeele Eene. Alle algemeen-individualistische, en daarbij nog de
bijzonderlijk in dit individualistisch mouvement als reactie tegen de Middeleeuwen
tot uiting komende trekken - mateloos zelfgevoel na de volkomen onmondigheid,
brandende hartstocht na de versterving, dorst naar schoonheid en naar genot, een
vurig verlangen om zich in alle richtingen en op alle wijzen uit te leven, maken hem
tot de incarnatie van de Renaissance-zelf. Lodovico il Moro en Sigismondo Malatesta
waren stellig roekeloozer en overmoediger, Pico dieper, Ficino geleerder, zijn eigen
nazaat Giovanni (Leo X) prachtlievender -, maar hij was dat alles tezamen, roekeloos
en diep, een denker en een practisch man, een bankier en een dichter, een vrome en
een spotter, een tyran en een bewonderaar van Plato, wien de tyrannenhaat in bloed
en gebeente zat en die leven en vrijheid had gewaagd om dien van Syracuse te
bekeeren en te beleeren! Goed en kwaad, licht en donker, dag en nacht, het was in
dezen universeelen mensch tegelijkertijd opgenomen als in de Eenheid-zelf. Hij
vereerde en parodieerde Dante op denzelfden dag, hij dichtte zoowel
mystiek-Christelijke poezië als de schalksche loszinnige liederen, waarmee hij de
Florentijnen voorging in optocht, zang en dans. Wat hij bouwde met een deel van
zijn wezen, brak hij neer met een ander deel -, hij sloeg Volterra plat om Florence
groot te maken. Wat
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hij in den geest erkende, loochenden zijn daden, moedwilliglijk. Alles waartoe
individualisme leiden kan of wat het in zich omvat, lag in Lorenzo voorhanden. Geen
factor van zijn geest of hij wordt door een andere weerlegd, als vernietigd en
opgeheven -, zoo is hij in waarheid het beeld van die Eenheid, waar ‘alles’ en ‘niets’
volkomen hetzelfde is.
Het ligt niet in onze bedoeling, de inwerking van het individualistische principe
in het geheele openbare en huiselijke leven der Renaissance - feiten daaromtrent kan
men te over vinden bij Bürckhardt en anderen - in bijzonderheden weer te geven.
Dat de critische instincten die zich tegen het eene keerden, ook het andere niet
ongemoeid laten spreekt vanzelf. Rede had overal traditie vervangen -, waar de
geestesgesteldheid geheel en al veranderd was, moest al het aan die geestesgesteldheid
ontvloeide - onderwijs en gezinsleven, zoo goed als kleeding en gezellig verkeer van die verandering het stempel dragen.
(Wordt vervolgd).
CARRY VAN BRUGGEN.
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Het verre graf
De stille sneeuwen velden droomen
Van vreugden die de Zon eens gaf Ik ben een eenzaam kind en huiver
En mijmer over een vèr graf.
Boven de branding van het leven
Nevelt het licht van heugenis:
Matgrijze weerschijn van verleden,
Ik voel uw troost om mijn gemis!
Mijn hart is warm, in wijden weemoed
Verwazigde een verhuld verdriet...
Ver weg - over de bergen - sluimert
Het Woord van een schoon levenslied De stille sneeuwen velden droomen...
De witte winter zwaait zijn staf.
Ik ben een eenzaam kind en huiver
En mijmer over een vèr graf.
L. ALI COHEN.
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Literatuur.
Jac. van Looy. Jaapje. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917.
De boekrecensent, die zich ten eigenaardige taak zou stellen het publiek voor te
lichten, mocht bij de bespreking van Van Looy's Jaapje eigenlijk wel kalm huis-toe
gaan, dewijl hem bleek, dat het publiek hier alle voorlichting ontberen kon en het
werk ook zonder zijn tusschenkomst genoot. Aldus zou hem slechts resten den
publieken bijval uitdrukkelijk te constateeren en desnoods te accentueeren door de
uiteenzetting waarom zulk een werk als Jaapje in Holland zoo genoten wordt, waarom
publiek en Jaapje zoo erg bij elkaar hooren.
Indien wij terstond toegeven, dat Jaapje een voortreflijk literair werk is, zoo
behoort men, met minder terstond, er bij te voegen, dat het vooral een Hollandsch
voortreflijk werk is. In zulk een mate, dat wij lang met zeker zijn of het, zelfs in een
ideale vertaling, wel allerwege buitenlands zou genoten worden. Het is er een beetje
mee als met de Camera Obscura, die, ofschoon niet onvertaalbaar, het toch nooit
verder bracht dan tot een overzetting van enkele fragmenten, als ik mij niet vergis.
De buitenlanders, Franschen, Duitschers, Engelschen, bleken veel minder dan wij
verzot op zulk zachtzinnig realisme-zonder-meer. En een gelijke ondervinding deed
Heyermans op met zijn tooneelspel Op Hoop van Zegen, dat immers ook door al wat
Hollandsch voelde innig genoten was.
Van Looy's Jaapje nu is, - hoe verscheiden ook van de Camera door oneindig
sterker objectiviteit en eigen levendheid, en hoe weinig ook te vergelijken met een
stuk als Op Hoop van Zegen - toch van den zelfden Hollandschen geest doortrokken,
die in het levend verbeelde, maar overigens gewoondagelijksche, precies alle literaire
voldoening vindt en niet méér begeert.
Want Jaapje is perfekt levend in die korte stukjes. Een kind en de wereld van een
kind staan er in verbeeld, de laatste zoo verwonderlijk suggestief in de enkele
kindervisies en kinderredeneeringen, zonder één enkele toevoeging van des schrijvers
groote-menschenwijsheid. Dat dit mogelijk bleek, is de doordringende bekoring van
het werk. Uit de haperende redenaties en naieve aanschouwingen van een achtjarig
ventje, verschijnt ons de geheele zoo bleek-nuchtere, zoo vlak-materieele atmosfeer
van het weeshuisleven, waar het geenszins ontbreekt aan het zotte en lachwekkende
(van de groote menschen uit gezien), doch allicht wel aan de innigheid en
levensdiepte, die een Jaapje behoeft.
Maar hoezeer Hollandsch zijn die miniatuurschilderijtjes, hoe voelen wij het
nationale treuzelige en stijve volkseigen daarin, het chineezige
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en tegelijk zoo schilderachtig knusse en ‘intieme’, dat wij allen toch zoo
onverwoestbaar in 't bloed hebben. Het eigen-aardig levende zonder meer.
Doch den vreemdeling kan men dit niet duidelijk maken. Hij voelt misschien iets
voor onze 17e eeuwsche stillevens en binnenhuisjes, maar voor de 19e eeuwsche
voelt hij eigenlijk niets, vooral niet als zij enkel geschreven zijn. In het geschrevene
eischt men buitenslands dieper menschelijkheid en vooral ontwikkeling. Niet enkel
het uiterlijke, hoe sterk ook levende, acht men ginds genoeg voor de letterkundige
aandacht; men wil een verband en een groei zien, die dat uiterlijke eerst waarlijk tot
iets maakt. En hiervoor moet men nu juist niet bij Van Looy zijn. Zijn Jaapje van
het eerste tafereeltje is niet noemenswaard ouder dan het stervende Jaapje, en
ofschoon er wel teekenen zijn, dat hij groeit in eenige der tusschenliggende
fragmentjes, kan toch van een duidelijke en bedoelde ontwikkeling niet gesproken
worden.
Het is vroeger en later om de afzonderlijke tafereeltjes te doen, niet om hun verband
of om het geheel. Het is uitstekend realisten- en schilderswerk, maar een dieper
liggende levens-eenheid moet men er niet in zoeken.
Al blijkt in dit werk een groot verschil met vroegere kunst van Van Looy, een
ontwikkeling van uiterlijk naar innerlijk. Van Looy's aanvangen liggen in een tijd
toen hier het naturalisme naar Franschen trant geestdriftig beoefend werd, niet uit
een soort letterkundig snobbisme, maar vanwege een zeer verwant levensgevoel.
Juist als tot die Franschen, sprak ook tot de jonge Hollanders van die begin-tachtig
jaren der vorige eeuw opnieuw het gewone leven in een overstelpende heftigheid
van indrukken en de jonge Fransche schrijvers gaven het recept hoe die te verwerken.
Netscher en Coopland waren toen de eersten om dat recept te gebruiken tot een
prozakunst, die bestond in het verklanken, ver-woorden, zoo nauwkeurig en
fijngevoelig als mogelijk was, van de gewaarwordingen uit de omwereld ontvangen.
Dat werd dan tenslotte vrij schoolsch en eentonig, zonder veel relief en vooral zonder
persoonlijk accent: echt studiewerk, maar dat toch voor voltooide schilderijen werd
aangezien.
Toen schreef Van Looy zijn studies uit Spanje en Italie, en het bleek dat deze
schilder veel minder angstvallig en veel persoonlijker de nieuwe formule toepaste
dan de literatoren, dat de echte ‘schildersblik,’ vereenigd met taalgevoel, voor dit
soort werk precies passend was, omdat zij ook de compositie niet verwaarloosde en
behoorlijk licht en schaduw verdeelde.
Meer dan een peinture parlante was dit echter niet en in die wreed-suggestieve
stierengevechten bleek het, hoe koel onbewogen zulk een echteschildersblik kan zijn.
Bij wijze van tegenstelling staat daar dan het lyrisch-bewogen verhaal van de Doode
Poes, ten bewijze hoe hartstochtelijk deze schilderschrijver wezen kon. En tevens
hoe weinig hij nog de compositie in zijn
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macht had. Want dat pittoreske zwerversjong en die zieke poes zijn maar raar te
zaam-verbonden tot een wel zeer incidenteele eenheid.
Een gelijke uiteengevallenheid wilde men in dat overigens magistrale relaas van
Nachtcactus en Oranjenacht opmerken, doch hier is, dunkt mij, toch wel een hoogere
eenheid aanwezig in de bewondering voor het Dampaleis, waarmee de droom besluit.
Zooals deze morgenlijke ondervinding van de vaste grootheid der kunst het lage en
verbrokkelde van de feestorgie oplost en opheft, zoo het eindelijk droppelen van den
werkelijken regen, dat de ongedurige verlangende klacht om de droogte van al die
buitenmenschen in rustige bevrediging verkeert.
Maar in deze, gelijk in al de andere verhalen, die den bundel Proza vullen is het
vooral met minder om de schilderlijke uiterlijkheden, als om innerlijke gedachte en
gevoel te doen, en de onmiskenbare eindindruk - van een vreemde, onaardsche
werkelijkheid uit De Nachtcactus, van grauw wintersche verslagenheid uit De Dood
van mijn Poes - schijnt haast wel onbedoeld bereikt te zijn. Hetgeen dan ongeveer
werkt als het leven zelf.
Het lange verhaal Gekken, dat Van Looy's studie-reisindrukken uit Tanger bevat,
heeft echter een zeer bedoelde strekking en geestelijke samenvatting, trots den
verbijsterenden overvloed van schilderachtig detailwerk. Door dien overvloed is het
stuk bezwaarlijk leesbaar en lijdt eerst recht aan een ononderscheidenheid van hoofden bijzaken, die het al bijzonder onklaar maakt. Het werkt verwarrend en verbijsterend
en vermoeiend door de verplichting hier bij voortduring den auteur te volgen in zijn
visies van alles en nog wat, en zoo zullen vooral van de hedendaagsche jongere
menschen maar weinigen lust hebben door dezen schilderlijken rijstebrijberg zich
een weg te eten tot de open lucht van een geheel-overschouw aan het einde. Wat
werkelijk jammer is.
Want er valt hier meer dan hedendaagsche Moorsche werkelijkheid te genieten,
zelfs al is die opgeluisterd met een nachtmerrie-achtige processie van dansende
fanatieke geloovigen. In die innig zwaarmoedige levensaspecten van het huidige
Moorenland, een afbrokkelend en vergaand leven, dat enkel nog maar Verleden
schijnt, komt naar voren het triestige half-uitgebluschte enkel-bestaan van dien
Duitschen geleerde en ontdekkingsreiziger, Dr. Vogel, dat vroeger vol actie en roem,
thans ook niet meer dan Verleden heeten mag. In slaafsche broodafhankelijkheid en
drankzucht leeft het hopeloos zich uit in dit ellendige gat te midden van een
ganschelijk vreemde, vijandige bevolking. En tusschen die beide levensaspecten, het
algemeene van dit bankroete Oosten en het bijzondere van dit vervallen Westen,
voelt de jonge beginnende schilder-artist zich ten doode benauwd, als sloot het
genadelooze leven ook voor hem alle toekomstwegen af en zag hij hier voor zich
wat hem onvermijdelijk wachtte. Levensangst en zwaar-
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moedigheid zegt dit verhaal, en nooit weer heeft Van Looy, de werkelijkheidsgenieter,
zoo tegenover het leven gestaan.
Wat volgde, dat waren de Feesten, momenten van het feest des levens, en deze
titel zegt genoeg, dat de kunstenaar zijn jeugdpessimisme schitterend te boven was.
En hier ook wordt een al menschelijker toon gehoord. Moge die overigens
dol-vermakelijke historie van Baas Broense's zilveren bruiloft toch nog een wrangen
nasmaak van koelen spotlust achterlaten, in vrouw Weelsens jaardag, in die twee
aardige verliefden, ook in den Maaier blijkt iets van dieper gevoelsbewogenheid,
van onsentimenteel medelijden met deze stugge, anders weinig sierlijke en weinig
sympathieke kleinburgers, door Van Looy nu eindelijk zonder spot of hooghartigheid
tot de sfeer der kunst opgeheven. Dat is op zichzelf een niet te onderschatten
praestatie, als men bedenkt, hoe vroegere schrijvers aan zulke lieden nooit ergens
een algemeen menschelijken kant ontdekten en zich met hen enkel bezighielden om
hen te bespotten. Van Looy nu bespot hen niet. Wel staat hij soms volmaakt
onbewogen hun tegenover en spiegelt glashelder al hun pijnlijke dwaasheden, als in
Baas Broense, maar hij heeft ook het innige en waarachtige in die kleinpeuterige
levens ontdekt, waardoor zij gemeenschap hebben met alle lijdende menschelijkheid
en aldus metterdaad het terrein der kunst verwijd buiten het ‘volksleven’ en ‘de
beschaafde standen.’ Hiermee heeft hij het werk der Tachtigers voortgezet, die ook
dat volksleven eerst waarlijk ontdekken moesten. Te voren kende men het alleen als
zedelijk repoussoir tegenover den ‘Rijkdom’ of als een idylle van burgerlijke deugden.
Dat er in zulke tafreelen als van Baas Broense geen door den schrijver bedoelden
aprioristischen spot in de malligheid steekt, leid ik ook daaruit af, dat Van Looy's
zeer blijkbare spot er zoo anders uitziet, nl. als de Wonderlijke Avonturen van
Zebedeus. Dat is wel een zeer wonderlijk boek en een typisch staal van Van Looy's
talent en individualistenaard. Of beteekent het niet zekere eenzelvigheid een voor
het publiek volstrekt duister en onbegrijpelijk dik boek de wereld in te sturen? Toch
deed dit de schrijver en, naar verluid, in alle gemoedsrust. Zelfs ter zijner geheele
zielsbevrediging, want het schijnt, dat Zebedeus in zijn duistere symbolen alle
ergernis, wrok, hoon, afkeer en spot verwerkt heeft door twintig jaar Hollandsch
letterkundig en ander leven in den schrijver gewekt. Is het niet een bewijs voor de
zonnige en tegelijk eenzelvige natuur van een kunstenaar, dat hij niet méér begeert
dan zich te verkneukelen in zijn hoekje over zijn eigen malle paraphrasen van wat
hem toch soms bloedig ergerde in het openbaar leven, en nooit wenschte meer direct
en zonder zulke poetische verbeeldingen openlijk te polemiseeren? En niet minder
karakteristiek is het voor den Hollandschen kunst-aard, dat een kunstenaar, tot wien
de tijd toch blijkbaar niet weinig te zeggen heeft, daarop enkel in onsamenhangende
dolle verbeel-

Groot Nederland. Jaargang 16

447
dingen wenscht te reageeren en nooit in comedie of tragedie; die zijn reactie konden
samenvatten en waar ook een ander mensch nog wat aan hebben zou. Na dien
vervaarlijken Zebedeus kwamen toen weer reisbeschrijvingen, bij gelegenheid
afgewisseld met vertalingen uit het Engelsch, die zeer verschillend beoordeeld en
niet algemeen genoten werden.
En nu ten laatste, in de oorlogsjaren, is stukje bij stukje Jaapje ontstaan.
Fragmentarisch als het zich voordoet, beseft men echter terstond de evolutie naar
het innerlijke, geestelijke, die hier bij den schrijver heeft plaats gehad. Zoo vurig,
zoo spontaan, zoo naief zinlijk leeft hij niet meer, dat ononderscheidelijk alle
levensteekenen hem met gelijke kracht aandoen. Het enkel pittoreske, het
naturalistische is thans van zijn belangstelling afgevallen en wat hij van het uiterlijk
der dingen wenscht te noteeren, komt geheel en terstond het innerlijk ten goede van
Jaapjes kinderlijk wereldbesef. Niet meer dus de dingen om de dingen, maar de
dingen om hun geestelijk wezen, het wezen van de enkele levensmomenten, nog niet
van een geheel leven. Dat Van Looy den weg tot zulk een geestelijke samenvatting
op wilde, bewezen èn Nachtcactus èn Gekken, doch hier kon hij uit de massa
bijzonderheden nog nergens loskomen. In Jaapje echter is het opdringende stoffelijke
leven overwonnen en keert zich de kunstenaar in volle aandacht tot de ziel van zijn
kinderschepping.
Het blijft interessant af te wachten of een auteur als Van Looy nog verder komen
kan in deze lijn, in de getransformeerde autobiografieën, waarin hij zich te
projecteeren pleegt. Kan een mensch ooit zijn eigen levensbeteekenis omvatten? Het
gemakkelijkst zeker als hij er geen heeft. Maar een sterk levende, strevende
kunstenaarsfiguur als Van Looy, kan men diens beteekenis bij zijn leven nog als een
beteekenisvolle eenheid zien? En is het niet te veel gevergd, dat hij die zelf uitvinden
zou? In elk geval zou de poging daartoe, de duiding van al die ‘Johans’ en ‘Jaapjes’
door hem zelven, al bijzonder belangwekkend zijn.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Frank Swinnerton Nocturne. London, M. Secker, 1917.
Dit nieuwe boek van SWINNERTON is een buit voor alwie er toe genegen is, van
literair knap werk ook de anatomische schoonheid te zoeken. ‘Nocturne’ is, naar
waarheid, een zeldzaam belangwekkend specimen in een belangwekkend zeldzaam
genre.
Het is geen roman, geen novelle, maar iets wat CARL SPITTELER indertijd noemde:
een ‘D a r s t e l l u n g ’, een genre waarvan hij zelf enkele proeven heeft gegeven: in
‘Conrad der Leutnant’ (1898) ‘Die Madchenfeinde’ (1890-91, omgewerkt en
aanmerkelijk verkort in 1907) en ‘Friedli der Kolderi’ (1891). In de voorrede op het
eerstgenoemde gaf de Zwitsersche dichter aan, wat hij onder een ‘Darstellung’
wenschte te verstaan.
‘Unter D a r s t e l l u n g verstehe ich eine besondere Kunstform der
Proza-Erzählung mit eigentumlichen Ziel und mit besondern Stilgesetzen,
welche diesem Ziel als Mittel dienen. Das Ziel heisst: denkbar innigstes
Miterleben der Handlung. Die Mittel dazu lauten: Einheit der Person,
Einheit der Perspektive, Stätigkeit des zeitlichen Fortschrittes. Also
diejenigen Gesetze, unter welchen wir in der Wirklichkeit leben.
Mit erläuternden Worten: Die Hauptperson wird gleich mit dem ersten
Satze eingefuhrt und hinfort nie mehr verlassen. Es wird ferner nur
mitgeteilt, was jene wahrnimmt, und das so mitgeteilt, wie es sich in ihrer
Wahrnehmung spiegelt. Endlich wird die Handlung lebensgetreu Stunde
fur Stunde begleitet, so dass der Erzähler sich nicht gestattet, irgend einen
Zeitabschnitt als angeblich unwichtig zu uberspringen. Aus dem letzten
Gesetze ergibt sich widerum die Notwendigkeit, die Handlung binnen
weniger Stunden verlaufen zu lassen.’
Met deze compositieregels heeft SPITTELER, vooral in ‘Conrad’, effecten bereikt van
schier d r a m a t i s c h e werking. Maar de ongebroken geslotenheid der handeling
om een centrale figuur heen werkt op den lezer vermoeiend, omdat, - naar mij
toeschijnt, - de compositie bijna geen r u i m t e en a f s t a n d toelaat. Een analoge
overvolheid vindt men in sommige portretstukken van RUNGE.
Talrijke navolgingen heeft SPITTELER zeker niet gehad. Het genre stelt daarvoor
te eigenaardige eischen van technische schrijfvaardigheid. In grooten stijl was mij
tot dusver slechts één navolging bekend: BORCHHARDT'S roman ‘Die Nacht des
Doktor Herzfeldt.’
SWINNERTON heeft in ‘Nocturne’ ongeveer hetzelfde beproefd als SPITTELER. Er is
ook hier een gesloten handeling, die binnen enkele uren afspeelt; er is ook hier eenheid
m waarneming en doel.
Maar het verrassende van SWINNERTON'S boek is, dat het n i e t vermoeit en afmat,
terwijl bij SPITTELER dit toch werkelijk het geval wèl is.
Vanwaar dit verschil?
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SWINNERTON heeft dit, - zoo lijkt mij, - bereikt door in zijn ‘Darstellung’, ook al
behield hij een ‘centrale’ figuur en hield hij deze door het geheele verhaal vast, aan
die figuur een ‘repoussoir’ te geven.
Dit verlangt eenige toelichting uit het verhaal.
In een bekrompen maar niet armoedig levend arbeidersgezin, heeft de jongste van
twee zusters, de meest zelfstandige in doen en denken, als tegenfiguur de oudere, de
kleinburgerlijke sloof van het huishouden. In beiden leeft een heftige, maar
krampachtig geheim gehouden liefde. in de oudste zuster voor een voortreflijk maar
saai werkman, die 't helaas meer op de jongste der zusters heeft voorzien; en in die
jongste voor een éénmaal in haar leven ontmoet en nu vèr gewaand zeeman, een
kantigen, scherpen kerel met een wil in zijn oogen.
Beide vrouwen zijn al niet zoo heel jong meer, beide weten dat er een kostbare
kans op geluk is, beiden hebben voor een begeerden man een strijd te voeren waarbij
de sexe-gevoeligheid der vrouw pijnlijk gewond moet worden.
Maar het zijn geen p a r a l e l -loopende gevallen neen, het liefdesavontuur der
oudste is r e p o u s s o i r voor het liefdesavontuur der jongste zuster. Kostbaar is de
kans op geluk voor de jongste omdat zij weet dat geen ander dan déze ééne man haar
gelukkig maken kàn. Kostbaar is voor de oudere de kans op geluk, omdat dit
waarschijnlijk de laatste man zal zijn, die haar, de oudste, nog begeeren zàl.
De strijd van de oudste der zusters om den begeerden man, die aan huis komt voor
de jongste, is de strijd van als verworpene gekwetste vrouw: gevoerd met kleine
middelen van kwaadsprekerij, van vleierij en kuiperij. Dit is de repoussoir voor den
strijd om den geliefde der jongste. Zij en haar geliefde kunnen enkele uren bijeen
zijn, en zij weet dat die enkele uren over haar leven beslissen. Zij hunkert naar de
paar woorden van liefde's zekerheid; en die paar woorden wil ook de man uitspreken.
Maar de vrouw in haar is beleedigd omdat hij als zéker heeft durven aannemen dat
zij in die paar uren naar hem komen zou. Dit conflict geeft den aard aan van den
strijd, dien de jongste heeft te voeren om het zoo kostbare geluk van haar leven.
En wie nu dit boek lezen gaat, zal daarin overal herkennen, tot in het einde toe,
waar beide zusters haar geluk veroverd hebben en elkaar hiervan vertellen: stem en
tegenstem, figuur en repoussoir.
Welke nu is de w e r k i n g van het repoussoir in deze compositie?
SWINNERTON heeft, door het inbrengen van een repoussoir, dat t o t v e r g e l i j k e n
dwingt, de suggestie van r u i m t e en a f s t a n d gebracht in zijn ‘Darstellung’: de
ruimte en den afstand die wij bij SPITTELER misten.
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Gilbert Frankau. The woman of the horizon. London, Chatto & Windus,
1917.
Er zijn van dezen roman binnen twee weken tijds drie drukken verschenen, en sinds
October zal het boek ook nog wel in verdere oplagen verkocht zijn.
't Is me dan ook niet maar een kleinigheid wat de lezer hier voor zijn zes shillings
ontvangt. Een roman over alle de vijf werelddeelen. Negen liefdesgeschiedenissen,
ongerekend de amourettes van minder importantie. Exotische curiositeiten, orkanen,
zons-op- en -ondergangen, locale documentatie, Turksche, Spaansche, zelfs Grieksche
citaten, confidenties van haeteren, mystieken, douairières, een privaat onderhoud
met God zelf...
En dan een held: zes-en-twintig-jarig wees en weduwnaar, inkomen in de vijf
cijfers 's jaars, auteur van een satiriek society-dichtwerk, reizende in luxe-treinen,
flirtende als de beste, edelaardig toch met de dierbaren en zoekende naar het ideaal
(zie den titel), verliezend fortuin en spleen gelijktijdig en tezamen...
Engeland is een groot land met een grage, voortreflijk-functioneerende literaire
digestie. Al over de groote wereld waar novels worden geconsumeerd moet zoo'n
substantieele roman naar waarde worden genoten. In Britsch-Indie, waar de jeugdige
millionair dichterlijke visioenen en mystiek en zeer goede hotels ontmoet. In de
Straits, waar de rubber en een kleurrijke prostitutie gedijt. In Hong-Kong, waar een
literaire courtisane hem gevangen houdt. In Manilla, waar hij Spaansch spreekt. In
Sydney, waar 't ernst wordt met huwelijksplannen. In Nieuw-Zeeland, waar de
eenzaamheid hem van twee Australische blauwtjes restaureert. In Zuid-Amerika
waar hem de financieele debacle wordt gemeld.
Om vooral niet de flirt te vergeten, die typhonen tart, tranen tergt, inheemsch lijkt
op alle mailbooten. O, dit boek is een Murray des flirts; een ‘Reis om de wereld in
tachtig flirten.’
Maar ook een boek met een moraal (zie het gesprek met God-zelf, hierboven): de
mensch is er op aarde niet om onnut te wezen voor den evennaaste, en gij zult niet
begeeren schrijversroem en vrouwengunsten.
En alles is zoo heerlijk sentimenteel, zoo fascineerend onecht! Of de man aan 't
doodsbed van zijn vrouw staat op blz. 1, of hij de wegstoomende Amerikaansche
‘woman of the horizon’ (na het gesprek met God-zelf en na de financieele debacle)
over de baren nastaart op blz. 310: 't is alles sporting. Niet minder en niet meer.
Een boek voor Grooter-Engeland.
H.E. GREVE.
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Dramatisch overzicht.
Willem van Oranje.
25 April 1533: Willem van Oranje te Dillenburg geboren; 3 October 1574: ontzet
van Leiden.
Deze eenvoudige geschiedkundige wetenschap gepaard aan den zin voor
eenvoudige wiskundige berekeningen leert ons dat de Prins tijdens het beleg van
Leiden 41 jaar oud was: een man in de kracht van zijn leven dus. Eduard Verkade
speelde den rol van Willem van Oranje in het stuk van Mevrouw de Beaufort - Laman
Trip. Hij speelde den Prins als een zieke, wankelmoedige, oude heer, die geen enkele
eigenschap van een nationalen held ten toon droeg.
Het is het recht van de schrijfster of van den tooneelspeler om zich onzen nationalen
held als een zwaar op de handschen grijsaard voor te stellen. Zooals het óok hun
goed recht is Willem de Zwijger heel veel en noodeloos te doen spreken. Maar zij
hebben niet het recht een geheel onbelangrijke figuur tot middelpunt van een
dramatische actie te maken. En als zij zich dat recht nemen, dan nemen wij de vrijheid
om te zeggen dat hun stuk geheel onbelangrijk en dus slecht is.
In de geschiedenis van Willem van Oranje, die de geschiedenis van de eerste
nationale ontwikkelings stadia der Nederlandsche staat is, steekt de stof voor een
groot historisch drama. Mevrouw de Beaufort vond er niets dan de stof voor een
zestal tableaux vivants. Zoo worden zij ook wel opgevoerd op avondjes van
mondainiteit en weldadigheid. Zij worden daar zeer toegejuicht. Maar wat wij op
familie feestjes toejuichen, kan ons in den Schouwburg wel eens hartgrondig ergeren.
Zoo verandert de maatstaf van een beoordeeling naar de omstandigheden.
Wat heeft de Kon. Ver. Het Nederlandsche Tooneel bewogen dit dilettanten-proefje
op te voeren? De nationalisten bewijst men geen dienst er mede. Integendeel. Prachtige
en vèrdragende tiarades voor de hoerapatriotten bevat het ook al niet. Speelrollen
voor acteurs die 'm van katoen willen geven nog minder.
Het is een proeve van onmacht, verveling, vermoeienis en gedachteloosheid.
Zelfs een acteur van talent zou niet in staat geweest zijn dit plakwerk tot leven te
wekken. De heer Verkade liep gebogen rond. Hij stootte ondefinieerbare keelgeluiden
uit. Niemand begreep wat hij wilde. En hij zelf ook niet. Maar de stem van Willem
van der Veer klonk weer bonzend en vol warme golvingen. Hissink was een
monumentale rotmeester. Hij was de éénige die de bloedrijke levenskracht had van
een oud-Hollander, zooals wij ons dien voorstellen en zooals wij dien, in onze
voorstelling, bewonderen.
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Mijn en Dijn.
Is het noodig dat wij in Nederland onze onverschilligheid, onze zielloosheid, onze
levensvreemdheid telkens weer op de duidelijkste wijze demonstreeren? Terwijl in
de ellendigste verschrikkingen die de wereld ooit gekend heeft een nieuw leven
geboren wordt, terwijl de strijdende mannen in pijn en leed hun karakter en hun
denkwijzen herzien, terwijl nieuwe gevoelens en nieuwe opvattingen naar een vorm
zoeken, schrijft men in Holland huiselijke novelletjes en huiselijke tooneelstukjes,
waarin n i e t s (maar dan ook n i e t s ) van den tijd en van de verlangens naar een
schooner toekomst tot uiting komt.
Het stuk ‘Mijn en Dijn’ van Mevrouw J. van Ammers - Kuller is zulk een
hatelijk-huiselijk tooneelstukje, geschreven van uit de sfeer eener banale provinciestad.
En men vraagt zich alleen maar af, wie nù nog belang stelt in deze litteraire
buurpraatjes, over mijnheer X, die ook al niet zuiver op de graat is al praat hij dan
nòg zoo mooi en mevrouw X, die een beetje te hartelijk met haar mans broer omgaat.
Is dit alles litteratuur? Het is roddelen in zijn meest gezochten en meest bekenden
vorm.
De inhoud van Mijn en Dijn is niet over te vertellen. Het is een vrij verwarde
situatie, waarin de teleurgestelde vrouw natuurlijk weer de hoofdrol speelt naast den
‘edelen’ man die niet edel is (oorzaak der teleurstelling) maar die zijn leven betert
aan de zijde zijner gade, die ten slotte dan ook weer niet bezweken is voor de
verleiding van een nieuwe (ditmaal vreeselijk echte) liefde van een artiste-peintre.
Het onaangenaamste van deze situatie is hare doorgefourneerde onechtheid. De
werkelijkheid is nooit zoo banaal als deze bedenkseltjes. En de gewoonste
burgerlieden zijn altijd, in het leven, nog een beetje interessanter (o m d a t zij leven)
dan deze opgewonden schepselen van een schrijfer met naam en pretenties. Dit is
nu het veelgeroemde Hollandsche realisme. Met het typische gebrek van dat
Hollandsche realisme: een totaal gemis aan werkelijkheidszin. De Tachtigers hebben
Justus van Maurik vermoord. En de schrijvers die kleintjes na de Tachtigers kwamen
aansukkelen, schrijven anecdotes, die nog héél wat onwaarachtiger zijn, dan de
anecdotes van Justus van Maurik. Zoo is de Hollandsche aard. Het grootste genot
van den Hollander is het gluren door de gordijnkieren van zijn buurman. En de geest
waaruit een stuk als ‘Mijn en Dijn’ geboren werd, is dezelfde als die naast elk raam
een gezellig klein spionnetje deed aanbrengen.
Zoodat het héél, heel dwaas is om niet te kunnen berusten. Wie grootheid zoekt
in Nederland, kan evengoed goud gaan wasschen uit de wateren op het Damterrein.
Else Mauhs jubileerde in dit stuk. Zij is een voortreffelijk actrice. En er is geen
aanleiding om dat thans met bijzonderen nadruk uit te spreken. In dit stuk loopt ieder
enthousiasme dood als stroomend water in een zandwoestijn.
GRESHOFF.
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Pierrot aan de lantaarn.
(Een clowneske rapsodie)
Opgedragen aan Victor E. van Vriesland.

Personen:
PIERROT.
HARLEKIJN.

Tooneel:
Een straat: rechts huizen, links een schutting.
Het is laat in den nacht, en de eenige lantaarn die nog brandt werpt een flakkerend schijnsel
op de natte steenen.
Gedurende het spel breekt langzamerhand het licht door van den dag.
Men ziet dan aan het einde der straat een haven met schepen.
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PIERROT
(begeleidt zich met een guitaar, tot de lantaarn:)
Jou arme stakker van een straatlantaarn,
Waarom brandt heel den nacht dat licht in jou?
Waarom danst heel den nacht je gele vlam,
Dan om wat arme zwervers te geleiden
Langs wegen zeker voerend naar hun hel HARLEKIJN
(draagt een kap met bellen. Hij heeft om zijn middel een koord, waaraan een spiegeltje hangt. Zijn
stem is heesch of slaat over. Hij staat over de schutting geleund).
Die kerel met zijn kegelsteek
Ziet als een levend lijk zoo bleek - Wat scheelt je, bleekert! arme vent,
Dat je zoo saai aan it zingen bent?
PIERROT.
Ik ben een zwervende Pierrot,
Gepoederd in mijn domino,
En dans maar wat, en zing maar zoo:
Do - re - mi - fa - sol - a - si - do HARLEKIJN
(springt over de schutting)
Mijn rood costuum, mijn hoed met bellen,
Zullen je wel mijn naam vertellen.
Rood en luid is mijn uiterlijk,
Maar 't hart is vroom en ruiterlijk!
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PIERROT.
O zwijg, wie daar luidruchtig sprak,
Want gij staat voor een hart dat brak,
Toen 't leven voor het kind dat zong
Ontzettende grimassen wrong.
HARLEKIJN.
Ik heb nog nooit den grijns ontdekt
Dien volgens jou het leven trekt Een mensch moet leven als een kind,
Wat uitgelaten en wat blind.
PIERROT.
Ik ben een zwervende Pierrot
Wit in een witte domino En lamenteer adagio:
Do - re - mi - fa - sol - a - si - do HARLEKIJN.
Ik zie, knaap, dat je sterven wil
Hetzij uit wanhoop of uit gril:
Geen mensch had ooit een beetre reden
En is gegronder overleden.
PIERROT.
Liever de dood dan dit verdriet,
Maar moordenaars die vind ik niet,
En 'k ben voor zelfmoord veel te laf,
Al huiver ik van lust naar 't graf.
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HARLEKIJN.
Ik zal je helpen naar dat oord:
Een man, een man, een woord, een woord Ik zal je naar den dood toe kwellen:
Dan moet je me al je leed vertellen.
PIERROT.
Ik draag een masquerade-pak
Maar met een hart dat sloeg en brak.
Mijn pak is wit, mijn hart is stuk Ik ben de mensch zonder geluk.
HARLEKIJN.
Je wordt bewust terwijl je spreekt,
En voelt den pijn van 't woord - en breekt.
't Besef van 's levens narigheid
Dringt in je schedel, tot hij splijt PIERROT.
Doe alles met me wat je wil,
Maar maak mijn hart en hersens stil Geef mij de zoete pijn der dooden,
Hun witte melk, hun zachte brooden.
HARLEKIJN.
Stil maar! Nu ben je reeds beroerd,
En weldra tot den dood ontroerd Maar heb je ouders of een vrouw,
Die door je dood ook sterven zou?
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PIERROT.
Mijn vader heb ik niet gekend,
Mijn moeder heeft me nooit verwend Mijn Colombine, mijn Clitandre
Zijn weggeloopen met een ander HARLEKIJN.
En heb je nooit een kind gehad
Dat kraaiend op je knieën zat,
En dat als voor den duivel schrok
Als jij je witte pak aantrok?
PIERROT.
Hoezeer ik aan mijn kindren hing,
Ik legde ze te vondeling En 't was verstandig dat ik koos
Voorname lui, maar kinderloos.
HARLEKIJN.
En heb je nooit een vriend gehad
Waarmee je 't brood met tranen at,
Die naast je op den bedzak zat
Als je den nacht lang weende en bad?
PIERROT.
De schaduw die hier naast me staat
Is mijn eenige kameraad Die met me drinkt en met me danst
Als in 't prieel het maanlicht glanst.
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HARLEKIJN.
Een man als jij, mijn waarde vriend,
Heeft zulk een kameraad verdiend Bewolkte lucht of nieuwe maan:
Tref jij hem toch bij kunstlicht aan.
PIERROT.
Bij zon of maan, bij kaars of lamp,
Mijn vriend blijft maar een zwarte damp.
Hij heeft geen oogen en geen stem.
Ik kus den muur in plaats van hem.
HARLEKIJN.
En heb je dan geen goede buur,
Die 's winters naast je zit bij 't vuur,
En die het natte hout opstookt
Dat in je tranende oogen rookt?
PIERROT.
De buren gaan met mij niet om.
Ik ben daar niet verwonderd om:
Ze vinden mij wel aardig, maar
Ze zitten liever bij elkaar.
HARLEKIJN.
En heb je dan geen kasten vol
Van opium of alcohol,
Waarmee je je amuseeren kan
Als je eenzaam op je kamer ben?
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PIERROT.
Maar ik ben bang voor de eenzaamheid
Die door mijn stille kamer schreit En alles staat daar stijf en stil
Alsof het staande sterven wil.
HARLEKIJN.
Maar wat zou jij dan gaarne zien?
Een dans van meubelen misschien?
Stoelen en kasten, en 't rumoer
Van tafel-pooten op den vloer?
PIERROT.
Nu zie ik dat je je vergist:
Ben geen fantast of spiritist.
Ik ben Pierrot die zoekt en denkt,
Tot God hem in den hemel wenkt.
HARLEKIJN.
Denken is voor een mensch de pest!
Al denkt hij nog zoo opperbest,
Tenslotte wordt zijn hoofd te groot
En eindelijk denkt hij zich dood.
PIERROT.
Ik kan niet meer dan denken doen!
Al werd mijn hoofd als een meloen De menschen immers zijn eenmaal
Of corporeel of cerebraal.
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HARLEKIJN.
Heb jij je niet het meest verpoosd
Met een schoon boek als goede troost?
Ik vind je een man die laat en vroeg
Bedrukte pagina's omsloeg.
PIERROT.
Maar als ik opkeek van mijn boek,
Doken er spoken uit een hoek En achter ieder venster lag
De oneindigheid van nacht of dag HARLEKIJN.
Je bent een sombre zonderling!
Je bent een hypochonderling Je hebt ook zeker veel gedweild
En in tavernen rond-gezeild?
PIERROT.
'k Ben iemand die het daaglijksch leed
Met zeven vrouwen niet vergeet En als de wijn zwaar in me zonk
Had 'k een melancolieke dronk.
HARLEKIJN.
Dan keek je naar de zoldering
Of daar de maan te sterven hing De menschen schenen ver en klein
In 't doezelig verschiet te zijn.
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PIERROT.
Maar 'k ben Pierrot, als in de straat
De nachtwind door mijn haren gaat Als dan de maan zich naakt gaat baden,
Zing ik macabere balladen.
HARLEKIJN.
Terwijl je zoo heldhaftig zong,
Een schaduw uit het donker sprang Pooten van zwarte dieren slopen,
Hoesj! kwamen naderbij gekropen PIERROT.
Ik ben doods-bang terug-gedeinsd,
Als 't om me sluipt en huilt en grijnst Het rekt zich uit, het buigt zich krom,
Grijpend, als 'k in lantarens klom.
HARLEKIJN.
Voorwaar Pierrot, het was een klucht:
Je was voor een visioen gevlucht Lantaren-palen heb je omarmd,
Een gas-vlam heeft je ziel verwarmd PIERROT.
Ik sloot mijn oogen, drukte lang
Aan 't warme glas mijn kille wang Of keek, gekoesterd, uur aan uur
Naar 't dansen van het gele vuur.
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HARLEKIJN.
Het daglicht stroomt de straat in, vaal
Als 't water van een vuil kanaal Waar vlucht je dan het licht dat vloekt
En met grauwe oogen naar je zoekt -?
PIERROT.
Dan dwaal ik maar langs de rivier.
Het water zingt: kom hier, kom hier Mijn hart is dood, van mijn gitaar
Knapt met een snik de laatste snaar.
HARLEKIJN.
Ach, 's morgens komt het grootste leed
Voor wien den nacht lang zwierf en streed Het kreunend mensch begrijpt dat God
Zich niet bekommert om zijn lot PIERROT.
Belachelijke masquerade
Loop ik bij zonlicht langs de kade Het zonlicht, dat de lucht bevlekt
En 't paarse water rood beplekt!
HARLEKIJN.
Langs masten en langs touwen rag
Stroomt rood als bloed de nieuwe dag En lang-uit je in het gras begravend,
Ween je om iets moois dat werd gehavend.
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PIERROT.
Hoe weet jij wat een ander denkt,
En wat hem deert, en wat hem krenkt? Het leven komt vergroot nabij
En leunt zwaar hijgend over mij!
HARLEKIJN.
Geef mij je hand, mijn vriend Pierrot,
Ik ben een mensch, geen Mefisto,
En wie goed in mijn oogen ziet,
Leest daar zijn eigen groot verdriet.
PIERROT.
Nu lig ik weenend aan je hart,
Dat ik voel bonzen van mijn smart Dit is een bitter carnaval,
O vreemde vriend van dit vreemd bal.
HARLEKIJN.
Ik ben boordevol medelij
En sta met raad en daad je bij!
Maar om te zien of dit behoeft,
Wordt je voor 't laatst door mij beproefd.
PIERROT.
Nu ik mijn leven overzie,
Lijkt het een droeve melodie
Die lamenteert adagio:
Ik ben een zwervende Pierrot -
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HARLEKIJN.
Ben ik als jij, ben ik van streek,
Nam ik een spiegel, keek en keek Want hij die in een spiegel ziet
Voelt medelij maar geen verdriet.
(HARLEKIJN geeft aan PIERROT het spiegeltje dat aan zijn gordel hangt).

PIERROT.
Spiegel! Een glimlach lang vergeet
'k Mezelf, mijn leven en mijn leed Nu zie ik dat er iemand leeft,
Die 't wellicht nog beroerder heeft HARLEKIJN.
Je slingert straks den spiegel weg,
Als ik je deze waarheid zeg:
Het mannetje in den spiegel lijkt
Op wien hem in het glas bekijkt.
PIERROT.
De oogen zijn zwart, vergroot en moe,
't Bloedloos gelaat begrijpt niet hoe
De mond geverfd werd tot een roode De neus is spits als van een doode!
(PIERROT slingert met afgrijzen den spiegel weg).

HARLEKIJN.
Verhef je, en zie de kleine wereld
Als bol die tusschen bollen dwerelt,
En 't leven van de menschen als
Onze melancolieke wals.
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PIERROT.
Leven we dan op een planeet,
Die zwerven moet, die God vergeet?
En hebben wij de menschen aan te
Zien als wat dansende gedaanten?
HARLEKIJN.
God heeft als leven ons bereid:
Dansen wanneer het stuk hart schreit Maar groot is, wie de rust bereikt,
En naar het spel van poppen kijkt.
PIERROT.
Zoo gaat de vaart der wereld, reeds
Ver van haar God, maar verder steeds Een bal vliegt door de blauwe lucht,
Waar een troep dwazen danst en zucht!
HARLEKIJN.
Het was gelukkiger misschien
Als men de ellende niet kon zien:
God strafte ons met de zwaarste straf,
Toen hij ons onze oogen gaf!
PIERROT.
Ik vloek het licht, ik vloek het oog,
Dat mij liet zien en niet bedroog!
Zie hoe het blinde volk festijnt,
En in onnoozelheid verzwijnt -
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HARLEKIJN.
Wanneer men pijn heeft van het licht
Doet men eenvoudig de oogen dicht,
Ben jij het spel der wereld moe
Doe dan eenvoudig je oogen toe.
PIERROT.
Mijn tranen danken voor je raad.
Koel zal ik doen de koele daad,
Daar God geen ander middel geeft,
Pierrot, hebt je het langst geleefd.
(HARLEKIJN is in de lantaarn geklommen en bevestigt zijn gordel als een strop aan het
dwarsijzer).

HARLEKIJN.
'k Bevestig thans aan de lantaren
Een sterken lus van hennep-garen.
't Is beter dat je maar crepeert
Dan dat je meer van 't leven leert.
PIERROT.
Ik huiver niet en zie den strop!
Daar hang ik straks mijn lichaam op.
Maar is mijn leven hier gedaan,
Vangt ginder niet een ander aan?
HARLEKIJN.
Ik denk wel dat wij eeuwig leven,
Want eens gegeven, blijft gegeven!,
Of men ook hier de draad door-hieuw,
Ginder begint hetzelfde opnieuw -
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PIERROT.
Dan is de dood een horizon
Die niemand ooit bereiken kon Maar wanneer komt dan eindlijk rust
En worden we ter dood gekust?
HARLEKIJN.
Nog nimmer kwam de groote nacht,
En is een mensch te rust gebracht.
Nieuw leven, maar met eender lot,
Staat klaar wanneer het oude rot.
PIERROT.
'k Zie om mijn hoofd, stralend en klaar,
De glorie van een martelaar Al weet een mensch niet wat hij doet,
Wij zullen sterven als het moet.
HARLEKIJN.
Juist. Hoe wij pruttelen en praten,
We zijn gehoorzaam als soldaten,
Die met z'n vieren in de pas
Trommelen of het kermis was.
PIERROT.
Voor ik mijn hoofd hang in de lus,
Geef ik mijn vriend den laatsten kus Het moet gedaan zijn, en weldra!
Sta toe dat 'k op je schouders sta (Hij klimt op de schouders van HARLEKIJN en bereikt zoo met zijn hoofd de opening van den
strop).
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HARLEKIJN.
(terzijde):
'k Maakte hem wakker om te sterven;
Hij was al slapend aan 't bederven (tot PIERROT):
Adieu Pierrot! De hanen kraaien,
De zon komt op, de wind gaat waaien!
PIERROT.
(steekt zijn hoofd door de lus).
De zon, de zon! Het zonlicht zoekt
Den mensch die God en leven vloekt Al doet het licht mijn oogen pijn,
Ik wil zien hoe de dood zal zijn.
HARLEKIJN.
(loopt onder PIERROT uit, zoodat deze blijft hangen).
Ik liep onder je voeten uit,
Pierrot, en dat is jouw besluit Je voeten trapplen of je vlucht!
Je hangt te dansen op de lucht!
PIERROT.
(hangend).
Ik ben een zwervende Pierrot,
Gepoederd in mijn domino En dans maar wat, en zing maar zoo:
Do - re - mi - fa - sol - a - si - do HARLEKIJN.
Zie hoe hij trappelt, snikt en gilt,
Hoe 't wilde leven in hem trilt!
Maar hoe onstuimiger hij wordt.
Te nauwer wordt de strop gesjord -
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PIERROT.
Gods groote lichaam is ook ziek!
Zijn hart is ook melancoliek Hij lacht nooit, en zijn oog is dicht Hij draagt een masker voor 't gezicht!
HARLEKIJN.
Adieu Pierrot! Hi - hi! Goê-reis
Barrevoets naar het Paradijs!
Kom, neem een sprong, en trek je op aan
De bleeke horens van de maan!
PIERROT.
De dood ontdooit wat was bevroren.
Wij zingen van den hoogsten toren.
Het landschap smelt in duizend kleuren.
De zachte wondren gaan gebeuren HARLEKIJN
(omhelst PIERROTS knieën).
De zwaarte van je stijgend lijf
Zakt als een schaduw in me: ik blijf
Naar boven grijpen in de bijt
Waardoor jij rijst naar de eeuwigheid.
PIERROT.
Het wordt een droom als kinderdroomen:
Nu zie ik witte engelen komen Zij spijkeren mij los van 't kruis Nu zwerft Pierrot weer - maar naar huis (Hij sterft).

Groot Nederland. Jaargang 16

470

HARLEKIJN
(hurkt onder hem).
Pierrot is dood en hangt zoo stil,
Terwijl ik door mijn wervels ril God heeft een kranke rank gevonden
En aan zijn warmen muur gebonden.
M. NIJHOFF
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Als de droom in droom vergaat.
(Vervolg).
XI.
Na dien tijd voelde ze zich zachter tegenover Mathilde gestemd. Ze was in het minst
niet puriteinsch in haar opvattingen en door Jaap gerustgesteld, vond ze er niet zoo
heel veel gevaar in, dat de jonge vrouw, gekortwiekt door de omstandigheden, die
zoo indruischten tegen haar natuur, in dartelen overmoed een enkele maal zich te
buiten ging.
Ze werd meer onbevangen in haar dagelijkschen omgang met Jaap, trachtte door
verdubbelde toewijding te vergoeden, wat ze eenmaal onwillend hem misdaan had.
Ze vroeg zich zelfs af, of het niet een bijzondere leiding der voorzienigheid had
kunnen zijn, die haar langs dezen weg in de gelegenheid bracht, iets van hare vroegere
tekortkoming aan hem goed te maken.
Maar omdat ze verdere vertrouwelijkheden van Jaap wilde vermijden, waarvan
hij allicht na z'n ziekte spijt kon hebben, begon ze hem meer voor te lezen.
Meestal koos ze korte eindjes uit verschillende boeken, die ieder een min of meer
afgerond geheel vormden, om z'n hoofd niet te vermoeien met te lang gedwongen
aandacht. Dit viel haar niet moeilijk, omdat ze steeds om zich heen had een keur van
haar lievelingsboeken, waarin ze de passages had aangestreept, die haar het meest
getroffen hadden. Dikwijls waren het ook boeken meegenomen in verband met haar
reis, waarmee ze haar persoonlijke indrukken aanvulde. Zoo las ze hem voor uit St.
Francois d Assise van Sabatier, de Fioretti, de Vita Nuova. Ze had de gewoonte,
wanneer ze dacht, dat het te lang werd of als ze meende op te merken, dat het lezen
hem vermoeide, het boek neer te leggen in haar schoot. Dan vertelde ze hem wat er
volgde, of illustreerde het gelezene, met wat ze zelf gezien en ondervonden had.
Hij begon al spoedig het meest te genieten van de oogenblikken, als ze sprak, hoe
belangrijk het gelezene ook zijn mocht. Hij lag dan tevreden naar haar te luisteren,
steunend op z'n elleboog, speurde met een heimelijk behagen iederen vlottenden
indruk, die zonnigblij of ernstig voorbijgleed op haar gevoelig gezicht.
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Zij, van haar kant verwonderde zich over z'n juist oordeel, z'n scherpzinnige kritiek,
z'n geschiedkundige kennis.
Nu ze meer met Jaap sprak, gaf ze zich duidelijker rekenschap van de dingen, die
ze zag op haar zwerftochten door Perugia. Ze trachtte ze in zich op te nemen, omdat
ze wist, dat hij naar haar uitzag, een beschrijving verwachtte van wat ze gezien had.
Ze voelde dieper den geest van de geschiedenis in die eeuwenoude bouwwerken, ze
trachtte de beteekenis te doorgronden van dingen, die haar vroeger enkel geboeid
hadden door hun picturale schoonheid.
Ze verdiepte er zich in waarom de bronzen leeuw van Perugia en de Baglioni en
de leeuw van de Welfen de marmeren trappen bewaakten van het Palazzo Pubblico.
Ze vroeg zich af, waarom ze steigerend op hun marmervoetstukken, in de eeuwige
dreiging van hun heraldische leden, tusschen hun klauwen klampten de ketenen van
de poorten van Siena. Ze kreeg meer ontzag voor wat de eeuwen gewrocht hadden....
ze zag langzaam door duizendtallen van jaren heen de boog van Augustus verrijzen
in haar verbeelding.... in de verre oudheid de etruskische fondamenten.... dan na
honderde jaren de reuzenpoort met haar opschrift: Colonia Vibia Augusta Perusa....
en eindelijk na nogmaals lange eeuwen de voltooiïng: de bevallige renaissance loggia,
die als een vreemde bloem van bouwkunst opgebloeid was tegen de massale muren.
Ze speurde in de bas-reliefs van Giovanni Pisano, op de fontein op de markt, de
geleerdheid van de middeneeuwen, de geschiedenis van den bijbel en de allegorie
van Aesopus.
Als ze nu voorbij de universiteit kwam, verdwenen voor haar blik de
Baedeker-gewapende vreemdelingen. Voor haar ontwaakte verbeelding verdrongen
zich in de ingang van de Università de edelingen van Perugia uit langvervlogen
dagen, ze zag de slanke jongelingen met hun bruine krullen, uitdoffend uit heel
nauwsluitende roode kapjes en dunne beenen in knellende kousen van tweeërlei
kleur, zooals ze ze gezien had op schilderijen van Signorelli, afgeleid van hun
dobbelspelen, hun amouretten en drinkgelagen door de geleerdheid van Griekenland
en Rome.
Dan zag ze ook de Piazza het tooneel van bloedige tragedies, afgesloten aan den
noordkant door de kathedraal, een tragisch skelet van z'n uiterlijke heerlijkheid
beroofd. In den ruwen steen waren enkel nog de klampen te zien van afgerukt marmer.
Niets
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was er over aan pracht, dan de sierlijke preekstoel in den gevel, vanwaar uit St.
Bernardino tevergeefs vrede gepredikt had. Altijd weer stroomden de trappen van
den Duomo van het bloed der Baglioni's, der Toddi's en andere grooten van de stad.
Telkens moest de gansche kathedraal gewasschen worden met wijn, voordat het
ontwijde koor gebruikt kon worden voor den Christelijken eeredienst.
Maar terwijl ze dit alles opnam, te goeder trouw vervuld van een diepere
belangstelling, dan ze tot nu toe gekend had, lichtte als ondergrond van haar bewuste
indrukken steeds meer de gedachte: Jaap.
Eerst wanneer ze 's middags bij hem zat, ze hem alles vertellen kon, drong de
waarde van wat ze gedroomd had tot haar door.
Het was voor haar een kleurloos landschap, waarop plotseling de zon scheen.

XII.
‘Weet je wat,’ zei Mathilde, op een middag, dat ze Agnes alleen in den salon had
gelokt, ‘de kamer hiernaast is vrij gekomen, zou je niet vragen, of je die hebben
kon?’
Er was niets onnatuurlijks in het voorstel, en toch was er iets in Mathilde's houding,
dat Agnes bevreemde. Ze antwoordde niet dadelijk, schijnbaar verdiept in het werk,
dat ze uit haar tasch haalde.
‘Nou,’ snibde Mathilde, ‘heb je me niet gehoord?’ Ofschoon ze in den grond geen
kwaad bedoelde nam ze gauw een geïrriteerd toontje aan van bedorven kind, tegen
ieder die haar ook maar het minst in den weg legde. Het was Agnes opgevallen, dat
het den laatsten tijd erger was, dat ze ook tegen haar, Agnes uitviel, wat ze vroeger
zelden deed, misschien nog altijd wat geïmponeerd door de oudere vrouw, zonder
dat ze er zichzelf rekenschap van gaf.
Agnes keek haar van ter zijde aan.
Ze stond voor den spiegel, klaar om uit te gaan, verschikte met korte, behaagzieke
trekjes wat aan haar hoed, maar ze was niet op haar gemak. Door de gebloemde
voiletulle plekte haar verhit gezichtje.
‘Misschien zou dat wel kunnen,’ zei Agnes, terwijl ze door haar vage achterdocht
heen, die ze niet voldoende gerechtvaardigd wist,
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even medelijden had met Mathilde's verlegenheid. Ondanks zichzelf, kwam terloops
de gedachte bij haar op, dat zoo'n gebloemdevoile toch niet flatteus was:
‘Dat is misschien wel een goed idee van je, Tilly,’ hervatte ze vriendelijker.
‘He ja, toe’ drong Mathilde dadelijk verzoend, ‘voor een schijntjemeer zou je een
veel mooiere kamer hebben, met een prachtig uitzicht. Lena kan je helpen verhuizen.’
‘Ik kan in elk geval wel eens informeeren.’
‘Ja, hè? Het zou zooveel gezelliger voor ons zijn. En weet je’, fluisterde ze zachter
om de opengekierde deur naar Jaap's kamer; ‘ik ben tegenwoordig niet op m'n gemak
zoo alleen in dezen hoek van het hotel.... Jaap mocht eens erger worden, dan was je
meer bij de hand. Verbeeld je dat ik 's nachts eens door die donkere gangen moest
loopen om jou of den dokter te halen, dat zou ik doodeng vinden,’ viel ze door de
mand.
‘Maar waarom zou hij erger worden?’
‘Hij had vanochtend meer verhooging,’ kwam Mathilde gejaagd, ‘gisterenavond
ook al.’
‘Zoo, daar wist ik niets van.’
‘Ja, maar het is toch zoo.... dus je wilt wel, he? Zie je, ik heb Lena natuurlijk wel....
ik zou je ook niet gebruiken.... maar het is zoo'n rust als jij er bent.... de manier
waarop jij met Jaap omgaat.... alles wat je van hem gedaan kunt krijgen.... jij zou
eigenlijk veel beter.... zou je denken, dat Jaap....?’ ze werd steeds rooder, verwarde
zich in haar woorden.
Agnes vond, dat het eenvoudige geval niet voldoende Mathilde's zichtbare
zenuwachtigheid rechtvaardigde. Ze verweet zich haar eigen gebrek aan
toeschietelijkheid. Waarom niet liever dadelijk toegegeven.... het voorstel van
Mathilde kon niet anders dan goed bedoeld zijn.
‘Ik heb er natuurlijk niets tegen,’ kwam ze haar te hulp, ‘ik zal met den manager
gaan praten, wacht dan maar even tot ik terugkom.’
's Avonds bracht Agnes haar boel over naar de nieuwe kamer, geholpen door Lena,
die de mooie mevrouw Seghers aanbad.
‘Dat was nog is een dame,’ zei ze aan de bediendentafel, waar het gesprek gevoerd
werd in een wonderlijk mengelmoes van Fransch, Italiaansch en Engelsch, dat met
behulp van veel ge-
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barenspel, vooral bij de Italianen, juist voldoende verstaanbaar was, om aanleiding
te geven tot de wonderlijkste begripsverwarringen, wat het genot van het gezelschap
zeer verhoogde.
‘Zij, mevrouw Seghers, hoefde niet te reizen met een auto en een kamenier en een
heele drukte, om de menschen te laten zien wie ze was,’ blufte Lena. ‘Zij was niet
bang, als ze met iedereen praatte om niet voor een groote dame te worden aangezien.
En prachtige japonnen had ze ook, al volgde ze niet iederen modegril en al waren ze
enkel wit en zwart om den rouw over meneer nog. Ik zeg, als het niet was om onzen
meneer, dan zou ik zien, dat ik bij haar in betrekking kwam.’
‘Zou je dan een goed woordje voor mij doen, mademoiselle Lena?’ vleide een
fransche chauffeur, die haar een beetje het hof maakte.
‘Dan liet ze jullie lekker samen thuis, als ze op reis ging,’ schaterde de Italiaan
van de van der Heims, die op de hand was van zijn veel sjiekere mevrouw.

XIII.
Lena dribbelde nu, een en al glundere gedienstigheid, door de kamer, in haar keurig
zwart japonnetje en mooiste batisten schort, hielp mevrouw Seghers hier en daar een
meubel verzetten en hing met streelende gebaartjes haar kleeren weg in de kast,
zorgvuldig de japonnen vooraan, die ze mevrouw het meest dragen zag.
De nieuwe kamer kwam uit in den salon van de van der Heims. Mathilde was zelf
de grendel komen wegschuiven, had Agnes bedankt haar verzoek te hebben
ingewilligd, met die gracieuse maniertjes van jong katje, die haar zoo bekoorlijk
maakten; Jaap vond het ook zoo prettig, zei ze lief.
Het was een groote kamer, de gewitte muren hier en daar behangen met oude
stukken borduursel en zijden weefsels en gemeubeld met dat amalgama van soms
mooie antieke dingen, die in sommige Italiaansche hotels, zoo wonderlijk verdwaald
schijnen. Agnes, verrukt van haar nieuwe omgeving had in een ommezien met haar
eigen boeken, kussens en kunstvoorwerpen reeds hier en daar verzameld, aan de
kamer, dat zeker iets van haar persoonlijkheid weten mede te deelen, dat zoo sterk
van haar uitging. Ze had ten slotte nog rozen gezet in een kruik van Perugiaansch
aardewerk op de schrijftafel, die de kamer rijk was en een groote tak gouden regen
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verdubbelde in den Venitiaanschen spiegel z'n parelende bloesems.
Toen ze klaar was, liet ze zich met een zucht van voldoening vallen in een stoel
voor het raam, glimlachte Lena, met een in haar hand gedrukt goudstukje, de kamer
uit, en keek naar buiten.
Het was het uur, dat haar het liefst was.... in Italië, maar eigenlijk overal, waar ze
ook geweest was.... in een hollandsche weide.... in Parijs aan de Seine.... het exquiese,
zegenbrengende uur van de schemering. Over de sobere lijn van de heuvels dichtbij,
glansden de laatste zonnestralen. De olijven tegen het nog heel jonge koren, waren,
als zilveren palmen geweven in een fond van smaragde zijde. Hier en daar was de
flikkering van water, waar een bergstroompje naar den onzichtbaren Tiber schoot.
In de bleekamethysten lucht klom loodrecht de kolom van een houtskoolbranderij,
tegen de berghelling. Een ijlerwit rookwolkje steeg hier en daar uit een huizedak.
Verweg, kroonden Assisi, Spoleto en Foligno de heuveltoppen, beschermd door den
hoogen boog der Appenijnen.
En Agnes tuurde, tuurde door haar wimpers, de oogen half gesloten. Ze was een
beetje verwonderd over zichzelf, zij die nooit zoolang was zonder boek of handwerk.
Ze bleef maar steeds turen, de handen gevouwen in den schoot.
De omgeving was zoo vol velerlei herinnering, dat beelden zich aan haar
opdrongen, als in een bioscoop, zonder dat ze ze behoefde op te roepen.
Francesco di Bernardone.... dat was immers het land waar hij geleefd had.
Daarginds in Assisi was hij geboren, de zoon van den rijken koopman. Daar, over
die bergen was hij getrokken met z'n rijke vrienden om op de markt te Foligno zijn
kostbare stoffen te verkoopen.... met volle teugen had hij gedronken uit den
bedwelmenden beker der wereldsche genietingen, voordat hij z'n leven gegeven had
in vrome abnegatie.
Als een klein blank kapelletje lag in het dal verweg Santa Maria dei Angeli....
daarheen was op een avond Santa Chiara getrokken met hare vrouwen om het brood
te gaan breken met Franciscus.... van San Dominico hadden ze moeten komen over
de bergen. Ze had er zoo vurig naar verlangd.... De Goddelijke genade had de
ruwhouten tafel, waar de twee heiligen aanzaten verlicht met een hemelsch vuur....
Toen was het volk uit den omtrek komen aanloopen, omdat ze dachten, dat er brand
was,
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maar het vuur had niets verteerd.... was het enkel een hemelsche liefde geweest, die
Santa Chiara hierheen gevoerd had....
Zou dat Monte Catria kunnen zijn, in de verte, of was het een wolk? Daar had
Dante maanden van eenzaamheid doorgebracht.... had hij daar z'n Vita Nuova gedicht
en gedroomd van de zachte Beatrice?
Ze vouwde haar handen achter haar hoofd.... het was alsof ze droomde, bijna
zonder bewustzijn en toch klaar wakker, met intens, stil genot.
Over de bergen verglom het avondgoud, achter een nevelsluier. Nog even was de
naschemering een samenvloeiïng van zonsondergang over het meer van Trasimene
en van opkomenden maneschijn boven Gubbîo.
Plotseling boog ze zich voorover uit het raam, haar armen uitgebreid over de vallei.
Toen bracht ze ze langzaam terug.... keek in haar geopende handen.... ze voelde ze
vol van een onbekenden schat.... ze hield ze behoedzaam, een eindje van elkaar, alsof
iemand haar iets heel kostbaars had toevertrouwd, dat ze bang was te breken door te
harde aanraking.
Misschien was dit wel de charme van Italië, de alle begeerte vervullende
heerlijkheid, die de meesten naar hun zeggen ondervonden hadden, maar die zijzelf
nooit zoo sterk gevoeld had. Of misschien was het het uur, de schemerende rust na
al te blijden dag van azuur en zonnegoud. Ze voelde het in overeenstemming met
haar eigen bestaan, zooals het nu voor haar lag, kleurloos en een beetje weemoedig,
maar vol herinnering en toch altijd nog rijk aan veel, dat haar wat voorbij was,
vergoeden kon. Kleurloos en weemoedig, dacht ze dan weer.... maar was het dat?
Het was zalig te genieten van het leven.... nog jong te zijn, al was het niet meer in
jaren....
Ze leunde tegen het kozijn en staarde in het duister. De gedrongen vorm van San
Dominico en het elegantere profiel van San Pietro werden langzaam zichtbaar tegen
de lichte manelucht, als de voorgrond van de een of andere Fransche ets.
Ze liet het gordijn vallen en begon zich uit te kleeden,

XIV.
Het scheen, dat Mathilde bezield was geweest van een profetischen geest, toen ze
Agnes verzocht had te verhuizen, met het
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oog op een mogelijke verergering van Jaap's toestand. De koorts was de laatste dagen
hooger en de zieke ging merkbaar achteruit. Dokter Browne deed geen poging om
z'n ongerustheid voor de twee vrouwen te verbergen. Het was alsof hij er Agnes te
hoog en Mathilde te laag voor stelde. In Agnes zag hij in de eerste plaats de practische,
vertrouwde verpleegster, Mathilde maande hij aan rustiger te zijn in de ziekekamer,
haar uitgangen minder ver uit te strekken, of althans een plaats te bepalen, waar men
haar zoo noodig bereiken kon. Door z'n gemoedelijk vermaan van huisdokter,
schemerde dan telkens een tikje van z'n persoonlijke antipathie tegen de jonge vrouw.
Z'n voorschriften gaf hij, haar negeerend. regelrecht aan Agnes of zelfs aan de
kamenier en Mathilde, verre van deze inbreuk op haar recht kwalijk te nemen, scheen
veeleer blij, zich van hare verantwoordelijkheid ontheven te zien. Ze verkeerde in
een zonderlinge stemming. Ofschoon ze weigerde den ernst van Jaap's toestand in
te zien en haar uitgangen geenzins beperkte, was ze in een staat van overspanning
geraakt, die haar bijzijn in de ziekekamer tot een plaag maakte.
Als ze 's middags goed en wel weg was, met haar opgeschroefde vroolijkheid, het
roezig gedoe van haar kleeren over meubels en stoelen en haar ongemotiveerde en
onverklaarbare huilbuien van de laatste dagen, was het een ware verademing, zoowel
voor Agnes, als voor den patient zelf.
Dan lag schemerstil de kamer, achter blankheid van neergelaten gordijnen.
Dan bewoog niets anders dan een enkele maal Agnes's witte schim, als ze opstond
van haar werk, om Jaap een verkwikking of z'n drank te brengen. Geen geluid van
buiten drong door in de kamer aan de valeikant; er was geen ander gerucht dan een
zoemend insekt of de streeling van een enkel woord, als Jaap niet sliep, door de wijde
ruimte van het bed naar het verstgelegen venster.
Nu Jaap meer behoefte had aan rust dan afleiding, ging Agnes wel eens een middag
uit, temeer omdat ze nu meestal het ochtendbezoek van den dokter bijwoonde. Lena,
die daardoor zeer gevleid was, moest dan met haar naaiwerk zitten, tusschen het
raam van den salon en de open deur, waar ze meneer dadelijk hooren kon.
Agnes had een sterk verlangen naar beweging en buitenlucht; ook kwam de zeer
natuurlijke wensch bij haar op, nu ze toch een-
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maal in Italie was, zooveel mogelijk van haar reis te profiteeren. Maar dit waren niet
haar eenige drijfveeren, ofschoon ze het zichzelf misschien verbeeldde.
Ze begon meer en meer in Jaap's bijzijn, nu hij meestal te moe was om te worden
voorgelezen, een wonderlijke beklemming te voelen, die ze zichzelf niet verklaren
kon. Naarmate hijzelf, misschien door z'n gevoel van zwakte en afhankelijkheid,
toenam in bijna kinderlijk demonstratieve hartelijkheid, steeds meer in haar ziende
de groote zus, het ziekenoppastertje van z'n prilste jeugd, was het alsof zijzelf van
haar kant koeler werd, zich terugtrok. Daarentegen waren er oogenblikken, waarin
ze in een sterk gevoel van haar meerderheid tegenover Mathilde, zich inspande
zooveel mogelijk partij te trekken van haar bijzondere gaven, met haar handigheid,
haar intuïtie, haar praktischen zin het vrouwtje in de schaduw drong. Een enkele
maal had ze er zich op betrapt, dat ze zelfs haar uiterlijke charme, haar fijne,
gedistingeerde schoonheid voor hem uitspeelde. Als ze dan zag, dat ze indruk op
hem gemaakt had, gleed wel even een koesterende zonnestraal over haar wezen,
maar een oogenblik later verweet ze zich haar gebrek aan loyaliteit tegenover
Mathilde, die, wat haar tekortkomingen ook zijn mochten, haar volkomen vertrouwde.
Met een heimelijk berouw kroop ze dan in haar schulp, was stiller en meer
teruggetrokken dan anders.
Op een middag had ze een rijtuigje genomen, om zich te laten brengen naar de
graven van de Vollumnii;
Het paard draafde er vlug over heen.... het was drie uur.... dus had ze nog just twee
uren tijd, voordat de grafkelder sloot om vijf.... ze kon dan net terug zijn voor een
late thee.
Ze genoot van den koelen wind om haar hoofd, het lenteland van olijvenzilver en
meidoornwit, wit en zilveremail tegen de diepazuren warmtetrillende lucht.
Voor de loods, tegelijk entree en museum, die de grafkelder dekte, stond een kleine
file rijtuigen, verderweg een enkele auto.
Agnes stapte uit.
Een luidruchtig troepje steeg juist uit de groeve op, draalde nog wat bij de ingang
waar opgravingen waren tentoongesteld. Agnes betaalde aan het loket, kreeg haar
entreekaart. Nieuwe bezoekers kwamen en de custode beduidde haar maar vast voor
te gaan, terwijl hij de nieuwaangekomenen inschreef.
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‘Ze behoefde niet bang te zijn,’ moedigde hij aan, er waren nog een paar menschen
beneden.’
Agnes daalde langzaam de trap af.
In de diepte gaapte de hooge grafpoort, gehouwen in de rots, met z'n
gebeeldhouwde rijzende zon, geflankeerd door dolfijnen.
Ze ging de hoofdgroeve binnen, tusschen wanden van grijze tuf, geeligverlicht
door een electrische toorts. Diepin stond de sarkovaag van den patriarch, bewaakt
door een medusa-hoofd en twee genieën van den dood, zwevend van de zoldering.
Rondom borgen kleinere ruimten de graven der jongere familieleden in
geheimzinnig schemerduister. Slechts in een ervan scheen licht.
Ze onderscheidde stemmen, een onderdrukt gefluister, geschuifel van voeten.
Het licht flikkerde, als van een telkens verplaatste fakkel.
Het was alsof de nabijheid van menschen haar eerder verontrustte.... ze was liever
alleen geweest.
Plotseling luisterde ze aandachtiger.... ze had duidelijk in de stilte het geluid van
een kus gehoord. Ze bleef talmen voor de ingang, haar wenkbrouwen wat opgetrokken,
haar mond geplooid in een uitdrukking van vermaakte toegevendheid: waarom ze te
storen.... liever zou ze wachten tot de anderen kwamen.... die alte geschichte, dacht
ze.... altijd weer jong leven op de graven van de ouden, en waarom ook niet?
Een korte heldere vrouwenlach schaterde op uit het gewelf.
Haar glimlach verstierf op haar lippen, ze voelde zich wee worden, leunde een
oogenblik tegen den wand. De vochtige kilte van varens tusschen den tufmuur, bracht
haar voor een deel tot bezinning.
Alsof ze vervolgd werd door een geest van de Volumnii, stortte ze de trap weer op,
schoof, terug naar haar rijtuig.
‘Naar huis,’ wekte ze het dommelende koetsiertje.
Hij keek haar verbaasd aan, nog half slapend, zei toen zooiets van dat het wel meer
gebeurde, dat menschen onwel werden in de diepte.... het mocht interessant zijn, hij
moest er ook niets van hebben....
Toen Mathilde tegen het eten thuiskwam, wachtte Agnes haar op in de hall. Ze
kwam alleen uit de auto.
‘Zoo, waar kom je vandaan?’ vroeg ze eenvoudig.
‘Ik! nou, zoo maar, een beetje omgereden, waar zou ik geweest zijn?’
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‘Ben je niets gaan zien?’
‘Neen, je weet ik houd niet van sightseeing.’
‘Neen, maar je kon een plannetje gemaakt hebben, ergens naar buiten of zoo.’
Mathilde's oogen scheelden naar een haakje van haar boa, dat blijkbaar niet los
wou vlak onder de kin. ‘Neen,’ zei ze quasi verveeld, ‘er was geen plannetje te
maken.’
‘De weg naar Assisi is nu zoo mooi,’ zei Agnes, ‘met de bloeiende meidoorn....
ik was er vanmiddag.’
‘Zoo-o?’ sleepte Mathilde, een beetje onrustig, steeds tobbend met haar boa.
‘Ja, prachtig.... ik ben naar het graf van de Volumnii gaan kijken, ben je daar nooit
geweest?’
‘Neen,’ zei Mathilde, met een laatste ruk aan haar boa, waardoor de haak eraf
sprong, ‘je weet immers dat ik niet van die dingen houd.’
‘Dat had ik ook gedacht,’ zei Agnes kalm, met een zijdelingschen blik naar de
jonge vrouw.
‘Maar wat wil je toch van me?’ driftigde Mathilde, ‘welk recht heb jij politieagent
over me te spelen?’
‘Geen ander recht, dan dat van een oude vriendin van julie allebei te zijn, als je
wilt.’
‘Maar je kunt toch niet beweeren, dat je er me gezien hebt,’ weerde ze af, bijna
in tranen.
‘Neen ik heb je niet gezien, Tilly.’
‘Nu, dan....’
Agnes trachtte haar in de oogen te zien, maar ze had zich afgewend om haar mantel
van een stoel te nemen. ‘Laat me met rust’ zei ze, ‘ik moet me gaan verkleeden.’ Op
dat oogenblik kwam Tropotkin de hal binnen. Hij groette, ging regelrecht door naar
z'n kamer, zonder de twee vrouwen aan te spreken.
Agnes verwachte, dat Mathilde's houding tegenover haar onmogelijk zou geworden
zijn na het gebeurde en ze was zeer verwonderd, toen ze 's avonds op haar deur kwam
kloppen, alsof er niets bijzonders geschied was.
‘Ja, wat is er?’ vroeg ze koel, toen ze binnen kwam.
Mathilde scheen toch onder den indruk van het voorgevallene... na een oogenblik
van pijnlijke verlegenheid aarzelde ze. ‘Wil je niet bij mij in den salon komen zitten?
Jaap slaapt.’
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‘Goed, als je er prijs op stelt,’ zei Agnes vlak.
Mathilde keek haar tersluiks aan, met een schichtigen blik van hare blauwe oogen,
alsof ze bang was, dat ze wat zeggen zou. Maar, toen Agnes blijkbaar niet op het
geval terugkwam, monterde ze op:
‘Kom bij het raam zitten, dan kunnen we nog lang zien om te werken.’
Ze nam zelf een berg handschoenen, waaraan ze begon knoopen te naaien: ‘Lena
komt tegenwoordig tot niks,’ legde ze uit.
De twee vrouwen werkten een tijdlang stil door. Uit den aard der zaak konden ze
elkaar niet veel te zeggen hebben. Mathilde verbrak de stilte:
‘Wat vind jij van Jaap,’ kwam ze onverwacht.
‘Als je het wilt weten, niet veel goeds,’ zei Agnes kort.
‘Hoe dan?’
‘Nu, ik vind dat hij meer achteruit dan vooruit gaat, Browne ook.’ Mathilde keek
haar verschrikt aan, met haar groote, vragende kinderoogen. ‘Het zal toch niet.... het
zal toch wel goed afloopen?’ vorschte ze.
Agnes kreeg medelijden met het vrouwtje: zou ze zich tenslotte vergist hebben?
‘Ja, dat nu wel,’ suste ze, maar de zaak is toch ernstig, ‘we moeten het niet te licht
opnemen, Tilly’.
‘Agnes,’.... de aarzelende stem klonk ineens smeekend.... bijna als een bede om
hulp.
‘Ja....?’
‘Agnes.... je zal toch bij hem.... bij ons blijven, zoolang het noodig is.... je zal toch
niet.... Jaap kan niet zonder je.... je zal toch....’ Ineens barste ze in snikken uit, haar
hoofd op de tafel in de ronte van haar bloote arm.
Agnes boog zich over haar heen; Ze heeft berouw, dacht ze, des te beter.
‘Natuurlijk zal ik bij jullie blijven,’ zei ze, ‘ga nu slapen, morgen zal het wel beter
gaan.’

XV.
Het was de volgende dag. Mathilde had den heelen morgen rondgescharreld in haar
kamer, de tusschendeur gesloten om Jaap niet te hinderen. Pas tegen den lunch was
ze binnengekomen, wat moe
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en geëchauffeerd, ze had eens flink opruiming gehouden, zei ze.
‘Waarom heb je je niet door Lena laten helpen?’ vroeg Jaap.
‘Och, die had werk,’ pruilde ze, peuterende aan een nagel, die ze gebroken had
aan haar kastdeur. ‘Die hotelsloten zijn altijd zoo slecht in orde.’
‘Ga dan nu maar lekker koffiedrinken.’ suste Jaap goedig, ‘dat zal je wel troosten.’
Na den lunch was ze zich dadelijk gaan kleeden om uit te gaan, ze kwam laat thuis,
misschien bleef ze wel ergens eten, zei ze.
Op dat oogenblik kwam Agnes binnen:
‘Ben ik vroeg?’ aarzelde ze op den drempel van de salon.... ‘had je iets met Jaap....’
‘Neen niets Agnes.... ik ben heel blij, dat je er al bent.... ik.... ik vertelde juist aan
Jaap, dat ik misschien uit eten bleef.’
Agnes trok haar wenkbrauwen op: ‘Zoo....’ zei ze enkel.
Mathilde had zich over het bed gebogen: ‘Dag Jaap’ zei ze stil, ‘Ik ga dan maar’.
Jaap, die half sliep, antwoordde goedig uit gewoonte: ‘Dag, kind, zooals je wilt
hoor.’
‘Dus het kan je niet schelen, wat ik doe?’ haar stem trilde, maar het was alsof een
straal van verlichting gleed over het bekommerd gezicht van het vrouwtje.
‘Och, jawel,’ zei Jaap even wakkerder, maar moe, ‘ga nu maar, dag schattebout,
veel pleizier.’
Ze gaf hem een vluchtigen zoen en rees op uit haar gebogen houding met haar
beide handen de losdartelende krulletjes opstrijkend tegen den rand van haar hoed.
Agnes volgde haar in den salon: ‘Maak het niet te laat, Til,’ zei ze, ‘Jaap is niet
zoo goed vandaag.’
‘Och, jij altijd,’ verweet Mathilde, bijna huilend, toen plotseling fel: ‘Heb jij er
soms wat tegen, dat ik een pretje heb?’
Agnes antwoordde niet, dreef Mathilde daardoor tot het uiterste, zonder te willen.
‘Jij gunt me ook niets,’ barstte ze los, ‘jij met je air van geduldige heilige....’
plotseling hield ze zich in, de uitdrukking van haar gezicht veranderde, haar lippen
trilden; ‘Ik meen het niet zoo,’ zei ze hulpeloos, ‘.... ik.... Agnes, je moet me niet te
hard vallen.... zal jij voor Jaap zorgen.... zal je hem z'n drank geven.... zal je voor
hem....’
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Wat een grillig wezentje, dacht Agnes. Hardop zei ze: ‘Ja, ja zeker, ga nu maar, ik
zal wel naar hem kijken....’
Het vrouwtje kwam naar haar toe, drukte met gespitste lippen door haar voile heen
een kus op Agnes' wang.
Toen verdween ze.
Agnes keek naar de gesloten deur. Zoo'n kind, dacht ze, zou ze aanleg hebben
zenuwziek te worden?

XVI.
Toen het dien avond laat werd, veel later dan gewoonlijk en Mathilde niet terugkwam
ging Agnes in haar kamer kijken.
Ze wist niet wat ze verwachtte.
Mathilde's brief lag op de tafel: vier bladzijden van haar met moeite aangeleerd
steilschrift op lila papier.
Ze las den brief tweemaal over, voordat ze den inhoud goed kon vatten.
Toen nam ze hem mee naar haar kamer en belde.
De liftjongen, die geposteerd in haar couloir, steeds voor haar vloog, kwam hooren
wat er was, zoodra hij haar gezicht zag vroeg hij, met Italiaansche vrijmoedigheid
of de signora ziek was.
‘Neen, neen,’ zei ze, ‘ik ben niet ziek.... ga aan dokter Browne vragen of hij
vanavond nog even aankomt, begrijp je goed, vanavond nog.’
Ze keek hem na, terwijl hij den langen couloir afrende, alle decorum van kleinen
liftjongen vergetend, z'n korte beenen opschoppend tegen den rand van z'n
zilvergeboord knoopenjasje.
Een kwartier later stond ze met Browne voor het raam van den salon. Ze had de deur
naar Jaap's kamer zacht gesloten.
‘Dus, u vind het ook?’ vroeg ze.
‘Ja, als u het aankan.’
‘Het moet,’ zei ze eenvoudig.
‘Het zou natuurlijk fataal zijn, als hij zich op het oogenblik opwond,’ beaamde de
dokter.
‘Ja, en langer dan een paar dagen zal het niet behoeven te duren.’
‘Zou u denken, hoezoo?’
‘Omdat ze gauw genoeg terug zal komen.’
‘God forbid,’ ontviel hem.
Ondanks den ernst van het oogenblik lachte ze om z'n onverholen, bijna
jongensachtigen uitval van antipathie: ‘Maar dat moeten
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we toch hopen’, zei ze ‘.... het zou alles waard zijn, als Jaap nooit iets van het geval
te weten kwam.’
‘Het lekt toch uit,’ opperde hij, ‘.... door de bedienden.’
‘Misschien niet,’ meende Agnes, ‘de chauffeur is al vast van de vlakte.’
‘Is ze met den auto weg?’
‘Ja.’
‘The little minx.... nu, des te beter dan.... en de kamenier?’
‘Laat u die maar aan mij over.’
‘Zooals u wilt, dan....’ Hij nam afscheid met een gezicht, alsof hij er het zijne van
dacht.
‘A fine woman,’ prevelde hij, op weg terug naar z'n kamer.
Ofschoon ze zich voor den dokter kalm had gehouden, was Agnes inwendig woedend.
Ze stond midden in de kamer, een harde trek om haar mond, de oogen strak. Ze
leek op een dier, dat zijn jongen verdedigt. In haar gebalde vuisten boorden ivoorblank
de knokkels door het gebronsde vel; haar rechterhand omsloot krampachtig de
gekneusde frommel van Mathilde's brief.
Ze twijfelde geen oogenblik aan de waarheid van haar eigen gezegde; Mathilde
zou, ze moest, binnen een paar dagen terugkomen. Het was schandelijk van haar,
Jaap onder de tegenwoordige omstandigheden in den steek te laten, maar meer dan
een gril zou het niet blijken te zijn. Zoodra ze tot bezinning kwam, misschien inzag,
dat het Tropotkin evenmin ernst was, zou ze met hangende pootjes terugkeeren.
Zijzelf zette er alle kracht op van haar energische wil. Ze geloofde aan
gedachteninvloed. Hare zooveel sterkere persoonlijkheid zou zegevieren over de
karakterlooze, licht verleidbare natuur van de andere. Tot zoolang zou zij de zaak
voor Jaap verborgen weten te houden.... misschien zou ze hem voor altijd deze
desillusie kunnen besparen.... en, indien niet, dan zou ze in ieder geval Mathilde's
ontmaskering kunnen uitstellen tot op het oogenblik, dat hij sterk genoeg zou zijn
om te oordeelen hoe hij net geval zou opnemen.
Het eerste wat haar te doen stond, was te voorkomen, dat mogelijke praatjes van
buitenaf den zieke zouden bereiken.
Zoodra Browne weg was, ging ze Lena opzoeken in haar kamertje aan het eind
van den couloir.
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Het meisje zat voor het raam te naaien. Gestreeld door het bezoek van haar idool
keek ze vol schuchtere vereering naar de mooie mevrouw Seghers, die, op den rand
van het bed, het vertrekje scheen te vervullen met haar elegante persoonlijkheid.
Agnes vond een gereede aanleiding voor haar bezoek in den koop van een paars
zijden truitje, waarvan Lena haar dien middag stralend van voldoening verteld had.
Ze had het gekocht in de Via Vanucci.... van de fooi van laatst, met de verhuizing.
Toen ze binnenkwam lag het uitgespreid op het bed.
‘'n Mooie kleur,’ vond Agnes, ‘het zal je goed staan.’
Ze vroeg verder naar een portret aan den muur, bewonderde een kleedje, dat Lena
geborduurd had.
‘Mevrouw komt vanavond niet thuis,’ zei ze terloops.
Door de zoete voldoening van het kameniertje gluurde de tijdelijkonderdrukte
opwinding van een vermoed geheim.
‘O, neen?’ kwam ze stil, maar met oogen vol verwachting.
Agnes keek haar strak aan.
‘Neen,’ zei ze, ‘er is een ongeluk met de auto gebeurd.... alles is nog goed
afgeloopen, maar mevrouw is erg geschrokken, begrijp je dat goed?’
‘Jawel, mevrouw.’
‘Het kan zijn, dat mevrouw langer wegblijft om wat tot rust te komen, het juiste
weet ik er nog niet van.... het zou mevrouw in ieder geval goed kunnen doen er eens
wat uit te zijn.’ Ze zei het met nadruk, als iemand, die een kind een les in wil pompen.
Het meisje onderdrukte een verraderlijk spotlachje, ‘Jawel mevrouw,’ zei ze weer.
Agnes praatte nog wat door over onverschillige dingen. Op het oogenblik van
weggaan waarschuwde ze:
‘Ik weet niet wat je beneden zou kunnen hooren, maar als je ooit iets anders vertelt
dan wat ik je nu gezegd heb....’
Lena's oogen, pienter als van een winterkoninkje, keken haar open aan:
‘Mevrouw kan op me rekenen,’ beloofde ze eenvoudig.
Mevrouw Seghers stak haar plotseling haar hand toe.
Het meisje bloosde van stille voldoening.
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XVII.
‘Hoe laat is het?’
‘Negen uur.’
‘Is Til nog niet thuis.’
‘Neen, ga nu slapen, ze heeft immers gezegd, dat ze laat kwam.’
‘Ja, maar niet zoo laat.’
‘Och, wel ja, als ze ergens gaat eten.’
‘Waar zou ze gaan eten?’
‘Ik weet het niet, ergens onderweg.’
‘Dan wacht ik toch.’
‘Och neen, wees nu niet dom, het wordt te laat.... ze mag toch niet meer bij je
komen voor den nacht?’
‘Roep je me dan, als ze komt?’
‘Neen, beter niet.’
‘Maar dan ga ik niet slapen.’
‘Nu, goed dan, als je wilt.’
Een tijdlang was alles stil. Maar het was niet meer de zwijgend-weldadige
vertrouwlijkheid, die tot nu toe tusschen hen geweest was. Het was een loome,
drukkende stilte dreigend met naderend onheil. Toch was ze blij, dat die niet verbroken
werd, omdat ze hoopte, dat hij sliep.
Maar na een tijd vroeg hij weer:
‘Hoe laat is het?’
Ze begreep, dat ze nu reeds moest ingrijpen.... God, vanavond al.... ze had zoo
gehoopt het tenminste te kunnen uitstellen, totdat het daglicht was:
‘Jacky, luister is.’
‘Wat is er.... er is toch niks?’
‘Niets ergs.’
‘Maar wat dan? zeg het dan gauw.’
‘Beloof je dan, dat je je niet kwaad zal maken?’
‘Och, ja, maar zeg het dan.’
‘Ze kan vanavond niet meer thuiskomen.... er is een panne.... ze kunnen de auto
niet in orde krijgen waar ze zijn.... ik geloof niet, dat die chauffeur handig is....’
‘Ze kan toch met een trein komen.’
‘Er is geen trein.’
‘Wie zijn er mee?’
‘de Beaumonts, denk ik.’
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‘En die beroerde Tropotkin?’
‘Neen, waarom zou die meezijn.... ik weet het niet.... maar wees nu niet kinderachtig
Jaap.... Je weet zelf hoe Til is.’
‘Ja, maar ze overdrijft den laatsten tijd.... zeg is, het zal toch geen ondergestoken
werk zijn?’
‘Om een voordeeltje voor reparatie of banden, wie weet,’ leidde Agnes handig af.
Jaap sloot z'n oogen. Hij kon z'n gedachten niet lang bij een ding bepalen. Hij was
blij, dat Agnes het daarheen geleid had. Misschien had ze gelijk.... die chauffeur, hij
stond hem niet.... Hij wist zich veilig in de hoede van Agnes, als een kind. Hij was
moe van het gedwongen wakker blijven, voelde zich opgelucht, dat het niet langer
hoefde....
‘Gemeen, dat ze jou met de gebakken peeren laten zitten,’ zei hij nog slaperig.
‘Goddank, hij dwaalt af,’ zuchtte Agnes.
De bekommering gleed weg van haar gezicht, haar handen ontspanden zich.
Ze stond op, ging rustig door de kamer voorbereidselen makend voor den nacht.
Maar ofschoon hij zich aanvankelijk bij de zaak had neergelegd, kon Jaap geen
rust vinden. Hij trachtte zich te vergeefs voor te stellen, wat er eigenlijk gebeurd kon
zijn, woelde in z'n bed heen en weer, te ziek om een vasten draad te vinden voor z'n
gedachten. Hij kreeg benauwde halucinaties van hoe Mathilde in een vliegmachine
neerkwam in de kamer, den heelen boel onderste boven haalde en zei, dat ze moest
gaan poseeren voor Perugino, dien ze heel anders noemde, in een zekere rose kimono,
die ze niet vinden kon. Later verscheen Perugino, die het gezicht had van Tropotkin
en hij, Jaap, was met touwen aan z'n bed vastgebonden en trachtte vergeefs zich los
te rukken.
Hij had toen verder dien nacht door een gewaarwording gehad, alsof zachte, sterke
handen hem vasthielden en z'n hoofd en handen koelden met compressen....

XVIII.
Van dien nacht af had Agnes volle heerschappij over de ziekenkamer genomen.
Ze bracht den heelen dag bij Jaap door, sliep op de chaise
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longue in den salon. Lena liet ze verhuizen naar Mathilde's kamer, waar ze het meisje
steeds bij de hand had.
Het grootste gedeelte van den tijd wist Jaap niet wie ze was. Kwam hij een
oogenblik bij kennis, dan was hij toch te ziek er zich over te bekommeren of zij of
Mathilde hem verzorgde. Als hij een enkele maal z'n vrouw miste, dan dwaalden z'n
gedachten toch weer af, voordat hij tijd gehad had zich af te vragen, waar ze gebleven
was. Hij verloor alle gevoel van tijd, dacht zich in z'n helderste oogenblikken meestal
op den dag van Mathilde's verdwijning en sprak vaag van haar terugkomst.... den
volgenden dag..,. zonder belangstelling.
Ofschoon de toestand ernstiger leek, scheen Browne meer hoop te hebben, dat de
patiënt erdoor zou komen. Hij had Mathilde steeds Jaap's uitputting verweten, meer
nog dan billijk was, en hij verwachtte wonderen van de rust, die hij nu genoot.
Ook Agnes verkeerde in rooskleuriger stemming. Het feit, dat Jaap haar niet scheen
te zien met bewustheid, verre van haar te verontrusten, gaf haar een gevoel van
bevrijding. Ze had uit een fijne, door en door vrouwelijke coquetterie haar
laaguitgesneden blouses verwisseld voor een eenvoudige witlinnen japon, hoog aan
den hals; als versiersel droeg ze een kruisje van kleine juweeltjes, antiek gezet in
zilver aan een dun kettinkje. Ze zag er, niettegenstaande haar nachtwaken en ofschoon
ze niet meer uitging, goed uit, behield haar gelukkige gave dadelijk in te slapen als
de gelegenheid zich bood en als het noodig was op ieder uur verkwikt weer op te
staan.
Ze ging door de stille kamer met den glimlach van een moeder, die haar kind
verzorgt. Binnen die vier blanke muren lag haar koninkrijk.
Ze was nog steeds overtuigd, dat Mathilde terug zou komen. Ze had haar haar
vergrijp tegenover Jaap geenszins vergeven, maar ze dacht er weinig meer over na.
Haar verontwaardiging was allengs gezakt in de stille klaarheid van haar gemoed,
zooals zand zinkt op den bodem van een onberoerden vijver.
Het eenige wat haar verontrustte, was de gedachte, dat Jaap ieder oogenblik kon
terugkeeren tot zijn volle bewustzijn, haar rekenschap kon vragen van Mathilde's
afwezigheid.,.. Maar daar moest ze toch doorheen vroeger of later.... als hij dan maar
sterk genoeg was den schok te verdragen, was haar doel bereikt. Ze
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zou het hem dan wel zoo weten voor te stellen, dat hij er zich voorloopig bij neerlegde,
er zelfs min of meer vrede bij had....
Nog altijd zag ze aan het eind Mathilde's berouwvolle terugkomst....
Er was éen ding, waar niemand aan denken zou.... een gezichtspunt, dat ze in de
verte zag gloren als belooning voor haar toewijding.... Als alles nog terecht kwam,
zich ten beste schikte, zou Jaap het te danken hebben aan haar....
‘Zeg is....’
Ze boog zich over hem heen.
‘Ben jij daar.... Aggy?’ Er was voldoening in z'n stem....
‘Waar is Til?’
‘Uit.’
‘Ze is altijd uit, hè.... heb ik lang geslapen?’
‘Verschrikkelijk lang.’
Z'n oogen vielen dicht, na een tijd kwam hij droomerig:
‘Aggy, is het niet gek.... 't is alsof ik heel lang ziek ben geweest.... en al dien tijd
was er een vrouw, die me oppaste.... jij niet..., Til niet.,.. of was jij het wel.... neen,
ik geloof het niet.... en toch.... Eens droomde ik, dat ze me hadden vastgebonden met
touwen aan m'n bed..,. en toen maakte iemand me los.... de kleine Catharina van
Siena was het.... eerst was zij het tenminste en later, toen was het alsof ze
veranderde.... Aggy, luister je niet, waar ben je?’
Ze was opgestaan: ‘Ik moet je drank krijgen,’ zei ze....
Toen Browne een half uur later afscheid nam, wenkte hij haar mee in den salon. Hij
sloot de deur.
‘We hebben het gewonnen,’ triumpheerde hij.
‘En nu?’
‘Nu nog maar een paar dagen en dan kunt u het hem wel vertellen.’
Hij keek haar verwonderd aan; ze was doodsbleek geworden, haar lippen trilden.
Nu het oogenblik gekomen was verloor ze allen moed. Ze had Browne wel willen
smeeken zelf de zaak in handen te nemen, maar ze wist niet hoe het hem te vragen....
Haar lippen bewogen hulpeloos, maar ze gaf geen geluid.
‘Bij Jove, hij zal zich wel troosten,’ barstte Browne los.... ‘als hij een greintje
verstand heeft, tenminste.’
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‘Maar ze komt zeker nog terug.’
‘Ze komt niet terug, hang the woman, en als ze weerkomt des te beter of des te
erger voor hem.’
Hij was aangedaan en daarom kort aangebonden, als negen van de tien mannen
zijn in zoo'n geval. Hij drukte haar koude hand en verdween.
Op weg terug naar z'n kamer vroeg hij zich af of hij niet deze fijnvoelende vrouw
had opgeofferd aan het welzijn van z'n patient? Maar hoe had hij anders kunnen
handelen? Had zijzelf het ten slotte niet zoo gewild? Zou ze hem niet dankbaar zijn,
dat hij haar geholpen had de roeping te vervullen, die zijzelf had gekozen? Zij was
er de vrouw naar.... een vrouw uit duizenden.... Want dat zij hem liefhad, daaraan
meende hij geen oogenblik te kunnen twijfelen.... misschien wist ze het zelf nog
niet.... vrouwen van haar slag gaven zich niet ongevraagd.... Als dat ‘little wretch’
terugkwam zou ze verdwijnen uit z'n leven, zooals ze gekomen was.... maar als ze
wegbleef, wat hij uit het diepst van z'n ziel hoopte.... ja dan....
Hij dacht aan een boek met preken van Kingsley, dat op de toilettafel van z'n vrouw
lag, herinnerde zich een zinsnede, hier en daar een woord.... The consecration of
woman's love.... not the love of wife to husband.... that depth, strength and tenderness,
which God has put into the heart of every true woman.... which they spend so
strangely, so nobly on persons who have no claim to them, from whom they can
receive no earthly reward.... No earthly reward, herhaalde hij in zichzelf.... misschien
niet....

XIX.
Toen Agnes de kamer weer binnenkwam lag Jaap naar de deur te kijken. Z'n oogen
werden rustig van vervuld verlangen.
Ze nam haar werk en ging naast het bed zitten.
Hij legde zich op z'n kant naar haar toe.
‘Zoo, je bent niet opgeschoten,’ zei hij.
‘Je hebt me niet veel tijd gelaten, wel?’
‘Neen?.... heb ik het je erg lastig gemaakt?.... Je ziet bleek Nesje, je moest eens
uit.’
‘Maar jongen, het is avond, bijna donker al.’
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‘Ja? waar is Til?’
Ze verloor het laatste greintje van haar wilskracht. Ze voelde voor het eerst dat ze
moe was, dood moe.... Ze had zielsgraag haar hoofd op z'n kussen laten zinken, het
uitgesnikt, zich door dien grooten jongen laten troosten, als een kind.
Maar ze hield zich goed. Ze vond zelfs haar superieur toontje van verpleegster.
‘Je moest liever niet zoo praten en gaan slapen,’ zei ze.
‘Ik heb zoo eindeloos lang geslapen,’ pruilde hij verveeld, ‘vertel nu liever wat....
is Tilly nòg niet thuis?’
Haar oogen boorden in de donkere hoeken van de kamer, als die van een opgesloten
dier.... toen nam ze plotseling een besluit.... het kon niet langer.
‘Jacky.... ik zal je wat vertellen.... maar het zal je niet erg bevallen, vrees ik.’
‘Wat dan.... als je maar praat.... je stem is zoo prettig.... je weet niet wat een stem
doet.... als je zoolang weg bent geweest, verweg van iedereen af....’
‘Maar het is iets ernstigs, Jaap, heelemaal geen grapje, je zal misschien boos zijn.’
‘Och welneen.’
In haar onrust stortte ze voor hem uit, veel gauwer dan ze gewild had: ‘Mathilde
komt vanavond ook niet.... misschien nog lang niet.’ En meteen schrikte ze van haar
bruuske woorden.
Maar hij keek haar kalm aan, licht verbaasd: ‘Hoezoo, waarom niet?’
Ze voelde zich opgelucht. Was dat dan alles, was ze daarvoor zoo bang geweest.
Maar misschien begreep hij niet.... ze moest een stap verder. Ze hield haar blik
vast op hem gevestigd, als een dokter die een patient narcose toedient, speurend
hoever ze gaan kon: ‘Je weet wel, dat ze op reis is met de auto,’ zei ze. ‘We hebben
je toen maar niet verteld, dat ze langer wegbleef. Ze moest een verzetje hebben. Ze
was wat overstuur. Dat heb je toch wel gemerkt?’
‘Zoo..?.’ kwam hij vaag, vragend.
‘Ja, kennissen hadden een plannetje gemaakt voor een tocht door Umbrie en
Browne vond wel goed, dat ze meeging.... ze waren niet van plan zoolang weg te
blijven.... en je moest toch rust hebben.... ze liet je goed verzorgd achter en ze kon
niet
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weten, dat je nu zooveel beter zou zijn, naar haar verlangen kon....’
‘Naar haar verlangen kon....’ zei hij droomerig. Hij had zich in z'n ziekte aangewend
soms haar laatste woorden te herhalen, zooals kleine kinderen doen.
Een oogenblik zwegen beiden. Toen zei hij heel onverwacht: ‘Agnes, wat een dot
ben je toch.’
‘Och welneen. Je moet het niet onaardig van Til vinden, ze is zoo'n kind. Ze zag
het niet in van je, dat je zoo erg was, meen ik....’
‘Ja, ze is een kind,’ herhaalde hij langzaam.
Voor het eerst miste zij in z'n stem de teedere toegevendheid, die haar altijd was
opgevallen, als hij van haar sprak.
Ze boog zich over hem heen: ‘Jaap, probeer nu te slapen, het is laat,’ overreedde
ze met strelende zachtheid. Ze had een gevoel alsof ze met haar woorden hem
onwillend kwaad had gedaan. Ze vond zichzelf tactloos en hard.
Hij nam haar beide handen, trok haar-langzaam voorover dichter naar zich toe,
totdat haar gezicht vlak bij het zijne was:
‘Kleine Catharina,’ fluisterde hij, ‘kleine Catharina van Siena....’
‘Goeiennacht Jaap,’ zei ze plotseling koel.
‘Ze komt niet terug’, had Browne gezegd.
Agnes kon zich niet meer van die uitspraak los maken. Die woorden vervolgden
haar misschien omdat ze zich in haar positie van verpleegster had aangewend zich
ieder van z'n gezegden in te prenten, voelend dat het erop aankwam.
Maar ook de termijn, die zij zich onwillekeurig gesteld had voor Mathilde's
thuiskomst was verstreken. En Jaap?... Was het niet in hooge mate bevreemdend,
dat hij haar zeer oppervlakkige uitlegging van Mathilde's afwezigheid voor lief nam,
nauwlijks meer naar haar had gevraagd. Ze had hem nog maar enkel verteld, waarheen
de tocht gegaan was en wanneer men het eerste bericht van de reizigers kon
verwachten. Sedert waren meer dan vier en twintig uren verloopen en hij had haar
naam niet meer genoemd.
Zij, die dagen en nachten had doorgebracht in spitsvondige overleggingen en
diplomatieke draaierijtjes om bestwil, voelde zich bevrijd van een knellend pantser.
Ze dacht niet meer aan morgen, leefde in een droom.
Ze was als een vlinder, die van de donkere pop bevrijd, vleugel-trillend den
zonneschijn tegemoet vliegt.
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XX.
Jaap zat rechtop in z'n kussens, redeneerde honderduit. Agnes moest hem telkens
vermanen zich niet te druk te maken. Toch was z'n gepraat haar welkom
Nu ze hem niet meer daadzakelijk te verplegen had, hij verre van hulpeloos en
bijna zonder bewustzijn in haar handen te zijn, als het ware met iedere minuut in
beterschap toenam, kwam met verdubbelde kracht haar oude beklemming terug. Het
scheen haar zelfs, dat Jaap dit bij oogenblikken ook begon te voelen, zich ertegenin
opwond om haar te helpen. Het onderwerp Mathilde werd zorgvuldig vermeden.
Maar allengs begonnen beiden te voelen, dat het een klip was geworden, die ze niet
lang meer vermochten te ontzeilen. Er moest een einde komen aan de spanning.
Vanavond zou ze hem alles vertellen... en dan...
Alsof het scherm opging zag ze het tooneel van haar leven, maar nog was de
voorgrond vol dichte nevelen.... Ze durfde haar vage voorstelling niet formuleeren
tot meer bestemde gedachte...
En ineens, ze wist niet waarom, herinnerde ze zich Jaap's woorden: Dat is de
voornaamste band tusschen ons... als Mathilde me ooit ontrouw werd... dan...
‘Agnes!’
Ze stond bloemen te schikken bij de tafel, irissen in een hooge kristallen vaas. Ze
schrikte op uit haar gedachten, alsof hij haar op iets kwaads betrapt had.
‘Ja?’
‘Agnes, je luistert heelemaal niet naar me.’
Ze kwam een paar stappen dichter bij z'n bed, de nog niet geschikte bloemen in
haar arm.
‘Wat wou je?’ vroeg ze.
Het viel hem op, dat er iets afgemetens in haar stem lag, terwijl ze zich had
aangewend juist deze zelfde woorden uit te spreken op den toon van een toegevende
moeder tegenover een verwend kind, haar lippen rond, haar oogen teeder.
Hij vleide: ‘Kom eens wat dichter bij, je bent zoo ver weg... zoo groot’. Hij was
achteruitgegleden van z'n kussens, lag met z'n blauwe pyjamamouwen onder z'n
hoofd, z'n knieën hoog opgetrokken uit de afgegleden deken, naar haar te kijken. Hij
zag er

Groot Nederland. Jaargang 16

495
heelemaal niet ziek meer uit, vond ze. Een verliefde jongen had zoo kunnen liggen
ergens in de duinen aan de voeten van z'n meisje.
Ze kwam langzaam naderbij. Bij haar vrijen arm trok hij haar neer op den rand
van zijn bed.
‘Aggy’, zei hij, ‘ik heb liggen denken, dat als alles eens heel anders gegaan was...
als ik eens niet zoo gauw naar Indië gegaan was... als jij niet...’
‘Stil, stil Jaap... we zijn toch gelukkig geweest, beiden... alle vier.’
‘Jawel... maar Aggy, als jij nu eens...’
Ze drukte haar hand op z'n mond, trok haastig terug: ‘och toe, Jaap, doe dat nu
niet.’
Ze ging terug naar de tafel, begon langzaam de laatste bloemen te zetten in het
glas.
‘Ben je boos, Aggy?’
‘O, neen.’
Ze durfde niet naar hem om te kijken, durfde haar oogen niet opslaan van de
purperen bloemen.
‘Jacky, ik heb een plan’, zei ze.
‘He ja? Wat dan?’
‘We zullen een feest maken... zooals vroeger op de kinderkamer...’
‘Ja, ja... een picwick, ik noemde het een picwick weet je wel?’
Ze lachten om het verbasterde kinderwoord.
‘Ja, Lena zal ons het diner boven brengen, hier op de tafel voor het raam... ik zal
het nu gaan bestellen...’
‘Allemaal dingen waar ik van houd?’
‘Ja, niets dan dingen waar jij van houdt.’
‘Dan sta ik op.’
‘Ja, dat mag je, heeft Browne gezegd.’
‘Zal je je dan mooi maken?’
‘Ja, ik zal me gaan aankleeden voor... voor een echt diner... en dan zal ik je wat
vertellen’.
‘Iets moois?’
Ze liet de laatste iris in het glas glijden en wendde zich langzaam naar hem om.
‘Ik weet niet of je het mooi zal vinden.’
Toen ontmoette haar blik de zijne...
‘Maar ik denk het wel’, zei ze zacht.
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In een soepel, lang kleed van dofwit crêpe de Chine, langs een schouder maar even
overschaduwd door een sluiertje van zwarte tulle, stond Agnes voor den spiegel. Om
haar egaal-gebronsden hals sloot blank een enkele rij paarlen. Ze had haar haar niet
veranderd; het golfde eenvoudig, dicht om haar klein hoofd, alleen een gladde zilveren
band versterkte haar gelijkenis met den Apollo Sauratonos.
Ze had zich met zorg mooi gemaakt. Maar ze bewoog zich zoo vertrouwd, zoo
harmonisch in de sierlijkste kleeding, dat die steeds den indruk bleef maken van een
als het ware feestelijken eenvoud.
Ze had meer kleur dan anders. Haar mooie oogen schenen dieper, donkerder. Ze
hield haar lippen even gescheiden.... Ze deed denken aan iemand, die een lief gerucht
vernomen heeft en wacht....

XXI.
Ze had de deur van den salon hooren opengaan met een aarzelend klikje van het
evenvastgehouden slot: Lena, die niet wist of er iemand in de kamer was
waarschijnlijk.
‘Kom maar binnen’ riep ze, ‘er zijn nog een paar haakjes vast te maken.’
Maar niemand kwam.... misschien had ze haar handen vol met het pas
omgewasschen theegoed, zooals meer gebeurde.... vreemd toch, dat ze niet
antwoordde. Agnes riep een tweede maal.
Wat was dat?.... een onderdrukte snik? in een paar passen was ze in de
tusschendeur.
Bij de tafel stond Mathilde.
Zoodra ze Agnes zag, had ze een aarzelende beweging naar haar toe, barstte in
snikken uit.
‘Houdt je stil,’ fluisterde Agnes heesch, ‘hij zou je hooren.’
Bij haar twee polsen trok ze haar mee in den kamer, sloot de tusschendeur. Mathilde
trachtte zich aan haar vast te klampen, maar zij, afwerend drong haar in een stoel.
‘Zoo,’ zei ze langzaam, ‘ben jij daar?’
De andere snikte: ‘Ik.... ik....’
‘Als je je goed komt halen, kun je het krijgen.... het is ingepakt.’
‘Ik, ik wou niet....’
‘Zal ik je soms aan geld helpen?’
‘Ik, ik wil geen geld, ik wil hier blijven....’
‘Zoo-o?’
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Met een driftig gebaar drukte Mathilde haar doorweekte zakdoekpropje tegen haar
roodomrande oogen en stond op:
‘Ik ga naar Jaap,’ zei ze uitdagend.
Maar meteen sperde Agnes haar den doortocht.
‘Je hebt geen recht me tegen te houden,’ driftigde Mathilde. Toen met
zijdelings-gluipende achterdocht: ‘Waarom ben je zoo mooi?’
‘Dat ben ik niet van plan,’ negeerde Agnes haar vraag, ‘als je wilt kun je gaan?’
Maar er was iets in haar blik, dat de andere terughield. Ze trachtte niet meer Agnes
voorbij te dringen, ofschoon ze haar den weg vrij liet.
‘Maar wat.... wat moet ik dan,’ stotterde ze hulpeloos.
‘Je kunt doen wat je wilt,’ zei Agnes ijzig, ‘maar, als je zoo gaat zal hij je
wegsturen.’
Mathilde schrikte; ze begon opnieuw te huilen.
‘Ik..., ik zal het je uitleggen.... hij liep me overal na, Tropotkin.... zei allerlei lieve
dingen. Ik voelde mij zoo ellendig.... ik verveelde me zoo.... Jaap kon me best
missen.... en Tropotkin zei, dat ie niet meer zonder me kon leven.... dat ie....’
‘Nu ja,’ viel Agnes hard in de rede, ‘spaar me die geschiedenis, wil je? Wat denk
je nu te doen?’
‘Ik.... ik weet het niet.... ik wil Jaap om vergiffenis vragen...’
‘Maar, als hij dit hoort, zal hij je niet vergeven, geen man zou zooiets doen,
allerminst Jaap.’
Mathilde's roodbehuild gezichtje werd doodsbleek; ze maakte een smekende
beweging met beide handen, alsof haar lot van de andere afhing. Maar Agnes had
zich afgewend naar het raam, scheen niet meer op haar te letten. Na een tijd vroeg
ze:
‘Houdt je nog van Jaap?’ De woorden vielen zwaar, een voor een in de stilte van
de kamer.
‘O ja.... zooveel, zooveel. Veel meer dan ooit van dien anderen. Maar ik voelde
me zoo alleen. Jij kon veel beter met hem. Jullie spraken altijd over dingen, waar ik
niets van wist....’
Een vloers trok over Agnes' oogen, haar armen vielen slap. Toen begon ze
werktuigelijk haar parelsnoer los te maken. De zware streng gleed ritselend in haar
gloeiende hand Ze keek er even verwonderd naar, alsof ze niet wist wat ze gedaan
had:
‘Je hebt nog niet naar hem gevraagd,’ zei ze heel zacht, ‘hij is heel erg geweest.’
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Mathilde's wit gezichtje werd nog witter: ‘En nu,’ stokte ze.
‘Nu is het gevaar voorbij, hij gaat beter.’
Mathilde klaarde op. Het bloed kwam terug naar haar wangen.
Ze zuchtte van verlichting.
‘Het is je dus ernst?’ Agnes richtte zich niet tot Mathilde; ze keek strak voor zich
uit, als zocht ze het antwoord op haar vraag in haar eigen doorzicht.
‘Ja, ja, maar wat moet ik nu doen,’ kreunde Mathilde hulpeloos, ‘als je zegt, dat
hij me weg zal jagen....’
Agnes was naderbij gekomen. Ze keek Mathilde aan. Haar koele blik hield vast
de rustelooze blauwe oogen gevangen:
‘Als hij het wist, zou hij het doen,’ zei ze met nadruk, ‘maar hij weet niets.’
‘Maar hoe heb je dan?.... wat heb je?.... o, Agnes!’
‘Probeer te vergeten, wat er gebeurd is,’ weerde ze Mathilde's vernieuwde
toenadering af, ‘en luister goed wat ik je zeggen zal.... je was overspannen den laatsten
tijd, nietwaar, dat weet je goed? Je had lust eens uit te gaan. Toen waren er menschen
in het hotel, die een tocht door Umbrie op touw zetten, met auto's.... De Beaumonts
bij voorbeeld.... wie je verder wilt.... niet Tropotkin. Browne vond goed voor je, dat
je meeging en je liet je overhalen. Luister je?’
‘Ja, maar....’
‘Geen maar. Je toekomst hangt ervan af.... en de zijne. Je liet je dus overhalen. Je
wist immers niet dat Jaap zoo ziek was en je liet hem goedverzorgd achter, het is
mogelijk, dat hij je niet verder navraagt. Z'n hoofd is heel zwak. Hij heeft maar een
flauwe voorstelling van wat er den laatsten tijd gebeurd is.... je hebt in Siena een
panne gehad, denk daar nog om....’
‘O Agnes heb jij dan.... heb je dan niets verteld?’
Ze had zich laten glijden van haar lagen stoel, sleepte zich op den grond naderbij,
als een geslagen dier.
‘Stil,’ zei Agnes zachter, ofschoon nog steeds Mathilde's aanraking afwerend, ik
heb het niet voor....’ maar ze brak haar woorden af, liet zich moe in een stoel vallen.
Over Mathilde's gebogen rug keek ze door het open raam naar buiten.
De vallei van Umbrie lag in avondschemer, juist zooals dien eersten avond, dat
ze gestaan had voor ditzelfde venster. Ze zag
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weer door den gouddoortintelden avondnevel het heel groene koren, de zilveren
olijven, de flikkerende stroompjes, de blauwe bergen. En heel in de verte Monte
Catria eenzaam, met de eeuwige sneeuw. Ineens vreemd-helder door de tragedie van
het oogenblik, dacht ze aan Dante, hoe die daar doorworsteld had de bitterste dagen
van z'n eenzame ballingschap.
En al het andere uitwisschend, zonk als een looden wanhoop in haar ziel enkel de
gedachte, dat ze vanavond dit alles zag voor het laatst.... morgen....
‘Maar, als het uitkomt?’ klaagde Mathilde's stem, als door een vloers.
‘Je moet zoo gauw mogelijk hier weggaan,’ zei ze dof, als iets, waar ze zelf niet
meer bij was, dat ze een oogenblik eerder had uitgedacht en nu nog maar werktuigelijk
herhaalde.... je chauffeur moet je zien kwijt te raken.... Lena kun je vertrouwen....
Browne zal je helpen.’
‘Maar, als hij het dan toch nog ontdekt?’
Agnes luisterde niet meer.
In de verte speelde de klok van S. Dominico. Dreigend stond de compacte vorm
van de kerk tegen de rosse lucht. En daarnaast, als een troost de opengewerkte
klokketoren, waar het licht doorschemerde.
Een, twee drie.... zeven slagen.... zeven uur.... In z'n kamer wachtte Jaap. Ze wendde
zich om naar Mathilde, de uitdrukking van haar gezicht scheen veranderd. Met een
zachten kreun schoof het vrouwtje naar haar toe, vleide zich tegen haar knieën aan.
Ze begon voorzichtig de spelden te trekken uit Mathilde's hoed.... legde hem op
een stoel.... Even streek ze haar vingers door het wat klamme, blonde haar. Vaag
kwam het bij haar op: wat ziet ze er zielig uit, zij, anders zoo bezorgd om haar
voorkomen....
‘Haast je nu,’ zei ze zacht.... ‘anders begrijpt Jaap niet waar....’ ze aarzelde: ‘Waar
je blijft,’ voegde ze er vast aantoe....
(Wordt vervolgd.)
LITA DE RANITZ.
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De cykloop.
Elfde Idylle van Theokritos.
O Nikias, buiten de Muzen helpt geen kruid of zalf tegen de liefde! Troost is heur
omgang en vreugd voor alle menschen maar hoe moeilijk is die gunst te erlangen!
Gij, die artsenij-meester zijt en tevens liefling der negen Muzen, gij weet dat wel,
wil ik gelooven!
Door dezen troost ook verzachtte onze Cykloop, Polyfemos uit de oude tijden,
zijne kwellingen, toen, nauwlijks baarddons hem blondende om lippen en kin, hij
een nymf der zee, Galatheia, beminde. En hij beminde niet met appelen of rozen of
haarvlok; hij beminde met woedenden hartstocht; buiten dien was er niets voor hem.
Vaak lag hij, van ochtendkrieken af, op de met zeewier bedekte stranden, terwijl
zijne schapen ongehoed van de groenende weide ter stalle keerden. En hij Galatheia
bezong en in het diepst van zijn hart de wreede wonde telkens reet, die hem een pijl
der machtige Liefde aandeed. Maar toen vond hij de troost en hoor hoe hij zong,
gezeten op een hoogen rots en uitziende over de zee.
-O Galatheia, blank meisje, waarom stoot je terug wie je mint? Jij witter dan de
melk gemolken, jij lieflijker dan een lammetje en darteler dan een jeugdig kalfje; jij,
wier lichaam is als een jonge, harde tros van blonde druiven! Zoodra zoete slaap mij
omvangt, nader je mij, maar je ontwijkt mij zoodra zoete slaap mij verlaat en je vlucht
voor me als een schaap voor den wolf!
Ik heb je bemind, o meisje, toen, voor de eerste maal, je met moeder kwam,
verlangend op de helling te plukken iris en hyacinth en ik wees je den weg en sedert
laat ik niet af je lief te hebben, nu niet en nooit niet, maar je kommert je er niet om,
neen, bij Zeus!
Ik weet wel, lief meisje, waarom je me vlucht! Het is omdat één zware wenkbrauw
zich strekt over heel mijn voorhoofd, van het eene oor naar het andere, een enkele,
lange wenkbrauw; omdat ik maar één oog heb en een breede neus neêr buigt over
mijn lip. Maar zoo als ik ben, weid ik wel duizend schapen en ik melk ze en ik drink
hare melk zoo blank als niemand ze drinkt. Kaas heb ik zoowel in den zomer, als in
den herfst en zelfs in het hartje des winters: mijn rekken
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staan altijd vol kazen. En ik speel op de fluit als geen enkele Cykloop het hier kan
en dikwijls bezing ik je schoonheid, o mijn lief, zoet appeltje, te gelijker tijd met
mijn liefde voor je, tot heel laat toe in de nacht. En elf jonge damhertjes heb ik voor
je gefokt, die zijn alle elf met maantjes geteekend en dan nog vier kleine beertjes
Kom bij me en dan krijg je ze allen...?
Laat toch de blauwgroene zee golven over de stranden zoo als zij wil: bij mij, in
mijn spelonk, zal lieflijker zijn de nacht. Om mijn grot staan de lauwerieren en
wiegelen de cypressen en er klimt donker veil langs en een wingerd met zoete trossen;
er ontwelt ook frisch water, dat smaakt zoo heerlijk lekker en de boomenweelderige
Etna voedt de bron met zijn blanke sneeuw. Wie zoû de zilte zee en hare golven
verkiezen boven dat alles?
En als je wellicht meent, dat ik te ruig en te harig ben, ik heb toch hout van eiken
en vuur, dat niet dooft onder de asch? Jij mag mij branden mijn hart en mijn eenig
oog, dat is mij dierbaarder dan wat ter wereld! Wee mij, dat mijne moeder mij niet
baarde met kieuwen! Ai, waarom kan ik niet omneêr naar je duiken, zoenèn je handjes
als ik je mondje niet mag en je witte narcissen brengen of broze papavers met purperen
klappertjes, maar de eersten bloeien in zomer, de anderen in later seizoen en ter
zelfder tijd kan ik je ze niet brengen!
Ja, zeker, meisje, ik wil leeren zwemmen en kunnen zal ik het als een vreemdeling
zijn schip hier meert; dan zal ik duiken kunnen en weten wat bekoring er is in den
afgrond der zee te wonen.
O, Galatheia, stijg er uit op, en, eenmaal opgestegen, vergeet er weêr neêr te dalen,
zoo als ik, die hier zat, vergat naar huis te keeren. En heb er toch pleizier in met mij
mijne kudden te weiden en de beesten te melken en de kaas te doen stremmen!
Mijne moeder heeft mij wel kwaad gedaan ik en ik verwijt het haar. Nooit, neen,
nimmer zeide ze je iets, dat gunstig mij zijn kon en toch ziet zij mij iederen dag meer
en meer verkwijnen. Ik zal haar zeggen, dat ik hoofdpijn heb en pijn aan mijn beide
voeten, dan heeft zij ook eens verdriet!
Cykloop, o Cykloop, waar zijn je zinnen gevlogen! O als je maar weg kondt van
hier en je je matten gingt vlechten en de bladeren zamelde om ze je lammeren te
brengen, zoû je veel wijzer zijn! Melk het schaapje, dat staat bij je hand: waarom
wie je vlucht te vervolgen! Je zal wel een ander meisje vinden en veel mooier
misschien dan dat daar onder de zee! Zoo veel meisjes vragen me om te spelen
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met haar, des nachts, en ze lachen me allen zoet toe als ik ook maar even luister. Ik
ben ook niet heelemaal niemendal!
Zoo stilde Polyfemos zijn liefdesmart en diende de Muzen.
En zijne dagen verliepen zoeter dan zij verloopen waren zoo hij welk middel ook
tegen liefde hadde met goud gekocht.
LOUIS COUPERUS.
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De tweede fluit.
Dit is het verhaal van Stangenhuis op een der vrijgezellenavonden:
Ik was toen nog student en daar er in de steden groote schaarschte heerschte, kreeg
ik van mijn ouders op het land geregeld levensmiddelen toegestuurd. Een dezer
zendingen bestond uit een geweldige leverworst. Ik had mij er de beide eerste dagen
reeds meer dan te goed aan gedaan en de rest van de worst, niet zonder tegenzin, in
mijn lessenaar weggesloten. Het liefste had ik deze grootste helft bij een mijner
medestudenten tegen andere levensmiddelen ingeruild. Maar het was blijkbaar het
seizoen voor versche leverworst, want degenen, die ik in vertrouwen nam, bekenden
mij allen een dergelijke zending te hebben thuis gekregen.
Mijn bescheiden middelen gedoogden het niet de kostjuffrouw met het overschot
gelukkig te maken. Misschien ook was ik te gulzig. Dit moet wel zoo geweest zijn,
want toen ik den morgen van den vierden dag mijn lessenaar ontsloot en mij een
twijfelachtige geur tegemoet kwam, besloot ik het op geen vijfden dag meer te laten
aankomen. Dit laatste slechts wat de worst betreft, al had ik er, geheel tegen mijn
bedoeling, ook bijna zelf dien dag bij ingeschoten. Doch laat ik niet op mijn verhaal
vooruit loopen.
Om kort te gaan, ik nam in een tijdsbestek van nauwelijks twaalf uur drie maaltijden
van louter leverworst en smaakte, nog voor de avond aanbrak, de voldoening, dat er
van den vetten buit enkel wat vellen en een touwtje overgebleven waren. Mijn lichaam
echter leek thans zelf een volgepropte darm.
Ik kon mij nauwelijks meer bewegen. Ik voelde mij uiterst onbehagelijk, maar
was tegelijkertijd zeer ingenomen met mijn zwaarlijvigheid. Want ik moest dien
avond een drinkpartij medemaken, zooals die toenmaals onder studenten geregeld
voorkwamen. Er werden dan ontzaglijke hoeveelheden bier, naar eigens daartoe
vervaardigde voorschriften - z.g. ‘bierwetten’ - verzwolgen, en ik wist uit ervaring,
dat niets meer waarborg opleverde om een dergelijk gelag eenigermate te kunnen
bestaan, dan juist een goedgevulde maag. Daar het echter te vroeg was om mij reeds
op weg te begeven, besloot ik mij eerst nog door een hazenslaapje op de sofa wat te
verkwikken. Voor alle zekerheid droeg ik de kostjuffrouw op mij tijdig voor de
samenkomst te wekken.
Maar eenmaal op de sofa kon ik den slaap niet vatten. Ik wentelde
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mij rusteloos van de eene op de andere zij en werd immer meer benauwder. Een
hartbeklemmende nachtmerrie nam de overhand op mij. Mijn slapen klopten koortsig,
mijn oogen brandden in hunne kassen. Wanneer ik met mijn klamme handen aan
mijn gloeiend aangezicht tastte, leek dit gezwollen en zoo gevoelloos als beroerde
ik het hoofd van een vreemde.
Daarop hield een soort paralyse mij machteloos op den rug gestrekt. Zonder er
een poging toe te wagen, besefte ik de onmogelijkheid mij te bewegen of te roepen.
Ik weet niet hoe lang ik zoo gekluisterd lag. Het scheen mij slechts een korte spanne
tijds. Ook verloor ik voor geen oogenblik het bewustzijn. Ik bespeurde geen zweem
van angst. Of beter gezegd: ik bemerkte hoe de angst niet tot mij door vermocht te
dringen, zooals ik ook voor al het overige in een schier doodsche rust van mijn
omgeving afgesneden was.
Wel hoorde ik tot zelfs de zwakste geluiden van het huis, maar als lang voorbij
en uit onbereikbare verten komend. Maar ook het ontspringen mijner gedachten
gebeurde als iets bloot-werktuigelijks, waarmede ik zelf weinig of niets had uit te
staan. Deze gewaarwording riep de zeldzame overtuiging in mij wakker als ware ik
kort te voren overleden. Thans maakte zich de angst ten volle van mij meester en ik
worstelde met aanwending mijner laatste krachten om van de sofa overeind te komen,
toen de deur werd geopend en mijn kostjuffrouw binnentrad.
Nog zie ik haar van wilden schrik verwrongen trekken en hoe zij, met de hand
voor de oogen, uit de kamer stortte. In hetzelfde oogen blik moet ik in onmacht zijn
gevallen.
Ik verloor het bewustzijn, doch behield merkwaardigerwijze de ontvankelijkheid
voor ruimtegevoel. Ik kon geen enkel levensteeken van mij geven, doch wist hoe
mijn lichaam van de sofa in mijn bed was overgedragen. Dit verschafte mij
aanvankelijk een innige bevrediging, waardoor als terugslag de ruimte, die - ik kan
het niet anders uitdrukken - die ik zelf vervulde, een weldoende grauwe kleur begon
aan te nemen. Ook merkte ik hoe er een langzaam schommelende beweging in gang
kwam. Nu hier, dan daar, nu hier, dan daar. Met immer grootere zwaaiingen, die mij
ten slotte angst inboezemden en waaraan ik mij dan ook trachtte te onttrekken, tot
ik door een aller onverwachts opzettende vloedgolf werd weggesleurd en hals over
kop met een lawine van grauw en donzig-donker omlaag stortte.
Dat werd een aangename gewaarwording! Al vallende had ik het
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besef eener eigen ruimtelijkheid teruggekregen. Ik voelde mij naakt en met de vlakke
handen als een wig voor mij uitgestrekt door lauw warm water schieten. Ik hoorde
het kletteren van water op het wateroppervlak boven mij. Ik hoorde! Maar ik wilde
ook zien. Ik buitelde daartoe door het lauwe water om en om, maar ik zonk steeds
dieper zonder iets te zien. Ook hoorde ik het kletteren van het water thans niet meer.
Ik dreigde te stikken, mijn hartslag werd al zwakker, maar toen voelde ik, dat ik zag.
Ik voelde het, want het was een ondoordringbaar zwart, dat mij omhulde. Een
fluweelige duisternis, die de oogen drenkte, zooals een zachte regen bloemen doet
ontluiken. Een alle angst terugdringend jeugdgevoel doorstroomde mij.
Als wonderlijk geleid voelde ik mij voortschrijden. Mijn voetstappen klonken hol
op. Mijn vingers beroerden kleedingstukken, die mij met de duisternis om het lijf
geworpen waren. Ik moest mij in een dicht gewoel van haastige menschen bevinden.
Gestadig sterker wordend drong nu het rumoer van een overdrukken verkeersweg
tot mij door. Het mij omringende donker werd asch-grauw en voor mijn verwonderde
blikken vulden zich de vage omtrekken van een schier eindelooze straat, waarover
een droefgeestige regenhemel bedrukkend neergezonken was.
Het was tegen het vallen van den avond en in het dampige verschiet werden
lantaarns aangestoken.
Een korte aarzeling en ik vervolgde mijn weg tusschen de hooge huizen. Ik hield
een langwerpig zwart foudraal onder den arm geklemd en op punt een armoedige
zijstraat binnen te gaan, ontwaarde ik in de uitstalkast van een winkel mijn
spiegelbeeld als een uit zijn krachten gegroeiden jongen, die zijn nuchtere jeugd door
een opvallend fattige kleedij tevergeefs de loef trachtte af te steken. Ik lichtte in den
spiegel even mijn hoed én bij den aanblik van mijn licht-blond haar, dat in een
spichtige lok van het bleeke voorhoofd afstond, vervluchtigde het gevoel van
bevreemding, dat de verandering van mijn uiterlijk trouwens slechts zwak in mij
gewekt had.
Zoo verwonderde het mij ook geenszins, dat ik in staat bleek van de in de uitstalkast
tentoongestelde muziekstukken de melodieën van het blad te lezen, beantwoordde
achteloos den groet van de verkoopster, die mij van uit den winkel als een oude
bekende bleef toelachen en borg, daar het begon te regenen, het foudraal met de
dwarsfluit onder mijn buisje, waarvan ik, geheel ontstemd thans, den kraag hoog
opsloeg.
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Ik wist niet meer, dat ik droomde. Dat wil zeggen, terwijl mij een vinnige windvlaag
in het aangezicht sloeg, had mijn nieuwe wezensvorm de vroegere werkelijkheid
geheel verdrongen, maar bleef er als terugslag, in mijn onder-bewustzijn tevens een
gevoel van onvoldaanheid achter. Ik behield nog slechts een vaag vermoeden, dat
het gansch anders met mij gesteld moest wezen, dan ik het kwam te beleven en hoe
klaarder en vollediger dit droombestaan mijn geest vervulde, hoe onbevredigder het
mij liet.
Verduiveld, zou dat alles moeten wezen, wrokte ik nog, de straat overstekend,
daar mijn vader reeds ongeduldig voor ons huis op en neer liep. De tweede fluit te
mogen blazen en daarbij de helft van mijn verdiensten nog voor kostgeld te moeten
afgeven.
Maar de aanblik van mijn vader bracht mij in de onverzettelijke werkelijkheid
terug. Zijn tanig, door langdurige ziekte vervallen gelaat, was van ingehouden woede
zoo mogelijk nog valer. ‘Aap van een jongen’ schold hij mij tegemoet, en daar ik
hem met een geringschattend lachen voorbij liep, kwam hij mij hijgende achterop
en hield mij in den halfdonkeren huis-ingang staande.
Hij was niet meer bij machte hetgeen er in hem omging onder woorden te brengen.
Hij sloeg zich vertwijfeld voor de borst, bedreigde mij met een krachteloos gebaar
en de wijk nemend over een droefgeestige binnenhof, waar de regen thans in stroomen
neerviel, begreep ik, dat de diefstal door hem ontdekt was.
Maar het was de eerste keer niet. Ik rukte een kleine vervelooze glasdeur open en
begon een vervallen houten trap te beklimmen. Het bevreemde mij weer, dat ik mij
in de lange jaren nog immer niet met de korte wendingen had vertrouwd gemaakt,
mij immer nog aan het ijzeren hekje, dat als leuning dienstdeed, vast moest houden
en telkens onbeholpen met de voeten in de te smalle treden stompte. Toen zag ik
mijn moeder boven aan de deur staan en voelde mijn verstoktheid deerlijk wijken.
Het was een lange magere vrouw, door zorgen neergebogen. Haar spichtig gelaat
met den grooten neus had een kommervolle uitdrukking maar in haar oude donkere
oogen teerde een niet te dooven gloed. Hoe kon het verborgen blijven, wat haar
angstig moederhart weigerde prijs te geven.
Berouwvol haastte ik mij door de kleine keuken, hoorde onze huisdeur woedend
in het slot werpen en eenmaal met zijn drieën in de bedompte woonkamer, met
uitzicht op de verregende binnenhof,
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plaatste zich mijn moeder tusschen den vader en mij, als vreesde zij, dat zijn toorn
hem tot gewelddadigheden moest prikkelen.
Maar mijn vader was van een vreemde kalmte, die mij meer vrees inboezemde
dan zijn ruwste scheldwoorden hadden kunnen doen. Hij smeet zijn pet verachtelijk
op een stoel, dwong mij met een kort gebaar aan tafel plaats te nemen en zeide toen,
terwijl hij mijn moeder begon te fixeeren en als betrof het enkel iets tusschen hen
beiden: ‘Dat is de laatste keer, dat ik het over mijn kant laat gaan. Zoodra ik hem
weer betrap, gaat hij achter de tralies.’
Mijn moeder huilde, met een tip van haar bonte schort aan haar gezicht, maar ook
mijn vader bleek tegen het schrikbeeld van zijn dreigement niet opgewassen. Om
zich een houding te geven en met een korten hoogen lach, die meer had van een
rauwe snik, sloeg hij rinkelend met zijn vuist op tafel, ‘Stuk galgenbroed, stuk aas.’
Ik zocht nog naar een uitvlucht, waar het gestolen geld gebleven was en jammerde,
met een stom beroep op mijn schreiende moeder, dat het toch mijn schuld niet enkel
was. Had hij me soms zelf niet in dure koffiehuizen gestuurd om hem door mijn
kleeding nieuwe klanten te bezorgen. En kreeg ik over enkele dagen mijn gage niet.
O, o!
Als om mijn woorden te bevestigen werd er gescheld en meldde zich een onbekende
heer om stalen voor een winterjas uit te zoeken. Mijn moeder en ik begaven ons in
de keuken, waar zij de lamp opstak, maar niet zonder me nog eerst wat zilvergeld te
hebben toegeduwd. ‘Zeg vader maar, dat je dat nog allemaal over hebt, maar beloof
me dan ook... Onwillig maakte ik mij uit haar stomme omhelzing los en wierp mij
op mijn bed, dat achter het fornuis was opgesteld.
Daar in het half-donker op den rug gestrekt, kwamen mij allerhande verlokkelijke
beelden voor den geest.
Ik bevond mij weer in het met grooten pronk ingerichte koffiehuis. Ik leunde over
de met rood fluweel bekleede ballustrade der galerij en keek naar beneden in de
eigenlijke zaal, waar bijna geen plaats meer onbezet was en nog telkens nieuwe
gasten binnenstroomden. Kelners in witte jakken baanden zich met moeite een weg
door de opeengedrongen menigte. Zij balanceeren hun zwaar beladen presenteerbladen
zoo hoog doenlijk voor zich uit, zoodat het glaswerk flonkerde in het weelderige
licht van tallooze in de zoldering aangebrachte gloeilampen. Recht tegenover den
ingang, ter hoogte van de overvolle galerij, weerkaatst in hooge geslepen
wandspiegels, speelde een dubbelbezet orkest. Soms keerde zich de zwart-befrakte
kapelmeester van de
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overige muzikanten af en gaf, met een dwependen oogopslag naar de zoldering, waar
half-naakte vrouwen in een zomerschen hemel zweefden, voor enkele oogenblikken
een magere viool-solo ten beste, tot hem het gegons der menigte overstemde. Dan
streek hij zich vertwijfeld door de haren, wendde zich af en zweepte het razende
orkest nog wilder op.
De muziek gierde boven het lawaai van het koffiehuis uit, dat, met het fluweel-rood
van de stoelzittingen opgloeiend tusschen de donkere menschen, als in een vergeten
diepte kwam te liggen.
Een lauwbedwelmend mengsel van slechte parfums vervulde de zaal. De feestelijke
verlichting tintelde op het lofwerk van vergulde triangels en guirlandes der
buikig-uitpuilende gaanderij. Toen nam de dwarsfluit zuiver en zwellend de melodie
over en leek de geschilderde hemelkoepel in een wezenlijken zomernacht diep-blauw
open te staan.
Hier was het pas goed zijn. Ik voelde onder de ballustrade een hand naar de mijne
tasten en toen een donderend applaus losbarstte, vond ik den moed de begeerde flesch
champagne te bestellen. Maar de kelner scheen de kostbare vertering doodgewoon
te vinden en behagelijk aan de fluweelen ballustrade geleund, geringschattend in de
bewegelijke zaal neerblikkend, beantwoordde ik half onwillig het opdringerig vragen
mijner nieuwe bekende.
Het orkest speelde nu een sleepende wals. De kelner bracht in een mat-glanzende
koeler den wijn en terwijl ik soms zelf terugschrok voor de vlucht mijner
leugenachtige verbeelding, begon ik, niet zonder teleurstelling, de vrouw tegenover
mij nauwlettender gade te slaan. Ook voelde ik reeds spijt van mijn onzinnige
verkwisting.
‘Of het student zijn mij goed beviel en ik me nooit verveelde zoo eenzaam bij de
boeken.’ Dit met een beschamende toespeling in haar harde grauwe oogen. Maar wij
klonken overmoedig met de parelende kelken. Voor arme slokkers mocht het studeeren
haast hebben, wie een rijken vader had, die liet violen zorgen. Voorloopig had ik
met paardrijden en fluitspelen meer dan genoeg te doen. ‘Waarom haar kleine rakker
niet eerder had verraden de fluit te spelen.’ Hier propten zich de bloedelooze lippen
tot een guitig zoentje en vertrokken harde spieren in het dorre halsvleesch.
Nog kampte ik tegen mijn afkeer. Maar de werkelijkheid diende toch eens
ontsluierd en waartoe anders deze waanzinnige vertering.
Het drinken stemde mij immer uitgelatener en toen er nog roomijs
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en gebakjes waren gebracht, liet ik de verwachting doorschemeren, dien avond nog
van mijn onervarenheid te worden verlost.
Mijn gezellin werd sprakeloos van verbazing. Ik voelde mij rood en angstig worden
onder haar spottende blikken tijdens de betaling. Het was ondoenlijk te verbergen,
dat ik geen cent meer overhield. Lichtelijk het hoofd wiegend neuriede zij het
afgezaagde refrein, waarmede de gansche zaal thans instemde.
Ja, ja, die Klare, ist mir die Wahre. Oorverdoovend sloeg de Turksche trom het
gelal weer dood. Van schrik schokte ik te samen. Mijn moeder had een ketel van het
fornuis laten vallen. Nog half slaapdronken voelde ik haar angstig-liefdevollen blik
onafgewend op mij gericht. Er was iets onzegbaar droevigs in dien blik, schuchter
en tevens van een overweldigende kracht, die mij als paralyseerde.
Ik weet niet hoe lang we elkander zoo aanzagen. Ik merkte hoe er een dompe strijd
tusschen twee geheime machten om mijn bezit gevoerd werd. Toen sloop mijn moeder
op haar teenen van het fornuis naar een stoel aan het venster en terwijl zij met haar
knokige handen aardappelen begon te schillen, had ik er op durven zweren, dit alles
slechts te droomen. Het was een benauwde, afschuwelijke droom.
Maar toen weer sloeg een zoet bedwelmend parfum me naar het gelaat. Het orkest
speelde gedempt, het verguldsel der pilaren leek suikerbakkerswerk in de gloedvolle
belichting. Roomijs en champagne. Een zweem van geheimzinnig en toch zoo
vertrouwd leven doemde om mij op. Sneed mij den adem af. Ja, ik droomde dit alles
slechts en moest daarom voor het te laat was mijn grooten slag nog slaan. En wat
raakten mij die vreemde menschen hier? Want had zij het niet beloofd: ‘Een volgenden
keer wanneer ik goed bij kas was.’ En of ik vooral mijn dwarsfluit niet vergeten wou!
Dien avond... Maar hier lijkt het de plaats - aldus Stangenhuis - de vraag te stellen,
of men, zelfs in een droom, zoo geheel in een anderen wezensvorm kan overgaan,
dat niet alleen het dagelijksch bestaan en de omgeving van dien nieuwen persoon,
tot onaantastbare werkelijkheid verworden, maar bovendien zijn verleden tot in de
kleinste bijzonderheden als eigen leven inherinnering komt. En behalve dan dat mijn
droom reeds de bevestiging van deze vraag inhoudt, zoo ligt, ook zonder deze
ervaring, een bevredigend antwoord vrij wel voor de hand. Want zooals wij thans
hier bij elkander zitten, is er toch wel niemand onder ons, die zou willen beweren,
dat hem de afzonderlijke feiten van zijn verleden, van het begin tot het einde, volledig
voor den
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geest staan. Dit is dan ook voor de herinnering aan dat verleden geenszins noodig
en ik durf zelfs te beweren, dat een te zuiverder bewustzijn van het verleden te
voorschijn treedt, naarmate men met de afzonderlijkheid dier feiten minder rekening
houdt. Tijdens mijn verhaal bijv. zal wel niemand over het bijzonder verloop van
zijn verleden hebben nagedacht, zonder dat nochtans het gevoel een verleden te
bezitten hem ook maar voor een oogenblik verlaten heeft. Dit gevoel nu, die eenheid
der herinnering, waaruit de bijzondere gebeurtenissen zijn weggevallen, is bij alle
menschen zonder onderscheid een en hetzelfde. Maar ook het gevoel nog een toekomst
voor zich te hebben is - als eenheid van verwachting - bij iedereen gelijk en dit vindt
wellicht gemakkelijker ingang, omdat men gebeurtenissen in de toekomst toch
hoogstens raden kan. Hiermede niet genoeg zijn herinnering en verwachting als
eenheden weder dezelfden; ze verschillen enkel nog in richting. De hun gemeenzame
beweging is de zuivere ikheid, die weer voor alle menschen zonder onderscheid een
en dezelfde is. Een ieder denkt nu wel een zeer aparte persoonlijkheid te zijn en klemt
zich daarmede hardnekkig vast aan het toevallige in zijn bestaan, maar de zuivere
ikheid is toch slechts bewustzijn der werkelijkheid, ontdaan van het toevallige.
Wanneer dus de droomtoestand doordringend genoeg is om het besef van
werkelijkheid bij voortduring levendig te houden, waarom zou dan het ik daarmede
geen genoegen blijven nemen, al komt het tegenover geheel nieuwe toevalligheden
te staan? Ook lijkt het mij zoo alleszins aanneembaar, dat een vreemd verleden ons
even duidelijk als het eigene in herinnering komt. Hoe menigmaal worden we in het
gewone leven niet gedwongen gebeurtenissen, die voor enkele dagen nog onmogelijk
schenen, als werkelijk en ons zelve betreffend te erkennen! Daarbij komt nog, wat
mij persoonlijk aangaat, dat ik mijn uiterlijk bestaan niet immer als wezenlijk besef
en daar nu in mijn droom het verband met de oude werkelijkheid niet geheel was ten
onder gegaan en bij vlagen zwak in mijn onder-bewustzijn terugkeerde, zoo werd
het des te moeilijker mij klaarheid over mijn gemoedstoestand te verschaffen. Maar
laat ik niet verder op mijn verhaal vooruit loopen.
Dien avond kon ik geen vrede vinden met mijn omgeving.
Mijn moeder had mij behoedzaam gewekt en mij een vurig wollen vestje getoond,
dat zij heimelijk bezig was voor mij te knoopen. Ik toonde geenerlei erkentelijkheid,
was veeleer weerspannig en brutaal, omdat er bezoek bleek te komen en
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ik thuis zou moeten blijven om het gezelschap met mijn fluitspel te vermaken.
De maaltijd verliep dan ook onder drukkend zwijgen. Vreemd dicht te samen
gedrongen na het laaiend ongenoegen van den middag, zaten we in het half-donker
aan een tafeltje tusschen mijn bed en het fornuis. De bedompte etenslucht was vochtig
op het keukenvenster aangeslagen. We aten gepofte aardappelen met haring, het
lievelingsgerecht mijns vaders en ondanks zich zelve bracht het hem in een zachtere
stemming. Toch kon hij niet nalaten bedekte toespelingen ten beste te geven op de
magere kost, die mij te wachten stond, indien ik onverbeterlijk mocht blijven. Maar
dan lachte het achter zijn oude oogen reeds terwijl hij een der vetste mooten uit de
schotel pikte en het blinkende mes tot achter in zijn keel stak. Ditmaal kon ik het
niet zonder afgrijzen aanzien en zoo werkte het als een bevrijding, toen nog tijdens
de maaltijd het aangekondigde bezoek zich meldde.
Het was een broeder mijns vaders, maar drie hoofden grooter dan hij, zwaarlijvig
en breed-geschouderd, met een halven hoogen hoed op, die bijna tot de zoldering
reikte, een rood gezwollen gezicht en een diepe basstem, die de vaten op het fornuis
deed rinkelen. Zijn vrouw had de zuster mijner moeder kunnen zijn en terwijl wij
ons gezamenlijk in de netjes aan kant gedane woonkamer begaven, voelde ik mij
wonderlijk getroffen in de oogen mijner tante dezelfde kommervolle uitdrukking te
ontmoeten, waarmede mijn moeder mij in onbewaakte oogenblikken nog telkens
aanzag. Wat verwachtten de beide vrouwen toch zoo angstig van mij?
Maar mijn oom scheen nog niets te weten of hield zich misschien maar zoo. Want
hij was de grappenmaker der familie en kon dan ook den tijd niet afwachten, dat
mijn vader uit de slaapkamer op zij terug zou komen, waar hij bezig was in allerhaast
zijn zwart pak aan te trekken. De slaapkamer, die overdag als werkplaats diende,
was slechts door een donker voorhang van de woonkamer gescheiden en om zijn
verhaal meer kracht bij te zetten, sloeg mijn oom de gordijnen met zijn wandelstok
uiteen en werd mijn vader even zichtbaar, zooals die nog in zijn hemdsmouwen
krampachtig aan zijn boordje frommelde.
Gemelijk, dat mij geen uitvlucht meer bleef om den avond buitenshuis door te
brengen, liet ik mij bij de vrouwen aan tafel neer. Nog zelden had ik mij van deze
omgeving zoozeer vervreemd gevoeld. Wanneer het even stil bleef klonken er haastige
voetstappen uit den diepen binnenhof op en overviel mij een mateloos verlangen
thans
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als die anderen naar eigen goeddunken mijn weg te mogen gaan in de geheimzinnige
avondstad. Maar daartoe behoorde geld en weder geld! Hoe toch was het mogelijk,
dat ik niet immer volop over geld beschikte En waarom zat ik hier in deze vale
woonkamer met mijn keurig in de plooi gestreken kleeren tusschen zulke armoedige
luitjes.
Want het was toch niet meer te loochenen, dat zij in mij hun meerdere erkenden.
Zelfs mijn oom werd er door tot zwijgen gebracht en ook mijn vader, om van de
vrouwen niet te spreken, zij waren hier slechts te samen gekomen om tegen mij op
te zien.
Nu was het ook geenszins alledaagsch, zoo'n schitterend aanbod als mij door den
directeur van het koffiehuis was gedaan. Drie dagen nog en de zaak kreeg haar beslag.
De eerste fluit en daarbij solo's extra!
Nu kwam er volop leven en beweging in den avond. Mijn moeder, die als eenige
staat haar werkschort voor een kanten boezelaartje had verwisseld, berispte mij door
haar vreugdetranen heen, dat ik dien middag het nieuws verzwegen had. Ik antwoordde
slechts met een donkeren blik naar mijn vader, toen kwam mijn oom, die tijdens de
algemeene vervoering de kamer ongemerkt verlaten had, uit de keuken terug en wierp
met een triomfantelijk gebaar een enorme leverworst op tafel. Het was een geschenk
voor mijne ouders en ook hij van zijn kant had deze verrassing als glanspunt van den
avond bewaard.
Ik kon de oogen niet van de worst afwenden, een hart-verlammende schrik hield
mij bevangen en terwijl mijn oom zijn feestgave tot het onderwerp eener
dubbelzinnige toespraak maakte, bleef ik in ademlooze spanning luisteren als kon
van ieder volgend woord mijn leven afhangen.
Maar mijn bevende verwachting bleef onbevredigd en naarmate zich de anderen
aan hun vreugderoes overgaven, kwelde mij te nijpender het berouw hen bedrogen
te hebben. Hoe had ik mij kunnen laten verleiden zoo schandelijk te liegen! Want ik
voelde mij thans niet langer van hen gescheiden. Ik behoefde mijn vader slechts van
terzijde aan te zien om zeker te wezen, dat het schrikbeeld der gevangenis, dat hij
nog dien middag gedreigd had waar te zullen maken, hem om zijn eigen leven zou
moeten brengen. Ik was met deze omgeving te samen gegroeid. Meer dan hun eigen
vleesch en bloed was ik tot een deel van hun zelf geworden, dat zij in jaren lange
ontberingen als een kasplantje hadden opgekweekt. Hadden zij niet alles en alles
geofferd
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om van mij het bleeke wipneuzige heertje te maken, waarvan ik het spiegelbeeld
maar niet genoeg kon aanzien. Met zijn keurig pakje, waaruit een gebloemd zakdoekje
opstak, met zijn aschblond haar, dat in een listige punt van het te lage voorhoofd
afstond. En wanneer ik thans al deze verwachtingen te niet deed, moest het hun
ondergang zijn.
Maar ik kende deze zwakke aanvechtingen van berouw. Zij zouden mij er niet van
terughouden mijn eenzame wegen te gaan. Hoe verlokkend doemde reeds de
schitterende aanblik van het overvolle koffiehuis door de bedompte schemering dezer
vergeten woonkamer. Weg, weg van hier uit deze grauwe verveling!
Zoo stond ik met een korten ruk van tafel op, nam onder een goedkeurend
gemompel mijn fluit uit het foudraal en begaf mij in het slaapvertrek mijner ouders.
Daar achter den donkeren voorhang half verborgen en terwijl mijn hart van
onstuimig verlangen bonsde, blies ik ‘Am Rhein, am Rhein, da lasst es sich leben!’
Maar dien laatsten nacht in het ouderlijk huis, liet mijn geweten mij geen rust.
Van uit mijn donkeren hoek achter het fornuis voelde ik telkens weer dien
kommervollen blik der moeder op mij gericht. Dan stortte ik angstig overeind en
schuldbewust in de ondoordringbare duisternis starend, leek het als waarde zij nog
behoedzaam om mij om. Weer op den rug gestrekt en terwijl het klamme angstzweet
mij uit de koortsig-bonsende slapen brak, bleef ik ademloos luisteren tot, van
over-vermoeidheid bijna ingeslapen, haar donkere oogenschijn opnieuw voor mij
opdoemde. Onwezenlijk en daarbij zoo doordringend, dat ik de kracht niet had mij
er aan te onttrekken en er diezelfde spanning tusschen ons kwam als voerden donkere
machten een woedende kamp om mijn bezit.
Ik wist niet meer of ik waakte of droomde. Meermalen dreigde ik te stikken en
voelde dan, met ontstellende duidelijkheid, hoe een starre hand mij kort en krachtig
achter in den nek sloeg of sleurende armen mijn bonkig afgestorven lichaam
halverwege overeind dwongen. Tot het zich - terwijl de omtrekken van een vreemde
avondkamer met geruischloos hanteerende menschen vaag voor mij oprezen - ontlastte
van zijn wurgende benauwing.
Ik stond blootsvoets in de donkere keuken aan den gootsteen en vernam een
verdacht gestommel in de woonkamer. Mijn vader kon het late feestmaal blijkbaar
al evenmin verdragen. Geruischloos begaf ik
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mij in bed terug, waar mij aldra een weldoende warmte doorstroomde. Ook geestelijk
scheen ik een zuivering te hebben ondergaan. Zoo eenzaam in mijn donkeren hoek
schrok ik terug van mijn koelbloedig slechte voornemens. Ik voelde mij niet langer
van mijn omgeving gescheiden. Wat moest ik, zonder hen, aanvangen in de groote
stad, waarvan mij thans de enkele verbeelding der uitgestorven nachtelijke straten
reeds angst inboezemden.
Wel was ik aan een groot gevaar ontkomen! Want hoe was het mogelijk in leugen
en diefstal zijn heil te zoeken. Maar nog was het voor inkeer niet te laat. Vooral de
gedachte aan mijn moeder, de zekerheid, dat zij nu van vreugde over mijn schitterende
vooruitzichten in het donker wakker lag, vervulde mij met nijpend berouw. Maar
morgen, morgen zou ik alles biechten.
Ik bevond mij alleen in de stille woning. Ik ging met behoedzame schreden door
de stille huiskamer, waar van uit den binnenhof een flauwe weerschijn van zonlicht
doordrong. Het was een onwezenlijke morgen. Van mijn goede voornemens had er
geen enkel stand gehouden Nog bleef ik luisteren of er van de buitentrap ook stappen
naderden en toen het rustig bleef, sloop ik aan het oude chiffonniere mijns vaders,
dat, geheel volgens mijn verwachting, ditmaal niet afgesloten was. Hier kon een
blind paard geen schade meer aanrichten. De oude was mij voor geweest en bevond
zich thans met zijn spaarpenningen naar een bank onderweg. Gemelijk ontsloot ik
nog een paar kasten, rommelde in laden, onderzocht de bedden, maar nergens een
spoor van geld. Daarom mocht ik sinds langen tijd weer alleen thuis blijven.
Half-besluiteloos of ik de fluit zou blazen, liet ik mij naast de groote trap-machine
in een hoek aan het venster neer.
Ik had het onbestemde gevoel, dat er een beslissende ommekeer in mijn leven op
handen moest zijn. Zoo bleef ik roerloos in stomme afwachting zitten. De zon scheen
thans helder in den grauwen binnenhof en tegen het vierkante stukje wit en blauw
van den hoogen hemel zag ik een zwerm vogels schichtig wegtrekken. Een duldeloos
verlangen deed mij van mijn plaats verrijzen en reeds had ik mijn dwarsfluit aan den
mond, toen er achter een der doodsche vensters van den hof een vage schim begon
af en aan te gaan. Zou het mij voor ditmaal vergund worden iets te zien te krijgen?
Achter de trap-machine half-verborgen, bleef ik in ademlooze spanning naar den
overkant gluren. Het wit van een jakje, lange bloote armen, dan bijna onzichtbaar
terug in de kamer, maar in eens vlak aan het raam met het haar
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los en het volle halsvleesch bloot. En verduiveld waren dat de borsten niet?
Met een hatelijken smak viel het nuchtere gordijn omlaag. Maar mijn gretige
verbeelding liet zich niets meer onthouden en ik moet op punt gestaan hebben aan
de verworpenheid tegemoet te komen, waartoe onervaren knapen door een verkeerde
opvoeding schier zonder uitzondering vervallen, toen de herinnering aan den helderen
hemel en de zwerm trekkende vogels, opnieuw een mateloos verlangen in mij wekte,
waartegen de zondige begeerte, die mij verontrustte, wezenloos verbleekte. Voor het
eerst mijns levens doorzag ik de leugen, waaraan ik mij in den loop der jaren had
overgegeven. Tegelijkertijd kwam ik weer tot het besef te droomen, zonder ook maar
een vage herinnering aan mijn vroeger bestaan te hebben, zoodat mij, als terugslag
slechts de onbewuste drang bezielde, die oude werkelijkheid rusteloos na te jagen.
De kamer rondblikkend prikkelde het tot verzet er met mijn onervarenheid nog
immer alleen te wezen. Bood zich dan geen uitweg meer om aan deze bedrukkende
omgeving te ontkomen.
In de keuken rinkelde de bel, het verscheurde mijn domp gemijmer als een
vreugdegalm en de huisdeur openend, kwam ik voor een roodharig dienstmeisje te
staan, dat naar mijn vader vroeg en er slechts aarzelend toe kon besluiten mij een
pak kleeren te overhandigen, dat versteld en opgestreken diende te worden.
Het wantrouwen in haar schier kleurlooze oogen deed het stoute voornemen in
mij opkomen reeds dadelijk met de nieuwe werkelijkheid een aanvang te maken en
de trap afglurend, zocht ik naar een voorwendsel om haar binnen te lokken. Maar
zelfs mijn fluitspel kon haar niet verleiden en toen er even later schreden naderden,
liet zij mij zonder een groet alleen.
Ik sloot de deur en slingerde de kleeren, beschaamd en vloekend, over een stoel.
Maar ziet, in het koesterend zonlicht lag daar een dof-zwart brieftaschje en het
gulzig openrukkend werd mijn verwachting niet bedrogen. Er ritselde bankpapier
tusschen mijn sidderende vingers!
Het lijkt onnoodig - aldus Stangenhuis - mij voor de rest van mijn verhaal nog in
uitvoerigheden te begeven. Een ieder zal trouwens, van den aanvang af, hebben
begrepen, hoe het met mij gesteld was.
Ik worstelde in mijn studentenkamer met leven en dood, ten prooi aan een
vergiftiging, die het bedorven vleesch veroorzaakt had.
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Het geweld der donkere machten die om mijn bezit kampten, werd mij in dit laatste
stadium van mijn droom op de meest smartelijke wijze bewust. Ik voelde alleen maar
dat geweld en hoe het mij als een machtig stuwende stroom uit mijn omgeving
wegsleurde. Van een innerlijken tweestrijd bespeurde ik geen zweem, zoo alles
overheerschend had zich de overtuiging aan mij opgedrongen, dat mijn ondergang
niet meer te stuiten was.
Zoo kwam het mij, toen ik met het zwarte foudraal onder den arm en het gestolen
geld in den binnenzak, op den stillen binnenhof mijn moeder ontmoette, geen
oogenblik in de gedachten, dat het nog mogelijk was met haar naar huis terug te
keeren en den diefstal ongedaan te maken. Wel merkte ik mij dreinerig onzeker
worden onder haar bezorgden blik en terwijl zij mij nog liefdevol een paar pluisjes
van de jaskraag streek, stond ik op het punt haar toe te voegen, dat het alles slechts
een benauwde droom en ik haar zoon niet was. Maar de woorden, waaraan ik reeds
zelf geen geloof meer schenken kon, bestierven mij in den mond. En hoe ook was
het mogelijk haar dit laatste aan te doen? Ik loog naar het groote koffiehuis onderweg
te zijn om er de voorwaarden van mijn in dienst treden te vernemen en eindelijk in
de zonnige morgenstraat alleen, begon ik het geheimzinnige leven der groote stad
tegemoet te schrijden.
De scheiding was onherroepelijk voltrokken. Maar mijn hart bonsde van angst,
want thans bemerkte ik pas, hoezeer ik tegen mijn wil werd voortgedreven en hoe
hetgeen waaraan ik mij overgeleverd had, mijn onervarenheid verre te boven ging
en den spot dreef met mijn jeugd. Ik voelde mij hopeloos vereenzaamd. Nog wilde
ik omkeeren, maar een laatste blik naar de ouderlijke woning, overtuigde mij er niets
meer mede gemeen te hebben.
Weer drong het vaag tot mijn bewustzijn door mij in den ban eener
dwangvoorstelling te bevinden en nimmer zal ik die gruwbare teleurstelling vergeten,
de oude werkelijkheid te hebben prijs gegeven voor een schim, die mij op ieder
mijner schreden te plagender ontvluchtte en die ik toch gedwongen werd rusteloos
na te jagen. Deze teleurstelling liet alles dof stil in mij, maakte mij ongevoelig voor
het uiterlijk gebeuren en verliet mij tijdens het verder verloop schier geen oogenblik
meer.
Zoo zwierf ik doelloos door de schier eindelooze overvolle straten. Ik volgde
slechts dien innerlijken drang mij van mijn onaanzienlijke jeugd-verschijning los te
maken, waarvan vooral de spichtige blonde
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lok mij met immer grooter weerzin vervulde. Van de omgeving bleef alleen het
rusteloos-stuwende mensch-gewoel als een donker dreigement. Somwijlen doemde
dan bij zwakke vlagen het zoo vertrouwde beeld der stille zonnige woonkamer tot
mij door, maar van uit een ondoordringbaar diep verleden, waarmede ik bereids niets
meer had uit te staan. Dit verschafte mij een innige voldoening, want al had ik geen
besef van plaats of tijd, zoo voelde ik mij toch voorwaarts snellen, het onbekende
leven tegemoet, waarvan ik in mijn duldeloos verlangen de onschendbare zekerheid
had voorzien. De dichte sluiers van het ondoorgrondelijke werden uiteen gedaan. De
tot stervensnood verstikkende nachtmerrie viel eindelijk van mij af.
Zachte muziek verstierf. Een gedempt roode lichtschijn drong tot mij door. Ik had
de oogen geopend. Met de kin diep in de borst lag ik in het half-duister van een schier
ongemeubeld vertrek op een lage sofa uitgestrekt. Ik tastte met koortsig-heete handen
naar mijn smartelijk bonzend hoofd en vond het door een bundel gebruikte servetten
ondersteund. Met een ijzerachtigen smaak maakte zich mijn gezwollen tong van het
verhemelte los.
Ik richtte mij half op en bij den aanblik van het door donkere schotten in kleine
nissen verdeelde nevenvertrek, waar roodomkapte lampjes tusschen geslepen glaswerk
gloeiden, herinnerde ik mij met een halfgesmoorden kreet het gansche verloop van
den noodlottigen dag. Het doorvlijmde mijn bewustzijn als een bliksemlichten. Ik
trachtte het in bevende ontsteltenis van mij af te weren. In een gedeelte eener secunde
voltrok het zich opnieuw tot onloochenbaar gebeuren.
De diefstal en de vlucht uit de ouderlijke woning. Tot de schemering doelloos ten
onder in den stuwenden menschen-vloed. De van zelfsprekende ontmoeting in het
groote koffiehuis. Dan, onttrokken aan de verdoovende bekoring van weelderig licht
en levensvolheid, in een vale avondkamer het evenzeer al van te voren geweten
samenzijn.
Kort en ontgoochelend, doch lang genoeg om mijn blind begeeren te vernederen
tot de ontucht, waarmede de afstomping van een schandelijk beroep de zonde tot
nieuw leven tracht op te wekken.
Dit alles herleefde ik met razende snelheid en nog weerstond de trots over mijn
rijpere ervaring het berouw en de walging, die mij tegelijkertijd vervulden, ja, een
warmte als van liefde doorstroomde mij voor degene, die mij vereenzaamd verlangen
eindelijk aan zich zelf had ontrukt, tot ik in het gedempte licht van een der kleine
nissen
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haar spiegelbeeld ontwaarde, zooals zij zich een brutale omhelzing liet welgevallen.
Het was alles om niet geschied. Weer bekroop mij een gevoel der leegste
teleurstelling, dat van toen af de onbewuste drijfveer van al mijn verdere handelingen
werd.
Want dit hier kon de zoo rusteloos nagejaagde werkelijkheid niet zijn, hoezeer het
dan mijn ijdelheid mocht streelen mij in smetteloos wit en effen dofzwart van
feestelijke avondkleeding gehuld te zien. Het schoot mij te binnen de statige dracht
dien middag te hebben gehuurd, zooals ik mij ook den rijken student herinnerde,
wiens rol ik thans ondanks mijzelve verder spelen moest.
Want mijn ontwaken was niet onbemerkt gebleven. Vrouwen en mannen stonden
groot en donker uit de roode nissen op, als na een afgesproken sein viel de volle
muziek in en terwijl een uitgelaten gezelschap zich om mij begon te verdringen,
voelde ik een paar kille armen om mijn hals. ‘Is hij niet kostelijk’ snerpte een schrille
stem ‘mijn kleine Stangen... Stangenhuis.’
Een hartverlammende schrik hield mij bevangen bij het vernemen van dien naam,
toen drongen zich vreugdetranen aan mijn oogen, maar oorverdoovend gejuich brak
los en men voerde mij in triumf langs de muziek in het zaaltje terug.
Daar eindelijk vrijgelaten aan een met flesschen overladen tafel en terwijl men
van alle zijden op mijn gezondheid dronk, begreep ik slechts ten koste van het gestolen
geld de held van den avond te zijn.
Het liet mij onverschillig, want het eenige wat in dit oogenblik mijn aandacht
gaande hield, was de geheimzinnige uitwerking van dien vreemden naam, waaronder
dit loszinnig gezelschap mij bleek te kennen. Het verwonderde mij geenszins een
valschen naam te hebben aangenomen, doch telkens wanneer iemand mij als
Stangenhuis aansprak, had ik de grootste moeite mijn ontsteltenis te verbergen.
‘Stang-gen-huis’ herhaalde ik dan ongemerkt en terwijl mijn hart bonsde van
verwachting, begon ik vruchteloos in mijne herinnering terug te zoeken, hoe en waar
ik voor het eerst onder dien naam was opgetreden. Maar mocht al wat voorafging
ook tot in de kleinste bijzonderheden in mijn geheugen wederkeeren, deze schakel
uit de keten der gebeurtenissen bleef mij halsstarrig verloren.
Zoo werkte het als een verlossing toen mijn begeleidster mij half schuldbewust in
een der nissen terzijde nam en er heimelijk wat glinsterende goudstukken te voorschijn
bracht, die zij tijdens mijn
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bewusteloosheid op de sofa, uit vrees voor diefstal, in bewaring genomen had. Van
de banknoten was er verder niets meer over. Die waren 's middags reeds gewisseld.
Was dat nu iets om zulke groote oogen op te zetten. Ze kon de bank nog noemen en
had ik soms niet zelf mijn naam moeten opgeven, omdat het alles buitenlandsch
papier was. Haar kleine Stangenhuis, nou had hij alles versnoept en zat zoo treurig
bij de pakken neer. Maar deze nacht nog...
Weer spitsten zich de bloedlooze lippen tot een guitig zoentje en trokken dorre
spieren harde groeven. Nog trachtte ik mij tegen haar omhelzing te verweren, tot in
het kille donker waarmede zij mij omsloot, eindelijk de breuk met mijn omgeving
werd voltrokken en ik tot me zelf keerde, als een, die niets en niemand meer
verantwoording schuldig is.
Het gevoel, dat mij aanvankelijk beheerschte was er een van volstrekte
zelf-genoegzaamheid. Ik had mij losgewikkeld van mijn uiterlijke verschijning, ik
was een ander geworden en stuitte toch nergens in mijn denken op een tegenstelling.
Ik had de zekerheid, dat het ondoenlijk was op den eenmaal ingeslagen weg terug
te keeren en besefte eindelijk ook de kracht te bezitten om wat binnen mij tot een
onafwijsbare noodzakelijkheid gegroeid was, waar te maken. Daarbij wist ik mij
onbereikbaar vereenzaamd.
Dit belette niet, dat ik mij thans eerst zonder voorbehoud aan de algemeene
vreugde-roes overgaf. Ik werd een der uitgelatenste van het lichtzinnige gezelschap.
Van mijn vriendin hield ik mij bij ingeving verre. Wanneer ik haar trouwlooze
aanwezigheid door het gewoel der dansende paren ontwaarde, vervulde mij een
machtelooze woede. Dan besefte ik, ondanks mijn zelf-bedrog, dat ik - in plaats van
veilig voorwaarts te snellen - bezig was mij blindelings in het verderf te storten. Dat
door haar toedoen de breuk met de oude werkelijkheid onherstelbaar was geworden,
zonder dat mij een zweem van nieuwe vastheid werd geboden. Want straks, wanneer
er van het gestolen geld niets meer was overgebleven, zou zij niet aarzelen mij in
het donker van den nacht alleen te laten!
Daar durfde ik niet aan te denken. Dan nam ik de leiding van het kleine orkest en
trachtte, naar het voorbeeld van den dirigent in het groote koffiehuis, de half-dronken
muzikanten tot gierende krachtsopbieding aan te vuren en kwam daardoor voor enkele
oogenblikken aan mijn blinden haat tegemoet. Dan krijschte ik haar mijn scheld-
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woorden in het gelaat, doorzag en verfoeide de vernederende wijze, waarop zij de
werkelijkheid in haar tegendeel verkeerd had, dan kwam het eindelijk tot die laaiende
uitspraak tusschen ons beiden en dreven haar mijn striemende slagen zonder genade
in den dood.
Of wel ik gaf mij tijdens het dansen aan een bezwijmelende vergetelheid over en
hield den dompen tweekamp, die onvermijdelijk volgen moest, angstvallig van mij
af. Met mijn zwart-witte kleeren in den rooden lichtschijn danste ik er plagend achter
aan, behendig van terug, tot de naam Stangenhuis uit het gewemel opklonk en mijn
hart opnieuw van vreugde bonsen deed.
Geen twijfel meer of ik streefde eenzaam mijn verlossing tegemoet! Maar de kelner
weigerde verder wijn te brengen. Telkens ontstond er weer een dreigende stilte. Ook
had de lichtzinnigheid voor een weemoedige dronkemansstemming plaats gemaakt.
Het orkest was tot een onsamenhangende begeleiding van het drenzende harmonium
vervallen. Ook mij was het huilen nader dan het lachen en als laatste kwam mij tot
bezinning, hoe ik, te midden van de muzikanten, met jankende horten en stooten de
melodie trachtte na te blazen, terwijl de schamele rest van het vroolijke gezelschap
zich voor het podium saamgedrongen had en galmend instemde: O, Stangenhuis, o,
Stangenhuis, wie grun sind deine Blatter!
Tot eindelijk die hand op mijn schouder rustte en vol leedvermaak een wreed
gelaat zich vlak aan het mijne drong, waarin ik onmiddellijk de donkere
macht-herkende, die het op mijn terugkeer en blind verderf had afgezien.
‘Jan Boltens’ snauwde het dan ook met onwederlegbare overtuigingskracht. Ik
trachtte mij los te rukken uit een ijzeren greep en herinner me nog hoe smartelijk
zich de onbeholpen jeugd en het weerlooze mijner uiterlijke verschijning opnieuw
aan mij opdrongen. Maar zoo onaanzienlijk thans, zoo gemakkelijk neer te slaan, als
gold het een in een klem geraakte angstig fladderende vogel. Wee zelfbeklag welde
in mij op en eenmaal met den handlanger der menschelijke gerechtigheid in een
donkere vigelante alleen, barstte ik in jankend grienen uit. Ontkennen zou niet baten,
want ik herleefde den aanslag op de argeloos slapende vrouw zoo ontstellende
duidelijk als geschiedde hij thans nogmaals in tegenwoordigheid van dien vreemde,
zoodat het overbodig leek hem tot in de kleinste bijzonderheden mijn schuld te
biechten. Ik kon de stem van den handlanger nauwelijks meer onderkennen van mijn
eigen innerlijke stem en had slechts een
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geringschattend lachen voor zijn zelf-voldoening over de ontdekking, die zoo schielijk
in haar werk was gegaan, dat, behalve een paar kinderen, niemand op straat het
voorval opgemerkt had.
Het was de moeite niet waard hem verder aan te hooren en ik kwam pas in verzet
bij zijn betichting het slachtoffer met meerdere steken ruggelings gedood te hebben.
Ik verdedigde mij niet zonder trots haar door een enkelen behendigen stoot een
smarteloos einde uit haar schandelijk bestaan bereid te hebben. Maar de ander
geloofde mij reeds niet en mijn bevende stem ging machteloos tegen de zijne, hard
en overheerschend, ten onder. Weer voelde ik het zwarte dreigement zijner nabijheid,
zoodat ik mij, in stijgende opwinding, trachtte vrij te pleiten.
Ik verdedigde mij! Het was mijn goed recht geweest de lichtekooi te dooden, want
zij had met haar afzichtelijke werkelijkheid mijn jeugd voor immer vergiftigd. Er
had mij geen andere uitweg meer open gestaan, omdat zij mij wou dwingen naar
mijn ouders terug te keeren, van wie ik sinds lang de zekerheid had geen zoon te
zijn. Mijn naam was Stangenhuis.
Nu was het de beurt aan den handlanger der wet om geringschattend te lachen,
maar toen hij daarbij verachtelijk te kennen gaf, dat diefstal van het armzalige bezit
der deerne de lage drijfveer mijner handeling was geweest, verloor ik mijn
zelfbeheersching en wilde hem in het halfdonkere rijtuig te lijf, tot de kille omknelling
van stalen handboeien mij jammerend op mijn plaats terugwierp.
... verhoor volgde op verhoor, afstompend en eentonig, zooals de lange gangen
van het gerechtsgebouw in troostelooze vaalheid nauwelijks van elkander te
onderkennen waren. Grauwe trappen op en af, eindelooze hoeken om langs steeds
dezelfde doods-gesloten deuren met korte dwingende opschriften. Aan immer
hetzelfde leege venster voorbij met uitzicht op een dompen binnenhof, waar achter
zielloos starende vensters alom het verlaten halfdonker van juist dezelfde troostelooze
gangen. Een grauwe, ieder gevoel voor ander leven verstikkende alledaagschheid.
Een zelfde zich gelaten voegen in de drukkende sfeer van misdaad, als waarmede
een zwaar-beproefde zieke eindelijk uit zijn klagende omgeving in de rust van een
ziekenhuis tot zich zelf vermag te komen. De volstrekte afzondering van de buiten
wereld, waarvan thans het geringste levensteeken een wonder lijkt en het evenzeer
afsterven van de eigen persoonlijkheid tegen de wreede uitwendig-making van het
misdrevene. Aanvankelijk nog de zwakke
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hoop op mededoogen, maar aldra tot het starre besef, dat medelijden onbestaanbaar
in een omgeving, waar het menschelijke zonder erbarmen recht doet over zonde, die
het in liefdeloosheid deed opwoekeren. Waar het menschelijke zich aan het
menschelijke wreekt. Ten slotte een botte onverschilligheid voor alle kwaad, dat
gelijk een sneeuwbal om en om gewenteld wordt tot de rusteloos ondervraagde er
toe komt te gelooven het gansche gerechtsgebouw met al zijn gangen en vensters op
het geweten te hebben.
Maar laat ik - aldus Stangenhuis - niet zoo hoogdravend worden, dat ik aan het
slot van mijn verhaal den beganen grond niet terug zou kunnen vinden. Opmerkelijk
echter is, dat dit laatste stadium van mijn droom, de grauwe toonloosheid, die mij
ten slotte zoowel van buiten als naar binnen voor het leven onontvankelijk maakte,
dezelfde bevrediging in mij wakker riep, als toen ik in den aanvang mijn tot stervens
toe bedrukte ikheid prijs moest geven.
Zoo onderhield ik ook geenerlei betrekking meer met den schuwen blonden jongen,
die met de handen on-opvallend op den rug geboeid en nog immer in zijn feestelijke
avonddracht, van verhoor tot verhoor geleid werd, om zich dan in zijn donkere kluis
als een reddeloos vod ter aarde te werpen. Het was alles opnieuw tot de verstarring
van een afschuwelijke droom teruggezonken, waar nog slechts eenmaal als een
zweem van werkelijkheid het gelaat van een der rechters opdoemde, waarin zich tot
mijn bevreemding iets als warm-levend medegevoel afspiegelde, zoodat ik klagelijk
begon te stotteren, dat het toch onmogelijk waar kon zijn.
Maar in de beklemmende stilte die dan volgde voelde ik mij te ellendiger
vereenzaamd en zoo werkte het als een bevrijding uit een aangrenzende kamer
onverwacht de stem mijns vaders te herkennen en hoe die mij verzaakte en weigerde
mij terug te zien, halsstarrig volhoudende, dat ik zijn zoon niet was.
In mijn cel teruggevoerd, moest ik er de opgeëischte huurdracht voor een pak
kleeren van thuis verwisselen. Van de buitenwereld drongen verre onbestemde
avond-geluiden tot mij door. De woonkamer aan den stillen binnenhof, doemde in
zachten lampeschijn om mij om. In het half-donker van de kleine keuken stond mijn
moeder eenzaam aan het venster. Ik wierp mij aan haar voeten, omklemde haar stom.
Maar - aldus Stangenhuis - deze stortvloed van berouw, de blinde overgave aan
dezen nimmer verzakenden toeverlaat, ontvoerde
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mij uit den ban eener dwangvoorstelling, die overigens niet zonder een kern van
waarheid bleek te zijn.
Want eindelijk in mijn studenten-kamer tot bezinning gekeerd en binnen korten
tijd herstellend, vernam ik, hoe er enkele huizen verder in onze straat een deerne
door een zeventienjarigen jongen was vermoord. Nog tijdens het voorloopig onderzoek
had zich de jongen door ophanging aan de kruk van de deur zijner cel van het leven
beroofd.
J.v.O.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Het Individualisme in de Reformatie.
Het individualisme van het complex Humanisme-Renaissance-Reformatie kan niet
worden gedacht zonder een omzetting ook van de zedelijke distincties, zonder een
poging tot vernieuwing der zuiver Christelijke beginselen, een verlangen naar een
levensbeschouwing op den grondslag van de persoonlijke rede en het persoonlijk
rechtsgevoel, en den krachtigen wil, die in daden om te zetten. Daar tot daden
eenzijdigheid vereischt wordt, zoo konden het niet de veelzijdige Deïsten wezen, die
dezen kant van het individualistisch willen tot zijn recht deden komen. Daar deze
daden degenen die ze bedreven noodzakelijkerwijs in botsing moesten brengen met
de nog machthebbende Kerkmaatschappij, zoo konden het even weinig de artistieke
en levenlievende Renaissancisten zijn. Uit het Humanisme, in de gelederen der
Humanisten ontwikkelen zich dus de eenzijdigen en hartstochtelijken, de
weinig-artistieken en weinig-levenlievenden tot Reformators. De Reformatie wortelt,
naar we allen weten, in het Humanisme, zoo goed als de Renaissance. Voor den
klaren betoogtrant der klassieken leerden de Humanisten van het scholastieke
krompraten gruwen. Scholastieken en theologen kunnen niet anders dan krompraten
en zullen nimmer anders dan krompraten. Ze praten krom omdat ze het kromme
rechtpraten moeten.
Ze moeten namelijk altijd iets anders zeggen dan ze bedoelen, ja, steeds het
tegendeel van wat ze bedoelen: geloof voor Kerk, deugd voor orde, zedelijkheid voor
maatschappij, en beginsel voor belang, daardoor is alles wat ze zeggen ingewikkeld,
duister, en moeten ze steeds tot absurde spitsvondigheid hun toevlucht nemen. De
ware philosophie is nooit duister, omdat ze waar is. Een Platonische dialoog is
verkwikkend en eenvoudig, een zeventiende-eeuwsche preek verbluffend en
versuffend van subtiele argumentatie, omdat hij innerlijk onwaar, verdraaid en
dienstbaar is. Dat dit zoo zijn kan met ongerept behoud van de waardigheid dergenen,
welke
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zich aan die redeverdraaiïng te buiten gaan, toont ons het voorbeeld van den grooten
Bossuet. Zijn dienstbare geest beoogde onbewust een doel buiten de zuivere
Waarheidsliefde om - de orde in Staat en Kerk - zijn intelligentie stond dus onder de
beheersching van haar eigen vijand.
Den critisch-geboren (in dien zin ‘vrij’-geboren) Humanist moest dit scholastiek
vernuft een gruwel zijn en zijn ingeboren twijfel, geest-van-onderzoek, zich aan het
Grieksche twijfelen en zoeken bekrachtigd hebbende, kan de vaste en onwrikbare
Openbaring niet langer als richtsnoer van alle denken, voelen en weten aanvaarden.
Doch zijn Individualisme was daarbij toch nog niet zoo krachtig, dat het alle
‘Openbaring’ verwerpen wilde en evenmin was hij reeds redelijk genoeg om in te
zien dat tweeërlei grondslag, tweeërlei richtsnoer op den duur aanstootelijk en
onhoudbaar zou blijken.
Het was Melanchton, Luther's vriend en bewonderaar, die de scheiding van
philosophie en theologie aan de Duitsche hoogescholen instelde en doorzette, aldus
de philosophie aan de voogdij der theologie althans eenigermate onttrekkend, zonder
te willen en zonder te weten dat hij aldus de tweespalt zaaide, waarin de philosophie
het eens zou moeten winnen, als een later geslacht ‘Openbaring’ zou kunnen ontberen.
Dus toont reeds hier de Reformatie haar verwantschap met de Renaissance door haar
aandeel in de eerste worsteling van Rede tegen Openbaring, die de Renaissance,
terecht, heet te zijn.
Toch doet men verkeerd, als men Rede en Openbaring opvat als een noodzakelijke
tegenstelling, daar de Rede juist de Openbaring is bij uitnemendheid, namelijk die
van de Eenheid aan zichzelf, in en door middel van den menschelijken geest -, en in
dier voege, gelijk betoogd, dat die Openbaring dan ook nimmer een uniform karakter
draagt, maar een individueel, daar in elken mensch de Eenheid zich op een andere
wijze van zich zelf wordt bewust. Zoo beschouwd, is er inderdaad niet anders dan
de Openbaring als bron van ware kennis.
In de Kerken echter wordt deze Openbaring weer tot haar eigen spotvorm en
tegendeel, de voorgeschreven, uniforme ‘Openbaring’, waarbij de persoonlijkheid
slechts heeft te aanvaarden en te gelooven en waaruit het nuttige en noodige kan
worden afge-
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leid en heilig verklaard. Gedurende den bloeitijd van zulk een collectiviteit, als
wanneer de individuen daarvan de getrouwe, blinde afspiegelingen zijn, wordt dit
verschil tusschen de persoonlijke, ware Openbaring en de onpersoonlijke, dogmatische
Openbaring niet gevoeld, de eerste is er nl. niet daar zij, van de Eenheid uit, een
tot-zich-zelf-komen beteekent, terwijl de bloei eener collectiviteit juist de
zelfontvlieding van de Eenheid beduidt.
Het conflict tusschen Rede en Openbaring treedt dus alleen op in tijden waarin
het Individualistisch willen (moeten) bloeiend overheerscht, anders niet.
Duidelijk blijkt dat aan een figuur als Descartes. Van de Rede uitgaande, komt hij
tot het ‘geopenbaarde’ terug: Rede en Openbaring, de persoonlijke Openbaring en
de collectieve Openbaring vallen in hem, vallen in zijn ganschen tijd nog tezamen.
Daarbuiten was eigenlijk nog nergens licht ontstoken en daardoor kon Descartes'
eigen formule, zijn eigen kompas hem nergens brengen dan in de Roomsche Kerk
-, want we zien (onderscheiden) alleen daar waar licht is en we steken zelf dat licht
niet aan. Ook de scherpste blik onderscheidt niet in den nacht -, pas toen de dag
opging over andere dingen, toen de Eenheid weer tot zichzelve drong te komen, in
de achttiende eeuw, toen sloeg een nieuw geslacht triomfantelijk met het kompas
van Descartes in de hand, richtingen in, conclusies tegemoet, die Descartes zou
hebben verafschuwd. Toen vielen Rede en Openbaring niet langer tezamen, omdat
het individueele willen en het collectieve willen niet langer tezamen vielen.
Even zoo goed als de eigenlijke Renaissance beduidt de Reformatie, met haar
tezamen uit het Humanisme voortgekomen, een poging tot vrijmaking van de
persoonlijkheid. Daartoe was dat nieuwe geslacht geboren. Maar om dat krachtig te
kunnen volbrengen, moesten ze het oude geslacht kunnen haten. En die ingeboren
afkeer werd op vele wijzen aangewakkerd. Door de primitieve en barbaarsche
hagiographie die de zuivere Christelijke leer - gelijk het Humanisme die uit de
schriften der oudste kerkvaders weer naar voren bracht - had vervangen, door de
priestervoogdij, het bijgeloof, de simonie, waarmee alle Renaissancepausen van Odo
Colonna (Martinus V) af tot Giovanni de Medicis (Leo X) toe, de enorme uitgaven,
die hun eerzucht, kunstzinnigheid en prachtlievendheid hun oplei, bestreden hebben,
door het lage leven der monnikken en hun domheid en door zooveel meer.
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Maar op den bodem van al dien haat lag de haat tegen het Autoriteitsprinciep-zelf,
lag het verlangen mondig te worden, vrij te worden. Geen machthebbend middelaar
tusschen God en mensch -, geen willekeurige besnoeiïng van Gods woord -, den
Bijbel, het Testament dat ons allen nagelaten werd, ziedaar de echt-individualistische
eisch.
Doch om dien te durven stellen en dien te durven doorzetten moest men de Kerk
in de wortels van haar macht en gezag durven aangrijpen.
Deze aanval op de autoriteit als zoodanig kon niet worden geduld en toegelaten.
Eigenlijk religieuse dwang werd absoluut niet uitgeoefend, en de Pausen zelf gaven
het voorbeeld van volmaakte onchristelijkheid, de Borgia's, giftmengers, Julius II,
meer een vechtvorst dan een kerkvorst, Leo X een beminnelijk Heiden, een
voortreffelijk gastheer, die elk der uitgelezen schaar toeschouwers van kardinaal
Bibbiena's zeer onvoegzaam blijspel ‘La Calandria,’ in 1515, omstreeks den tijd dat
Luther in Rome kwam, ter Vaticane vertoond, bij het binnentreden zijn herderlijken
zegen gaf en die de schoone Isabelle d'Este met deze en dergelijke vermaken, nooit
eerder vertoonde vuurwerken, feestbanketten van ongehoorde pracht en verfijning,
zoo aangenaam wist bezig te houden, dat de vrome dame haar rentmeester te Mantua
een briefje schreef met het verzoek, drie gouden dukaten naar de eerwaardige moeder
in het klooster Santa-Paolo te zenden, opdat ze daarvoor eenige missen zullen lezen,
‘daar wij te veel in beslag worden genomen door ons dagelijksch samenzijn met de
reverendissimi kardinalen, om naar de mis te gaan.’ Deze zelfde Paus schrijft ook
‘De goden mogen Florence beschermen’ -, niet precies wetend of hij Christelijke
heiligen dan wel Heidensche helden bedoelt. Reeds Ficino had in de kerken te
Florence Plato gepreekt, de Ciceronianen omschreven Jezus' persoon, maar noemden
hem niet, omdat in Cicero de naam niet voorkomt. Er werd dus waarlijk geen erge
gewetensdwang uitgeoefend -, astrologie en necromancie konden vrijelijk worden
beoefend, de meest lichtzinnige taal werd gevoerd en toegelaten, terwijl geloof en
bijgeloof zelfs in naturen als Thomas Morus en Erasmus volkomen ineenvloeiden,
doch mocht men het heiligste al maken tot een spot, aan het gezag van de Kerk, de
autoriteit van de Pausen, de macht van het Instituut mocht niet worden
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geraakt. Men kon naar believen gelooven of spotten -, bij voorkeur met de monnikken,
en wel vooral de bedelmonnikken, en die welke de Inquisitie dienden, de Franciskanen
en Dominikanen - maar men mocht niet naar zuiverheid en waarheid vragen. Beeld
van een maatschappij, moeide de Kerk zich absoluut niet om de gevoelens en
gehoorzaamheid harer leden, mits de uiterlijke eenswillendheid, voorwaarde van
haar macht en kracht, grondslagen van de autoriteit, gehandhaafd bleef. De eenige
ketterijen die de Kerk wel bestreed, tegen welke de Pausen wetten uitvaardigden,
zijn dan ook altijd die, welke een individualistisch oogmerk hebben, de tendentie
den mensch vrij te maken, en den priester overbodig en dus de Kerk als instituut te
ondergraven. Zoo de z.g. ‘epicuristen,’ die leerden dat de ziel met het lichaam sterft,
waarmee dus priesterzorg, biecht, aflaat overbodig worden, ja, de heele Kerktucht
haar recht van zijn verliezen zou. Mochten somwijlen de Pausen-zelf geleerde en
artistieke ‘ketters’ tegen de inquisiteurs in hun persoonlijke bescherming nemen -,
de beschuldiging van ‘epicurisme’ faalde niet licht! En Leo X, die veel door de
vingers zag en die er meer eer instelde een brillante Medicis dan een vrome Paus te
zijn, vaardigde toch een bul uit waarin de bestrijders van het dogma der individueele
onsterfelijkheid werden veroordeeld en ‘weerlegd.’
Want wat werd er van den priesterzorg, wat van de Kerktucht zonder
onsterfelijkheid, zonder hemel, hel en vagevuur, dat wil zeggen, zonder biecht, aflaat
en zielemissen?
Zoo was het dan in gansch Italië - en ook daarbuiten - een heerlijk en loszinnig
leven, dat naarmate de vijftiende eeuw op haar eind liep, de al meer en meer verfijnde
vormen aannam, die in meer dan één opzicht aan het Fransche hofleven van vóór de
Revolutie doen denken, en die men in Castaglione's ‘Il Cortegiano’ (de Hoveling)
beschreven kan vinden, waarin alles wat artist was, zich uiterst behaaglijk voelde,
daar hij zich verzekerd kon achten van een goede plaats aan vorstelijke of pauselijke
tafel, een goed onderdak, een omgang op voet van volkomen gelijkheid, een juiste
waardeering van zijn arbeid en de middelen van alle visioenen van zijn
kunstenaarsbrein in werkelijkheid om te zetten.
Den dag dat de verbannen Dante zich aan de voeten der Polenta's te Ravenna
nederzette en hun bescherming aannam, werd er een verbond tusschen tyrannie en
Renaissance-kunst gesloten, dat nooit verbroken zou worden, heeft eens een
Renaissance-kenner gezegd; zoo
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is het inderdaad, en nooit heeft zich een Renaissance-artist erom bekommerd of de
man, die hem tijd en middelen gaf om te werken, een goede plaats aan zijn tafel, de
achting en de liefde van zijn gansche gezin - gelijk Donatello die van de Medicis
genoot - een schurk en een wreedaard en een geweldenaar was. Michel Angelo niet
en Da Vinci niet, Cellini niet en Rafael niet, wat ze zelf mochten zijn, braaf en
eenvoudig als Donatello, of egoïst en sceptisch als Cellini.
Artisten zijn geen boetpredikers en boetpredikers geen artisten. Wie denkt hier
niet aan de boetebrandstapel, die Savonarola bouwde van alles wat hij den Florentijnen
en hun vrouwen aan kunstschatten ontwrong? Of aan de Beeldstormers! Elk heeft
zijn taak en in overeenstemming daarmee zijn lust. Wij hebben ieder ons eigen
ambacht, ook in het geestelijke. En het is niet redelijk, het eene ambacht boven het
andere de voorkeur te geven, maar het behoort juist tot het ambacht, om dat toch
altijd wel te doen.
Doch wel duidelijk zien we, dat het werk der Renaissance op die wijze en langs
die lijn noodzakelijk in tweeen moest vallen - dat uit het Humanisme als
gemeenschappelijken bron èn de artistieke a-moreele eigenlijke Renaissance, en de
onartistieke, moreele Reformatie moesten voortkomen, die hoezeer ook in vorm en
verschijning verschillend, in wezen één zijn. Individualisme, bevrijding van de
persoonlijkheid.
In het Noorden zullen de martelaars geboren worden, de menschen voor wie het
leven geen bekoring heeft, omdat ze des levens schoonheden niet verstaan, ze zullen
dus ook aan 's levens verzoekingen niet bezwijken. Ze zijn als de metgezellen van
Ulyssus, die zich proppen in de ooren stopten, om het lokgezang der Sirenen niet te
hooren - zoodoende gingen ze niet ten onder, maar ook voor het lieflijk en schuldeloos
gezang de nachtegalen waren ze nu doof. Ze hadden hun ziel gered en meteen iets
lieflijks prijsgegeven. Hun winst beteekende ter zelfder tijd verlies. Een en dezelfde
is de weg opwaarts en nederwaarts. De mannen, die uit en door het Humanisme
opstaan, om den zuiveren, individualistischen geest des Christendoms opnieuw te
herstellen, moeten evenals de eerste Christenen, sober zijn en kuisch, ze moeten den
dood niet schuwen, die ze wacht, omdat ze het leven niet minnen en het leven niet
te minnen, beduidt tegelijkertijd het leven niet te kennen en er de heerlijkheid niet
van te kunnen smaken. En ze verschijnen, als hun tijd daar is,
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als de Eenheid in hen tot dien voorloopigen graad van zelf-herkenning komt, welke
zich uit den mensch steeds wil realiseeren als Rechtvaardigheid.
Onwillekeurig komen ons hier twee namen voor den geest van twee mannen, die
elkaar uit de verte hebben gekend, korten tijd en vluchtig gewaardeerd, maar die
daarna door hun verschillende aanleg in onbegrip en vijandschap zijn uiteengegaan:
Luther en Erasmus -, en onwillekeurig denken we aan beider reis naar Rome, naar
het Heidensche Rome van Leo X. Hoe de in zijn streng Augustijnenklooster
opgebrachte monnik gruwde van wat hij zag, blind en gesloten als hij was voor het
stralende gezelschapsleven, de verfijning en de artisticiteit dier brillante wereld, hoe
hij zich afwendde, het hart vol walg en bitterheid, van dat Babylon, dat hem uit de
verte in zijn eenvoud als een tempel had toegeblonken, waar de Heilige Vader gezeten
in hoogheid en verhevenheid verblijf hield. Ook Erasmus was geschokt -, maar
tegelijkertijd wonderlijk bekoord. Als dat Heidendom was-, moet hij zichzelf hebben
gezegd - dan was Heidendom in elk geval charmant, geestig, beschaafd, artistiek en
hoofsch, vol van verfijning en nobelen zwier, iets onvertoonds en onvermoeds in het
grovere Noorden. Zelf gevoelig voor fijne spijs en goeden wijn, zonder een zwelger
te zijn - hoe menigmaal hebben niet zijn vijanden zijn voorliefde voor goede
Bourgogne tegen hem uitgespeeld - ontvankelijk voor geestvolle en geestige
conversatie, voor levensverfijning, voorzichtig zonder laf te zijn, reeds door zijn
weetlust aan het leven gehecht, ondanks zijn slechte gezondheid en zijn geldzorgen,
moet hem de reis naar Rome, de aanschouwing van alle onvergankelijke schoonheid
en heerlijkheid dat met de door simonie en bedrog verworven schatten kon worden
gewrocht, bijkans met dat bedrog hebben verzoend, eerder afkeerig van dan begeerig
naar breuk en martelaarschap hebben gemaakt, waar reeds zijn sceptische wijsheid
hem het partij-kiezen zoo moeilijk maakte. Zoo werd Luther de man van de groote
daad, Erasmus de man van de ruime gedachte.
En dan voegt zich in onze gedachte bij die beide namen nog een derde naam:
Poggio Bracciolini, de groote humanist, en we denken aan den merkwaardigen brief
aan Leonardo Bruni uit Baden in 1416 geschreven, nadat hij Hieronymus van Praag,
den vriend en geloofsgenoot van Johannes Huss had zien verbranden. Als ge-
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boren katholiek, als Pauselijk secretaris afhankelijk van grooten en machtigen, zelf
arm en vol levenskracht en levenslust, innig aan het leven gehecht, geeft Poggio in
zijn schildering van de gebeurtenissen natuurlijk plichtmatig zijn afkeer van den
‘ketter’ te kennen, maar de bewondering voor den geloofsheld, voor den martelaar,
dien hij met Socrates vergelijkt en dan weer met Mucius Scaevola en met Cato, is
tusschen de regels door vrij wat duidelijker te lezen -, terwijl de levendige
beschrijvingen den brief nog een afzonderlijke waarde als product van humanistischen
werkelijkheidszin verleenen. ‘Zijn weerlegging van de getuigenverklaringen was
zoo overtuigend, dat geen andere rechtbank, dan een die ingericht was juist alleen
om ketters te veroordeelen, aan die getuigenverklaringen eenige waarde zou hebben
gehecht.’ Hierop volgt dan wel weer een ‘ik moet hem veroordeelen, als het waar is
dat hij gevoelens koesterde vijandig aan de kerkleer’ -, maar die plicht belet Poggio
niet met diepe aandoening en meegevoel te spreken van Hieronymus schoonen en
onbevreesden dood. Toen de beul het vuur van den brandstapel achter hem wilde
aansteken, opdat hij het niet zien zou, zeide Hieronymus ‘Steek het maar aan, zoodat
ik het zien kan, want als ik er bang voor was geweest, dan lag ik hier nu niet.’ Diep
getroffen geeft Poggio die woorden van den martelaar weer, - voorzichtigheid maant
hem dan wel opnieuw tot de betuiging dat de veroordeelde een ‘dwaalleer’ aanhing
en den dood ‘natuurlijk had verdiend’, maar onmiddellijk daarop heet het ‘Mucius
liet zijn hand niet zoo geduldig afbranden, noch ledigde Socrates zoo blijmoedig den
giftbeker, als Hieronymus den brandstapel besteeg.’
De wankeling van een geest, die zich naar beide richtingen ontwikkelen kan, is
hier duidelijk waar te nemen. Hadde Poggio het leven niet zoo lief gehad - in de
eerste plaats handschriften, die hij overal in kloosters opspoorde, uit pure
weetgierigheid ‘leende’ en nooit teruggaf, soms eenvoudigweg stal, maar dan ook
verder vrouwen, vroolijkheid, de vrije losse scherts, waarvan zijn ‘Facetiae’ haar
ontstaan dankt - hij zou wellicht een volgeling van Hieronymus van Praag zijn
geworden en als hij gestorven. Nu kon hij het niet en was en bleef Pauselijk secretaris
en moest voorzichtig en bedachtzaam zijn en zoo heeft hij waarschijnlijk tot in hoogen
ouderdom en hoe ook het leven genietend, veel moeten verkroppen, en tot veel moeten
medewerken dat zijn rede en zijn geweten tegenstand!
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Wie zal beoordeelen of hij al dan niet ‘het beste deel heeft gekozen?’ - maar wel zien
we in een figuur als Poggio op curieuse wijze, als het ware in levend beeld de
fundamenteele gelijkheid van Renaissance en Reformatie, die daarna al meer en meer
uiteenvielen, waarvan in het algemeen gesproken de laatste de zedelijke
zelf-onderscheiding, de eerste de zelf-opheffing van de Eenheid elk in haar beste en
gaafste vertegenwoordigers reproduceert.

Het bankroet van het Individualisme.
Aldus laat zich dan alles, wat de Reformatie eischte van de heerschende Kerk
terugbrengen tot de eischen van individueele vrijheid in een autoritaire collectiviteit.
Allereerst en duidelijk is het verwerpen van de priesterheerschappij met al wat er
mee samenhangt, voorts in de mogelijkheid om een zelf gesloten huwelijk ook zelf
te verbreken op redelijken grondslag, in de afschaffing van den gedwongen
ongehuwden staat op natuurlijken grondslag. Het beroep op het redelijke en natuurlijke
is naar we zagen, reeds in wezen onmaatschappelijk. Maar dan verder blijkt het al
heel sterk in de geringschatting der (uniforme, voorgeschreven) ‘goede werken’ als
middel om zalig te worden waartegenover de volle nadruk op het ‘geloof’ komt te
vallen. Ook hier (oorspronkelijk en in wezen, niet in de verwording, toen ‘geloof’
weer opnieuw ‘dogma’ beteekende) hetzelfde onderscheid: in de kerk de
(maatschappelijke) beoordeeling van daden, in de oppositie-beweging de
(individualistische, zedelijke en redelijke) beoordeeling van motieven. Dit onderscheid
treedt altijd aan den dag, naar we in de litteratuur van de zeventiende en achttiende
eeuw duidelijk zullen zien. Het is het onderscheid tusschen Oud-Testamentische
moraal en Nieuw-Testamentische moraal. En daar de Christelijke moraal uitteraard
leiden moet tot het ‘Oordeelt niet’ en het ‘Wie zonder zonden is’ - zoo is ze
maatschappelijk onbruikbaar. In de uniformiteit geldt alleen het algemeene, het
zichtbaar resultaat als beoordeeling van de daad. Maar zeker treedt het krachtigst en
duidelijkst het oorspronkelijk individualistisch karakter van de Reformatie naar voren
in de verwerping van den Vrijen Wil en de aanvaarding van de Goddelijke Genade
als eenig heilmiddel en redmiddel voor den mensch.
Voor zoover de Reformatie inderdaad van de rede uitging, moest ze tot die
opvatting komen. De Rede kan den vrijen wil
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niet aanvaarden, maar de maatschappij kan hem niet ontberen, en getroost zich
derhalve elke denkbare redeverdraaiïng (niet opzettelijk bedrieglijk, maar geheel ter
goeder trouw) om tot ‘vrijen wil’ te komen als grondslag van zedelijke
aansprakelijkheid, zonder welke geen recht, althans geen Heilig Recht (en we zagen
de noodzakelijkheid van het nuttige om er als ‘heilig’ uit te zien, teneinde eerlijke
en idealistische verdedigers te vinden!) mogelijk is. Al deze maatschappelijke
argumenten werden reeds door Spinoza genoemd: de redenen van hen die ‘de
menschen gehoorzaam, maar niet wijs willen maken’ - merkwaardige anthitese - ze
zijn in alle tijden en op alle wijzen dezelfde, nimmer van logischen, doch altijd van
nuchter-utilistischen aard, onder bergen van spitsvondige geleerdheid en
schijn-diepzinnigheid, en schijn-moraal, waarbij dan vooral ‘het geweten’ als
betrouwbaar richtsnoer, waartegen alleen de slechtwillende handelt, opgeld moet
doen.
Daarom kon het Katholicisme dan ook den vrijen wil niet prijsgeven, waarmee
alle tucht en gezag, loon en straf te zamen hangen, en tegelijkertijd geforceerd, Gods
Almacht te erkennen, hebben de scholastieken steeds hun toevlucht moeten nemen
tot een mystische collaboratie tusschen Goddelijke Almacht en ‘vrij-geschapen’ wil
waarvan men de uiteenzetting en verdediging nog bij Erasmus kan aantreffen, die
op dat punt noodgedwongen Luther bestreed! Het loont de moeite, deze plaats in
zijn geschriften op te slaan, om het gedrukte, levenloos-dogmatische, niet
overtuigende, want niet overtuigde van een pleidooi, dat zoo geheel niet strookt met
Erasmus' klaren, critischen geest en een sterk contrast vormt tegen den spontanen
toon en brillante allure van zijn andere werken! Maar hij moest wel, wilde hij geen
‘ketter’ heeten, dezen hoeksteen van de organisatie, die hij om allerlei overwegingen
trouw bleef, tegen beter weten in verdedigen. In den strijd om den vrijen wil immers
botsten het collectieve instinct van het Katholicisme en het individualistische instinct
van de Reformatie wel het felst op elkaar in. Dáár lag het zwaartepunt, daar ligt
steeds het zwaartepunt en zoo werd het ook gevoeld, en daarom kan het ook weer
niet verbazen, dat het eerste openlijke debat, 't welk Lutheranen tegenover Katholieken
in Duitschland werd toegestaan - Leipzig, 1519 - en waarbij het meer als bij een
toernooi toeging dan als bij een theologisch twistgesprek - ook over den vrijen wil
handelde! Daar voerde voor de Protestanten de weinig bespraakte Carlostadt
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het woord en Melanchton souffleerde hem, en schoof hem papiertjes met argumenten
toe, tot groote verbolgenheid van Johannes van Eck, den katholieken debater, die
daar vrijen wil, (met schuldbelijdenis en absolutie) hooghield tegenover ‘genade’ welke immers geen kerkverband vereischt - de ‘goede werken’ tegenover het ‘geloof’
- dat is: de machthebbende Organisatie, tegenover het naar vrijheid strevende
Indivudu. En waar we dit alles nu zien als een verschijning van den strijd, die nooit
beslecht kan worden, maar eeuwig en noodwendig is, daar beide beginselen op zich
zelf onhoudbaar, want eenzijdig, maar in hun eeuwig conflict, het eenig voorhandene
zijn, moeten wij onwillekeurig glimlachen om Melanchtons optimisme, dat van
dergelijke theologische tournooien blijvende resultaten verwachtte.
Verwerping van Vrijen Wil is aanvaarding van ‘praedestinatie’ -, dat is: van
Noodzakelijkheid, derhalve in wezen alweer volkomen redelijk -, maar vermorst
door de redelooze bijgedachte aan een verdoemenis buiten de natuurlijke verdoemenis,
die het gemis van God op zich zelf reeds beduidt. In dien verbasterden vorm stuit de
preadestinatie-gedachte op de halfwassen redelijkheid en het spontane rechtsgevoel
en maakt van de Godheid een waanzinnig monster dat zich eerst zorgvuldig verbergt
om daarna wreedaardiglijk hen te straffen, die hem niet hebben gezien -, zooals
Pascal dat uiteenzet, doch dit alles is knoeierij. Praedestinatie is Noodzakelijkheid,
het eenig-redelijke, en daarbij het volkomen rechtvaardige, wanneer we maar
overwegen, dat de ware ‘goddelooze’ zich immers juist heel gelukkig voelt in zijn
goddeloosheid, zooals de ijdele in zijn ijdelheid, de wufte in zijn wuftheid, zooals
de mol in donker, de visch in het water, de kip op twee pooten en de duizendpoot op
duizend.
Alleen de weinige ‘uitverkorenen’ weten wat de vele ‘verdoemden’ missen, doch
die zouden maar lachen, wanneer de zaligen hen beklaagden, zooals Kallikles van
ganscher harte Sokrates een zot noemde, toen hij onbeloonde braafheid een geluk
prees boven rijkdom en eer! De gedachte aan straf naast het onheil dier duistere
onwetendheid omtrent dat allerhoogste geluk, de ‘kennis Gods’ -, is een
redeverdraaiïng, doch volstrekt noodzakelijk gemaakt toen met de oorspronkelijke
Reformatie-beginselen als grondslag Kerken zich gingen vormen, die de beginselen
niet konden verwerpen, daar ze als strijdkreet en bindende formules reeds onmisbaar
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waren geworden, ze evenmin konden begrijpen, daar ze in hunnen werkelijken,
individualistischen zin elken kerkelijk-voelende vreemd, want elke Kerk vijandig
zijn, en ze dus wel moesten verwringen en vermorsen, zooals eenmaal de
oorspronkelijke Kerk het oorspronkelijk Christendom had verwrongen en vermorst,
zoodat men gerust kan zeggen dat destijds te Nicaea onder presidium van den grooten
Konstantijn Christus ten tweeden male gekruisigd is. En deze noodzakelijkheid deed
zich onmiddellijk gevoelen. Want de zuivere Reformatie-beginselen leiden, als alles
dat zedelijk en redelijk is, tot ontbinding van de uniformiteit, die onredelijk en
onzedelijk moet zijn. En deze ontbinding doet zich dan voor als verwarring en
anarchie. De oorspronkelijke Christelijke beginselen zijn in hun vlekkelooze
verhevenheid grondslagen des doods, geen grondslagen des levens, deze zijn steeds
het ‘slechte,’ het redeloosuniforme, gedragen door autoriteitsgevoel.
Zoo kan men dan van de Middeleeuwsche mystici, die in zich leefden, maar niet
leeren, en niet bekeeren en vooral niet organiseeren wilden, wellicht van Johannes
Huss en Hieronymus van Praag nog zeggen, dat zij de dragers van de zuivere
Reformatie-beginselen waren -, waarvoor dan ook de mystici zooveel mogelijk
eenzaam (individualistisch) buiten het leven staan en de beide andere genoemden
gewelddadig aan dat leven onttrokken moesten worden. Doch toen de Reformatie
een kerk wilde worden, een organisatie, toen de beginselen van ‘behoud’ het wonnen
van die der ‘ontbinding’ toen was het ook meteen weer uit -, en daarom kan men
beter zeggen dat de ware, de geestelijke Reformatie met Luther's optreden in 1517
eindigt, dan dat ze daarmee begint.
Reeds de persoonlijkheid en het optreden van Luther wijst op nieuwe tijden, op
een nieuw richtsnoer! Zoo heeft dus het Protestantisme zich alleen kunnen staande
houden, voor zoover het in wezen Katholiek bleef of weer werd, en zijn oorspronkelijk
vrijheidsbeginsel geheel verloochenend, bindend, belemmerend en verdrukkend
optrad. In de Zeventiende eeuw getuigde men in Duitschland, dat het ijzeren juk van
Calvijn het houten juk van Rome vervangen had. Het kon niet anders. Ware vrijheid
leidt tot verwarring, tot anarchie, ware vrijheid is immers de spiegeling van
verscheidenheid en laat geen organisatie toe. Geen twee menschen kunnen dezelfde
levensbeschouwing hebben. Lijkt dit zoo, dan is er al geen levensbeschouwing meer,
maar traditie en onder-
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werping - maatschappij instinct, algemeen, Katholiek instinct.
De onstichtelijke verbrokkeling en de uiteenvalling, die de Reformatie
teweegbracht, was juist haar zuiverend bad -, daarmee vervulde ze precies den taak,
die immers was het gewelddadig uiteenrukken van een verstard, versteend gebouw
-, het goddelijke, miskende slooperswerk.
Het moet miskend worden, want, we zeiden het al: zoo goed als de levenden den
dood moeten verafschuwen, om te willen leven, om te kunnen leven, zoo goed
verafschuwen ze het sloopen, en de tot sloopen geborenen kennen en erkennen den
aard van het werk niet, de hun geschonken illusie is juist, dat ze bouwen, daarom
willen ze dan ook bouwen. En zien ze dus hun dierbare beginselen juist door hun
ongerepte zuiverheid tot verwarring en ontbinding leiden - langen tijd wordt dat niet
gezien, doordat een eerste geslacht van individualisten altijd nog iets van de oude
autoriteitsinstincten der vorige perioden in zich draagt! - dan kunnen ze er niet toe
komen die verwarring en ontbinding als een noodzakelijk deel des Levens te
aanvaarden, maar vertroebelen ze liever hun eigen beginselen om in herstelde orde
en rust hun schijn, hun vorm te redden. Daardoor is het dan ook meteen uit. Altijd
looft de mensch instinctief datgene wat zichzelf gelijk blijft. Boven het
schielijk-vergane, boven het snelverbloeiende, het telkens-wisselende wordt het
verstarrende, versteende geprezen, als karakter-vol. Evenmin als de Dood wordt het
Verval als deel-van-leven verstaan.
Met welk een triomfantelijk sarcasme houdt Bossuet, het vleeschgeworden
autoriteitsprinciep, de zeventiende-eeuwsche Katholiek - den katholieken lezer van
zijn ‘Variations de l'Eglise Protestante’ de onmiddellijke verdeeldheid tusschen de
leiders der Reformatie, haar onmiddellijk uiteenvallen, de anarchie waaraan ze het
bestaan schonk, de verwarring waarvan ze oorzaak werd, als afschrikwekkende
voorbeelden en verpletterende argumenten tegen het Protestantisme voor oogen,
zonder dat het in hem opkomt het redelijke, het goddelijke daarvan in te zien. Met
welk een hoogmoedig medelijden van ‘uitverkorene’ schetst hij de
gemoedsverdeeldheid van den hem overigens niet onsympathieken Melanchton, die
Luther noch weerstaan, noch volgen wilde, als sprak het van zelf dat ‘rust’ en
‘stelligheid’ superioriteit beduiden en als was niet juist precies het tegendeel waar.
En ook de Protestanten zelf doen hun best deze periode van verwarring te vergeten
en rekenen hun roem van
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het oogenblik af dat ze op een paar uiterlijkheden na weer Katholiek werden en
‘vrijheid’ tot een woord, ‘genade’ tot een dogma hadden gemaakt.
Wie, als Bossuet, de onveranderlijke duurzaamheid der Katholieke beginselen
prijst boven de wisseling en vervloeiïng der oorspronkelijke Reformatie-beginselen
doet juist als iemand die een kunstbloem prijst boven een natuurlijken bloem. De
kunstbloem, vooral als men haar onder een stolp plaatst en de kinderen op de vingers
tikt, die eraan zouden willen komen, blijft wel heel lang zichzelf gelijk, de natuurlijke
bloem geen twee seconden, - snel verval na korten bloei, maar levend, in levende
felle wrijving en wisselwerking met het al-levende - doch dit bewijst natuurlijk
geenszins de superioriteit van de kunstbloem -, het tegendeel is waar!
Doch geen mensch kan zijn lieven zien sterven met een koud hart, in het rustig
besef van doods Noodwendigheid, zoo kon ook geen Reformator zijn dierbare
beginselen zien ondergaan in verwarring en tweespalt en zich troosten met het besef
dat daar juist zijn bestemming lag, maar het hart kromp hem samen en hij schond
onwetens het wezen van zijn leer, om er den waardeloozen schijn, den dooden vorm
van te redden!
Zoo is de volkomen toereikendheid van het geloof, zonder ‘goede werken’ tot een
goed leven en een goeden dood, op zichzelf een zuivere Reformatie-gedachte. Indien
geloof beduidt de kennis en de liefde Gods, dan is dat immers van nature reeds een
volkomen levensheiliging, gelijk alle waarachtige liefde een levensheiliging is, de
liefde tot den mensch en tot de menschheid evenzeer als de liefde tot een beginsel,
tot een levenstaak.
Maar ook dit op zich zelf zuivere beginsel moest weer falen aan de werkelijkheid,
dadelijk al heel kras, toen zich de anabaptisten beriepen op hun geloof als hun eenige
rechtvaardiging en roepend ‘Ik geloof in Jezus, mijn Zaligmaker’ de grofste
buitensporigheden begingen. Het is in hooge mate tragisch, de angsten en smarten
van een man als Melanchton gade te slaan, den echten humanistischen individualist,
huiverend tegen de ziellooze uniformiteit der ‘goede werken’ van de Katholieken,
als tegen het geest- en persoonlijkheiddoodende, en toch niet anders durvend dan
tegenover de brutale en armzalige interpretaties van de ‘rechtvaardiging door het
geloof alleen’ gelijk dwepers en dwazen die opwierpen, de noodzakelijkheid van
‘goede daden’ te bepleiten en wetten te stellen.
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De vrijheid van elkeen om aan de Schrift zijn geloof te ontleenen - individualistisch
beginsel - moest tot niet te eindigen scheuring leiden. Nadat Luther verklaard had
dat hij noch Paus, noch concilie, noch vagevuur, noch voorbidding en tusschenkomst
der Heiligen in de Schrift gevonden had, verklaarde Carlostadt dat hij in de Schrift
evenmin iets had ontdekt over de reëele tegenwoordigheid van 's Heeren lichaam in
de Avondmaalspijs - en de anabaptisten vonden in de Schrift geen aanwijzingen en
derhalve voor zichzelf geenerlei noodzaak om zich eenig kerkelijk of wereldlijk
gezag te laten opleggen.
Oppervlakkige zoogenaamde materialisten plegen wel te zeggen, dat al die
religièuse anarchie voortvloeide en voortvloeit uit de onduidelijkheid en verwardheid
van de Evangeliën -, doch dat dit niet waar is, blijkt uit het eindeloos juridisch
geharrewar over den zin van wetsartikelen, bij het redigeeren waarvan toch door
‘vakkundigen’ voor alles naar duidelijkheid is gestreefd, en uit de altijd voorhanden
mogelijkheid voor twee advocaten om over een uitspraak van meening te verschillen,
zonder dat een van de twee noodzakelijkerwijs een zot behoeft te zijn.
We weten dat men dan ook ten slotte zijn toevlucht maar weer tot autoriteiten, in
zoo'n geval tot een eerder gevallen uitspraak van een hoogere rechtbank, zijn toevlucht
neemt.
Het leven is practisch onmogelijk zonder uniforme wetten en erkende autoriteiten
en het beginsel der zedelijke vrijheid is niet te verwerkelijken, ook waar het zich niet
vertroebelt met onbegrip, hebzucht en heerschzucht.
Te zeer is men nog steeds gewoon het falen van eenig vrijheidsbeginsel toe te
schrijven aan den onwil der slechten en de onvatbaarheid van de ‘massa.’ En men
doet dit instinctief, om altijd door op betere tijden te kunnen blijven hopen. Ook die
‘men’ zijn we allen, zelfs een ‘contented pessimist’ als Shaw. Heeft Wodan gefaald,
is Wodan met handen en voeten gebonden, overgeleverd aan Fricka's Wet en Loki's
Leugen, dan hoopt men weer op Siegfried. En moet men Shaws' interpretatie van
Wagners Ring in ‘The Perfect Wagnerite’ gelooven - en waarom zouden we niet,
daar we toch weten welk een werkzaam aandeel Wagner had in de Revolutie van '48
aan de zijde van zijn vriend Bakoenin? - dan beteekent de zegepraal van Siegfried
over Wodan, de bevrijding van Brünhild (de Zuivere Gedachte) uit Loki's
leugenvlammen ‘de
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zegepraal van het anarchistische beginsel over het constitutioneele beginsel, van
Waarheid over Wet, die zich in Leugen staande houdt. Doch wee ook dezen
Siegfried-Prometheus, zoo hij meer dan ‘weerstreving,’ zoo hij zelf Jupiter-Wodan
zou willen wezen. Niet alleen Alberic's slechtheid en Fafnir's onbegrip, maar de
onuitvoerbaarheid, de onhoudbaarheid, de onvervulbaarheid van Vrijheid in zichzelf
- daar geen twee menschen, beiden van den besten wil, hetzelfde kunnen willen,
hetzelfde kunnen meenen - zal hem nopen tot het stellen van wetten waarzonder
leven onmogelijk is en die toch noodzakelijker wijze dwang en dwaasheid inbesluiten,
nog duldbaar voor hen, die onder de Wet geboren werden, onduldbaar voor hen die
later komen, toegerust met een ander gemoed.
Want het laatste woord wordt nimmer gesproken en ook onder
Siegfried-Prometheus' voeten draait de aarde rond. Ook hij kan niet weten en niet
voorzien wat lateren zullen willen en zullen zijn: ‘Lo, yesterday's law already fallen
out with today's thougt!’
De geschiedenis van Luther is de geschiedenis van Wodan. Het is de tragedie van
elkeen, die voor zijn beginsel een zichtbare zegepraal, meer dan de rol van eeuwige
weerstreving begeert, die zich niet kan tevreden stellen met ‘neen’ te zeggen op
andere steeds redelooze, want steeds eenzijdige ‘ja's’ - aldus het leven, dat ja en neen
tezamen is, Eenheid en Verdeeldheid, opheffing en uiteenvalling, verwerkelijkend
- maar die zelf ‘ja’ zeggen wil, daardoor zelf redeloos wordt en zich tegenover het
nieuwe ‘neen’ dat het Leven zelf dan tegenover hem produceert, alleen door tyrannie
handhaven kan. Tyrannie voor de sterken, leugen voor de zwakken.
Wodan moest zich met Fricka verbinden, de Gedachte voelde, zich alleen te kunnen
laten gelden door de Wet - dit getuigt van inzicht. Maar het allerhoogste Inzicht ware
vrijwillig in werkzame onmacht gebleven en had van eigen zichtbare verwerkelijking
afgezien. Maar dit kan niemand. Wodan zelfs toonde dit inzicht te missen door zijn
verbintenis met Fricka: deze kost hem dus zijn Oog!
Eenmaal anderen de Wet gesteld hebbende, moet hij zichzelven daaraan mede
onderwerpen, mag ook ten gunste van uit eigen zaad gesproten Helden zich daaraan
niet onttrekken, moet zijn eigen zoon doen sterven, die zich vergreep aan een Wet,
waarvan de Wetgever zelf reeds het ontoereikende voelt - moet zijn eigen dochter
Waarheid - Brünhilde - wegsluiten achter de vlammende muren van Loki's Leugen.
Siegfried doorbreekt ze - doorziet ze - haalt

Groot Nederland. Jaargang 16

540
de Waarheid uit haar schuilhoek. Maar zoo Siegfried ook maar op een enkel ding
‘ja’ zal willen zeggen, dan zal het hem precies als Wodan gaan. Eeuwige tragedie in
alles wat dringt en streeft, dringend en strevend den val van wat hem het liefste is
tegemoet, omdat hij zoo moet en niet anders kan, in de eeuwige gebrokenheid van
het ook in hem tegen zichzelf gekeerde Leven.
Zoo dit dus met onverbiddelijke zekerheid van de poging tot zichtbare
verwerkelijking, tot het stellen van elk vrijheids beginsel geldt - hoeveel te
jammerlijker moesten dan de Renaissancisten falen, die hun eigen beginsel geen
oogenblik werkelijk in vollen omvang begrepen hebben en der Goddelijke Rede
instrumenten waren zonder den zin van wat ze deden, recht te verstaan.
Dit leert ons de geschiedenis van Humanisme en Reformatie. Ook de besten niet,
ook de meest verlichten niet, konden de zedelijke en geestelijke vrijheid ten volle
begrijpen en toestaan -, ze waren zelf allerminst nog vrij. Het vagevuur, dat ze bij
dag ontkenden, beangstigde ze in hun nachtelijke droomen. Melanchton vermeldt
het met droefenis van zijn leerling Stubner -, maar hij geloofde zelf in voorteekenen
als sexelooze kalveren en vurige vegen aan den hemel. Nicolaas Storck, het hoofd
der anabaptisten, gewaagt van zijn gesprekken met den engel Gabriël -, Erasmus
gelooft wat hij loochent, de voorbidding en tusschenkomst der heiligen, Luther had
visioenen en sinds Calvijn zich op onmiddellijke openbaringen Gods beriep, nam
elkeen en volkomen terecht dezelfde vrijheid.
Zoo kon door dit geslacht het individualistisch beginsel der zedelijke en geestelijke
vrijheid, voor zoover het ooit in een vluchtig moment geheel begrepen en beleefd
kan worden, zeker niet worden begrepen en beleefd. De vrijmaking der
persoonlijkheid kon door hen niet worden volbracht, ze waren zelf niet vrij. Ze konden
verkondigen, dat de Bijbel de bron van alle waarheid is, maar ze geloofden inmiddels
dozijnen dingen, die daarmee volkomen strijdig zijn. Ze waren de voorloopige dragers
en uitvoerders van een goddelijke wereldorde, waarvan ze de structuur nog niet in
staat waren te doorschouwen; en zoo iets, dan kan ons dit doordringen van de
waarheid, dat menschen niets dan scheppende instrumenten zijn, en dat ze vaak
worden bestemd tot een taak, die ze zelf niet beseffen en voor de gevolgen waarvan
ze (als Melanchton) onmiddellijk terugschrikken. En hoe goed is het, dat ze die
gevolgen
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niet vooraf hebben kunnen beseffen, daar ze dan immers aarzelen zouden het woord
uit te spreken, dat toch moet worden uitgesproken, de daad te begaan, die toch begaan
moet worden! Niet in de zegepraal van het individualistische beginsel, noch in die
van het autoritaire beginsel voltrekt zich 's levens reden, doch juist in de eeuwige
botsing, in den eeuwigen strijd tusschen die beide, maar wie wil nog strijden, die
weet dat het slechts om den strijd, niet om de overwinning gaat en dat die overwinning
van wat hem het dierbaarste is, nooit bereikt zal worden, terwijl het hem toch boven
alles dierbaar moet blijven, omdat hij er anders niet voor strijden zou?
Goddelijke Wijsheid, die geen geslacht meer licht verschaft dan het dragen kan
en slechts in hem de structuur der ‘Doelloosheid’ ten volle bloot legt, die het besef
daarvan op zich nemen en dan ook nog ‘wel doen en blij zijn’ kan!
Dat de Reformatie in beginsel verloopen was bij Luthers optreden, laat zich in de
levensbeschrijvingen en van Luther- zelf en van zijn tijdgenooten duidelijk nasporen.
Ter wille van het beginsel, dat hem dierbaar was en dat in de verscheuring dreigde
onder te gaan, moest Luther zich steeds meer als tuchtmeester en tyran, Prometheus
zich steeds meer als Jupiter gedragen, uniformiteit forceerend, waar althans even iets
was geweest dat naar Eenheid in Verscheidenheid geleek en zijn felheid wekte felheid.
Wanneer de ‘distinctie-beginselen’ eenmaal de overhand hebben gekregen over
het onhoudbaar-gebleken individualisme, wekken ze overal een overeenkomstige
actie. Elk moet kleur bekennen, moet zich aansluiten, dat wil zeggen, zijn zedelijke
en geestelijke vrijheid prijs geven, en zich als soldaat scharen onder een vaandel.
Wie aarzelt, wie tegenspartelt, gaat onder, dat is, hij wordt veracht, belasterd en
ten slotte gedood. Distinctie is levensbehoud. Zoo Melanchton, die pas weer wordt
bewonderd en toegejuicht, wanneer hij, zijn eigelijken waren aard verloochenend,
de Keulsche Katholieken den huid vol scheldt! Zoo Erasmus, die geen kleur bekennen
kan, geen kleur bekennen wil en die door Roomsch en Protestant veracht, als gekraakt
werd tusschen twee eenzijdigheden, twee muren van toenemend fanatisme.
En laat ons Morus niet vergeten, den humanist, den schrijver van ‘Utopia’, dat
aan Plato's Staat, aan Rousseau's, ‘Contrat Social’, aan St.-Simon's
maatschappij-ontwerp doet denken! Hij, de katholiek, voelt zich door Luthers haat
en heftigheid - de haat
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en heftigheid van den goeden partijleider - naar zijn eigen partij teruggedreven.
Eenzijdigheid wekte eenzijdigheid -, Erasmus wist het wel en vreesde het wel en
profeteerde het wel, alles wat uit Luthers optreden volgen zou; hij duchtte het, omdat
hij niet kon inzien dat het moest - en Thomas Morus stierf als een ketterjager, waarmee
de Spaansche Inquisitie geen oneer zou hebben ingelegd!
Zoo liep dan feitelijk in 1517 de werkelijke, geestelijke Reformatie af en ongeveer
op hetzelfde tijdstip - men rekent 1527, de plundering van Rome door de troepen
van Karel V - loopt ook de Renaissance af. Met de glorie van de Italiaansche
republieken is het gedaan. Ook daar en in dien vorm heeft het Individualisme bankroet
geslagen -, aan innerlijke verbloeding, niet aan overmacht van buiten, die daarzonder
geenszins zou zijn opgetreden - is het ten gronde gegaan.
We zeiden daareven dat in een eerste opkomend geslacht, in de voorhoede van
individualisten het individualisme een schijn van houdbaarheid vertoont, doordat het
nog niet roekeloos en consequent wordt toegepast, wijl immers in de verkondigers
nog te veel latente eerbied huist voor de instellingen, waarin ze nog zijn geboren en
opgevoed, dan dat ze die geheel meedoogenloos zouden neervellen. Aldus ontstaat
er dan een geestestoestand, waar een rest van onbewuste collectieve en
ontzagsinstincten zich vermengt met individualistische instincten, deze temperend
en te zamen juist het eenig houdbare, een soort evenwichtstoestand voortbrengend.
Maar een volgend geslacht herinnert zich deze dingen niet meer, kent dat oude
ontzag niet meer, durft alle consequenties aan en stelt daarmee de onhoudbaarheid
van het beginsel meedoogenloos in het licht. Zoo heeft Voltaire, bij al zijn spotten
en schelden, toch nooit geheel de herinnering aan de Jezuïten, die hem opvoedden,
van zich kunnen afzetten - de consequenties van zijn theorieen blijken pas in den
woesten haat der na hem komenden, wier kindsheid geen Jezuïten-paters had gekend.
Hetzelfde verschijnsel in een figuur als Anatole France: krasse theorieën, gematigde
toepassingen, door eenzelfde verzoenend, temperend, bijkans verteederend herdenken
van wat de rede verwerpen moet.
Eenzelfde verschijnsel nu doet zich in de Renaissance voor, waar deze zich toont
als een drang om de gansche persoonlijkheid, alle
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hartstochten en alle lusten in vrijheid uit te leven. Hoe ver Lorenzo de Medicis en
zijn tijdgenooten zich lieten gaan op den weg der ongebonden eigenwilligheid, er
was toch datzelfde 't welk ze terughield van het grofste; in de zestiende eeuw pas is
de roes van levensvreugd verloopen in roekelooze ongebondenheid, in een matelooze,
woeste tyrannie als die van de Doria's in Genua, van Alexander de Medicis in
Florence. Maar ook dit moest zijn. En wanneer dan het eene werk der Renaissance
is volbracht, de kunst zich de vrijheid heeft verzekerd, waarvoor de zedelijke vrijheid
voorloopig opgeofferd werd -, dan keeren ook daar de gemoederen in tot dieper
levensbesef op individualistischen grondslag, dan voelen velen en uitnemenden de
zedelijke vrijheid een nog hooger goed dan de artistieke vrijheid en dan vlammen
ook in Italie de brandstapels der martelaren, zoo goed als in het Noorden. En deze
gemoedsverandering treedt pas zichtbaar op, zoodra ze noodzakelijkheid is geworden,
door de voleindiging van het eerste werk, maar ze was er in aanleg steeds. Voor het
zooveel schitterender artistieke element van de Renaissance vergeet men te vaak het
religieuse, dat toch ook de Renaissance nimmer vreemd was. Denken we aan de
Platonische Academie. Zoolang de levenslust de overhand hield, kon het tot openlijk
verzet op zedelijken grondslag niet komen, is de levenslust gestild, dan herleeft de
zedelijke kracht. We hebben reeds eerder opgemerkt, dat het
Renaissance-Katholicisme een zeer eigenaardig karakter droeg -, als een curieusen
individualisten trek vermelden we nog het feit, dat de Maria-vereering na Dante tot
aan de ‘Contra-Reformatie’ vrijwel uit de Renaissance-poezie is verdwenen. Christus
is voor deze menschen een symbool, uit Evangelische en Platonische elementen
opgebouwd, een navolgenswaardig voorbeeld, de ‘voorbidding’ de tusschenkomst
van een moeder Gods, waarbij het persoonlijke toedoen weer niet meerekent was
den onafhankelijken geesten van de Renaissance, blijkbaar, en zeer begrijpelijk, niet
langer sympathiek.
Terwijl nu de Spaansche Inquisitie steeds dreigender en verwoeder optreedt, doet
zich in de gelederen der verschillende Protestantsche groepen de behoefte aan
eenswillendheid tot gezamenlijk verweer en redding der beginselen steeds krachtiger
gevoelen - en daarin gaan dan juist, naar we reeds zagen en zeiden, die beginselen
op een andere wijze weer volkomen verloren!
Zooals het individualistisch willen al is op te sporen in de Middel-
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eeuwen, wanneer het Autoriteits-beginsel nog in vollen bloei staat, zoo begint het
autoriteits-princiep al reeds weer de overhand te krijgen, terwijl het vrijheids-princiep
nog nauwelijks uitgesproken is! Het uitspreken zelf, de poging om het te
verwezenlijken, legt er de onhoudbaarheid van bloot en is er de ondergang van.
Individualisme, zedelijke en geestelijke vrijheid, eens zoo zeer begeerd, door de
Humanisten en Renaissancisten als middel tegen alle kwaad en alle kwaal beschouwd,
ziet er thans uit als losbandigheid, verwarring en anarchie. Zoo ziet elke vrucht er
na haar bloei als een vervallen onwelriekende massa uit. Men veroordeelt dan niet
de vrucht, maar zegt: deze vrucht heeft haar tijd gehad. Niet aldus de betrokken
menschen, zij mogen niet beseffen (of ze zouden niet handelen), ze moeten altijd het
voorafgaande zonder voorbehoud kunnen verloochenen, om zonder aarzeling en in
vertrouwen het nieuwe te durven beginnen - het nieuwe dat immers altijd weer en
zonder aarzeling en in vertrouwen begonnen worden moet!
In het midden van de zestiende eeuw vangt de opbloei van het autoriteits-princiep
weer aan 't welk we in de zeventiende eeuw in vollen, als onverwoestbaren luister
zullen aanschouwen, om het daarna in de achttiende toch weer volkomen te zien
ondergaan!
Zoo glijden langs elkaar de geestelijke seizoenen.
We willen in een volgend hoofdstuk de in de voorafgaande bladzijden ontvouwde
beginselen nog aanwijzen in de litteratuur der betrokken tijden.
(Wordt vervolgd.)
CARRY VAN BRUGGEN.
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De Fransch-Belgische schrijvers aan 't front.
Toen de eerste botten van dén letterkundigen heropbloei in Vlaanderen open sprongen
en ontzwachtelden, begon ook de Fransch-Belgische litteratuur voor goed wortel te
schieten. Had Octave Pirmez den bijval niet genoten waarop zijn talent recht had,
toch zouden de jongeren na zijn dood, nog menige bladzijden roemen uit Jours de
Solitude, of Heures de philosophie. De ware levenswekker was echter Charles de
Coster. Als een kloeke zaaier liep hij over den akker en smeet met een bijna koninklijk
gebaar het vruchtbare zaad in de voren. Uit een legende van Vlaanderen schiep hij
zijn gespierden Thijl Uilenspiegel, een meesterlijk stuk proza, waarvan de aanhef
als een wagneriaansch meilied klinkt, en de gevleugelde lyriek bijwijlen een
arendsvlucht neemt...
In Camille Lemonnier mocht hij aldra een voorbeeldigen discipel begroeten. Deze
zou de heraut worden die met koperen bazuinen en ontrolde banieren het nieuwe
tijdperk ging aankondigen. La Jeune Belgique kwam tot stand, waarvan de stichter,
Max Waller, tot bestuurder uitgeroepen werd, en Georges Rodenbach, M. Giraud,
Iwan Gilkin, Henry Maubel, Georges Eekhoud, James Vandrunen, en later J. Destrée,
L. Delatte, Valère Gille de hartstochtelijkste medewerkers waren. Te Brussel
verscheen l'Art Moderne, een dagblad uitsluitend aan de schoone kunsten gewijd en
waarin Edw. Picard, Vict. Arnould, Octave Maus, Cam. Lemonnier met gevelde lans
toernooiden tegen de laatste ridders der romantiek, terwijl Tombeur, André Fontainas,
Hector Chamaye, Arn. Goffin, in La Basoche het goede woord verspreidden.
Te Luik, met La Wallonie, richtte Albert Mockel de steenen tafelen der nieuwe
geboden op, bijgestaan door Fernand Sevérin, Maurice Wilmotte, Max Elskamp,
Hubert Krains, Aug. Vierret, Paul Gérardy en Hect. Chenaye.
Bij den groep van het parnassiaansche tijdschrift La Jeune Belgique en het
symbolistische La Wallonie schaarden zich nog Eugène Demolder, A. Fontainas en
de Gentsche trio: Grégoire Le Roy, Charles van Lerberghe en Maurice Maeterlinck,
tot dan toe schier onbekend. De strijd tusschen deze twee tijdschriften werd vooral
vinnig, toen Fern. Sevérin, O. en J. Destrée naar La Jeune Belgique overliepen en
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Lemonnier, Rodenbach en Verhaeren hun tenten kwamen opslaan onder het vaandel
van La Wallonie.
Op maatschappelijk gebied werd de letterkundige beweging van verre gevolgd
door de meer lijvige tijdschriften: La Revue Générale, (katholiek: best. Eug. Gilbert),
La Société Nouvelle, (socialistisch, met Fern. Brouez, Maur. Gauchez en Louis
Piérard). La Revue de Belgique, (liberaal: best. M. Wilmotte).
Andere litteraire clubjes ontpopten en ieder hunner zocht nachtasiel in een
verscheiden kapelleken. En zoo noemen we vluchtig: Le Coq rouge (Eug. Demolder
en Maur. des Ombiaux); te Luik, Floréal (Ch. Delchevalerie); Revue Wallonne (M.
Wilmotte); Vers l'horizon, (Osc. Thiry); te Gent, Le Réveil (Alb. Ghéquier); te Bergen,
l'Idée libre (François André), te Brussel, la Pléiade, (Alb. Arnay) Antée (Christian
Beck, L. Piérard, Isi-Collin, Henry van de Putte); het meer invloedrijke, katholieke
Durendal (abbé Moeller, Georges Virrès, Ch. de Spirlet) la Vie intellectuelle (Georges
Rency); het eclectische Le Thyrs (Léop. Rosy); la Belgique (Paul André); Revue
franco-wallonne (Rich. Dupierreux); Le Masque, fransch-belgisch tijdschrift met
Dumont-Wilden, Georges Marlow, en Grég. Le Roy tot bestuurders voor België.
In België zelf maakten de meesten dezer schrijvers weinig ophef. Nul n'est prophète
dans son pays! Met Le charnier en Un Mâle behaalde Cam. Lemonnier te Parijs zijn
duurzaamsten roem. Zola wenschte den Belg van harte geluk en stak hem een
palmtakje in de hand. Maurice Maeterlinck, die zijn Princesse Maleine op 30 ex.
afgedrukt had, werd plotseling gelauwerkroond door Octave Mirbeau. In Frankrijk
ook werd er flink toegejuicht bij het lezen van Eug. Demolder's Route d'émeraude.
Hub. Krains gaf een homp van zijn tragisch Pain noir te proeven. Georges Eekhoud
vertelde hoe ze op een dorpskermis, in de Kempen, met de lierenaars vechten en
halfvasten vieren (Kees Doorik). Ch. van Lerberghe meystreelde La chanson d'Eve,
terwijl Verhaeren het dagelijksche leven van Vlaanderen en het uitzicht der dingen
tot een epos verdichtte en den vloed der Schelde door zijn vorstelijke strofen klotsen
liet.
Maeterlinck met La Vie des Abeilles, Le Trésor des Humbles, La Mort en Verhaeren
met Les Moines, Les Visages de la Vie, Les Villes tentaculaires, e.a. werken meer,
verwierven een europeesche vermaardheid.
Is het niet opmerkelijk, dat de beste der hedendaagsche Fransch-Belgische
schrijvers op Vlaanderens moederlijken schoot gebakerd en
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gekerstend werden en daarenboven de welluidendste Vlaamsche namen dragen die
men droomen kan? De invloed hunner geboorte deed zich dan ook gevoelen door
hun later werk heen en bracht in de Fransche letterkunde, verziekelijkt door
bloedarmoedige, romantieke volksdraken of overspelige, melaatsche
metropoolromans, wat gezonde buitenlucht, wat sterke zon en de
middernachtsdroomen van primitieve benedictijnermonniken... Uit hun verzen woei
een geur van verschgeplokken ooft. Ze slepen het rijm als een edelsteen. In ieder
woord hing een beiaardspel te kwinkeleeren. Hun proza deed denken aan Rubens of
Matsijs. Wulpsch en mystiek door de ondergrondsche bronnen waaraan hun jeugd
met rijke slokken gedronken had, zoo moesten ze onvermijdelijk schitteren in het
schonkige, blootvleezige naturalisme en het bespiegelende symbolisme. Ze zochten
in de architectuur van hun werk den puren vorm te evenaren, welke middeneeuwsche
torenbouwers in 't brooze steenen schrijn der gothiek vereeuwigd hadden. Herinneren
we ons even Bruges la Morte of L Carillonneur. En het rhythme dat door hun verzen
huppelde! Dansten de boerinnekens zoo niet op hun holleblokskens! Lijn, kleur,
muziek, kadans, tot zelfs de onderwerpen die ze huldigden, 't was àl door en door
Vlaamsch, Vlaamsch van binnen en van buiten, Vlaamsch van uitbeelding en vorm,
spel en atmosfeer. Ze peinsden in 't Vlaamsch hetgeen ze schreven in 't Fransch!
Trots hun uitheemsche mooidoenerij de parijsche snit van hun jas, hun santjes en
serviteurkens, salonmanieren en akademische welkomsgroeten, verloochening van
eigen aard en zeden, toch herkenden we meestal onder hun mom, een verbasterden
klauwaert van het Meetjesland of de Kempen, het zoete Waesland of de veie
polderstreken, 't haspengouwsche gehilte of 't door Leie en Schelde omarmde gewest:
kerels die leden aan ruggemergsverslapping en boertig flirtten met gepoederde
nachtvlinderkens van tingeltangels à la Moulin Rouge. En juist aan die niet te
verkneeden schoonheid van het aartsvaderlijk ras, hadden ze hun oorspronkelijkheid
te danken; althans in het buitenland. Voor hen scheen alles prachtig in Vlaanderen.
't Was ‘la douce Flandre’ àl wat de klok sloeg. Ze verwaterden het gamma der
hoedanigheidswoorden tot in de fijnste schakeeringen, gleden van de goddelijke
tryptieken der XV eeuwsche schilders naar de meest breugelsche braspartijen,
klapwiekten van de onstuimigste herbergprinces naar het maagdelijkste serafijntje.
Ze beloerden Vlaanderen langs alle kanten: dorpen, gemeenten, steden. Ze schilderden
de dichterlijkste hoekjes - Ze bevolkten hun droomen met de
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meest typische menschen van te lande: kosters, klokkeluiers en schoolmeesters,
wildstroopers en begijntjes, verlelieaarde telgen van kleinsteedsche kasteelheeren.
Ze staken er met fijngeestigen spot den draak mee of fantaseerden op hun dichterlijke
doening... Zoolang maar niemand dier menschen den mond open deed! Eilaas, ontviel
hun een woord, dan zwaaiden de Fransch-Belgische schrijverkens het scalpmes boven
hun haarbos! Dan begonnen ze te schimpen en te schelden dat het een aard had. Want
in het bargoensch dier plattelandsbevolking zaten er beentjes welke ze met hun
boktanden zelfs niet verbrijzelen konden. En dit even goed voor het klingelende
dialect van Streuvels of Gezelle als voor de gespierde, sappige taal van een Vermeylen
of een Buysse.
Het gaat hier alleen om de Fransch-Belgische schrijvers aan het Belgisch front,
van een zuiver letterkundig en artistiek standpunt uit, te beschouwen. En zoo we
soms even den rooden kam of de nijdige spoor van het gallische kamphaantje dreigen
zien, we moeten daarom den afgesolden Vlaamschen Leeuw niet brullen doen. De
houding der Fransch Belgische schrijvers tegenover de Vlaamsche Beweging is sinds
lang gekenschetst. We leven op oorlogsvoet en roepen - alhoewel we niet allen
dezelfde overtuiging koesteren - Flamands, Wallons ne sont que des prénoms. Belges
est notre nom de famille... Enkel dit mag er aan toegevoegd: om de taal van een volk
te beoordeelen gaat men niet te rade bij een del op de vischmarkt of een schoenlapper
die in ruzie ligt met zijn wijf.
De Fransch-Belgische schrijvers haalden met ieder scheutje percies ook geen
eendvogel naar omlaag. Wel mogen we roemen als Belg, op het bezit van een
Maeterlinck, een Verhaeren, een Van Lerberghe. Maar hoeven we op te snijden van
de nationaliteit van Beulemans of Kakebroeck? Dit alles behoort tot het verleden.
De oorlog is gekomen en we hebben ons op een hooger heil verzoend. Oude veeten
zijn vergeten. Nu spannen we de pezen der bogen voor éénzelfde doel. Nu wappert
er in aller hart éénzelfde vlam van haat. Heup aan heup staan we achter de wallen
der borstwering, het wapen in de vuist geklemd en het kwistige bloed stroomt uit
glorierijke wonden voor één gemeenschappelijk ideaal! In de loopgrachten, onder
de simpelen van geest, ligt de verbroedering van Waal en Vlaming vastgeklonken
aan onverbreekbare banden. Zullen we later niet gedenken dat we 't zelfde offerlam
gekeeld hebben op hetzelfde altaar; denzelfden eed gezworen?
Op het volle recht tot harmonische ontwikkeling in eigen taal en de
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goede verstandhouding der binnenlandsche, maatschappelijke betrekkingen rijze, uit
asschen en steenen, een grooter, kloeker België, dat vrij van innerlijken twist en
burgeroorlog, in de wereld, naast den onvergankelijken roem van zijn geschiedkundige
feiten, een zelfstandige plaats verovert, ten bate der algemeene welvaart.
***
Heeft de oorlog een diepen invloed op de letterkunde uitgeoefend? Deze vraag valt
tot nog toe moeilijk te beantwoorden. Daarover zal de tijd een oordeel vellen. Maar
een ding mogen we toch wel vast stellen: gedurende de laatste drie jaar is de evolutie
der litteratuur geweldiger geweest dan ooit te voren. Er is kentering gekomen in de
moderne ziel en den modernen geest. En die kentering heeft de decadente
kunstbegrippen en levenswetten van veel schadelijke invloeden ontlast. Zij heeft den
mensch een serum ingespoten om het bloed te zuiveren, de gedachte òp te klaren,
den wil te stalen. En in dien zin heeft deze kentering eigenlijk een loutering verwekt
waarin we ons verheugen. In dit opstel is het onmogelijk volledige uitbreiding aan
het hierboven uitgelokte antwoord te verleenen. De bespreking van den invloed des
oorlogs op de wereldletterkunde vergt een ruim hoofdstuk. We moeten ons bepalen
bij het vastmeeren van eenige losse gedachten, opgedregd uit de ontleding der meest
typische werken, in den laatsten tijd verschenen.
Het kon schier niet anders of het aangrijpend schouwspel der hedendaagsche
gebeurtenissen moest als een zuur op de ziel der XX eeuwsche menschen invreten.
Noch de waanzinnig-metaphysieke verbeelding van Edgar Poe, noch de
oud-testamentarische bijbeldichters hadden dergelijke vizioenen verzonnen. De
werkelijkheid overtrof eensklaps de shakespearíaansche tragiek. De gruwelen
overvleugelden de laatste kreitsen van Dante's hellevuren! De wijze waarop de
simpelste ambachtsman den dood trotseerde beschaamde de leer der Stoïcijnen. De
burgerlijke moed wedijverde in grootheid met den militaire en vond zijn subliemste
belichaming in het offer der moeders en het rechtschapen woord der magistraten.
Arm en rijk, jong en oud, het gansche volk verzinnebeeldde in heraldieke daden wat
het van geslacht op geslacht door den loop der eeuwen heen, ongeschonden aan
burgerlijke en militaire deugden of hoedanigheden bewaard had: eer, plichtsbesef,
dapperheid, zelfopoffering, volharding, geduld, vaderlandsliefde.
De bloei der jongelingschap gordde het zwaard om bij den alarmroep
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der klokken. Na Luik, Haelen, Dendermonde, den val van Antwerpen en den
xenophonischen aftocht van het leger, vingen de barbaarsche lijfsgevechten van den
Iser aan en de lage landen aan zee waren hard gevrozen en wit berijmd, vóór de
legioenen op adem kwamen. Toen begon de strijd tegen de elementen: de wind, het
vuur, het water, de aarde. Achter wal en dam bleven de doorgewinterde kerels nu op
uitkijk staan, vastberaden en ze lieten de seizoenen over hun kloeke schoften
openbloesemen of verwelken, zonder misbaar en vol betrouwen... Bij 't geflonker
der gesternde vriesnachten weefden ze hun herinneringen op het donkere satijn der
hemelen. Ze dachten aan huis en riepen uit het verleden de gedaante op der
geliefkoosde wezens. Ze verkropten den weedom, die borst en keel verkankerde en
hun oogen blonken alleen van zon en haat. Ze leden in stilte. Hier en daar zelfs
kweelde reeds een liedje, tot de meiwinden door de orgelpijpen der Lente schalmeyden
en het machtige koor der Meesterzangers losbrak. Ik beduid dichters en schrijvers,
allen te gader! Baldadiger dan wie ook hadden ze den greep der overweldiging in
den nek gevoeld. Na de verbazing en den daver der eerste gevechten lieten ze hun
ontroeringen bezinken. Gerukt uit een midden van schoonheid en peis, welstand en
geluk, waren ze wel genoodzaakt op eigen wieken te drijven. Ze vereenigden nu in
zich het woord en de daad.
Dichter en soldaat! Ha! Cyrano, zwaai uw pluimhoed maar en laat de sporen van
uw muskettierslaarzen rinkelen: uw madrigaalkens en pasteibakkersrijmpjes doen
ons lachen! Byron wees getroost! Want Rupert Brooke bezwijkt als een jonge god
in het verre Oosten. Alan Seeger ontvlucht Amerika om in de rangen van het
Vreemdelingenlegioen den Franschen bodem met zijn bloed te verwarmen. Charles
Peguy roept:
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,
Heureux les épis mùrs et les blés moissonnés...

en valt, om niet weer op te staan. Psichari verbetert de laatste proeven van Le Voyage
du Centurion, en tuimelt, het hoofd met kogels doorboord. De waaier der doodssantjes
ontglipt mijn bevende handen. Zoovelen zijn gevallen, een lied op de lippen en een
krans van beloften om de slapen.
In het zwarte marmer onzer smarten zullen we, met vlijtige handen en te voeten
uit, hun levend aandenken beitelen en dit allerzielenbeeld sieren met de bronzen
wingertplanten onzer vereering...
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De soldaat-dichters bezitten meer dan den gloed en 't geloof der apostelen. Zij bezitten
de dapperheid der legendarische ridders. Die dapperheid ontbolsterde in het besef
der edelste doeleinden en den wil ze te bereiken. En in hun gemoed woekert dan ook
het lyrische vlammeken soms van een argeloos donquichottisme dat met de kranigste
waaghalzerij hun woorden onderstreept. Nochthans, in dit enthousiasme ligt juist de
oprechtheid van hun gevoelen besloten. Ze zijn eerlijk als goud die kerels, hartelijk
en gul. Ze zingen gelijk ze gebekt zijn. Ze vagen hun donder aan alle conventie.
Sinds jaar en dag vertoevend onder het volk, hebben ze beter den nood dier plebejers
begrepen en ze zijn geworden als zij: simpel, kernig en mannelijk. En is de letterkunde
nu de spiegel van 't menschdom niet? In een gezonder atmosfeer mocht er vrijer
geademd. Eens verlost van allen kliekjesgeest, voelden de barden den polsslag van
't scheppend leven kloppen in den handdruk van gewapende oorlogsmannen. Moet
de omgang dier simpelen van geest hen niet noodzakelijkerwijze tot een
vereenvoudiging der kunstopvattingen en -uitdrukkingen voeren? Tevens won de
kunst aan diepte. Door de opperste droefheid schoten de loten van een ruimere
menschelijkheid. Het volk is een bron van poëzie. Zijn liederen borrelen van melodij.
En de dichterkens luisterden naar die verkwikkende deuntjes. Ze hoorden hoe lustig
die rhythmen dansten, hoe naïef de beteekenis dier verzekens was, hoe welluidend
die muziek klonk, hoe spontaan die strofen uit het hart der menigte sprongen, hoe
guitig de schalken hun spot losten. Ze leerden met een koppel nuchtere kijkers de
dingen aanschouwen en verkozen de gezonde, uilenspiegelende geestigheid boven
het intellectueel vernuft.
En naar den trant dier primitieve volksliederen schiepen ze voortaan hun gedichten:
welluidend, natuurlijk, plastisch, vermetel. Gespierd, als de armen van een smid,
boetseerden ze den volzin van hun proza.
Wat àl bezongen ze niet? De vier Apocalyptische Ruiters draven op hun mageren
knol over den herfstigen aardbol: Pest, Honger, Oorlog en Dood. Laaiende vlammen
drapeerden de steden in roode mantels. Legioenen botsten op legioenen met chaotisch
geweld. Oorlog te land en te water. Oorlog in de lucht. Gepantserde roofvogels
verbrijzelen hun ribben tegen malkaar op duizelingwekkende hoogten. Onderzeesche
booten zwemmen als haaien in 't zog der koopvaardijschepen. De golven wiegen het
lijk van onschuldige vrouwen en bloeikens van kinderen. En waar bij horenstoot en
schril gefluit de stormtroepen ten
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aanval stoven sloeg de lava der omgeploegde aardkorst over de nog warme lijken
der neergevelde krijgslieden...
En over den bloedigen klomp der samengestrengelde oorlogsmannen slingerden
de barden hun strijdzangen. Konden we van hen die rechtstreeks in 't gedrang zaten
meer verwachten dan een vluchtige impressie, een rake schets, een pittige anecdoot?
En om ons tot de Fransche litteratuur te bepalen: eenigen misschien vonden
gelegenheid grootscher werk te leveren. (Le Feu van Henry Barbusse en Gaspard
van René Benjamin zijn meesterstukken van het zuiverste gehalte, episch van
uitbeelding, geweldig van opzet, bezonken, gewerveld en bezield).
Er werd in den laatsten tijd zooveel over oorlogslitteratuur gebazeld. Maken we
al dadelijk onderscheid tusschen de ouderen, die door de omstandigheden belet
werden aan den strijd deel te nemen en de jongere kunstenaars, die gewapenderhand
de schansen der beschaving verdedigden. Op den stijl en de werkwijze der eersten
zal de oorlog al weinig invloed uitgeoefend hebben. De jongere generatie echter,
gevoed aan de borst van het volk, staat dichter bij het volk, en daarom zal zij na den
oorlog meer populaire kunst leveren, waardoor een dubbele strooming vloeien zal:
het idealisme en het realisme. Zij zal vooral de sociale belangen van het volk
behartigen en daarom is het niet gewaagd te zeggen, dat we een demokratischer
tijdperk te gemoet treden.
In één woord: de kunst der op de slagvelden gekweekte generatie zal volksch zijn,
eenvoudig, oprecht en menschelijk. En daarom ook zal het groote kunst zijn!
***
Om tot de Fransch-Belgische schrijvers weer te keeren: de oorlog heeft reeds prachtige
bladzijden geïnspireerd. Les Ailes rouge de la Victoire van E. Verhaeren, Les débris
glorieux van M. Maeterlinck, - om enkel de twee voornaamsten aan te stippen stappen we voorbij.
Onder de beste prozaschrijvers der strijdende elementen mogen we zeker Pierre
Nothomb, (geb. te Doornik -1887) rangschikken. Vóór den oorlog reeds lazen we
van hem twee zangerige verzenbundeltjes: Notre Dame du matin, en L' Ame du
Purgatoire.
Sinds 1914 ijverde hij vooral om het duitsche wandalisme in België te brandmerken.
Achtereenvolgens publiceerde hij: La Belgique martyre
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les Barbares en Belgique; La Barrière belge; l'Iser; La Belgique en France; les
Refugiés et les Héros.
L'Iser vooral is een schoon boek. Daarin worden, door een vurigen patriot en een
onstuimigen lyrieker, de gruwelijke Novemberdagen verhaald van ons leger, dat te
Nieuwpoort. Diksmuide, Ramscappelle, Peroyse, Oud-Stuyvekenskerke en aan de
brug van Tervaete in moed en volharding de helden der oudheid overtrof, en
West-Europa voor duitsche opperheerschappij vrijwaarde. In La Belgique martyre
zien we ons land, meineedig aangerand, te vuur en te zwaard vernield door den
barbaarschen overweldiger. Torens brand en als toortsen en verlichten de aangrijpende
vlucht der plattelandsche bevolking. Haat en liefde, verontwaardiging en medelijden,
spijt en toorn verschroeien deze hoofdstukken.
Aloys Caraman-Chimay schenkt ons een roman: ‘Un soldat Belge’, erg sentimenteel,
en slap van inhoud en vorm, doch niet van documentarische en geschiedkundige
waarde ontbloot. Jacques Pirenne vertelt in Les Vainqueurs de l'Iser, het avontuurlijke
loopgrachtenleven van zijn wapenmakkers. Zijn stijl is sober en vlot. Pirenne springt
niet verder dan zijn stok lang is en tracht geen appelen voor citroenen te verkoopen.
James Thiriar heeft dit boekje op zwierige en ràke wijze geïllustreerd.
Vóór den oorlog reeds hadden we 't handteeken van Maurice Gauchez ontmoet in
tal van letterkundige en artistieke tijdschriften. Op zijn boekenrekje prijkten dan ook
al een aardig stelletje werken: Jardin d'adolescent. Les Symphonies voluptueuses, A
la louange de la Terre, L'Hymne à la Vie: - gedichten; Les Masques Belges, Les
Poètes des gueux, Les Poètes nouveaux de Belgique, L'Homme: - proza; Les Chimères:
- tooneelstuk opgevoerd in 1914.
Den 4den Oogst van hetzelfde jaar, als oorlogsvrijwilliger bij 't leger ingelijfd,
nam hij deel aan gansch den veldtocht. De herinnering dier woelige dagen schetste
hij in La glorieuse Retraîte, roman, en Ce que j'ai vu de la Meuse à l'Iser,
oorlogsdagboek. Voor het tooneel schreef hij ondertusschen La Tourmente,
L'Apothéose, L'Ombre. L'autre combat, Le vrai crime, dramatische schetsen, die met
luiden bijval ontvangen werden op menig gezellig feestavondje.
Gauchez is ooral een fijne opmerker. Zijn proza is luchtig, schertsend, bevallig,
kwiek en doet telkens denken aan den stijl van een
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tintelende kroniek. (Lettres à la Marraine). Maar Gauchez is ook een magnifiek
dichter. Dit bewijst zijn laatsten verzenbundel ‘Les Rafales’ met den aanvang van 't
herfstseizoen 1917 de wereld ingewerveld.
De Fransch-Belgische schrijvers aan 't front hebben overigens op 't gebied van het
proza weinig meldingswaardigs voortgebracht. Is zulks te wijten aan de
omstandigheden? Ik denk het. Alhoewel we in Frankrijk b.v. welsprekende
logenstraffingen van deze onderstelling aanhalen kunnen.
Dichters bestonden er steeds met de vleet.
Echte dichters, minder. Het is dan ook een verheugend verschijnsel, vast te stellen,
dat er boven 't ravengekras van een klad piepjonge rijmelaars, - verontschuldigd door
hun ouderdom of hun goede intenties - nu en dan een reine toon slaat en 't koninklijk
lied van een nachtigaal bij tusschenpoozen parelt...
En hier noem ik in de eerste plaats Marcel Wyseur. (geb. 1886 te Komen, W.-Vl.).
We kenden van hem alleen die etherische jongelingszonde: Coup d'Ailes. (1909)
waarmede zijn schoone ziel haar eerste vlucht waagde. Onder veel klatergouden
juweelte schitterden nochthans reeds waterklare edelsteenen. Hij ging ter school bij
Baudelaire en Verlaine. Uitmuntend technieker en geslepen tot in de minste
klankschakeeringen, ging hij aankloppen bij ‘Le Mercure de France’ waar hij met
open armen verwelkomd werd. De oorlog brak los en de teedere menestreel hoorde
het akelige geroep der gewonden op de nachtwinden drijven. Hij zag de felste jongens
wankelen, Vlaanderen geplunderd en het roode bloed tusschen oevergroene boorden
vlieten. Die verdelging van volk en land ontketende in hem een lust tot wraak. Hij
blies op den noodhoorn. En zonder grootspraak zong hij zijn toorn uit in ‘La Flandre
Rouge’ (Perrin 1916).
Wel kwam Verhaerens hoofd hier en daar achter een hoekje piepen, maar de
bezieling stuwde haar ebbe en vloed over de vlakte der ontroeringen. Iedere stroof
rees uit den blanken droom der bladzijden als 't oxaal in een kerkbeuk waar het orgel
een bruidsmarsch aanheft of een doodsmis speelt. Want heel ‘La Flandre Rouge’ is
niets dan een rouw om den dood of een hymne aan 't menschelijk leven.
Na ‘La Flandre Rouge’ dicht Wyseur Les Cloches de Flandre. Het zijn niet meer
de beiaardklokken op de torens van Vlaanderen die zinderen.
't Is het treurig geneurie van een kloosterklokje of den bronzen reutel van een
gebarsten klok: de klokken van Lampernisse, Peroyse,
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Ieperen, Wytschaete, en àl de verwoeste steedjes langs het front in Vlaanderen... En
met den avond frazelt het:
Ce soir de crépuscule est comme une agonie,
Il est triste et plaintif, et le jour va mourir.
Dites-moi, tous ces jours morts au long d'une vie
Qui donc en garde encor le pieux souvenir?

Hij mijmert bij de verbrokkelde torens:
Au clocher d'effroi la chouette grise
Hurle dans le vent, hurle dans la bise,
Et les croix de bois sur les tertres noirs
Ont les gestes fous des longs désespoirs...

En zijn gedachten glijden naar de naamlooze helden neergemaaid in den trots van
hun jeugd. Zijn krachtig woord doet de dooden uit het graf verrijzen:
Ceux qui sont morts debout, bravant la mort infâme,
Ceux qui sont morts plus hauts de leur vingt ans vermeils,
Avec dans leurs yeux clairs la gloire des soleils,
Ceux-là ne sont pas morts, ils vivent en notre âme!

In Les Beffrois au Soleil reeds speelt er zorg en vreugde door Wyseurs gepeinzen.
Maar na àl die wanhoop, ontbloeit toch weer in zijn dichterlijk gemoed de ranke
blanke lelie eener pure liefde. Nu zijn droefheid uitgesnikt is, zijn toorn botgevierd,
komt hij tot inkeer. En van de harpesnaren zijpelt ‘L'Eternelle tendresse’ Het is héél
en àl teederheid. Aldus één uit de vele:

Peroyse.
Dans cette église on a prié
A jointes mains dans cette église,
A l'heure où le soir angélise
Les vieux vitraux historiés.
Dans cette église on a prié
A genoux sur les dalles grises.
Des gens sont venus là le soir
Sont venus là, mantes de laine,
Et pauvres robes de futaine,
Aux jours triste et sans espoir,
- Des gens sont venus là le soir Dire leur peine longue et vaine...
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En dat andere, fladderend rijmpje:

Petite chanson.
J'ai vendu mon coeur pour quatre baisers.
Elle a pris mon coeur pour quatre baisers.
Elle était jolie et je l'aimais bien
Et quatre baisers ne lui coutaient rien...
Et j'ai vu mon coeur entre ses doigts blancs,
- Ce coeur qui chantait entre ses doigts blancs Et puis dans le soir, au loin d'un chemin,
Elle a disparu, mon coeur dans la main...

We denken aan een verliefde jonkvrouw uit het leenroerig tijdvak. Haar lichte handen
glijden over de ivoren toetsen van het clavecimbel. Met neuriënde stem herhaalt zij
de ballade van den meystreel op het adellijk slot haars vaders te gast. En ze droomt
van zoete dingen, terwijl door het open venster den lach van een gekaproenden nar
beiert en in de welluidende diepte van haar keel de laatste klanken van het minneliedje
al murmelend versterven...
Na drie jaar oorlog mag er dan ook wel eens een deuntje gezongen waar geen
staalklank meer in klettert. In zijn laatste gedichten vooral herinnert Marcel Wyseur
ons dien anderen Westvlaming: Georges Rodenbach, de Rodenbach van
Bruges-la-Morte en 't spiegelend minnewater. Beider verzen zijn als jufferige zwanen,
die geluidloos schier en statig door het water roeien en liggen te droomen tusschen
het lisch en de leeljen...
M. Gauchez daarentegen is geweldiger, onstuimiger. Hij bekijkt den oorlog door
een bril met roode glazen. Luistert hoe hij 't uitschreeuwt waar hij 't heeft over 't
gepijnigde en geradbraakte Vlaanderen:
La Flandre tout à coup a tressailli d'horreur:
Comme une vierge blonde et qui berce un doux rêve,
S'épouvante soudain aux soirs ivres de sève,
A voir surgir un faune au seuil de sa pudeur,...
Ainsi la Flandre, un soir de pourpre et de tumulte,
Avec le sang des siens et le sang de sa chair,
Sous le rut barbare à l'entreinte de fer,
Parut s'évanouir dans l'emoi de l'insulte...
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Maar de aartsengelen der belforten streken over Vlaanderen neer en deden het land
opleven in wilde schijnselen.
Ce fut la Flandre rouge au sol saignant sa force:
Il saignit par les trous qui lui percaient les flancs,
Par la lèpre et les maux qui gangrenaient ses champs,
Par ses arbres tordus dont s'écorchait l'écorce;
Ce fut la Flandre rouge aux sanglants horizons
Où rougeoyaient l'éclair, le soir et l'incendie,
Où des langues de flamme épouvantaient la vie
Aux décombres des tours, des beffrois, des maisons.
Ce fut la Flandre rouge aux yeux rouge de haine,
La Flandre aux mains de sang, la Flandre au coeur à vif,
Une amante jalouse aux frissons convulsifs,
Se cramponnant aux corps de ses amours lointains.
Et telle, épouvantable et belle, tout en feu,
Sur le pourpre de chair où s'éclaire du mauve,
La Flandre rouge étreint son peuple rude et fauve
Car le rouge est créé pour les Rois et les Dieux...

Als Satan bij den rooden gloed der hellevuren, de tanden van zijn vork omhoog,
dreigend, zoo waakt Gauchez daar op het slagveld, omhuld van den bliksem der
kanonnen, en door de solferdampen van 't poeder heen, loert hij naar het verwoeste
landschap, waar de lijken der vijanden in assche en stof vergaan. Hij houwt en schopt.
Ieder woord is een beet, zoo nijdig. Dood en vernieling doorwalmen zijn vizioenen.
Le vent sifflait la peur, l'obus sifflait la mort...

Al die verzen loeien als rukwinden over de aarde. Giftige krengen verpesten de lucht
met hun lijkgeur. Even soms een zang van liefde: het beeld van een fleurig bruidje
of een verdrietige minnares waaraan de dichter peinst in de verloren uurkens van
den eindeloozen kamp. De dagen hollen, hollen voorbij en op hun doortocht scharen
ze de schoonste zielkens en voeren ze mee naar hun eeuwig Walhalla. Wij menschen
staan onmachtig tegenover het noodlot. We voelen diep in ons die onmacht schrijnen,
ballen de vuisten en voelen een opstand
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kiemen tegenover zooveel noodeloos kwaad. Die opstand, dat is de opstand der
geharnaste engelenlegioenen, die achter het geklapper der roode vlag aanrukken om
't gouden kalf der Rhijnridders te verbrijzelen en den grijsgebaarden, duitschen God
van zijn voetstuk te smijten. En boven de koppen van 't joelende gepeupel verheffen
de dichters hun begeesterd gelaat en slingeren ze hun banvloeken naar de vier
windstreken...
Naast deze twee hoofdfiguren klapwiekt er een schaar van verdienstelijke zangers
wier naam we hier met genoegen vermelden.
De Luikenaar Louis Boumal kennen we reeds van oudsher. Op twintigjarigen
ouderdom publiceerde hij: Les Pommes en Deuil (1910) en La Renaissance
septentrionale au XIVe siècle (1910); kort daarop: Diderot et quelques artistes Wallons
(1912), La Repentance Tristan (1913) Une ville Wallonne: Bouillon à la fin du XVIIIe
siècle (1914). Zijn gedichten verraden een wijsgeerige belezenheid en met een gulden
sterretje op zijn kraag, stapt deze moedige Ridder der Kroonorde optimistisch door
het oorlogsleven. Geen rimpels in 't wezen en de grijze haarpijlkens voorkomen!’
luidt zijn wachtwoord.
Vois les grands seringas, dans le ciel, qui se penchent,
En une nuit fleuri et pour quelques matins
Conserver seulement parmi le jeu des branches,
Des tiges et des fleurs les fragiles butins...
Et puis se dépouiller et jusque en l'automne
Etendre leur feuillage étrange et monotone.
Que ce te soit, mon âme, un exemple amical,
Tes rêves d'autrefois ce sont tes fleurs superbes
Qu'importe que les vents en aient jonché les herbes!
Il te reste de vivre et d'un effort égal,
Sans rêve et sans passé déployant ton feuillage
De garder du malheur l'impassible visage.

En wanneer hij in de weegschaal de waarde van dit aardsche bestaan afgemeten heeft,
dan besluit hij gemoedelijk en gerust van geweten:
Oui. Rien de tel encor qu'une pipe allumée,
Puisqu'au surplus, amour, chagrin, tout est fumée -

Waarop hij gewis zijn baardbranderken ontsteekt Lucien Christophe (geb. te Verviers 1891) meent het ernstiger. Want:
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Je les ai vus mourir, ces hommes de mon sol;
Parmi la boue en des odeurs infâmes
Et leurs hoquets au ciel montaient comme des flammes
Et leur râle dernier faisait le bruit d'un vol.

Hij deklameert niet. Hij vertelt eenvoudig-weg wat hem op het hart ligt. Immers:
Des gens pour qui mourir est encore du service
Rendent l'âme sans cris, ni gestes irrités.

Wij verwachten dan ook vol belangstelling zijn aangekondigden dichtbundel Nous
autres des tranchées (prose) alsmede La Guerre Moderne et le Lyrisme Français.
In les Jeux et la Flamme (1913) lag overigens meer dan eene belofte besloten.
Ontgoocheld in het geloof door Jaurès, Vaudervelde en Bebel gepredikt,
le coeur désemparé mais le regard hautain,

staat dokter Arman Collard (geb. te Brussel 1890) over de bloedige wonden der
jongens gebogen. Wonderlijk: hij denkt aan de goedendags der gemeentenaren, hoort
den daver der paardenhoeven over den Groeningerkouter helmen en ziet de knodsen
van macekliers en smidsgezellen, wevers en volders op den ridderlijken schedel van
Filiep de Schoone's afgezanten hameren. Hij doorloopt de eeuwen en juicht om
Vlaanderens rijkdom en grootheid. Eilaas! onverbiddelijke krijgshorden steken den
Rhijn over. En 't gaat er in Vlaanderen gelijk het Gezelle zoo krachtdadig uitbazuinde:
Harop! Harop! de trompe steekt
De boeien los. De band en breekt
Ten vijand in! Dat op zijn schansen
de leeuwen dansen...

En ja, de leeuwen dansen en strekken brullend de klauwen uit. Edoch:
Les champs sont ravagés, la terre est mutilée
le deuil s'est abattu sur la plèbe exilée
et le glas a sonné des antiques cités
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Een troost blijft ons:
Mais malgré l'anxiété des épreuves suprêmes,
demeure, inaltéré, le vieil orgeuil flamand
qui marque, en son sublime et fièr entêtement
sa ferme volonté de survivre quand même!

Poèmes des jours de quiétude et d'angoisse is niet alleen een dankbare hulde ter eere
van Vlaanderen. Een oprechte liefde voor de simpele jongens vlamt hier in 't
godslampje van een mistroostig hart. Waarvoor we den schrijver dan ook dubbel
welkom heeten. Emile de Bognie (geb. te Tourcoing 1888) droomt van de tropische landen, waar
hij met zijn schildersezel rondgezwalkt heeft en de arabische nachten, diafaan van
zilverig maanlicht en zwoel van den geur der moorsche tuinen,... Hij bezingt den
dageraad van leeljen en rozen en mijmert bij het vergeet-mij-nietjes-blauw der vijvers,
die de beeltenis van pluimpjeszwaaiende vogelen, op stelten van pooten,
weerspiegelen.
Dans l'aube qui s'allonge
Et croît,
Le flamant rose songe,
Tout droit...
Sur une patte grêle
Debout,
Il courbe long et frêle
Son cou...

In klinkende sonnetten beitelt hij de impressies uit welke de schilderijen van Le
Sinader, Van Ostade, La Tatouche, Van Beyeren, Carrière, Baertsoen, Goya en andere
meesters in hem wellen doen. En onder den gloed van zijn woord wordt dit alles één
leven, één harmonie van lijn en koleuren, één feest voor oog en hart. In de verzen van Eduard Gerard (geb. te Gembloers, 1883) ontdekken we de
anecdotische geschiedenis van den oorlog: glorierijke wapenfeiten en kiekjes op het
militaire leven, zonder pretentie neergeschreven. Hij ontroert ons door zijn eenvoud.
Werd de Brabanconne vroeger zoowat beschouwd als een minder frivool
kermisliedeken, nu toch huivert ons vel, wanneer de regimentsmuziek het nationaal
lied speelt.
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En die ontroering weet Eduard Gérard ons welsprekend af te dwingen, als hij zegt:
Seigneur, la Belgique a pour l'Honneur tout donné;
Au pied de Tes autels son corps broyé s'étire;
Tes parvis sont baignés de sang virginal.
Ecoute, o Dieu vengeur, la petite martyre
Doucement te râler son chant national -

Alhoewel Léon Hélène nog meer dan eèn broek op de schoolbanken zou mogen
verslijten, toch houdt hij er genoeg geestdrift op na, om zijn collega's tot zingen aan
te wakkeren.
Soldats-poètes, mes frères, chantons tous comme Tyrtée.
Les chants recèlent en eux un pouvoir de magie,
Ils vendent notre âme exaltée...

Laten we den jongen dan ook gerust zijn stembanden spannen. Voor een beetje
goeden wil mogen we wel wat verdraagzamer wezen.Gaston Hubin (geb. te Brussel 1886) spreekt den jongens moed en troost in.
Soldat, songe qu'un jour, sur ta tombe fleurie,
De beaux yeux embrumés viendront semer des pleurs,
Et que des doigts de femme, inconnue ou chérie
Essaimeront leur vol immortel et charmeur.

De torens van Vlaanderen zijn voor hem een zinnebeeld van trots. Dien trots ontwaart
hij dan ook in de Kerels van Vlaanderen:

Nos Héros.
Oh! les avez-vous vus qui partaient nos Héros?
Barbe et cheveux sans soms... En loques... En sabots...
Couverts de vieux manteaux usés, troués par place...
Le sac au dos... Fusil au poing... Regard tenace...

Zoo schreef hij in November 1914. Sindsdien is er echter heel wat verandering
gekomen. De jas van 1917 gaat prat op zijn gladgeschoren kin, zijn splinternieuw
uniform en blinkende schoenen. En wie hem in verlof ontmoet heeft, op Piccadilly
of Strand, Place de l'Opéra of Boulevard des Italiens, fiksch, fleurig en blijmoedig,
zal zich zeker over zijn bijval bij de snoeperigste modepopjes niet meer verbazen...
- En nu: kan het dichterlijker? Een vliegenierke, gewend aan de
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hooge vlucht in de lazuren hemelen en den gulden zonneschijn, dat zoetekens
neerstrijkt op den aardbol en nauw uit het gepantserd schuitje gestapt, opnieuw de
wolken inzweeft! Aldus Francy Lacroix (geb. te Luik 1895). Wel stijgt hij met zijn
gevleugelde verzen zoo hoog niet als met zijn aëroplaan, maar zijn vlucht is even
sierlijk, even luchtig, even dartel. Leest b.v.:

Passage.
Par l'ivresse enchantée où me plonge le vol,
En voguant sous les cieux, rêveur et solitaire,
Je regardais un soir se dérouler la terre.
Je vous vis sur le sol
Fugitive blancheur dans l'ombre pâle enclose,
Délicieuse, à peine éclose,
Comme une fleur d'amour
Bonjour.
Permettez qu'un instant près de vous je m'arrête.
Je ne suis qu'un oiseau; vous n'êtes qu'une fleur.
Lorsque c'est irréel, on goûte par le coeur
Le charme qu'on se prête.
Je viens vous demander un peu de réconfort
Vous le donnez? - Je suis plus fort
Et sans laisser de trace
Je passe.
Vous n'étiez qu'une fleur; je n'étais qu'un oiseau.
Nous nous sommes montrés, vous la terre plus douce
Depuis qu'une amitié si poétique y pousse
Et moi le ciel plus beau.
Gardant le souvenir de l'heure parfumée,
Je meurs ainsi qu'une fumée,
Je m'en retourne aux cieux:
Adieu!

Wij gaan niet mee, natuurlijk! Maar we roepen uit volle longen hoezee! naar het
koen en elegant vliegenierke dat er met een handkusje van onderschroeft en ons tot
aandenken zijn Rêve d'Exil, L'Heure Rose en Fleurs de Guerre toezwaait. Weinigen
verkeeren in de gelegenheid
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van uit die hoogte aarde en volken te bekijken! En hetgeen het genot van dit spektakel
nog verinnigt, is de zekerheid te weten dat Francy Lacroix bijwijlen, tusschen zijn
bommen, ook eens een bloemenruikertje laat vallen. Wat een dubbele strategie
uitmaakt om er bij de jongens den goeden luim in te houden en min oorlogszuchtige
menschen te ontroeren.
Deze oorlog heeft de litteratuur verrijkt met eenige onderwerpen die we vóór
enkele jaren tot de sport- of droomwereld verwezen. Alleen een H. Wells of een J.
Verne hadden zoo iets durven behandelen. Wat eens enkele uitverkoornen beroerde,
wordt nu op de gansche toonladder bezongen. De ekwipages der onderzeeëers vonden
hun bard in Rudyard Kipling. Reikt Victor de Laveleye (geb. te Brussel 1894) amper
tot aan de broekspijpen van den gevierden Engelschen meester, toch lezen we met
belangstelling Le Cuirassé, episch gedicht in vrije verzen, waarin hij een der moderne
stalen zeemonsters begroet. Hij ziet het in 't licht der kustbakens door de rumoerige
oneindigheid der oceanen klieven, stoompuffend en de flanken beschubd met
metaalglanzen.
Il est toujours celui qui s'enfut, trépidant
Gorgé d'obus, de poudre et de force nouvelle,
Les clairs drapaux claquant au vent,
Un jour, vers les lointaines Dardanelles,
Pour imposer, de son vouloir ardent,
Et faire respecter, par des peupleé rebelles,
L'Ordre de l'occident...

Hij volgt hem op zijn kruisvaart. Vuurspuwend bestormt het pantserschip de rotsen.
Omheen hem geysert de pekel. Kartetsen en houwitzers rijten zijn machtige flanken
open en slaan den kiel lek. Toch houdt hij stand. Tot op het oogenblik dat zijn
kwetsuren hem genadeloos verbannen en hij met groote moeite een veilige baai
binnenstevent om het venijnige water te stelpen...
Haché, déchiqueté, coulant presque, sans poudre,
Il rompit lentement le combat.
Dans le calme bassin d'une baie
On mit un pausement rapide sur ses plaies
Et morne, il dut se résoudre
A retourner là-bas.
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Là-bas, dat is het land van Tipperary... En terwijl de kapitein op de brug nieuwe
plannen beraamt, doedelt het scheepsvolk de joligste matrozenliedjes. A. Marcel weeklaagt. Vanwege oorlogsbarden vallen jeremiaden bezwaarlijk te
veelen. Ze moeten 't spleen met gebukte hoornen opvangen en tornen.
O les eaux stagnantes, les canaux gris
De ce coin de Flandre où l'on fait la guerre
Quand d'autres se battent en des pays
De rêve et de lumière...
O quitter ce sol uni, ces champs nus,
Quitter ces marais, cette boue grasse,
Fuir vers des paysages moins connus,
Parcourir des espaces
Et connaître ces villes dont les noms
Evoquent toutes les splendeurs du monde,
Des oceans bleus et des lacs profonds
Voir Corfou, Trébizonde...

We laten de Alpenlucht voor de gemzenjagers en de kusten van den adriatischen
archipel aan de parelvisschers. De schermen van het wereldtreurspel zijn maar bijzaak.
De nijpende nood en de heerschende rouw eischen brood en naastenliefde; het
algemeen welzijn woorden als bijlslagen om den gregoriaanschen knoop van het
sociale vraagstuk door te houwen.
M. Paquot (geb. te Luik 1891) is een nijverige scholier van Henri de Regnier. Hij
ontleent echter te veel aan zijn meester. Die genegenheid ontneemt hem dan ook alle
persoonlijkheid, al hengelen we hier en daar in zijn Poèmes naifs of Préludes een
bakvischje op, dat we wel graag in een apart bokaaltje mogen troetelen. Hij doet
bokspootige saterkens dansen in den meibloei van 't schoone seizoen. Daardoor
verkrijgt zijn kadans soms de wispelturigheid der aprilsche grillen.
Automne au front soucieux!
L'Eté méfait l'averse en blonde chevelure,
le vent
blesse et fait miroiter sa furtive figure
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dans l'ombre des buissons.
D'ennui
une pomme, au verger, a chu dans l'herbe mûre.
Automne grave et lente, et belle,
dolemment s'avance en longue robe noire.
Silence...
Un vol d'oiseau va rapide.

Neen hoor, dan herlees ik liever Hemel en Aarde van René de Clercq of Van de
Woestijne's Gulden Schaduw. Dat is tenminste klokspijs!
Er zijn er die 't heilige vuur der poëzie slechts op gevorderden ouderdom in hun
aderen voelen sissen. Joseph de Ramaix (geb. 1871) neemt rang in deze categorie,
met zijn oorlogsbundel: Les Chants de Guerre et d'harmonie. Ik zal de laatste zijn
om goeden wil te kleineeren. Maar als men b.v. roggebroodjes voor appeltaartjes wil
opdisschen, dan protesteer ik. Ofwel moet de waard me diets maken dat hij 't eigenlijk
voor de grap gedaan heeft. En dan vergeef ik dadelijk de schuinste mop. Misschien
had J. de Ramaix fortuin met zijn verzen kunnen maken in een volksalmanak. Hierbij
een staaltje:
En Guerre,
Avalanche, torrent, vertigineux remous!
La Guerre vous prend l'homme et l'abaisse en lui-même,
L'arrache de son toit, le met nu devant tous.
Sur ses voeux de jadis elle pose un scel blême,
Baroque elle s'amuse à lui jouer des tours:
Ce qu'il était, par ses travaux, par ses entours,
N'importe plus! Il faut qu'il marche, et seul, et vite.

Ik lach me kreupel bij het tafereel van den speelman, die van 't dak valt en daar plots
zijn anatomie aan den toeschouwer toont. Hoe die duts blozen moet zonder vijgenblad
begrijpen we best...
Dan verkies ik de kinderlijke onschuld van René G. Schovaers boven deze
wedergeboorte van den pruikentijd. Deze laat me ten minste de hoop dat hij nog kans
heeft om zich te beteren. Verhaeren lezen is nuttig. Verhaeren naäpen onkiesch en
boertig. Ik citeer:
Parmi les désespoirs des bourgs et des villages...
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Témoins de la terreur et des jours de carnage
Elles ont vu grandir l'effroi d'un peuple fort,
Elles ont bu son sang et ses larmes de rage
Elles ont receuilli l'âpre rictus des morts.
Qu'importe la souffrance, au coeur de la détresse,
Si les glas des Prussiens doit sonner aux beffrois;

Moet ik voortgaan? René G. Schoovaerts heeft al heel wat op zijn kerfstok: Premières
envolées; nouvelles envolées; (verzen) Le Souvenir blessé; (éénakter in verzen), Au
fil des jours en Sous l'emprise (Verzen in voorbereiding). Nu er zooveel stervelingen
onschuldig boeten moeten, zouden we Schoovaerts ook eens niet aansporen met zijn
vuist op de borst te kloppen en te prevelen: ‘Mea Culpa!?’ - Zulks geldt niet alleen
voor hem maar tevens voor dien anderen rijmelaar, Georges van Melle, waarvan (bij
Berger-Levrault 1916), la Mort rôde... verscheen en die, alhoewel kleinzoon van
Napoléon Destauberg, nog twee verrassingen in zijn tooverhoedje bergt: Premiers
Poèmes en La Prière sous la Foudre.
Nog is de reeks der soldaat-dichters niet uitgeput. Charles Conrardy en F.A.
Marteau verdienen een eervolle melding om de kranige wijze waarop zij hun tijdschrift
‘Les chants de l' Aube’ besturen. Herman Frenay-Cid Grimaces et Fantaisies (1911)
Les chants du Five o'Clock (1913), tokkelt allerliefste minnerijmpjes.
- Allez lui dire que mes yeux,
en se fermant dans la nuit sombre,
sous les saules ont vu son ombre,
et qu'ils l'ont emportée aux cieux!
Allez - peut-être qu'à cette heure
elle saura pourquoi l'on pleure? -

Mogen we de ziekendiensterkens van de veldhospitalen ook niet onder de soldaten
rekenen? Immers, zij ook zijn omringd door talrijke gevaren en meer dan ééne reeds
heeft hare toewijding met den duursten tol betaald. Aangenaam is het mij hier een
plaatsje te jonnen aan één dier barmhartige vrouwen. Zij houdt zich schuil onder den
pseudoniem van C. de Coppens. Blauwkousjes ontleden meer den intiemen kant van
het oorlogsleven. 't Kanongebulder is voor hen te baldadig
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Zij geven bij voorkeur binnenhuiszichtjes: een jonge weduwe met een kindje op den
arm; een moeder die bidt om het behoud van haar zoon. Hun gedachten dwalen naar
de andere zijde der barrikade waar het koor der hulpelooze vrouwen om erbarmen
smeekt...
Elle est dure, la vie, en ces jours de détresee
Et seule, loin de vous, je souffre quelquefois.
Mais quand le souffle ardent de la nuit me caresse
Dans le fond de mon coeur j'entends vos douces voix...

Volledigheidshalve reppen we een haastig woordje over de tijdschriften en dagbladen
der Fransch-Belgische schrijvers aan 't front. Het voornaamste dier letterkundige
periodieken is onbetwistbaar: ‘Le Bulletin des Gens de Lettres et Artistes Belges du
Front’ met Victor Venicius Martial tot bestuurder.
In een merkwaardig artikel verklaart V. Martial: ‘Il nous faut, après la guerre,
l'union discplinée comme à l'armée de l'Iser. Le régionalisme linguistique pour ne
pas dire politique, a vécu chez nous du fait que tant de Wallons et de Flamands se
sont logiquement ligués et ont donné leur sang pour la défense d'une terre unique,
la Patrie Belge, à l'exaltation de laquelle nous ne travaillerons jamais avec assez
d'ardeur.’
Die goede verstandhouding tusschen Vlaming en Waal moet dan ook steunen op
het volle recht beider partijen tot ontwikkeling in eigen taal. Van nu àf reeds ijvert
Le Bulletin om die grondwaarheden te doen zegevieren en in practijk te stellen.
Minder belangrijke tijdschriften richten zich tot de oud-leerlingen van colleges en
athenea: Revues de St. Amand, de St. Georges, de St. Louis, Walonne aux Armées,
Le Trait d'union (Namen). Sommige dier weekschriften storten hun galgenhumor
over de loopgrachten: Sur les passerelles (14e linie) Amoy nos futes (Luik) Namaer
pro tot (Namen) Le périscope (tweetalig) L'union Luxembourgeoise.
Les cahiers Belges (édit. Van Oest) handelen over àl hetgeen België aanbelangt.
Vernoemen we nog: L'Interré, het orgaan der krijgsgevangenen naar Zwitserland
overgebracht, Le Claque à fond (7e linie) onder het bestuur van Edm. Fouss, Sous
les drapeaux, (orgaan der protestanten) L'Invalide Belge, uitgegeven te Port-Villez,
en waarin sprake is van de sociale toekomst der verminkte soldaten, Les Revues de
propagande et brochures, (best. A. De Moor), Les lettres du soldat,
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(voor het bezette land) en L' Information Belge, dat de voornaamste artikelen
weergeeft aangaande Belgie.
In L'Opinion Wallonne hooren we 't gekraai van den gallischen haan koekeloeren.
Le Courrier de l' Armée, het officieele legergazetje, waarin Com. Willy Breton op
wetenschappelijke wijze de herrijzenis van het nationale leger beschreven heeft en
hetwelk bijzonder veel gelezen wordt, omdat de jongeren het kosteloos ontvangen.
Als dagbladen vermelden we: Le XXe Siècle (uitg. te Parijs, Best. F. Neuray) 't
Pierewaaierken der Regeering; L'Indépendance (uitg. te Londen, liberaal); Notre
Belgique (uitg. te Kales, Katholiek); Le Peuple Belge (uitg. te Parijs, socialistisch);
La Patrie Belge (uitg. te Parijs, Best. Jean Steens); La Métropole (uitg. te Londen,
Katholiek); La Renaissance en Sheffield (uitg. in Engeland) orgaan der vluchtelingen;
L'Echo de Maestricht (Best. F. Olijff, Holland); L'Idéal sous les Armes, (moreel,
katholiek en kristelijk) geeft sermoentjes over alles en nog wat en slaat dikwijls
nagels met koppen.
De Fransch-Belgische schrijvers, achter het front vertoevend, vochten met de pen.
Begunstigd door de omstandigheden, leverden ze door den band dan ook degelijker
arbeid dan de jongens die tevens den roest van hun zwaard moesten houden. De
bespreking van hun werk vergt een lijvig boekdeel. En in deze bladzijden, waarin ik
alleen de aandacht trekken wou op de naarstigheid der zingende zwaardvechters,
blijft er enkel een hoekje beschikbaar, om een katalogische opsomming hunner
geschriften te plaatsen.
E Verhaeren zaliger vergastte ons, naast zijn files Rouges de la Victoire, op Les
Villes meurtries: Anvers, Malines er Lierre; Parmi les cendres, La Belgique sanglante.
J. Destrée publiceerde: En Italie avant la Guerre, Bruxelles et Louvain, Contribution
à la guerre Européenne, En Italie pendant la Guerre, Les socialistes et la guerre
Européenne, L'Effort britannique; Baron Beyens, L'Allemagne avant la Guerre; Dr.
Tervaague, Pour la défense du pays; Ferd. Van de Vorst, La Nation Criminelle; A.
Fontainas, Le Port d'Anvers; N. Wallez, La Belgique de demain et sa politique; Maria
Biermé, Albert et Elisabeth de Belgique; Henry Heymann, La Belgique sociale, son
passé, son avenir et celui des pays alliés; Fern. van Langenhove, Comment nait un
cycle de Légendes; Marius Vachon, La Guerre Artistique de demain avec l' Allemagne;
Em. Waxweiler, La Belgique neutre et loyale, Le Procès de la neutralité belge, Ch.
Saroléa, L'Héroique Belgique; Fr. le Grix, Le Noel de Furnes, Roland de Marès, La
Belgique envahie; J.A. Wauters, La Peinture
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Flamande, J. Flament, Sur l'air de Tipperary, J. Massart, Le Chiffon de Papier,
Carton de Wiart, La Politique de l'Honneur; Comt. Willy Breton, Les Etablissements
d'artillerie belge pendant la Guerre; L. Piérard, La Belgique sous les armes, la botte
en exil: Maurice des Ombiaux, Un royaume en Exil.
Ik geef het op. Wie zijn nieuwsgierigheid bevredigen wil, raadplege de kataloog
der groote Parijsche uitgeversfirma's waar de Fransch-Belgische schrijvers zonder
al te lang antichambreeren ontvangen werden. Hetgeen zij over land en leger schreven,
over vorst en volk, vriend en vijand beslaat de ruimte van een flinke bibliotheek.
Talrijker dan zuiver letterkundige verschenen wetenschappelijke, sociale,
diplomatische, juridische, geschiedkundige werken.
Nooit werd er zooveel papier verbrod als gedurende de laatste drie jaar. Een ieder
wou zijn deuntje mengen in het machtige wereldkoor. Eilaas! velen zijn geroepen,
weinigen uitverkoren. De oorlog is een welige akker geweest voor de litteratuur.
Doch tusschen kloeke, gezonde planten wingert er nog veel onkruid. De tijd zal
varens en distels wel uitwieden. Daarna eerst zullen we den oogst meten kunnen, bij
volle schepels. Maar van nu af reeds mogen we beweren dat er uit de gezifte korrels
dier aren 't fijnste meel zal gemalen en 't geurigste tarwebrood zal gebakken worden,
waarin het volk bijten zal, tot over de ooren.
Belgisch Front, September 1917.
FRITS FRANCKEN.
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Literatuur
In de Maalstroom der Onbewustheid, door J. Eilkema de Roo. Amsterdam,
H.J.W. Becht. 1917.
Zoo men in dit omvangrijke, romantische werk van den heer Eilkema de Roo niets
meer dan wat het onmiddellijk geeft zoeken wil, niets anders dan men er eigenlijk
in behoorde te zoeken, nl. een levende fictieve wereld, dan zal het niet zeer
bevredigen. Het lijkt zwaar, het lijkt lang en breedsprakig, het lijkt voor een belangrijk
deel ook onwaarschijnlijk. Die rijke jongeman, die van zijn tante een buitengoedje
erft, dan bemerkt van het rijke jongemannenleven in een groote stad mitsgaders van
zijn betrekking aan ‘buitenlandsche zaken’ ook juist genoeg te hebben, en in de stilte
en eenzaamheid gaat leven om ‘tot zich zelf te komen...’, zulk een jonge man is
misschien best mogelijk. Frits Hopman heeft er ook zoo een gekend, die ook tot
zichzelf wilde komen. Zij verloopen dan geregeld in de liefde en vinden zoo hun
betere helft, die zij niet eens zochten. Maar rechtaf blij zijn zij toch niet met die
uitkomst. Deze - de Roo'sche - jongeman houdt het vrij lang uit, omdat er zulk een
hartstochtelijk natuurminnaar in hem steekt. Hij en de auteur zijn van hoofdstuk tot
hoofdstuk compleet een vademecum voor den nieuweling-buitenman en dat doet op
zichzelf heel frisch en heel leerzaam aan, maar is in 't boek toch wat al-teveel of
overbodig.
Intusschen wordt de bovenbedoelde jongeman door minstens twee vrouwen
gecourtiseerd en door twee andere waarschijnlijk bemind. Maar hij is kuisch en
argeloos; - misschien zelfs te kuisch en te argeloos naar onzen groot-stadschen smaak
- en weerstaat, zonder merkbare inspanning, den booze. Mogelijk is hij ook nog wat
moe van de stad. In elk geval ‘bezwijkt’ hij pas op 't allerlaatst en moet een bekoorlijke
dame van zeer heftig temperament hem daartoe zelfs letterlijk (met haar auto) in de
wielen (van zijn rijtuig) rijden. Dan ‘valt’ hij... in den hartstocht en dat is voor een
zelferkenner toch niet het ware. Juist het tegendeel, schijnt het. En het laatste, dat
wij van hem vernemen is een schijn-huwelijk door hem gesloten met een andere
bekoorlijke vrouw, zuiver ten bate van een braven buurman, die wel een getrouwde
maar niet een ongehuwde schoonzuster definitief beminnen mag. Hetgeen gewis een
vreemde uitbreiding der burgerlijke huwelijksmoraal heeten kan. Het natuurlijk
gevolg van deze bedenkelijke tour de force (ik bedoel dit opofferend schijnhuwelijk)
is dan ook, dat de schijn-echtgenoot zich dood ongelukkig voelt en met afgrijzen
‘den ander’ de trap op hoort sluipen naar ‘haar’ kamer. En dan is 't boek uit, in
afwachting van het vervolg, want deze maalstroom is slechts de eene helft
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van een stroom in twee deelen, die De Weg van Paul de Raet blijkt te heeten.
Gewis zijn wij benieuwd hoe 't afloopt en waar Paul de Raets weg henenleidt,
doch wij hebben er al genoeg van gezien om te weten, dat het den auteur niet allereerst
om leven en werkelijkheid te doen is. Zijn personagien doen zich maar bij zeldzame
momenten als levende menschen voor. De meesten - die geheele vriendenkring
rondom den held - zijn schimmigheden met een naam en één vasten karaktertrek.
Zelfs de meer zorgvuldig behandelde, meer uitvoerig afgebeelde blijken per slot niet
beter en laten nergens een indruk van persoonlijk leven na. Zij ook schijnen enkel
voor zeer bepaalde karakteristieken te staan. Wildenborch beteekent leege activiteit,
Emilie blinde hartstochtelijkheid, Marcelle week christelijke zachtmoedigheid, Eva
romantisch levensverlangen, Greta Welders verbeten levenswanhoop. Verder begrijpt
men zelfs van de hoofdpersoon niet hoe 't eigenlijk in zijn binnenste gesteld is, hoe
een jonge, ijdele groote-stadsgenieter zoo pardoes op de natuur verzot komt; hoe zijn
bibliotheek zoo ruim met philosophen gestoffeerd is, die hij in de stad nooit, maar
buiten ineens allemaal leest; waarom hij zoo wreedelijk van die kleine Eva niet weten
wil enz. enz.
Dit alles, en nog veel meer, maakt den roman als een realistisch kunstwerk in
zoo-zoo-la-la-stijl zeker niet sterker. Men krijgt maar zelden het gevoel van een
andere levende wereld, van een werkelijkheid, naast en gelijkwaardig met onze eigene,
waar menschen en gebeurtenissen zich naar innerlijke kracht en aanleg ontwikkelen,
terwijl de schrijver ons bovendien aantoont wat dit alles beduidt. Deze beteekenis
van een meer verheven reconstructie der verstrooide werkelijkheid, die wij gedwongen
worden als juist te erkennen, heeft het boek van E. de R. niet, maar daarom is het
toch nog lang niet zonder waarde. Het is dezen schrijver nooit te doen om enkele
weergeving der uiterlijke werkelijkheid. Het is hem te doen om zelfverwerkelijking,
waarvoor hij epische vormen zoekt en... niet altijd vindt. Natuurlijk ware zijn werk
beter, als hem dit gelukte: de gave verbeelding van de tegenstrijdige drangen in zijn
gemoed, en zelfs moet erkend worden, dat zijn beteekenis als kunstenaar hiervan
grootendeels afhangt. Doch wien het menschelijke belang inboezemt, zal ook in een
gebrekkige verwerkelijking niet zonder ontroering den voortgang van dien innerlijken
zielestrijd gade slaan, die hier gebracht heeft tot zoo hartstochtelijke affirmatie van
het leven in de natuur tegenover het oververhitte, overprikkelende, jachtig begeerige
stadsbestaan. Hij zal die liefdevolle natuurbeschrijvingen om hun zelfswil waardeeren
en door het geheele boek de rusteloosheid en drang meeleven, die den schrijver
onweerstaanbaar tot schrijven drongen om een oplossing te vinden voor zijn pijnlijk
vragend levensgevoel. Wat deze Paul de Raet in de afzondering van het buitenleven
komt zoeken is zelferkentenis, meer bepaald een zedelijke harmonie. Geen
lichamelijke, geen zinnelijke
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bevrediging, geen hartstochtzwijmel, geen liefde-van-verre is hem voorloopig
voldoende. Hij wacht maar tot zijn zedelijke beteekenis en daarmee het werk dat hij
in de wereld te doen heeft, hem geopenbaard zullen worden, en de schrijver bedoelt
te zeggen, dat men hiernaar zoeken moet in dit leven. Enkele zinnebevrediging acht
hij minderwaardig of wel ‘middelmatig’, doch hij neemt ook geen genoegen met de
geestelijke surrogaten, die de menschen tijdelijk bevredigen omdat zij onwetend zijn
van hetgeen zij eigenlijk zoeken. Noch in lauwe rust, noch in redeneerende
gematigdheid noch in onberedeneerde hartstochtelijkheid is het ware leven, en de
Heer zal zich te zijner tijd openbaren. Hoe... dat zal het tweede deel des weegs van
Paul de Raet ons leeren, doch intusschen merken wij in dit eerste, bij wijze van
afschrikwekkend voorbeeld, reeds het bankroet van al die ‘wanen’. Hoe onwezenlijk,
hoe onnoodig zorgelijk of klein-peuterig, of verbrokkeld en onbevredigend rusteloos
het leven van vele menschen is, wordt ons gedemonstreerd, meer op de manier van
een betoog dan als een levend beeld en wij nemen er voornamelijk den indruk van
mee, dat hier, als gezegd, een geest om oplossing van zijn eigen raadsel worstelt,
een ethische natuur, na veel peinzen en ervaren, de begoochelende ijdelheid van alle
zinneleven predikt, om elders met zich zelven tot vrede te geraken. Niet zonder
interesse wachten wij af waar dat ‘elders’ zijn zal, al kan men den wensch niet
onderdrukken, dat de nu volgende verbeelding veel meer levend zal blijken. De
indruk en overredende kracht van de door den schrijver gevonden levenswaarheid
kunnen er enkel door winnen.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Otto Flake, ‘Das Logbuch’. S. Fischer. Verlag. Berlin 1917.
Otto Flake, wiens nieuwste boek wij hierbij aankondigen, kan beschouwd worden
als een der meest belangwekkende vertegenwoordigers der duitsche letterkunde van
den allerlaatsten tijd. Hoewel het volstrekt onmogelijk is, thans reeds deze
literatuurstrooming met één begrip zuiver te bepalen, kan men toch in 't algemeen
zeggen, dat men in haar vóór alles den ‘wil tot werkelijkheid’ uitgesproken vindt. In
tegenstelling met het ‘symbolisme’, de ‘neo-romantiek’, de ziekelijke zielkundige
zelfontleding, kortom de ‘décadentie’ in de literatuur van een twintig jaar geleden
en tevens in tegenstelling met dat moede scepticisme en relativisme van bijv. Arthur
Schnitzler, vinden wij bij de jongste generatie van duitsche schrijvers, zooals bij
Leonhard Frank, den schrijver van de ‘Räuberbande’ en ‘die Ursache’, Norbert
Jacques en Otto Flake een hevigen en onstuimigen drang naar de realiteit. Zij
verafschuwen alle valsche pathos, alle aan de werkelijkheid vreemde en vervreemde
gevoel, dus alle romantische sentimentaliteit. Zij zijn ‘expressionisten’, omdat zij
het Leven in zijn volle rijkdom en schoonheid onmiddellijk willen uitdrukken. Zij
eischen waarheid en waarachtigheid, zij aanvaarden de werkelijkheid in alle vormen,
zij verheerlijken het Leven in alle gestalten. - Zonder eenigen twijfel is hier weer
duidelijk de invloed te bespeuren van de moderne fransche literatuur en philosophie.
Want wij vinden immers ook hier in de literatuur het ‘activisme’ als het hoogste
levensideaal en in de philosophie van Henri Bergson een verheerlijking van het
scheppende leven.
Men kan gevoegelijk aannemen, dat dit nieuwe levensgevoel in de kunst in
Duitschland ontstaan is tegelijk met de geweldige ontwikkeling van zijn rijkdom en
macht. Op alle gebied zien wij vóór en tijdens den oorlog een besef van kracht, durf,
energie, vastberadenheid en liefde tot den arbeid. Zoowel op het gebied van
bouwkunst, kunstnijverheid, tooneelkunst als van de literatuur vinden wij dat jonge
en krachtige levensgevoel uitgesproken. Ongetwijfeld ging deze verbazingwekkende
ontwikkeling te zamen met een vaak onbegrijpelijk gemis aan pieteit, aan vorm- en
stijlgevoel. Iedere buitenlander vindt de meeste moderne duitsche gebouwen te druk
en te log, de kunstnijverheid veelal onfijn en geforceerd, kortom hij ziet duidelijk
het gewilde en soms zeer onartistieke in al dit werk. Maar men mag toch niet vergeten,
dat men hier te doen heeft met een jonge ‘cultuur,’ die weliswaar thans nog aanstoot
en zelfs afschuw verwekt, maar die toch wellicht nog veel voor de toekomst belooft.
Otto Flake is een Elzasser van geboorte. Aan een groote liefde voor Frankrijk en
kennis der fransche literatuur (van zijn hand verscheen een
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uitstekend boekje over de fransche roman en novelle) paart hij een hartstochtelijke
liefde voor het moderne Duitschland. In zijn roman ‘Horns Ring’ heeft hij het
zwoegende en genietende Berlijn van vóór den oorlog uitgebeeld, een verheerlijking
van den arbeid en van het koortsachtige levenstempo eener moderne wereldstad, met
al haar ellende en waanzin. - En ook in dit nieuwe boek, dat bestaat uit een groot
aantal schetsen en een paar, minder geslaagde, novellen zien wij de liefde tot dat
nieuwe Duitschland uitgesproken. Het eerste gedeelte, dat een verblijf in Parijs kort
vóór het uitbreken van den oorlog beschrijft, eindigt aldus: ‘Der Zug zieht an, deutsche
Wagen mit Deutschen gefullt. Nicht die Grenze ist der Abschied, hier ist er, hier
beginnt ein neues Land. à Berlin ruft jemand - es ist nicht der ekstatische Ruf
kriegerischer Tage, aber er ist nicht weniger gleichnishaft. Was fremd ist lockt, was
fern ist, wird jung. Ich sehe im Geiste die rauchenden und pochenden Gefilde des
arbeitenden Deutschlands, die wohlgeordnete Holle aus Forderwagen und Hochofen,
und sie vermischt sich mit dem, was ich als Erinnerung mitnehme, dem Locken
neuartiger Tanze, die aus dem lateinischen Amerika kamen. Es ist, als seien sie das
wesentliche meines Aufenthalts geworden, ich ahne nicht, dass sie mir folgen und
Berlin einen Winter des Taumels bringen werden, indem es nicht mehr eine
preussische Stadt, sondern eine Weltstadt der hingerissenen Erregung sein wird.’ Dit
is het merkwaardige van dit boek: een jong duitsch dichter met een fijn stijlgevoel,
die het beste van den franschen geest in zich heeft opgenomen, belijdt zijn geloof in
Duitschland en zijn ‘Sendung’, zonder een spoor van chauvinisme of ‘Deutschtumelei’
en niet op den brallenden toon van den gemiddelden Duitscher, die prat gaat op zijn
‘Kultur’, maar op de sympathieke wijze van een beschaafd mensch, die gelooft, dat
Duitschland door nood en ellende heen een schoone toekomst tegemoet gaat, zonder
blind te zijn voor al het vormelooze en smakelooze, dat deze duitsche ‘kultuur’ thans
nog zoozeer kenmerkt.

Richard Dehmel, Die Menschenfreunde. Drama in drei Akten. S. Fischer.
Verlag. Berlin 1917.
In dit stuk heeft ieder woord den schrillen bijtoon van de leugen. Richard Dehmel
heeft hiermee een felle en bittere satire willen geven op de z.g. ‘philanthropie’ der
multo-millionnairs, die hun onmetelijke rijkdommen hebben verkregen door het
mishandelen en uitzuigen hunner medemenschen en die later hun millioenen voor
philanthropische doeleinden aanwenden, om dan als menschenvrienden bewonderd
en geprezen te worden. Christian Wach, die al zijn geerfd geld besteedt aan het
oprichten van wetenschappelijke en philanthropische instituten en inrichtingen, maar
die zelve als een
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zonderling eenzaam en armoedig leeft, wordt door zijn neef, de ‘Polizeikommizar’
als schurk ontmaskerd en in hechtnnis genomen. Want door een toeval blijkt, dat hij
in het bezit van het geld is gekomen door een moord op zijn tante, wier erfgenaam
hij was. Maar de bewijzen zijn niet voldoende, men spreekt hem vrij en Christian
Wach, wordt, na het proces, als hij een reusachtige som geeft voor het oprichten van
een radioklinisch instituut, in den adelstand verheven. Maar de cynische huichelaar,
die gedurende zijn geheele leven door zijn geweten gefolterd werd, kan de komedie
van zijn bestaan niet langer volhouden. Hij neemt ten slotte zelf zijn masker af en
inplaats van den menschenvriend zien wij nu een met den dood worstelend armzalig
wezen, dat zijn arme ziel nog redden wil door een bekentenis. - Het merkwaardige
in dit stuk is nu, dat wij inplaats van afschuw met dezen mensch deernis en medelijden
voor hem voelen, omdat zijn rampzalig einde in den diepsten zin tragisch is, en tevens
omdat in de ontzettende eerlijkheid, waarmee deze geraffineerde misdadiger ten
slotte zijn schuld bekent, iets grootsch ligt.
Dit belangwekkende gegeven heeft R.D. in drie korte bedrijven, vol wrange en
bittere dialogen, uitgebeeld. Tegenover den zuiver geteekenden cynicus Christian
Wach staat zijn neef Justus, die, hoewel slechts belust op de millioenen van Christian,
zich als de verpersoonlijking der wrekende gerechtigheid voordoet, terwijl zijn ziel
te grof is, om de ontzettende wroeging van zijn neef te begrijpen. Dan nog de
kostelijke figuren van de ‘Geheimer Sanitatsrat’, ‘Oberburgermeister’ en andere
philisters, die den menschenvriend met ridderorden en eeretitels versieren, hoewel
zij na het proces allen beseffen met een schurk te doen te hebben. Buitengewoon fijn
is de oude Anne, de verpleegster gezien; de eenige, die iets van Christian Wachs
karakter begrijpt.
Zou dit interessante werk niet ook voor ons tooneel een speelbaar stuk zijn?
HERMAN WOLF.
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Dramatisch overzicht.
De Gijzelaar.
Eduard Verkade heeft kans gezien Claudel zóó op te voeren dat de
Claudel-bewonderaars hun meester niet meer herkenden en de nieuwelingen hem
voor een mislukten Dumas hielden.
Verkade heeft dit sombere wonder niet alléen volbracht. Maar hij alleen blijft
verantwoordelijk voor de medewerkers die hij zich kiest.
Daar is allereerst den heer H.M. Merckelbach (Vincent Harrow). De heer
Merckelbach heeft indertijd in een absurd gewaad Claudel voorgedragen. In zijn
colbertje woont hij de zittingen van de Amsterdamsche schouwburgcommissie bij
als secretaris van dat eerbaar lichaam. Twee redenen voor Verkade, die zich zeer
voor de costuumkunde interesseert, om des heeren Merckelbach's vertaling van
‘L'Otage’ klakkeloos op te voeren.
Oningewijden, met al de naiveteit aan oningewijden eigen, meenen dat een
schouwburg-directeur de stukken die hij ter opvoering aanneemt van te voren leest.
En als hij dat niet kan ze laat lezen. Zij meenen dat hij vertalingen op het
oorspronkelijk beoordeelt of, als hij dat niet kan, op het oorspronkelijk laat
beoordeelen.
De werkelijkheid is anders. Deze vertaling van H.M. Merckelbach is zoo slecht,
slecht in ieder opzicht, dat ik onwellevend zou zijn indien ik aannam dat zij door den
heer Verkade gelezen en geverifieerd is.
Claudel schrijft een zeldzaam gerythmeerd proza, dat in de lyrische passages langs
wijdsche en statige golflijnen gaat. Hij is dan breeksprakig en van een sombere
weelde als sommige dichterlijke bijbelfragmenten zijn. Een ander maal vliedt dit
proza iets sneller. Dan wordt de lijn afgebroken door plotselinge invallen, die een
bruuske wending aanduiden: populaire uitdrukkingen of rustieke geestigheden (in
de rol van Turelure).
Aan deze geledingen der toon heeft de heer Merckelbach, om te beginnen, geen
aandacht kunnen wijden omdat hij ze niet gevoeld heeft.
Dan is Claudel vol atmosferische aanwijzingen. Achter de woorden rilt een zielsdrift
of een heimwee. En met een enkele zin suggereert hij eindeloosheden van verlangen.
Van den heer Merckelbach mag men zulke verfijningen van het gevoel nauwelijks
verwàchten.
Claudel geeft bovendien aan zijn woorden een zeer bepaalde beteekenis in hun
verband. Hij werkt langzaam en met een teederen speurzin naar het goede woord.
Hij werkt met het lieve geduld van een kloosterling die een handschrift tooit met
kleine religieuze prentjes en kapitalen: even nauwkeurig en toch even kleurig en
even zwierig.
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De heer Merckelbach maakt het zich zoo moeilijk niet. Hij vertaalt juist altijd even
náâst het goede woord. En als het hem te ingewikkeld wordt dan maakt hij een
kinderachtige parafraze. Hij is ook sterk in coupures. En het zijn nooit de eenvoudigste
passages die geschrapt werden.
Het is onmogelijk in Claudel te schrappen zonder schade te doen aan de structuur
van het stuk. Ook nu werden sommige gedeelten zinloos, omdat zij eerst hun
beteekenis krijgen in verband met voorafgaande gedeelten die.... geschrapt waren
(in het gesprek van den Paus met Coûfontaine b.v.)
Met welk een lichtvaardigheid men overigens de schaar gehanteerd heeft kan
duidelijk worden uit het volgende:
In de rolverdeeling leest men:
‘Baron - later graaf - Toussaint Turelure’, omdat er in de Fransche brochure staat:
‘Le Baron, puis Comte, Toussaint Turelure’. Nu wil het ongeluk dat Turelure eerst
op de in de allerlaatste scène door den Koning van Frankrijk tot graaf verheven wordt
en dat die scène, evenals de rol van den Franschen Koning, g e c o u p e e r d is. De
aanduiding van Turelure als ‘baron - later graaf’ wordt in het Nederlandsch ridicuul,
omdat zij alle beteekenis verliest.
Ten slotte vertaalt hij telkens woorden en woordcombinaties v e r k e e r d , omdat
zijn kennis van de Fransche taal te kort schiet.
Als Coûfontaine den Paus afraadt naar Rome terug te gaan, dan laat Claudel hem
zeggen: ‘Mais à Rome, vous retrouverez la main-forte’; hetgeen de vertaler in
aangenaam Nederlandsch aldus overbrengt: ‘Maar te Rome zult gij den ijzeren hand
ontmoeten.’
Als de Paus, doelende op Napoleon's macht te Rome zegt: ‘L'autre volonté me
retient de cette Eglise dont je suis l'époux indissoluble’; dan vertaalt de heer
Merckelbach ongeveer en g e h é é l à c o n t r e s e n s : ‘een groote kracht houdt mij
staande die van de kerk... er.’
Zoo is er geen bladzijde zonder de ergerlijkste fouten.
En de heer Eduard Verkade, die zoo gaarne de allures van litterair-ontwikkeld
man en tooneelhervormer aanneemt, speelt zùlk een vertaling.
Wat de heer Merckelbach nog van Claudel overgelaten heeft, werkte de regisseur,
bijgestaan door Henri Eerens en Louis Bouwmeester, verder radicaal weg.
Al het zinrijk-fantastische in dit drama, waarin de ideëen belangrijker zijn dan de
handeling, ging verloren. De atmosfeer van angst om groote dingen die worden
voorvoelt was geen seconde op het tooneel; noch de atmosfeer van een strijd op leven
en dood die wordt voorbereid; noch de atmosfeer van een bovenaardsche liefde,
waarin de menschen als schoone Verschijningen omgaan.
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Coûfontaine is een symbool. Het symbool van een stuk Fransche geschiedenis en
traditie. Zooals Sygne en Turelure in hun tegenstelling, twee levensbeschouwingen
en twee tijdperken symboliseeren.
‘L'Otage’ is een historisch drama in den zin dat het het dramatisch conflict van
groote geestelijke stroomingen geeft. Nu kan men het betreuren dat de
m e n s c h e l i j k e conflicten in dit spel verloren gaan. Men kan het een fout van den
schrijver vinden dat zijn figuren zoo ver buiten de werkelijkheid van het menschelijk
leven blijven. Maar men kan hem niet corrigeeren door zijn stuk te spelen als een
kermisstuk van duivelsche list en wraak. Men mag toch eischen dat een opvoering
van ‘L'Otage’ van uit den geest des schrijvers concipieerd wordt. Als de regisseur
daartoe de geestelijke disposities mist, dan moet hij Claudel n i e t spelen.
Na deze avonden - ik heb de Gijzelaar twéémaal gezien - wordt het ons duidelijk
dat Verkade Claudel absoluut niet kent; dat hij zich niet de moeite heeft gegeven
‘L'Annonce faite à Marie’, ‘L'Échange’, ‘L'Arbre’, ‘Tête d'Or’ - om de bekendste
werken slechts te citeeren - zorgvuldig te bestudeeren en zoo te komen tot een redelijk
begrip van deze littéraire figuur.
Deze Claudel-parodie is het werk van het meest hopelooze dilletantisme en van
het onmensehelijkste gemis aan eerbied tegenover een groot levend kunstenaar. Dat
Claudel ver weg, als gezant in Zuid-Amerika verblijft. is geen reden om hem zoo te
vernederen en te beleedigen.
Hissink speelde den Paus in een verheven en stillen trant. Om deze figuur was een
zachtgouden heiligen-schijn en zijn woorden waren doorzoet van een smartelijke
vroomheid. Sygne had enkele goede oogenblikken. Maar Mevrouw Holtrop's creatie
als geheel was niet blank en niet onwezenlijk genoeg.
Eerens speelde George de Coûfontaine met ongemotiveerde stembuigingen en
met overbodige gebaren. Het werd een onverklaarbare ledepop met tooneelbewegingen
en een tooneeladeldom in de klank van zijn woorden. Bouwmeester (Turelure)
acheveerde de valsche romantiek. Verkade - die als le Curé Badilon Sygne tot het
grootste offer moet bewegen met onwederstaanbare suggesties van hemelsche
belooningen - speelde alsof de heele geschiedenis hem niet aanging. Kortom hij
speelde het stuk, zooals hij het stuk regisseerde: buiten de bedoelingen van den
schrijver, buiten den geest van den tijd en buiten het verband met het leven.

De Akker schaamt zich niet.
De Akker schaamt zich niet. Omdat de akker geen reden heeft om zich te schamen.
Maar een auteur van een onaangenaam en onbelangrijk tooneelstuk heeft reden te
over.
Er is een dominé die er uiterst loszinnige theorien over vrouwelijk
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gedrag en wangedrag op na houdt. Hij meent opgemerkt te hebben dat de akker zich
niet schaamt voor de vruchtbaarheid. En hij concludeert daaruit, niet zonder willekeur,
dat ook de vrouw zich niet behoeft te schamen voor de vruchtbaarheid Hij vindt
ongehuwde moeders aldus uiterst sympathiek. Men ziet al direct het ‘conflict’. Des
dominé's theorien moeten getoetst worden aan de werkelijkheid. Het blijkt dat zijn
jonge vrouw gravida is hetgeen hem in den zevenden hemel voert en het blijkt ook
(maar later) dat niet hij de papa is, hetgeen hem in de zevende hel doet terug vallen.
Het eindigt dan met een normaliseering der toestand: hij komt op de bewoonbare
aarde terug, hij vergeeft zijn vrouw haar gelijkenis met den akker, hij is nobel en
christelijk en het nieuwe leven begint voor hen beiden. De echte vader doet eventjes
zijn antipathiek entreé en een boersche ouderling houdt als gewenschte tegenstelling
een peroratie tegen de ongehuwde moeders en de onechte kindertjes.
Deze ouderling is de eenige fatsoendelijke man en de eenige echte, oprechte figuur
in dit stuk. Hij vertegenwoordigt het gezond-menschelijk verstand, het radicale gevoel
voor de maatschappelijke werkelijkheid en het natuurlijk begrip van het betamelijke.
Nederlandsche auteurs, die voor verlicht en modern willen doorgaan, weten nooit
beter te doen, dan den gek te steken met deze rustige landelijke moralisten, met hun
prachtig en onverstoorbaar besef van de Orde, die een samenleving mogelijk maakt.
Arnoldi speelde den rol voortreffelijk maar - onder invloed van den schrijver? - te
veel als ‘de antipatieke’. Als tegenstelling vinden wij natuurlijk ‘de sympathieke’.
Dat is de dokter. Hij is een eigenwijze dorpsfilosoof die zijn wijsheid uit Multatuli
put en die maar één zorg heeft: hij wil à tout prix: ruim, intelligent en ‘menschelijk’
schijnen. Men weet al wat dit zeggen wil. Hij zou gewichtige dingen kunnen zeggen
over de persoonlijke vrijheid van het individu, over de naastenliefde, over de
emancipatie van het gevoelsleven en over de rechten van den mensch. Hij zou het
‘zich-uitleven’ kunnen propageeren. Hij is pantheist. Hij erkent de goddelijke wil in
kiemende akkers en zwangere vrouwen ook al zijn deze ongehuwd. Hij is kortom
de menschenvriend die met zijn oppervlakkige schoolmeesters-filosofie in alle geesten
verwarring brengt ondanks de beste bedoelingen om de situaties op te klaren.
Anton Roemer speelde de rol voortreffelijk maar - onder invloed van den schrijver?
- te v é é l als de ‘sympathieke’.
Blijft de dominé, die ten slotte nog de zwakheid heeft om de consequenties van
zijn dwaze theorien te aanvaarden. Cor van der Lugt speelde hem. En hij deed het
vooral in de scène van het plotselinge verdriet, sober en diep ontroerend. Hij toonde
dat hij niet alléén, als jeune premier, zijn groote verdiensten heeft. En Tilly Lus was
weer geeffaceerd en stilsmartelijk. Wij bewonderen in haar altijd de kuischheid en
de zuiverheid van haar interieure leven.

Groot Nederland. Jaargang 16

580
Alweer een stuk dat vervelend, leeg en banaal is en dat toch nog lichtelijk gered
wordt door de spelers en hun samenspel.
***
Over de Faust-voorstelling van Royaards, een groote en belangrijke daad, ondanks
alle bedenkingen die men zou kunnen vinden, een volgende maal als ik gelegenheid
zal hebben gevonden het werk voor een tweede maal te gaan zien.
GRESHOFF.
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De nachtwacht.
Jelmer ontwaakte om vier uur in de middag, - koud, en zwaar van nek en achterhoofd.
Zijn rust was deze Zondag weer vaak gebroken. Zaterdagsavonds zaten de buren,
die met hem onder hetzelfde dak woonden, laat op, en dan dronken allen, ook de
jongens van zes en acht jaar, hun pittige bittertjes...
Uit de dunne, vermoeiende sluimer was hij telkens opgeschrikt, als door het vage
geroes beneden plotseling een oude-vrouwenstem hoog en onvast opstak tegen het
brutale snauwen der kinderen. Dan viel een stilte - tot het mokkende drenzen en
dreinen weer aangromde en de vader met een doffe vuistslag, onder een dreunend
dreigement van vloeken, de kribbige rekels wegjoeg, om turven te visschen uit het
kanaal of coces te grabbelen uit de sintel van de laan.
Daarbuiten schuurde de wind voortdurend een boomtak of losse plank tegen de
goot. De deuren klopten in de sponningen, hard en hol.
Jelmer schoof het voddige dek terug; de vaalgebloemde deken voelde kil van
adem. Zijn vezelig baardje sproot uit de keel en dunde achter de kaak naar de ooren
als een touwen stormband. Het gezicht was mager, droog; roodgerimpeld van veel
buitenwerk, - met tevreden oogjes onder bossige wenkbrauwen.
Hij rekte de stramme beenen uit en keek nog wat rond. De drie vochtig beloopen,
kartonnen wanden van zijn zolderkamertje bolden uit en zogen in door de tocht, die
langs de spinneweb-grauwe pannendokken en uit de naden om het roestige, gescheurde
dakraampje viel en het stof in rillen over de rommelzolder veegde. De schemering
die er altijd blauwde als ijle rook, propte al dikker en duister de hoeken vol. - De
galmen van een mondharmonika waaiden buiten weg.
't Moest toch maar wezen. Hij kleedde zich snel, daalde rillend en voorzichtig de
ladder af en ging naar buiten. Het ijs in het watervat moest stukgeslagen worden met
de klomp. Een molentje zonder huis of mensch wiekte in de harde velden met dun
winterkoren om warm te worden. De zuidooster snerpte venijnig om de hoek en het
water beet als vitriool in zijn kale schedel. Hij drukte zijn velletje diep op en droogde
de handen aan de jasvoering. De wind klapte de deur achter hem dicht.
- ‘Pas toch op! alles trilt ervan en d'r is al schoa genog!’ snauwde een schelle
kijfstem uit de woonkamer.

Groot Nederland. Jaargang 16

582
Toen hij binnenschoof, hing een dompige kachelwarmte in het lage vertrek, alsof er
iets smeulde. Een heel klein, tenger jongentje met groote, stralend blauwe oogen liet
de opgezwollen staart los van de poes, die zich dadelijk krulde op een stapel
verstelgoed in een donkere hoek, - en tilde een stoel stootend over de verfloos getreden
vloer naar grootvader. Hij bleef er vóór wachten en toen Jelmer zich bij de
kolomkachel koesterde met de voetzolen als platgezogen om de gladde boog, stond
hij tusschen zijn beenen en sloeg er de armpjes om... hij zou aanstonds weer een
hapje meekrijgen. In een wagen schopten twee kinderen tegen elkaar; drie anderen
liepen de landen af om de slooten te probeeren: - zes waren er; zes waren gestorven.
Jelmers rug was gebogen; hij was maar een kort ‘kromhoupeltje’; de taaie
boerenarbeid had hem pezig rond getrokken. Hij spoelde de koffie heet uit het
schoteltje naar binnen en dan kittelde zijn baardje het jongentje in de nek. De moeder
- Jelmers aangenomen dochter - roerde achter de kachel bij het fornuis het eten en
goot water bij.
- ‘Lubbert’... ze wees naar de kamer er naast... ‘heeft ook weer zwarte klontjes
geknapt van de fabriek.’
- ‘Zoo?’ - Als hij sprak, bewogen z'n lippen bijna niet; zijn stem klonk hoog en
dun, alsof hij uit de verte beverig iets riep.
- ‘Ja, de zwarte kwalm slaat deur onze schoorsteen: dat's toch dudelijk as wat!’
- ‘Lichte turf vlokt ook - en met die windstooten...’
- ‘Och wat stooten! Wou je hèm vrijpraten? 'k Zol hem moar goed in de goaten
houen! En hij verkwanselt er ook weer drànk - 't ies is 'm al stark genog - en je weet
net zoo goed as ik, hoe de directeur d'r op gebeten is: voor honden en katten is hij
geen nachtwacht neudig. Ochgot... ratelde ze door, alsof ze op hem gewacht had, om
't nog eens nadrukkelijker te zeggen... ochgot, ik ken van je ééne gulden kostgeld
met wat mien kerel bie zetjes uut de Duutsche mienen stuurt alle gelden en ongelden
niet bie mekoar krabben... noa m'n trouwen heb 'k nog geen nieuw stuk kleeren
kregen’...
- ‘Nou’... wilde hij sussen - de uitbarsting kwam niet onverwachts - ‘ik zel wel...’
- ‘Joa, ze kennen nog wel meenen, dat je 't met hem eens bent; hij doet 't al lang!
Pas er op: as die vogel je d'r oet pikken ken, gaat hij zelf op 't nust zitten, - die rooie
roeper!’
Zij schepte zijn ‘ranseltje’ gestampte aardappelen in een kom op een hoekje van
de boordevolle tafel. Hij at zwijgend en keek naar de
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vlokkig dik bebloemde ruiten. De zwakke glans van de ondergaande zon leek een
geciseleerd goudplaatje op de met naalden doorschoten bovenvakken en door het
dunne vlies over een geademde opening brandde een doffe, stille cirkel op de
wijzerplaat van de kastklok, die innig schitterde, alsof hij nu deel had aan een ander
leven. - ‘'t Bakt er fijntjes in, vader,’ zei ze, als om haar scherp uitvaren van straks te
verzachten met wat bezorgdheid over hem; - ‘trek het billetikkertje van de directeur
moar onder de dikke jas en knoop m'n wollen das om. Hier, 'k zel de wanten warmen
en droog stroo is in de klompen...’
Jelmer nam zijn akertje met het maaltje voor de nacht en zijn platbuikig blikje met
koffie aan een riem over de schouder, greep z'n stok met spitse punt, en ging naar
de kartonfabriek. ***
Het was stil buiten. De rij gelijke huisjes langs de breede gracht was kort, alsof ze
zich nauw waagden, - zoo ver van de groote weg in de koude eenzaamheid van het
veld. De winter kraakte in de struiken; de lichtgrijze oude russchen bogen stug als
stekels over 't blauwe ijs. Aan het eind van de grauwe gronden reikte een dofzwarte
bank, zonder spleetje of dunning, twee windstreken lang tot aan de zon, begeerig om
hooger te schuiven.
Lubbert wandelde alleen heen en weer, zonder haast. Dat deed hij altijd; alleen
voor regen was hij bang. Een jas droeg hij nooit. In de brutaal-rood gestreepte trui
mat hij de laan met zijn schreden, als een haan met helle kam en bolle krop. De
schetterende blufstem galmde door de gevels zijn wijsheid over anderen, zoodra hij
iemand buiten of achter de ruiten vond. Met een keellach, vet van zelfvoldoening,
grinnikte hij over hun werken en zorgen, die hij als eigen schuld beschouwde. Zijn
haar was aschkleurig met een wormstekig-bruin boogje om het oor; het eene oog
keek naar de groote neusvleugel en zijn hangende wangen, blauw dooraderd, glansden
roodgewreven. Hij was één spot en hekeling en sarde de bezige buurt met zijn
zelfbewustheid en rust, alsof hij, ‘de opgeblazen bobbel,’ wel voor een rond jaar de
zekerheid van werk bezat. Werk? dan was het water hem tot de lippen gestegen.
Toch was het, of men soms de vlam van de haat hoorde knetteren, of afgunst en
onvoldaanheid over zich zelf nijdig schampten door zijn kalme grootspraak. Maar
niemand durfde hem aan; als hij ver genoeg weg was, schold men hem ‘de vogel,’
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omdat hij bij de deuren had geloopen met een zeldzame ‘ganze-arend’ op drie pooten
- de derde had hij er zelf aan gelijmd - en zijn overleden vrouw was ‘de vogelinne.’
Hij had eigenlijk al genoeg gedaan in zijn leven, vond hij: zaagmuldersknecht schipper - wisselwachter! Niemand kon de treinen zoo vroeg gereed rangeeren als
hij; overmoedig van kracht, met forsche armengezwaai de seinen te stooten tegen de
windstooten in, dat beviel hem! Toen maakte hij promotie - zijn ongeluk: het
telefoongebel en de rijen handsels op een blokhuis als een hooge gevangenkooi
maakten hem onrustig, verward; en toen de roode en groene lichten star bleven staan
in de nacht, vonden voorman en chef hem zwaar dronken, slapende. Hij werd
weggejaagd... Vogeltjes vangen en wat handel, dàt was 't geworden, en dan
rondspacieren bij de streek, om ‘met kop in nek anderen de oogen oet te steken’ met
zijn handigheid, om niets te doen en toch te ‘leven.’
Jelmer wou hem wel, gewoon groetend, voorbij; maar hij galmde al:
- ‘D'r zeilt 'n zwoare zwalk! d'r schoeft 'n zolder over de wereld, he-hi...’ Hij wierp
een dikke arm loom op en grijnsde één hoektand als van een paardje bloot; een
opgetrokken wangbult omwalde de ooghoek.
- ‘Moar de moan...’
- ‘Proatjes, man! al m'n weerwikkers steken. 'k Zol 't boantje d'r moar àngeven;
je wordt te oud veur de kou.’
De nachtelijke ronden lokten hem zelf! 't Was leeglooperij, dacht hij; en je was
dan zelf bij alles wat gebeurde.
- Och, 'k bleef ook liever bie de heerd, moar de centen bennen zuit’... Jelmer was
nu naast hem.
- ‘Wel joa! en âltied nog zoo'n verbrânde toujoager as vroeger?’ Hij riep heel hard,
maar met minder vastheid en zelfbeheersching. Jelmer zweeg en ging zijn weg.
Daar was de steek weer. Voor vijftien jaar was Jelmer koppeltrekker en Lubbert
wieder. Hij wilde liever liggen dan bukken, bleef telkens achter, en de boer kortte
hem z'n loon. Uit wraakzucht was hij één dag ijverig: hij ploegde met één paard twee
deimt1)... 's avonds viel het dood op stal. Lubbert scheen 't nooit te vergeten; op
Sinterklaasavond, toen Jelmer weigerde, hem rookende op het terrein toe te

1) ½ H.A.
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laten, had hij nog dreigend gegromd, dat ‘'t nog niet in 't vat zat, waar 't in zuren
zou.’
- 't Kan net een nacht worren veur stille bezoekers,’ zei hij gedempt, omkijkend
naar Jelmer. Een geheimzinnig gegrol rommelde in zijn vaste borst, als een
terugtuimelende vloek.
De wind sneed als staal. Er waaiden witte korrels uit de rijmrand, die de scherpe
rollaag van de lange ringmuur blank verzachtte. Daar achter rezen de stroobergen in
vier rijen - log en ruig -, de turfloodsen en werkplaatsen. Verder naar voren lagen
aan de groote vaart de vuren, de machines, en naar 't midden schoven de papierbanen,
hard en naakt. De heuvels van steenkool, duister gruis en vette blokken, vlekten tot
aan de sloot. Jelmer had die breeder gekend. Een paar kleine kleumers scharrelden
op 't ijs, met de dikomwoelde armen balanceerend - ver van de plompe rompjes. Het
prikkeldraad, mollig berijpt nog van de vorige mistig-stille vriesnacht, boog als zacht
koord van paal tot paal. Maar daar aan 't eind, waar een plank in 't ijs lag vastgevroren,
was wéér een geknakt en het roestige draad was neergebogen, alsof het blanke koord
was doorgesneden;... dat had geen hond gedaan...
De groote winterzon wierp boven de scherpe kam der wolken de laatste ijle oranje
schijn. De schuine stroodekkingen, anders oud en dor als stoppels, gloeiden in fleurig
nieuwe glans van rijp halmengeel. De rondingen van de plaatijzeren daken vonkelden
als levende golvingen. Boven alle daken en vakken staken rank de rechte pijpen en
om een nieuwe, nog onberoete top was een zonnegouden band geslagen tegen het
helrood der koude steenen.
Toen Jelmer 't breede hek aan 't einde van de muur stroef in 't slot knerpte, sloop
weer de vaag-droeve weemoed in hem, die elke Zondag trouw op hem wachtte, tot
tegenzin in zijn werk groeide, en zijn gang verzwaarde. Hij voelde zich dadelijk de
eenzame in de groote roerloosheid, de dwalende in de naargeestigheid van rustende
werktuigen en leege loodsen, die met verstarde vensters staarden naar elkaar, en als
plompe blokken stonden te midden van hun stille, rechthoekige schaduwen, die als
stoffelijke zwaarten drukten op de laagste daken.
Het holle geluid van zijn stap stiet tegen de barre pakhuizen, verweerd en bedropen
met goor-grauwe streepen van verhard stroopap en groezele kalkvlekken. De wind
warrelde de rosse asch in krinkels naar de hoeken van de binnenpleinen. 't Was of
alle leven, heel lang geleden, hier was gevlucht uit de bestoven, droge troosteloosheid.
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De schemering vervaagde nu snel de magere strakheid van ijzer en steen en spoedig
lag alles in vale verlatenheid.
Van de deur in het kantoor haakte Jelmer het contrôle-uurwerk; 't was nog te vroeg.
Door de machinekamer, waar hij alvast de electrische lichten voor het buitenterrein
aanknipte, ging hij naar het ketelhuis 't Was er al duister Eén kolenvuur bleef
doorgloeien: de roode lijnen glommen zwak in aarzelend-korte spitsen met levende
intimiteit over het mossige veenbruin van de lange turvenglooiing Jelmer drukte een
raam stevig dichter - daarbuiten lagen de schepen aan de wal, toegedekt als dood.
Hij tilde zijn akertje op de hooge ketel - zoo werd zijn maaltje langzaam warmer -,
zette zich, donker als voor een oven gebogen, op een bankje van turf en steunde het
hoofd in de hand. Aan de wand stond zijn schaduw, ineengevloeid tot een gesloten
vlak, en beefde heen en weer. De wind floot en het water zong in de stilte ... Alles was voor jaren anders geloopen, dan de menschen naar de gewone, goede
gang verwachtten. Jelmers vrouw stierf plotseling in een heete zomer vol drukte en
vier kinderen kon hij niet verzorgen alleen. Bij zijn boer ‘pronkte’ Janne, ‘de
vrijgezelle meid’; - van de melkknecht zei ièder! Maar Janne had ook kermis gevierd
met een ander... toen zat ze verlaten met haar groot vertrouwenshart, - in de spot van
alle braven, en de blijde, blonde krullenmeid vond bij hen de zware deuren dicht. En
nuchter, in wederzijdsche nood tot beider hulp, trouwde Jelmer haar, - zooals het
was. Nog voelde hij het heldhaftige, toen hij met zijn kalme dáád alle achterklap en
wauweling stom sloeg, die sloop uit huisjes en kroegjes, en daaruit als laster vloog
van veld tot veld. Al de ingewikkeld gefantaseerde gevolgen bleven uit: 't was best
gegaan, best en mooi... Nu leefde alleen nog de dochter - die zijn naam droeg...
Hij stond op. Het contrôle-klokje als een tabaksdoos tikte hard en koppig. Hij bond
een touw in de ring en hing het om de hals: zoo was 't gemakkelijker. Dichtbij lag
de eerste sleutel, waarmee hij het merk moest drukken in de band, die door de sterke
wijzerpunt van het verborgen uurwerk werd meegenomen in zijn langzame draaiing
over de uren van de plaat. Zes sleutels hingen binnen en buiten en ieder kreeg zijn
beurt in het uur.
Er stond al een stevige druk op de deur. Het maankwartier had zich, lui op de bolle
rug, naar de kim laten glijden in zijn vale, wijde kleurenkring. Een enkele ster vond
een opening in de lage massa van
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grijs, waaronder nog lager dunne wolken slierden van oost tot west. IJl, en omzichtig
als verkenners, vlinderden over het stroo lichte vlokjes, die nimmer de aarde schenen
te bereiken. De stroobergen rezen zwart en reusachtig; enkele spiertjes draaiden
hardnekkig om los te komen in de felle bries.
In de leegte voelde de koude scherper. Als alles rondom siste en suisde, stoomde
en wentelde in het onvervaarde gejaag van cylinders, bollen en koldersteenen, wat
te zamen tot één beheerscht geluid van macht voldreunde, dàn dempte - en uitloeide
in 't kokerafblazen, trompettend over de velden, en huilde als een windvlaag als de
schafttijd er was, - - dan gaven de kerels onder smoordamp van kokend papierpap
hun knoestige levenskracht in het onafgebroken rythme van de daverende machinale
arbeid; dan werd er gevloekt, geschertst, ...gelééfd in de dreuning van bedrijvigheid.
Rood scheen het electrische licht dan uit de vensters, nu blind met zwart gestolde
tranentappen in de hoeken; dan lagen voor de vuren de grauwe stokers met blinkend
oogenwit; de schippers schoven als bruine nachtwezens uit de duisternis en kantelden
de karren in de verlichte zône. En omhoog! uit de openklappende vakken der daken
rolden blanke stoomgolven door de rosse gloeden in de hemel op, als een adem van
benauwde reuzen, grommend daaronder; - dat was werk en warmte! Nu geen stem,
geen diergeluid, zelfs geen gezellig glimmend vonkje in een pijpje onder de neus. Na eenige ommegangen dronk hij zijn lauwe koffie - dat verkwikte toch wàt - en
bond een wollen doek om de wangen.
Buiten bracht de onveranderlijke rust zachtaan onrust van gepeinzen, die nu het
vaste punt van evenwicht misten en onbeheerscht dwaalden. Soms kon een angstig
voorgevoel van een naderend ongeluk zijn borst nijpen. Heugenis aan het
voorbijgeleefde maakte zijn hoofd zwaar van heimwee, nu het veilige gevoel en de
troost van samen zijn en samen werken ontbraken. Thuis?... och ja, ‘vader kon komen!
vader was welkom!’ - zijn dochter had het te vaak aan de buurt geroepen. Hij zou 't
gezellig hebben in een vast hoekje... ach, hij kende de jonge Janne... nachtwacht
worden was wel een droeve redding geweest. Op elke daalder, van zes tot zes
verdiend, werd al vooruit gerekend - - Veel oude gewoonten werden opgegeven,
oude plaatsen verlaten, en niemand bleef om vertrouwelijk alles mee te herinneren
tot een verzachting van het tegenwoordige.
- Het sneeuwde dichter. Vlagen van fijne scherpe korreltjes
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prikten in de poriën tusschen de kleeren en smolten kil. De wind drukte ze in bolle
nevels vooruit en sloeg ze terug. Als witte tongen lekten ze om de luwe hoeken,
waarheen de vlokken vlogen in bijeengevluchte menigten, blindgeslagen rusteloozen.
Tusschen de lichtbollen was het pikduister. Daar werden ze heengeveegd, vederlicht
en gespreid als snijsel over een ijsbaan, met trillend-scherpe schuring tegen de harde
grond. De telefoonpaal orgelde; de geleiddraden snerpten hoog.
Zijn mistroostigheid versomberde. Zondags rustte het heele dorp toch! Zijn vrijheid
was geknot; maar hìj had ook geen trouwe gezichten meer om zich, zwijgend van
genegenheid, eenvoudig en diep; geen rustige gezelligheid, waarin hij warm gedoken
leefde, eigen en onbedwongen.
Hij ging naar binnen en nam zijn akertje tusschen de knieën. Zijn oogleden kleefden
van sneeuw. Hij trok de natte muts af en klopte de witte laag weg. Toen lepelde hij
zijn kostje: geweekte hardbrooden en wat rijst in afgeroomde melk, met een ‘paar
teblétjes zuit.’ Het vulde en gaf wat moed. De laatste ronde had hij vlug geloopen;
dat won wat rusttijd uit. De ruiten plekten vol. Hij zou wel kunnen slapen, de lange
stormnacht door...
- Stevig stiet hij weer zijn stokpunt op de bevroren grond. 't Werd steeds ruwer!
De daken der loodsen droegen overhellende duinen op de goten. 't Was of ze rookten!
Wild wervelden de wolken van vlokken om en om in de lantaarnflikkering;
sneeuwlinten zwiepten door de nauwe gangen tusschen de hooibergen. De wind zoog
door die donkere tunnels. Bij elke nieuw aanstormende tocht wendde hij zich gauw
om; als tikkende spitsen joeg 't over zijn laaggekromde rug en met een volle ademing
spande hij zich voor 't verder gaan. De vracht die tegen hem sloeg, liet hem
verraderlijk pal staan en vooruit glippen: zijn stramme spieren konden de inertie van
't lichaam niet lenig meer remmen. Dan schenen de met schaduw gevulde kuilen te
verglijden; hij stapte te stijf: dat schokte door 't hoofd.
Hij steunde een poosje tegen een stroowand, voor hij naar de verste sleutel, achter
de hakselmachine, trok. Heel hoog boven hem in 't zwarte, ritselde en schuurde het;
de wind raasde over de geul. Vijf en zestig passen was hij lang!...
Toen naderde hij de buitenste baan. Over de sloot schampte lantaarnlicht en de
sneeuwrimpelingen schuifelden over het ijs. Daarachter was het doorwoelde
fluweeldonker, waaruit de groote onzicht-
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bare krachten hun nevels van wit opjoegen. Waar lag de steenkool? Niet te zien. Nu
bij het draad langs, waar de wallen van stroo elkaar boven moesten raken... 't Was
altijd vreemd hier. Op deze hellende hoek spookte het vroeger. Jelmer had er een
hoeve gekend, zoo wonderlijk uit 't lood naar links en naar rechts, gebuikt onder de
ramen, gekrompen bij de ankers die in de cijfers van een oud jaartal gebogen waren,
met tegen elkaar stuttende stijlen, dat geen kat in de vensterbank durfde zitten. Alle
bewoners werden door een geheimzinnig sluipende ziekte knobbelig verschrompeld.
En nòg - geen werkman zoo handig in 't optassen van 't stroo, of spoedig weer gleden
de hoekpakken, raadselachtig uitgeplukt, er als wilde vlokken bij neer. Ze làchten
als hij 't vertelde, de flauwerds; hij kon er zich nijdig om denken - maar kwàm er wel
ooit iemand bij ontijd? Hij huiverde; vloog daar een streep over die lichte wand vol
holen en bulten, als een schaduwflits van een molenwiek door de zon? Ja, 't was
altijd vreemd hier... dàt was net een kuch, gesmoord... Niets dan wind! Hij schaamde
zich een beetje over zijn eigen bangmakerij. Komaan, hij moest toch verstandig
denken.
Op goed geluk tastte hij met stijve vingers in een opening tusschen de pakken,
waar de sleutel aan een touw liggen moest. Eerst de gevoellooze toppen in de wanten
knijpen en de adem blazen door de wol, die dadelijk korstig bevroor. Gedachteloos,
in sleur, strekte hij nu de arm... hij schokte terug, als door een electrische stroom
verlamd. Daar was iets glads, kouds, killer dan ijs. Stokstijf stond hij... keek rond:
wat 'n dwaasheid! Zijn knieën sloegen in trilling tegen elkaar. Toen,
bedachtzaam-kalm, haalde hij een zware flesch in 't licht. Hij ontspande - dat was
voor morgen verstopt; door de duisternis in een verkeerde holte! Jelmer lachte
zacht-verruimd; goed, goed, een mooi bewijs voor zijn waakzaamheid morgen vroeg...
Was dat die kuch weer? Duwde de wind hem die in de rug? Hij stak de kin uit de
wol en luisterde met scheef hoofd, maar wroette hem er gauw weer knusjes in. Even
omknelde hij de stok vaster en tuurde scherp... zoeken naar versche sporen was toch
onbegonnen werk.
- ‘Drank natuurlijk,’ dacht hij en mompelde: ‘Wordt 'n hoop smeerlapperij mit
speult; veur 'n tijdje was 't in 'n vieze bloas’...
Zijn zwaarmoedigheid smolt weg: een losse, lichte onverschilligheid die hij in
lang niet gekend had, deed hem een eind vaster voorwaarts gaan. De kuiten trok hij
stijf op de gladde ruimten, waar de opgehoopte sneeuw onder de voet zacht kraakte,
als zijden kussens.
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En toen hij de deur van 't ketelhuis opende, kletste een handbreede massa hem nat
in 't gezicht. Hij proestte het weg en wapperde de witte jaspanden schoon.
Nu was zijn loop niet tevergeefsch; hij was er wel loom van geworden, maar ook
kalm tevreden, alsof zijn werk eigenlijk af was. ‘Is er nou wat tegen, als 'k mijn mond
wat nat maak, tot opfrissching,’ dacht hij. ‘Zoo'n nacht is ook een beetje bar; 't is
welverdiend,’ troostte hij zich, met zelfmeelijden.
Hij weifelde. Wàt was 't eigenlijk? Ruiken kon hij voor twintig jaar al niet...
proeven?...
Een poosje hield hij 't vocht om de tong; toen brandde het door de keel; de oogen
traanden: ja, 't was te merken, dat hij 't niet dikwijls dronk... was dàt nou erg?...
Jelmer zat er lang, in moede gedachteloosheid, en ontkurkte de flesch driemaal...
viermaal... Langzaam doorloomde een wollige warmte de stramme leden, die steeds
voller voelden, en een groote, weldadige voldaanheid sloop als een lichte verdooving
in het onzeker bevende hoofd...
Toen schrikte hij op uit een droomerige vreugde om heel oude herinneringen... hij
moest zich haasten! Hij geeuwde lang, lekker. Ze hadden toch maar gelijk: 't was
puik tegen de kou. - Buiten rilde hij, slikkend in ademnood. 't Was een onafgebroken dichte prieming
van hagel en sneeuw geworden. De donkere schuren, die steeds lager leken, en de
massieve strookolossen, waaraan vachten van wit in de lichtvlekken glinsterden,
maar die hooger op in de koolzwarte, dichtgeslagen nachthemel verdwenen, stonden
stom in de storm, die al het vorige suizen en kreunen met zijn machtige zee-zang
overbruischte; - zij alleen stonden vast, geworteld, in de rusteloosheid van voortdurend
rondzwenkende windrukken, glijdende schaduwslierten en 't gewapper van flitsen
uit de slingerende electrische bollen, door wier lichtcirkels in wilde jacht de witte
stippels, bijna ongescheiden, uit het onbekende sprongen, alsof het steeds dezelfde
waren, en dan uitzwermden naar alle kanten. Zóó uit de duisternis daalde de ketting
van de kraan, kwispelde glimmend door de witte beweging, en golfde weer weg in
't zwarte.
Jelmer strompelde over de rails. De wemeling van zig-zaglijnen en de lichtpijlen,
die tusschen zijn besneeuwde wimpers schoten, duizelden hem, en zijn oude oogen
zagen in voortdurend knippen een vuurwerk van regenboogkleuren om elke bol.
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Moeizaam werkte hij zich voort - zogen de hielen vast? - steeds kleiner en dieper
gebogen. Overal drong het sneeuwstof, fijn als gezeefd, tusschen op: 't suisde in de
ooren, hij kneedde het in de klompen; het legde een ijzige band in de mouwen.
Telkens trok hij de voet hooger en haakte de beenen krommer, maar hij vòrderde
niet - - was hij hier zoo pas niet geweest? Hij greep onhandig voor de tweede maal
dezelfde sleutel... Vaag, als heel ver, vielen uit de toren, die slechts één dwarsvaart
af stond, onregelmatige slagen, alsof de galmen geknot en stukgemokerd heengromden
met de echo van de doffe donder, - meekolkten naar de vergetelheid van de
menschenlooze sneeuwnacht.
Jelmer sleepte zich terug, doodop; met een steeds dringender verlangen naar zijn
vuurtje, naar wat koestering in de luwte en de rust van een hoekje. De klevende
kleeren hingen zwaar. Overwaaid van sneeuw, als geschubd, lam van inspanning om
niet te glibberen, leunde hij een poosje onder het hoeklampje, voor hij de deur kon
openen - Hè - geen wind hier om de ketels! Hij wreef de oogen uit, maar bleef alles zien
als door beslagen ruiten. Alleen een alles verduisterende gedachte aan rusten, zich
uitstrekken als 't kon, de voeten drogen en de paarsch-blauwe handen warmen,
heerschte in zijn lichte hoofd.
Werktuigelijk stommelde hij naar zijn turven muurtje en, hurkend, vouwde hij de
handen om de knieen.
De slapen klopten warm, vol; de oogen trokken even toe in pijnlijk turen... jachtten
er troebele wolken voor langs? Het heele lichaam werd zwaar van behagelijkheid,
waarvoor alle wil uitvloeide. Zacht suisden de ooren... Hij zag een netwerk van
grillige dwarrellijnen hem omheinen; witte punten weefden heen en weer en sleepten
draden achter zich. Het net dichtte tot windschutten, die hoog en breed nader gleden,
geruischloos. Langzaam kantelden er blanke blokken af en stapelden over hem hun
milde zachtheid, losjes - - losjes, weeldrig en warm, alsof hij gansch omkoesterd
werd door een zaligheid van week dons. Er was niets meer te verlangen - een
streelende beneveling verdoofde alles.
De rug rilde kort en kromde tegen de warme muur. Toen viel de kin op de borst
en stuitte even op, - in een overweldigende slaap. Uit het natgeplakte vel van de muts
sijpelde sneeuwwater naar het baardje. Bij elke trillend-lange inademing zogen er
holten in de strakke wangen, rood gespannen over de jukbogen; elke korte ademstoot
plooide de dunne lippen slap naar buiten...
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Langs zijn geslonken gestalte en over de turf schakelden de schijnsels stil aaneen tot
geelroode evenwijdige lijnen; ze krompen of versmolten in het molmige schemerbruin,
als een vlam zacht uitglom, - of vergleden verschrikt en kruisten elkaar, als een
kolenblok achter de zwarte roosterstangen opflonkerde en brokkelde. En aan de wand
beefde weer zijn ineengekromde schaduwvlak...
- De pleister van sneeuw werd voor een der vensters weggestreken en dadelijk
daarna schuifelde Lubbert behoedzaam binnen. Hij struikelde over een turflaag; zijn
stok kletterde tegen de muur, - de musschen ontwaakten in hun lauwe schuilhoeken
en vochten met scherp gesjilp een kluwen van ruzies uit. Hij gloop woedend omhoog
naar 't lawaai en wachtte. Toen vroeg hij zacht en heesch:
- ‘Hé, Jelmer! kerel, ben je bevroren?’ En luider, om te probeeren, hoe vast de
slaap was:
- ‘Was 't gain putwoater, olle?’ Hij stiet hem even aan:
- ‘Je dooit al!...
Hij speurde rond. Voorzichtig hield hij het touw van 't uurwerk wijd uit, om het
over 't hoofd te stroopen, als dat opwipte... Zoo... met een voldane grijns sloop hij
weg.
Hìj zou nu dienst doen! En morgen aan de boekhouder die er 't eerst was, duidelijk
maken, nou - dat hij laat thuis kwam en toevallig door 't venster keek en geen geld
of niemendal voor zijn moeite wilde... Als de nachtwacht ontwaakte, kon hij hem
altijd nog zeggen, dat 't een goeie dienst was, - en dat hij zou zwijgen, zoolang 't hem
paste...
***
Jelmer schokte op, toen stokers en schippers het ketelhuis vol beweging zetten en
alle zeven vuren gonsden. Groote God, 't was dag! 't Was of hij in een diepte zonk
en alle gedachten hem verlaten hadden. En toen hij zijn klokje en de flesch aan de
kantoordeur vond, klaarde langzaam een vermoeden... Schuw als een nachtvogel
sloop hij naar buiten en groette niemand.
- ‘Heere, wat is Jelmer loat en wat kiekt hij sloerig’, fluisterden de
schippersvrouwen, die een bijt hakten en hem 's winters nooit bij daglicht zagen. Alles scheen hem in de windlooze, rustige, reine morgen dichterbij geschoven
door de hooge sneeuwvloed. In de korstige bovenlaag glimmerden kleine schilfertjes,
hel als zilver en diep tusschen de
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verbrokkelde wolken kaatste het glanzend blauw verblindend tegen zijn pijnlijke
oogen.
Hij voelde zich afgestompt, bang, vol zelfverwijt en schaamte. De wereld random
leek vreemd, opdringerig, vol ongewone geluiden. Hij hoorde veel stemmen; sloegen
ze de klinkhamer niet luider op de werf? Een stoomtram klopte over een wissel. Van
een dak gleed een wil blok; de doffe plof was duidelijk hoorbaar in de sneeuwstilte
van de blanke morgen.
Toen hij de hoek van de ringmuur omsloeg, geleek de hemel achter de heldere
helften der iepen door lange, blauwe lemmeten gespleten in reepen rood, oranje en
geel. Kantige wolkenflarden smoorden aan de kim nog het licht.
De opwekkende klaarte van de vrieslucht deed Jelmer nu alles wakker beseffen.
Als hij bij de directeur alles eens uitlei, openhartig; misschien dat veel begrepen
werd... kalmeerde hij zich zelf. Zijn angst voor de afloop doofde, - maar flitste
plotseling fel op, toen hij Lubbert voor 't huis een baan zag scheppen. Hij hield zijn
pas in, zooals een kind weifelt, op wiens weg een hond dreigend wacht. Toch wilde
hij zich beheerschen; hij voelde zich niet slagvaardig en zou zwijgen, norsch gesloten
blijven.
- ‘Zaik wèst?’ tartte Lubbert. Jelmer liet zich niet overrompelen.
- ‘'k Heb je 'n handje holpen vannacht, buurman... de heeren vruigen of je 'n knecht
had bie wanweer... hi, hi.’
Ondragelijk vaderlijk en vertrouwelijk wilde hij Jelmer op de schouder tikken en
hij fluisterde als troost:
- ‘'k Zeg nìks wat 'k nait wìl, heur!’
Maar verontwaardigd, kregel-behendig ontweek Jelmer hem met instinctieve
beweging. Al zijn weerstand rees op; de taaie wangen kleurden zacht aan de hoekig
gebeten kaken... Nu jong zijn en groot en krachtig! hem met de stok gleuven te
deuken, dof in het vleesch! Toen werd hij bleek en voelde zich zwevend gaan, en
met de oogen groot van open, ronde woede over de geniepiege macht van de
leeglooper, ging hij hem kordaat en minachtend voorbij.
Lubbert leunde lui op zijn schop.
- Jonge ja, wat stiekelig nog!’ schreeuwde hij uit breede borst en lachte er harde
geluiden uit op.
Jelmer hield zich sterk, - gaf zich niet bloot. Zonder naar zijn dochter te luisteren,
die koffie had opgewarmd, klom hij recht naar zijn
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slaapzolder. Een dikke sneeuwlaag verduisterde 't dakvenster - zoolang 't vroor, zou
't niet doorlekken.
't Mocht komen zoo 't wou; hij zou alles aanvaarden... maar die rooie spotter zou
niet in zijn plaats: al wat hij vermoèdde en al wat hij kon bewijzen zou er uit! Ernstig
en sterk, zonder aarzeling wou hij volvoeren, wat lang uit vrees verschoven was.
- ‘Scheie ploert!’ knarste hij, als hij dacht geklemd te zijn in de greep van grove
handen. Maar nu herwon hij de kalme zekerheid over zich zelf met zijn sterk besluit.
Toen maakte hij zich, narillend van overspanning, met opgetrokken knieën klein
onder het korte dek en probeerde zich warm te blazen.
***
Op de velden piekten de helgroene, steile stekeltjes van 't winterkoren nog door een
dunne, gespikkelde sneeuwlaag, maar alle wegen waren weer grauw en de
zachtgebogen sneeuwheuvels in de huizenhoeken waren weggedooid door de gutsende
regen, die nu uitdrupte - al vier donkere, plompe dagen lang, zonder een schuchtere
gratie van licht. Overal drukte rust; geen wilskrachtig beheerschte stilte, maar de
dommelige moeheid van leven dat na foltering in flauwe klopping vervliet. Het was
of de wind voor immer uit de schepping was gevaagd.
De laan lag onbetreden tusschen kleiïge bermen. De oude sporen krulden korstig
om; ze stonden vol water en geleken blauwe, verbogen rails, die ver in elkaar
kronkelden. Voor Jelmers huisje stonden de wilgen roerloos - schuin over het met
dooigaten doorboorde ijs en lieten de vettig glimmende vloeiïng langs de starre takken
sijpelen om knoesten en in de holen van hun modderzwarte koppen. Glinsterende
droppen rolden traag, met schokjes, over barsten en breuken van de sombergroen
gebronsde schors.
Voor Jelmer was 't een duistere week van angstig piekeren en gedachtenvolle
zwijgzaamheid geweest. De directeur had met indringende aandacht naar zijn verhaal
- hortend in de moed van zelfverweer gedaan - geluisterd, en toen alleen straf gezegd,
dat hij nu genoeg wist; maar verder had geen woord of wenk zijn twijfel gebroken.
Met gedweeheid, 't veinzen van opgeruimdheid en met veel ontwijken was thuis nog
een rateling van wrange verwijten voorkomen...
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En alle dagen werd het stommelen en rommelen in Lubberts kamer luider; klompen
bonkten op de vloer en 't was of de kinderen trommelden op holle kisten. Maar
nimmer kwam iemand te voorschijn bij dag, - in de regen! Toen Jelmer zich in de zware schemer klaar maakte, werd het droog en zelfs
bleekte er koud zonnelicht mat en metalig over de rimpellooszwarte plassen en gladde
heiningen, waardoor alles nog natter glom. Toen schoof Lubbert uit de wrakke hut
aan de zijgevel een lange turfkar op slingerende wielen en gebogen as naar buiten,
voor de huisdeur. En dadelijk daarop begonnen de drie jongens met hem kisten en
korven uit de gang te trekken; dikke balen bijeengerolde kleeren en roodgeruit
beddegoed, tafels, stoelen en veel dingen zonder naam zeulden ze over de drempel...
het werd een haastig sjorren en sjouwen, - en binnen waggelde grootmoeder doelloos
voor de vensters heen en weer.
Terstond ook veegden vingers ruitstreepen schoon aan de overzij en twee
buurvrouwen moesten juist even naar Jelmers dochter. Maar ze bleven staan met de
schorten over 't hoofd en bespiedden, begeerig naar wat vuiler mocht wezen dan de
roep was, het boeltje, dat al hooger in naakte armzaligheid op de kar stapelde.
- ‘Kiek oet... àl sleet en breuk...’ en ze klisten, vertrouwelijk voor een poosje,
samen.
Uit de gang trok een vunzige lucht, alsof daar kanaalstank gespaard was... Zou 't
dan toch waar wezen, dat er geen huur betaald werd? Ze durfden Lubbert niets vragen.
Hij had zich gestooten; de roode ontvelling brandde met treiterende prikkelingen en
maakte hem fel-nijdig. Droppen van een drooglijn, waaronder hij moest bukken,
lekten in zijn nek; - hij loerde naar de vrouwen.
- ‘Joa, wat 'n goudje; lap aan lap en polt aan polt!’
En toen Lubbert binnen was, vroegen ze een der jongens:
- ‘Tammo, woar gait dat noar toú, mien jong?’
- Noar 't Koekoeksnust - - in twee vrachten.’ Hij lachte als om een blijde
verandering.
Wel nou! kijk... ze hadden 't toch secuur!
- ‘'k Mainde anders, dat koekoeken nooit nustelden,’ zei de jongste geestig... Dàt
zou opluchting geven! Ze veerden nu al op - die vent wèg - en dan nog wel dáarheen!
Ze durfden zich nog niet gul uitvieren; hij wàs er nog!...
Als er geen woning leeg stond voor ongewenschte huurders, trok
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men af op die paar verregende plaggenhutten, omneveld nu, ver achter de
bouwgronden, waar de laan lager en lager gleed tusschen steil gestoken, kastanjebruine
veenwanden met knokig doode stronken van kienhout. Daar over de zompige heide
fluisterden alleen nog twee stumperig oude, grauwe dennen klagelijk met het
doorwoelde riet van 't dak - als berooide vluchtelingen, opgedreven door de steeds
verder snijdende ploeg -; en bij hun heel oude kennis zochten ze schuddend, in half
geprevelde herinneringen troost voor de meewarigheid van hun stervend, stram
bestaan.
Geen levende ziel zou er te beroepen zijn voor Lubbert en hij kon zijn latente,
lummelige kracht wakker maken voor 't zware graven en turven steken. Hij zoog aan zijn wondje, spuwde, vloekte veel, schold op de jongens en werkte
met woedende rukken, geprikkeld door de spottend-nieuwsgierige gezichten naast
hem.
Jelmer trok voorbij met z'n puntstok. Hij hield zich ernstig; deed of alles van zelf
sprak.
De gezichteinder werd weer vuil wollig gesloten en aan de klamme aarde kleefden
doffe dampen in de schemering.
De kar werd vol. Tusschen de stijve pooten van een omgekeerde tafel zat Grootje
in de hernieuwde regen geheschen, onder een groene paraplu met balijnen als balkjes,
en keek gelaten voorbij de roode punten van de zakdoek, die over 't hoofd huifde.
- ‘Die goeie sloof... ze mosten hòm...’
Lubbert gluurde wantrouwend naar de nijdige blikken der vrouwen. Hij schoot
snel rechtop, rood vergramd als een plotselinge, giftige ingeving hem een scherpe
zet zou doen zeggen - De vrouwen wachtten in dezelfde houding van verontwaardigd beklag.
Maar hij bukte weer en rukte zakken achteruit, om de kar evenwichtig te laden.
De haat, uit eigen onvrede en machtelooze nijd tegenover dat tartende vrouwvolk straks geheel onbereikbaar voor zijn woorden en vertoon -, vloekte hij hol uit tegen
de regen. Als 't nou kerels waren!... hij zou ze uiteen vegen als spinrag.
Ze riepen naar de overkant en lachten ironisch over hem heen naar Janne's
vinnig-aanmoedigend gezicht achter 't venster.
Daar schommelde ook nog ‘Slorre’ nader, met een jutezak als schort en twee halve
stuivers als grauwe woekeringen aan de slapen tegen heur ‘zinkings’ - de oude
sluipster die haar lippen mechanisch
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liet klagen over zich zelf en over anderen, maar tegelijk vol zure afgunst het verschil
berekende tusschen haar en de buren. Diè moest eens beginnen over Grootje...
Hij zweeg nog. De kleinste jongen kreeg de lantaarn om straks bij te lichten;
Tammo en Zebo grepen de lijn.
- ‘En nou komt hij moar aìn keertje weerom!’ huichelden de vrouwen, luid
sjachrijnig-lacherig tegen elkaar.
- ‘Moar 't haile oetspansel hèt hij veur zich allain’...
- ‘De stumper, woar mout hij nou noar kerk?’...
Maar ze weken achteruit, verschrikt door Lubberts geluid. De vuisten vlogen als
ballen omhoog, langs de ooren, alsof hij met hoornen wou stooten.
- ‘Weerom? weerom? wat anders, vette lellen!... Ja as 't dreug is; as 't branden wil,
brànden heur je - de haile lammenoadige zooi hier... Dan ken jullie mikmak je mìt
die geldduvel op de fabriek woar je van vreet, moar kloar moaken. Ik zel hòm de
huur pre-sentaiern!!
- En nou veuroet! allà!
- ‘Hij miè dat terrein verbaiden? Met polisie dreigen miè?’ lijmde hij er hoonend
bij, de kar opwrikkend met de buik.
Nu kraakte 't gore gevaarte langzaam door de leemig taaie grond, schimmig in
dook en deemster.
- ‘Hij bloast wat... windmoaker...’ zei, dapper nu, Slorre, die haar hoofdpijn vergat.
Kleumerig door de dooikilte klotsten de vrouwen rap over de plank naar huis, met
een felle vonkeling van spottende pret in de oogen, alsof zìjn schunnige aftocht en
leege bedreiging hàar zege was. Ze morrelden met de handen tegen elkaars heupen,
van genoegelijkheid, en hadden voor een week emoties genoeg....
Toen zoog de zon door één bloedroode ader het laatste teere licht terug uit het
groote grauw. Het aanhitsend geroep van Lubbert, alsof hij honden voortdreef,
verflauwde en in het verdikkende donker geleek het dansende lantaarnsprankje wel
het lokkend knipoogen van een sarrende satyr, die hem naar het zwijgende waterland
bande.
De vage, onvaste regendruiling suisde weer over het veld, dat zich afsloot van de
wereld, ongestoord in zijn eenzaamheid, zich zelve genoeg. - De volgende dag was 't stil naast Jelmers kamertje. Uit het dak lekte 't water in
pannen en potten zonder oor. Gestadig klokten de
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lage tonen. Buiten stroomde het door; het zink van de goten zong zacht na, versuffend
maatvast.
Nu was er vrede; het vragend-zorgelijk gezicht van Janne was weer gewoon koel;
haar stem had weer poezig geäaid... vaders verdienste bleef!
Nu hij besefte, vaster en geruster te bezitten, wat zoo dreigend nabij scheen hem
te ontvallen, werd hij gekoesterd door de stille vreugde zijner tevredenheid; gesteund
door een fierheid en dieper eigenwaarde, die hij wel nederig voor anderen verborg,
maar die toch lichtte in de straling zijner oogen, en hem een zelfbevochten, vrije
ruimte van leven verzekerde...
- Jelmer rustte ongestoord, - sliep zich weer warm en rood. - J. DIJKSTRA.
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Liedjes.
I
Ik ben niet alleen in het zomerwoud.
Een konijntje vlucht over de paadjes
En vlinderen fladdren in zonnegoud,
Als vallende bloesemblaadjes.
Een eekhoorn beklautert een ritslenden boom,
Een kraai laat wat vêeren stuiven.
Eentonig van weemoed, als liefdeloom,
Roekoeen er tortelduiven.
Soms komt er de scheper weerom van de hei
Met zijn blatende blonde schapen.
En nóg blondere kinderen komen voorbij
Om dorre takken te rapen.
En komt er geen scheper, geen sprokkelend kind,
Mij ontbreken geen lieve gezellen.
Ik ben teeder bevrind met den zomerwind,
Die het bosch een geheim komt vertellen.
Door de kruinen komt hij aangerend,
Met lisplen en suizen en zuchten.
Dán buigt hij de boomen tot loovertent,
Dan jaagt hij een wolk door de luchten.
En dan zijn er de spelen van schaduw en zon
En het tinklen en ruischen van regen. En soms lijkt me of ik God er wel voelen kon
En dan bid ik maar stil om zijn zegen.

II
Hoe komt er de lucht nu doorzongen
En geen vogel ver of na? Daar blaast een blonde jongen
Op een mondharmonika.
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Alleen tusschen 't geel van den hemel
En het geel van het korenveld,
Staat de jongen in 't ârengewemel,
Waarmee zijn blond versmelt.
Hij blaast maar een liedje in den avend,
Dat luidt zoo weemoedig en zoet,
Zoo innig, zoo lief en zoo lavend
Dat ik er naar luisteren moet.
Nu ritselen bloote voetjes
In het suizelend korenveld O blijf nog en blaas nog zoo zoetjes
Dat mijn wanhoop in tranen versmelt!

III
Hoe liggen de glooiende velden gespreid
Als bladen van een waaier!
Geen warmere kleurvlek, wijd en zijd,
Dan het blauw van een enkelen maaier.
De gesloten hemel is duivegrijs,
Rosblond is het haverkoren.
Het bosch lijkt de muur van een paradijs,
Door zonde voor eeuwig verloren.
De zandweg slentert, zoo bleek, zoo moe
Van 't betreden van vele schreden.
Waar liepen toch álle die schreden naartoe?
- Naar den muur van 't verloren Eden?
Ik lig in een boschje van eikenstruweel,
De velden geuren als tuinen.
Ik droom van 't bewegende gele fluweel
In het helm van mijn blonde duinen.
Tot de vliegende steen van een spelend kind
Mijn peinzen komt verstoren En al droomde ik mij krank en al weende ik mij blind,
Het verlêen is voor eeuwig verloren.
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IV
'k Ga mijn huis van verleden voorbij - ik ben moe.
O mocht ik er even rusten!
Maar het kent mij niet meer en de blinden zijn toe
Van 't vertrek waar zijn lippen mij kusten.
En de klimop is weg van mijn bloemenbalkon,
In de kamers gaan andere schreden.
O of ik het eindlijk vergeten kon,
Het huis van mijn droef verleden!
Het was er zoo zelden maar zonnig en blij,
Ik heb er zoo innig geleden.
Wàarom wil er mijn hart dan nog àltoos voorbij
Het huis van mijn droef verleden?
Zou mijn heimwee 't vermooien als avondrood
Verheerlijkt wel àldaagsche dingen?
Neen, ik weet nog mijn leed en verleden is dood
En ik kan er niet eens meer van zingen.
Maar wijl er voor mij nu geen toekomst meer is,
Niet eens meer een troostvol heden,
Zoo voel ik nog àltoos het bitter gemis
Van het huis waar ik heb geleden.

V
O was ik maar jong gestorven,
Een maagdeken blank en teer!
Hoe was ik onbedorven
Gegaan naar den hemel weer!
Nu hebben om aardesmarten
Mijn oogen te veel geschreid
En te vol werd de beker mijns harten
Met alsem van bitterheid.
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Nu kan er mijn hart niet gelooven
Aan vreugde na zóoveel leed.
Nu lijkt alles mij leeg daarboven,
Nu vraagt er mijn twijfel: - ‘Wie weet?’
Is de hemelbelofte geen logen?
Zal ik slapen voor eeuwig misschien? Zóoveel tranen verblinden mijn oogen
Dat ik nooit meer den hemel kan zien.

VI
Verwonderd vragen mij velen:
- ‘Is de aarde u niet mooi genoeg?
O waarom niet vroolijk kweelen,
Als een vogeltje, 'smorgens vroeg?’
Laat de herfstlijke bladeren geelen,
Laat bewolken het blauw, dat zoo loech,
Laat de sneeuw maar de paden verhelen Mij is de aarde niet langer genoeg.

VII
De boomen, die zijn zoo eerwaardig, zoo oud,
Zoo zwaar van de wijsheid van eeuwen.
Ik durf in het plechtige donkere woud
Mijn wanhoop niet uit te schreeuwen.
- ‘O boomen zoo oud en zoo vroom en zoo wijs!
Nu geeft mij uw vrede en Uw zegen
En wijst mij den weg naar het Paradijs!
Ik ben moe van gedool langs de wegen.’
Zij weten geen weg naar het Paradijs,
Zij schudden hun wijze koppen.
Zij geven mij enkel een vogelewijs
En ruischen en regendroppen.
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Zij lijken zoo machtig, zij wachten stil O zouden zij dáarom zuchten?
En blinkt er de bijl, die hen moorden wil,
Zij kunnen er niet voor vluchten.
Zij kunnea mij geven geen troost voor mijn wee,
Maar enkel berusting mij leeren.
O moet ik maar lijden mijn noodlot gedwee
En mag ik mij niet verweren?

VIII
De boomen bloeien, blank als bruiden,
Jacinthe-aroom doorkruidt de lucht. Met àl uw geuren en geluiden,
Verlangenwekster Lente, vlucht!
Het graan lijkt blonde meisjesharen,
De rozen bloeien vol en têer O Zomer! vel die wuivende âren
En breng mij snel het najaar weer.
Geborgen zijn de korenschoven,
't Omploegde land lijkt ros fluweel,
Vol zonnebloemen staan de hoven
En appels rijpen, rood en geel.
De morgenmist lijkt waas op druiven,
De regen ruischt, al 't groen wordt zwart O Herfst! laat wild de blaadren stuiven,
Leg koel uw handen op mijn hart.

IX
Nu dool ik, verweg van de boomen,
In de sombere grauwe stad En niets heb ik meegenomen
Dan een steen en een eikeblad.
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Een steen van de bruine heide,
Een blad van de gelende laan Alsof mij wat moois nog verbeidde,
Ben ik popelend heengegaan.
De ruischende lieve boomen,
Die zuchten verwijtend vaarwel.
- ‘Waarom blijf je bij ons niet droomen?
Wat lokt je in de stratenhel?
‘Wij wekten wel liefdeverlangen,
Het bevredigen deden wij niet.
Maar wij neurieden zoete zangen
En wij gaven je menig lied.’
- ‘O was ik’, verweet mij de heide.
‘Niet heerlijk en blij en ruim?
Wat lokt, of je iets mooiers verbeidde,
Je naar 't woelende barenschuim?
‘Van mij zal je heimwee droomen
In de sombere grijze stad.’ Niets meer heb ik meegenomen
Dan een steen en een eikeblad.

X
De hemel is grijs betogen,
De boomen zijn git en brons.
Geen kleur vertroost mijn oogen
Dan een wolk als flamingo-dons.
Aan den einder, omlijst van huizen,
Hangt de zon als een doode zoo wit.
Zij durven niet eens meer suizen,
Die boomen van brons en git.
Zwierf ik onder diezelfde boomen,
Toen ik blij met mijn liefde was?
Licht komt door de wolken loomen
Als een grijze regen van asch.
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Als in éen der gevloekte steden
Van een ijselijk Bijbelverhaal,
Daalt die regen van asch voor mijn schreden,
Maakt plaveisel en huizen vaal.
Valsch loeren de grijze huizen
Met hun blikkerende oogen van glas.
Als wanhoop blijft nedersuizen
Die grijze regen van asch.
Begrepen 't de menschen, die kalmen,
Zij vluchtten verweg van schrik.
Waarom blijf ik hier nog talmen
En zoek naar mijn vroeger Ik?
Nooit zal ik het wedervinden,
Verneveld is 't en vergaan De ruiten, als oogen van blinden,
Die staren mij wezenloos aan.
Waaróm ben ik hier gekomen?
De stad is vijandig en hard 'k Zwerf onder de bronzen boomen,
Alleen met mijn eenzaam hart.
HÉLÈNE SWARTH.
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Als de droom in droom vergaat.
(Vervolg).
II.
Voordat de hemel guldt en roodt,
Rijst uit het klare kimmediep
Het zeil van die nabije boot
Die nimmer binnenliep:
O vree waarvan de heete dorst
Al koeler laaft dan aardsche bron,
Ik weet, gij daalt niet in mijn borst
Dan met de laatste zon.
B.C. BOUTENS.

I.
De eetzaal van het Pension Regina in Rome, lag nog in morgenstilte.
Door de reten van de neergelaten gordijnen sprankelde zonneschijn; groen en geele
lichten dansten over de witte ontbijttafeltjes. Het servies, Fransch porcelein met een
parsemé van viooltjes, had iets intiems. het tafelgoed was fijner, dan in zulke
gelegenheden gewoonlijk het geval is. In het midden van ieder tafeltje prijkte een
glazen bol met verschgeplukte rozen.
Over alles lag een waas van welverzorgde, vriendelijk overwogen huislijkheid.
Roberta, de chef van de staf meisjesbedienden, in 'n parelgrijs morgenjaponnetje
en wit moesjesschort, kwam binnen met de post. Haar vlug, aan nauwe ruimte gewend
figuurtje, glippend tusschen de stoelen door, begon ze de brieven te verdeelen over
de tafeltjes, aandachtig speurend de meestal vreemde adressen.
Ziezoo, ze was er bijna....
Nog een brief.... een vierkant lila enveloppe, geadresseerd in 'n groote, zwierige
hand.... 'n vreemde postzegel.... Hollandsch? Ja Hollandsch zeker.... voor Signora
Seghers, ja, dat dacht ze wel.
Met stil behagen bekeek ze den brief, het chiffre aan den achterkant. Ze vond het
sjiek, zoo zou zij het willen hebben, als ze een groote dame was.... ze bracht het
enveloppe aan haar
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neus.... lekker was het geparfumeerd. Zou ie van een dame zijn.... of van een heer?
Ja, van een heer, dat eerder, verkoos ze romantisch.... Signora Seghers, die moest
wel....
Er kwamen logees binnen.
Vlug legde ze den brief op het tafeltje, tipte hem even ondeugend onder het
opgewipt servetje:
‘Si, si Signorina, deux cafés, tout de suite,’ ging ze de kamer uit.
In een oogwenk was ze terug met de blinkende, dampende kannetjes, begon, nadat
ze ze had neergezet, broodmandjes te vullen aan het buffet bij de deur.
Een oogenblik later kwam Agnes binnen.
‘Buongiorno,’ knikte ze in 't voorbijgaan, ’geen brieven?’ Haar oogen gleden
zoekend over haar tafeltje, niet ver van de deur.
‘Si, si,’ kwam Roberta, het servetje oplichtend met een schalks lachje.... ‘café?’
Agnes keek naar den brief zonder hem op te nemen.
‘Ja,’ antwoordde ze afgetrokken.
Roberta scheen teleurgesteld, ze draalde even, tripte toen de kamer uit met een
verontwaardigd airtje: zoo'n mooie brief en dan zoo weinig belangstelling!
Zoodra het meisje weg was, opende Agnes haastig-nerveus het enveloppe, het
stugge papier met haar borenden vinger verscheurend in alle richtingen, en begon te
lezen:
Lieve Agnes. Ik had je al dadelijk willen schrijven na je vertrek uit Perugia, maar
je liet geen adres achter en toen ik het eindelijk met veel moeite door je
huisbewaarders veroverd had, durfde ik haast niet meer. Ik weet zoo weinig hoe we
tegenover elkaar staan, na alles wat er gebeurd is. O, Agnes, je was dien avond zoo
streng tegen me, zoo vreeselijk hard. En Jaap consulteeren of ik wel zou durven, dat
gaat toch ook niet, daar zal je me gelijk aan geven; hij weet niet eens, dat ik je schrijf.
Maar, ik kan niet nalaten je nog eens te bedanken voor alles, wat je voor ons gedaan
hebt. Je moet niet denken, dat ik het niet op prijs heb gesteld, al kon ik er dien
vreeselijken avond niets van zeggen. Alles was toen zoo vreemd, net een benauwde
droom...,
Ik kan me gewoon niet indenken, wat er zonder jou gebeurd zou zijn. Ik heb nooit
begrepen dat Jaap zoo erg was, anders was ik nooit zoover gekomen, heusch niet.
Dat moet je geloven. Maar nu zal ik je geregeld vertellen. Toen ik dan dien avond
binnen-
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kwam, was ik het eerste oogenblik verbaasd, dat Jaap er zoo goed uitzag, zoo heel
gewoon en in z'n smoking. Maar toen hij me zag, keek hij mij aan als verwezen en
barstte toen in tranen uit; verbeeld je Jaap en huilen, zoo zwak was hij nog. Nu, toen
heb ik hem alles verteld, zooals jij me gezegd had. Ik geloof, dat hij nauwelijks
luisterde; hij streek maar steeds over m'n haar en zei: ‘Nu ja, 't is goed, 't is goed.’
Maar hij heeft het me heel makkelijk gemaakt. Hij is nooit op iets teruggekomen.
Soms benauwt het me bijna en had ik maar liever dat hij iets gezegd had. Zelfs dat
jij zoo ineens weg was, scheen hem niet te verwonderen. Heel gauw zijn we toen
naar Holland teruggegaan. Onze reis lijkt nu wel zoo goed als vergeten. Jaap sterkt
met den dag aan en zal wel gauw gewoon kunnen doen. Maar er is een ding, dat me
ongerust maakt: hij is nog niet vroolijk, zooals vroeger; 't is net alsof hij er soms niet
bij is. Dan heeft hij weer van die prikkelbare buien, gevolg van z'n ziekte natuurlijk
en ik weet wel dat hij het niet helpen kan. Soms ben ik wel eens bang, dat hij toch
iets vermoedt, maar dat kan toch niet. O, Agnes, zeg dat jij dat ook niet gelooft. Hij
weet niets, hij kan niets weten. Lena komt nooit meer alleen in z'n buurt en die
Italiaansche chauffeur is in Milaan achtergebleven. We zijn vandaaruit per trein naar
huis gegaan en hebben de auto laten nasturen. O, ik begrijp niet hoe ik ooit zoo heb
kunnen doen; ik houd toch zoo dol veel van Jaap; ik zou alles voor hem opofferen.
Weet je wel, dat ik soms verga van jalouzie om alles, wat jij voor hem gedaan hebt,
en dan op andere oogenblikken ben ik je weer zoo ontzettend dankbaar, wat een
geluk dat er zulke opofferende naturen als jij zijn, die niets vragen, niets verlangen.
Maar, God hoe kan je zoo zijn, ik kan daar gewoon niet bij. Ik moet er nu maar niet
meer over praten, niet meer aan denken zelfs, hè? dan komt alles het gauwste terecht.
Het kind is een schat, eigenlijk de eenige. die Jaap op het oogenblik uit z'n sombere
buien kan opwekken. Ik ben zoo blij voor je, dat je nog in Italië bent, gemet jij nu
maar veel van het moois, dat je ziet, dat is voor jou toch altijd maar het voornaamste.
Wat zijn menschen toch verschillend op dit ondermaansche, gelukkig maar. Nu weet
ik je niets meer te vertellen op het oogenblik. Dag, lieve Agnes.... een omhelzing
van je je liefhebbende Tilly.
P.S. Je bent toch niet meer boos op me? Ik zou dat zoo'n ellendig idee vinden.
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Agnes vouwde langzaam den brief dicht en begon te ontbijten.
Toen ze klaar was, ging ze terug naar haar kamer, inplaats van ineens dóór uit te
loopen, zooals ze gewoon was.
Wat een wonderlijk schepsel, dacht ze, terwijl ze langzaam de trap opging, haar
voeten loom op iedere trede.... wat een oppervlakkigheid, lichtzinnigheid bijna, wat
een gebrek aan gevoel, waar het haar, Agnes gold.... En toch, kwaad was ze niet....
ze hield wel van Jaap, daar viel niet aan te twijfelen. Maar hoever ze gegaan was
met dien anderen, of ze Jaap op den duur trouw zou blijven, wie zou het zeggen? Of
Jaap niets begreep, of zij zich niet verpraten zou.... en als het dan nog eens uitkwam,
wat zou Jaap dan.... wat zou zij....? Ze trachtte die vraag zoo dikwijls die bij haar
opkwam sedert haar vertrek uit Perugia nu veertien dagen geleden, van zich af te
zetten, kwam dan altijd terug op de zelfde gedachte.... in ieder geval, zij had het hare
gedaan, niemand kon meer van haar verwachten.
Gelukkig, de meid boven was klaar, dacht ze in een opwellende behoefte aan alleen
zijn.
Achter het wijde vierkant van het open raam, de gordijnen verweggetrokken, lag
frisch en rustig de kamer, wit-behangen, lichtgemeubeld, zoo stil-onopvallend,
nauwelijks meer dan een plekje Rome tusschen vier witte wanden, hoog boven de
tuinen van de villa Barberini. Alsof Agnes onwillekeurig niets aan die stemming had
willen verstoren, had ze maar weinig uitgepakt. Alleen bij het raam was een tafeltje
met haar boekenplank en schrijfcassette en een enkele vaas witte lelies. Rome kwam
binnen door het raam: vlakbij, drie étages diep, de tuinen van de villa, grenzend aan
het huis en verweg boven het groen de dom van St. Pieter, perlemoerig in het nog
diffuse licht van den ochtend. Daarachter lag de Janiculus met z'n enkele rij
pijnboomen, de reusachtige, zonneschermvormige kruinen door den afstand verfijnd
tot wuivende graspluimen boven het beeld van Garibaldi, dat leek op een looden
soldaatje uit een kinderspeeldoos.
Agnes maakte haar cassette open, nam er een tweeden brief uit, een brief van Jaap,
den vorigen avond ontvangen. Hoe hadden ze bijna gelijktijdig kunnen schrijven,
waar had Jaap van zijn kant haar adres vandaan gehaald? Dat hij evenmin wist van
Mathilde's brief als zij van den zijnen, was duidelijk en kwam Agnes niet
verwonderlijk voor.

Groot Nederland. Jaargang 16

610
Geleund tegen den vensterbank herlas zij het korte briefje en ze was even verwonderd,
dat ze het bijna kende van buiten.
Ze was er blij mee, weemoedig blij, zooals een moeder blij is met een bericht van
een heel lief kind, dat haar wat ontgroeid is. Want ze hoorde al niet meer bij hem.
Ze voelde zich veel ouder dan die weken in Perugia, meer Jan's weduwe, droeg weer
bijna enkel zwart, zonder voorbedachtheid, omdat het zoo vanzelf kwam.
Liefste zusje, schreef hij. Eindelijk heb ik je adres. Natuurlijk had ik wel eerder
maatregelen kunnen nemen, om het uit te vinden, maar ik wilde me niet opdringen
aan je zelf verkozen eenzaamheid. Ik dacht altijd, dat je wel iets van je zou laten
hooren. Aggy, waarom ben je zoo ineens weggeloopen? Ik.... wij hadden je nog zoo
noodig. En jij, je moet je ook verlaten voelen, al houdt je je nog zoo groot; ten slotte
is het toch niets voor jou zoo alleen in Rome. Maar allereerst moet ik je bedanken,
Agnes, uit den grond van m'n hart bedanken voor alles, wat je voor ons gedaan hebt.
Ik geloof, dat ik er zelf nauwelijks den omvang van beseffen kan: ik kan m'n
gedachten nog niet verzamelen.... 't is alles nog als een droom.... een benauwde of
een gelukkige droom, ik weet het niet.... misschien wel een benauwde droom, met
heel zoete momenten.... Ik kan er nog niet uitkomen, weet je; ik voel me prikkelbaar,
ongelukkig en toch weet ik, dat alles goed is, goed moet worden tenminste, als ik
maar eerst tot klaarheid kan komen. Til doet erg haar best, ze is lief en geduldig met
al m'n grillen. Maar ze is zelf ook overstuur, geloof ik, zenuwachtig en gejaagd. O,
als jij maar eens kwam met je zalige kalmte, je rustige waardigheid. Maar dat kan
zeker niet, ik moet nu maar verder alleen doorploeteren. Aggy, ik heb een gevoel,
dat jij altijd als een beschermengel boven m'n leven gestaan hebt, vooral den laatsten
tijd, maar vroeger ook, vroeger evengoed.
Kleine Catharina van Siena, als jij niet.... maar je weet het wel, je weet het allemaal
heel goed, wat ik je ook zou kunnen zeggen.
Toe, schrijf eens wat, laat eens iets van je hooren. Ik verlang er zoo naar. Geloof
me zooals vroeger en voor altijd: Je van harte liefhebbende pleegbroer, Jaap.
Ze keek droomerig uit over de tuinen, zonder te zien.... Ja, ze moest iets
antwoorden; aan Mathilde ook. Maar wat en hoe....? Jaap en Mathilde wisten blijkbaar
niets van elkaars schrijven....
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een brief aan beiden samen en dan hun beider bericht aan haar, Agnes negeeren.
Maar dat was zoo moeilijk, wat kon ze zeggen, dat een van hun drieën ook maar in
de verste verte voldoen kon. En ieder afzonderlijk, in 't geniep? ze kon daar geen
middel op verzinnen en dan waarom dat achterbaks geknoei, al had ze er iets op
bedacht. Misschien dan maar een briefkaart, maar dat was zoo koud, zoo ten eenen
male onpersoonlijk.... toch nog maar de beste oplossing, om te beginnen, ze kon dan
altijd later verder zien. Als ze eens een prentbrief kaart nam en die met zorg uitkoos?
Iets, waar zij bijzonder veel van hield of een lieveling van Jaap.... maar dat was wel
hetzelfde, ze waren het bijna altijd eens over zulke dingen.
Ze deed haar cassette open, rommelde zoekend in haar verzamelíng briefkaarten.
Een onderdeel van de Sixtijnsche kapel? neen prachtig, maar wat afgezaagd in
reproductie.... alleen misschien de Creazione dell uomo, maar dat zei niets in dit
geval. Was er niets persoonlijkers, iets dat Jaap.... hier, de hemelsche en profane
liefde van Titiaan.... ze aarzelde.... neen dat was toch niet geschikt, dat vooral niet.
De Pietà van Michel Angelo? De Madonna, de teedere moeder, die op haar knieën
droeg het lijden van heel de menschheid in het doode lijf van haar geofferden zoon?
Was dat niet iets, bezon ze zich langer. Een zachte glans kwam in haar oogen; het
was, als voelde ze diep in haar innerlijk wezen van verweg en heel eerbiedig, een
geheimzinnige verwantschap met die moeder van medelijden. Kon haar beeld niet
de draagster zijn van een stille boodschap aan dien jongen, dien zij.... Maar wat zou
Jaap hiervan begrijpen, onderbrak ze zich. Ze wist zelf al nauwelijks meer wat ze
gemeend had, hoe haar opwellend gevoel om te zetten in redelijke gedachte. Neen,
dat was te subtiel, te gezocht, eigenlijk profaan, waanzin bijna.... Ze bladerde verder.
Het ééne cartonnetje na het andere ritselde uit haar hand in een hoop op de tafel.
Hier, de Venere Genitrice.... neen, dan die andere, schoot haar plotseling te binnen:
de Venus uit de Termen van Diocletianus. Ja, hier was ze al.... dit was wat ze zocht:
de wedergeboorte van Venus, een prachtig stuk plastiek, dat Jaap bewonderen moest,
wel het schoonste, dat ooit de Grieksche kunst had voortgebracht; dat ranke vrouwelijf,
naakt in haar doorschijnende sluiers oprijzend uit een door nymphen gespannen
draperie, frisch en zuiver, als een opbloeiende bloem uit een bad van dauw en
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maneschijn. Een wedergeboorte, dat was wat ze zocht.... dat was, hetgeen te brengen
was in verband met hun eigen leven.... Jaap zou dat begrijpen: zoo moesten ze alle
drie worden wedergeboren.... uit het verleden maken een beter heden. Misschien zou
Jaap hieruit voelen wat ze van hem verwachtte.... zijzelf was al op den goeden weg....
als Venere had ze zich al uit het duister losgemaakt, ging met moedige oogen den
nieuwen dag tegemoet. Ze zou zwijgend hem troosten door dit aanbiddelijk schoon
kunstwerk.... zonder een enkel woord, zou ze hem den weg wijzen z'n evenwicht te
herwinnen in liefde voor onvergankelijke schoonheid, zooals zijzelf gepoogd had,
was het op andere wijze, dan Mathilde bedoelde.
Aan de adreszijde van de kaart, op de opengebleven helft, schreef ze een simpelen
groet uit Rome, een vriendelijk woordje aan Mathilde, zei, dat ze hoopte op spoedig
bericht omtrent Jaap's gezondheid, gaf ten slotte haar adres, beider schrijven
negeerend.
Ze deed de twee brieven in haar taschje van grijs chevreau, haar eigen briefkaart
in het buitenzakje, schoot haar mantel aan en ging uit.
Het was laat geworden. Te laat om nog naar de Via Giusti te gaan, waar ze op
aanraden van een harer medepensionaires, die het tafeltje naast haar had en die ze
nu en dan sprak, toeschouwster was geworden van het Montessori schooltje in het
klooster van de Soeurs Franciscaines de la Mission de Marie. De studie, waarin ze
al gauw was gaan belangstellen, had haar door de eerste dagen van eenzaamheid in
Rome heengeholpen
Morgen zou ze zich bij de Mère Supérieure verontschuldigen.
Langzaam, tegen haar gewoonte, liep ze de straat af, besluiteloos hoe zich nog
haar gebroken morgen ten nutte te maken.
In de Via Nazionale, bij het hotel Quirinal postte ze haar briefkaart, las hem eerst
nog eens over.... hoe koud, dacht ze, hoe onhartelijk, wat zou Jaap ten slotte begrijpen
van hare dwaze fantasieën.... enfin, misschien toch maar beter zoo.
Ze bleef staan bij de halte van de tram, aarzelend, wist nog steeds niet wat ze doen
zou. Ze liet een paar trammen voorbijgaan.... nu die waren toch stampvol. Ze hield
niet van trams, boemelde liever door de straten van een vreemde stad, nu dit
opmerkend dan dat.... vooral den laatsten tijd bekroop haar een schuchtere
verlegenheid, als ze een tram wilde aanhouden.... ze had vooral iets tegen een
Romeinsche, altijd vol en roezig.... waar je meest
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achterop moest blijven staan op het stampvol balkon en dan bij het verlaten ervan
vooruit geperst werd, volgens consigne, verliezend in het gedrang de stemming van
het pasgenotene.
Telkens, wanneer ze op dit punt van de Via Nazionale kwam, waar haar straat
hellend op uitliep, bij den banaal-drukken gevel van het Hotel Quirinal, de draaiende
glazen deuren voortdurend in beweging van in en uitstroomende menschen, dacht
ze terug aan haar eerste dagen in Rome.
Ofschoon ze telegrafisch een kamer besteld had in het Pension Regina, en bericht
ontvangen had, dat ze gewacht kon worden, was het pension bij aankomst overvol
gebleken.
Met Romeinsche luchthartigheid had Signorina Pallotti uitgelegd, hoe er op het
laatste oogenblik gasten gebleven waren, die reeds hun kamers hadden opgezegd....
de Signora moest maar een paar dagen in een hotel gaan, ze zou bericht krijgen,
zoodra er plaats was, overmorgen, misschien morgen al.
Zonder veel te zeggen, had Agnes zich laten brengen naar het Hotel Quirinal vlak
bij. Signorina Pallotti was zoo een-en-al lieve beminlijkheid, dat ze het onwellevend
gevoeld had, de zaak niet even eenvoudig op te nemen, als die werd voorgesteld, het
was zoo door en door Italiaansch.
Het was haar daarbij volkomen onverschillig geweest, waar ze terecht kwam.
Na haar overijld vertrek uit Perugia, was ze naar Rome gegaan, omdat dat nu
eenmaal op haar oorspronkelijk reisplan stond, zonder enthousiasme, zonder
belangstelling zelfs.
Het lag volstrekt niet in hare bedoeling, na het gebeurde met de van der Heims,
als een romanheldin van het tooneel te verdwijnen, maar ze begreep, dat ze niet meer
noodig was, en dat, zooals de zaken nu stonden tusschen Jaap en Mathilde, haar
tegenwoordigheid de toestand slechts ingewikkelder kon maken, dan die al was.
Pas toen ze 's avonds, wat zielig met een boek, gezeten had in den bijna leege hal
van het hotel - ergens in een zaal zong een vrouw coloratuurmuziek - had ze zich
afgevraagd of ze niet beter gedaan had terug te gaan naar den Haag, om in haar
gewone omgeving tot zichzelf te komen.
Eindelijk had ze het gezang niet meer uit kunnen houden. Ze was niet muzikaal,
ofschoon ze hield van sommige muziek, die ze meer voelde dan begreep en die altijd
in stemming moest zijn
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met iets in haar eigen ziel. Ze voelde niets voor coloratuurzang en de gorgelkweelende
stem maakte haar dol. Ze was opgestaan om te zien, of ze die van dichtbij beter
verdragen kon. Maar ze had om den hoek van de portière gezien een groote, dikke
vrouw gekneld in staalgepantserde japon, zwaar en fatsig, als uitgezet van te lang
gespaarden adem.
Toen was ze, haar zenuwen gespannen, de Via Nazionale opgeloopen, de Via
Nazionale, die haar nooit aangetrokken had, maar die haar nu minder bekoord had
dan ooit, met meer bioscopen, meer verlichtte kapperswinkels, café's en apothekers
en meer ratelende trams, dan de eerste maal op haar huwelijksreis. Het nieuwe paleis
van de Arti Moderne, onwezenlijk, als een tijdelijk tentoonstellingsgebouw had haar
onaangenaam verrast. De tramtunnel, die sedert kort onder het Quirinaal door, dit
gedeelte van de stad verbond met de omgeving van de Piazza di Spagna, was als het
ware dreigend op haar aangekomen met z'n helle licht en ratelend lawaai.
Ze had medelijden met zichzelf gehad, voelde zich een zielige, kleine schaduw,
voortijlend door al dat licht en beweeg, ze wist niet waarheen, weg van dat groote
hotel, waar ze niemand kende, weg van die gorgelende vrouw, weg van het leven,
dat achter haar lag, als een benauwing.
Eindelijk was ze stilgestaan onder een blinden muur. Hoog, op een terras boven
den muur uit, waren schimmen van boomen, tegen de sterrenlucht:... de tuinen van
de Villa Aldobrandini, bezon ze zich. Dat was plotseling geweest als een troost....
een troost van herinnering aan haar eerste komst in Rome, met Jan.... twaalf jaar
geleden.
De dag van aankomst ook, toen na de teleurstelling van het hotel Continental bij
het station en de Via Nazionale, de hangende tuin van de Villa Aldobrandini haar
geweest was de openbaring van de eeuwige stad.
Toen, met die herinnering, als een troost om haar vermoeide denken, was ze
langzamer doorgeloopen tot het Forum Trajanum. Uit het winkellicht en tramgeratel
kwam de duistere stilte van de Piazza del Forum Trajanum als een verademing. De
bijna op gelijke hoogte geknotte zuilen stonden rondom den kolom van Trajanus als
een verwoest kegelspel van reuzen waarvan slechts de koning gespaard was gebleven.
En weer had ze zich, als de dag van gisteren
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voor den geest gehaald, hoe ze op deze zelfde plek gestaan had met haar man. Hoe
hij z'n armen om haar heen had geslagen, beschermend, omdat ze bang was geweest
als een klein kindje, om te spelen. Hoe Jan gelachen had om haar ontgoocheling,
toen ze gemeend had, dat deze koude nauw-ontgraven ruïnes waren Het Forum, Het
groote Forum van de Keizers, waarvan ze zooveel jaren had gedroomd.
Nog geen veertien dagen geleden had ze gestaan op dezelfde plaats, haar oogen
geboord in de hemelhooge kolom, die niets scheen dan een schim in den nacht, een
ondoordringbare kolom van rook. Waren al die jaren niet een droom geweest, was
die reus wel iets anders dan een stofwolk opwarrelend uit een hoop puin?
En zij? wie was zij?
Wat deed ze hier rond te waren tusschen schaduwen van het verleden?
Ze had zich heel eenzaam gevoeld.
En ineens had ze haar rechterarm geslagen achter haar rug om en haar linkerhand
vast gesloten om haar arm, zich pogend wijs te maken, dat Jan nog altijd haar middel
omvat hield. Toen was het tot haar doorgedrongen, dat ze voor het eerst, na weken
zoo sterk aan hem gedacht had.... niet meer na dien avond langs het meer van
Trasimene, schrikte ze. Het was geweest een opwellende wroeging, dat ze zoolang
hem bijna gesloten had buiten haar gedachtensfeer. Maar daarna was het over haar
gekomen als een wonderbare rust, het gevoel veilig en vertrouwd, dat ze nog altijd
van hem was, bij hem hoorde.
Ze was teruggeloopen langs de Via Nazionale, waar de winkels één voor één zich
slooten, waar de trammen liepen met grooter tusschenpoozen.
Ze keek kalm naar de sterren.
Daarna was alles meegevallen.
Twee dagen later had ze reeds bericht gekregen, dat ze gewacht kon worden in
het pension. Ze was er tevreden. Maria Pallotti was voorkomend voor haar gasten,
de omgeving smaakvol, de bediening goed verzorgd. Wat bouw betrof was het een
echt Italiaansch pension en de keuken was Italiaansch, maar voor het overige had
het zich aangepast aan de behoeften van een cosmopolitisch, ofschoon grootendeels
Engelsch publiek. Het besloeg twee étages van een enorm modern palazzo, te bereiken
door de wijde schemerblanke hal van
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de benedenverdieping, langs breede wit marmeren trappen. De kamers waren kleiner
afgeschoten voor het praktisch gebruik. De drie zitkamers, grenzend aan de eetzaal
hadden de vriendelijk-knusse, wat popperig smaakvolle atmosfeer van 'n Engelsche
drawingroom. De slaapkamers aan den achterkant, waren modern ingericht en hadden
het mooiste uitzicht van Rome.
Agnes, met haar van nature gemakkelijk aanpassingsvermogen, was er zich thuis
gaan voelen. Ze verkeerde nog steeds in de stemming, die over haar was gekomen
op dien eersten avond, in het Forum van Trajanus.
Als ze een enkele maal dacht aan de van der Heims, hoopte ze eerlijk dat het goed
zou blijven gaan tusschen man en vrouw. Jaap was zeker al lang weer gekomen onder
Mathilde's bekoring, had haar niet meer noodig. Soms verlangde ze iets van hen te
hooren, had spijt dat ze haar adres niet had achtergelaten, dacht er even over zelf te
schrijven, maar kwam er toch niet toe.
Maar meestal dacht ze nauwelijks aan hen.
Ze genoot van wat ze zag, leefde verder in haar verleden, zich telkens kleine
voorvallen herinnerend uit haar reis met haar man, in verband met dingen, die ze
ontwaarde om zich heen.
Was soms een weemoed in haar, een vaag verlangen naar ze wist niet wat, dan
troostte ze zich met de gedachte, dat zij haar tijd gehad had. Ze was zijn weduwe,
dacht ze telkens, vooral wanneer ze 's morgens voor haar spiegel zich kleedde in haar
zwarte japon, de zilveren haren ontdekte, die fijn begonnen te schitteren boven haar
slapen. En verre van dat dit bewustzijn haar drukte, werd 't in haar een steeds diepere
kalmte, een sereniteit van berusting.
Ze had zich die eerste veertien dagen in Rome ten nutte gemaakt om zich in dien
chaos van Rome een zeker milieu te scheppen, waarin ze zich min of meer thuisvoelde.
Onwillekeurig verkoos ze die dingen, waartoe haar meer naar het intieme gekeerde
natuur en fijne, maar wat eenzijdige smaak zich het sterks voelde aangetrokken.
Ze verkeerde dan bij oogenblikken in den waan, Rome vrijwel te kennen, zooals
bij veel menschen na een kort verblijf in de eeuwige stad, het geval is. Haar verstand
overtuigde haar dan wel weer spoedig, dat ze er zoo goed als niets van afwist, maar
die fictive vertrouwdheid met haar omgeving, waarin ze zich gaarne
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verbeeldde, gaf haar het gevoel van veiligheid, van zich geborgen weten, waaraan
ze behoefte had....

II.
Ze had zich haar aankomst dien avond herinnerd in heel korte trekjes, nog steeds
staande tusschen de brievenbus en de ingang van het hotel, besluiteloos, wat ze doen
zou.
Pas toen een paar jongens dicht langs haar heen scheerden, brutaal een grap
roepend, die ze niet verstond, begon ze te loopen in de richting van St. Maria
Maggiore.
De straat helde geleidelijk op naar het Esquilino en ze liep, met minder veerkracht
dan haar eigen was, wat moe en lusteloos van het lange dralen, poogde ze zich wijs
te maken.
Aan haar slappen arm bungelde het boodschappentaschje, vreemd licht met niets
dan haar beurs en zakdoek en de beide brieven. Waarom droeg ze het mee? Ze had
het meestal niet bij zich, als ze niet dacht wat te koopen onderweg. Waarom wist ze,
als ondergrond van haar denken, onafgebroken de twee brieven in het binnenzakje
van grijs moiré?
Aan het eind van de schaduwstraat, lichtte op het zonneblakerend Esquilinoplein,
de achtergevel van de hoofdkerk, gedeeld in tweeen door de marmeren obelisk van
Augustus. Op een troon van breede trappen verhief zich de kerk, als een wereldsch
monument op een voetstuk. Agnes hield niet van St. Maria Maggiore. De kerk deed
haar altijd denken aan een Kurzaal, waarvan de rotonde van het koor het tooneel
uitmaakte; de beelden en koepels behoorden bij een wereldsch gebouw, een
zegevierend, paginistisch paleis.
Ze liep achter de kerk om, sloeg een nauwe straat in en schoof achter een armelijke
vrouw met een kindje de deur binnen van Santa Prassede.
Het was een kleine kerk, die weinig in het oog viel, teruggedrongen in schaduw,
door den overheerschenden bouw van de hoofdkerk. Armoedig en somber was het
een vergeten juweel, waarop Rome eeuwenlang geen prijs had gesteld.
Maar telkens, als ze nog wat tijd over had, was Agnes er binnen gegaan.
Ze had onbewust uit die honderde kerken St. Prassede uitgekozen voor haar
bedehuis, haar eigendom bijna.
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Ze was een van de oudste kerken van Rome, al genoemd in 491 en gewijd aan de
heilige Praxedes, die gastvrijheid verleend zou hebben aan den apostel Petrus.
Op het eerste oog, na het felle licht van de Piazza St. Maria Maggiore, scheen de
kerk donker. Maar allengs begon ze te lichten, als van een bovennatuurlijk schijnsel
uitstralend uit het hart der kerk zelf, uit de blauw en gouden mozaïeken. Weinig
kaarsen brandden, want er was geen rijkdom aan geld in St. Prassede.
Tijdenlang had Agnes gestaard naar de prachtmozaieken van den absis, geknield
op een bidstoeltje. Ze knielde gaarne in een kerk, ofschoon ze niet Roomsch was, en
er was in haar devotie evenveel kunstvervoering als religieuse aanbidding; ze had
geknield voor Christus omgeven door St. Prassede en andere heiligen, voor het Lam
Gods in den glans van de zeven kandelaren, voor de vier-en-twintig ouderlingen, die
zoo wonderlijk strekten hun lange armen tot hun armen vulden den boog van het
gewelf in een zegenend gebaar, waaraan geen einde was. Ze knielde ook voor den
langen optocht lammetjes, heel blank en heel teer voorbijwolkend in een gouden
veld voor de voeten van Christus, totdat haar moegetuurde oogen niet meer
onderscheiden konden en het was geworden een warreling van blauw en goud en
groen en wit, een schittering van goud en juweel.
Dan was ze opgestaan en strekkend haar stijve knieën, langzaam de kerk
omgedwaald, tusschen de kolommen van graniet en de mosaïekgeïncrusteerde pilaren.
Ze was dan blijven stilstaan bij de kolom, waaraan Christus zou zijn vastgebonden,
om gegeeseld te worden, achter een hek van kostbaar smeedwerk. Ze draalde bij den
steen Waarop St. Prassede geslapen had, bij haar ruw-houten tafel en stoel. Het waren
meer nog die vrome herinneringen van zoo tragischen eenvoud, door een naïef geloof
geheiligd, die haar trokken naar de kerk, dan de gouden mozaïeken, die ze ook wel
vond op andere plaatsen, overal in Rome.
Ze had zich tot nu toe rustig en vertrouwd gevoeld met de dingen, die haar hier
omringden. Maar vandaag, hoe ze probeerde, kon ze haar gemoedsevenwicht niet
vinden. Ze kon niet in voeling komen met de dingen om haar heen. De mozaïeken
schitterden in haar moeë oogen, schrilonrustig, vijandig bijna. Ze had geen devotie
voor de heilige herinneringen van de kerk, die haar anders
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aandoenlijk voorkwamen, simpele getuigen van abnegatie en lijden.
Ze schenen haar nu van een bijna ergelijke naïviteit, van allen zin ontbloot.
Ze zocht eerlijk wat het zijn kon, de oorzaak van haar ontstemming voelend in
zichzelf.
Had ze zich zooeven te diep ingeleefd in de herinnering van haar aankomst? de
knaging van haar eenzaamheid? Haar strijd van toen, toch zoo spoedig gewonnen?
Maar was dat wel zoo...? Was dit overwinning, of had ze zich wat wijs gemaakt, had
ze zich laten afleiden door het nieuwe van haar omgeving.... had ze zich opgewonden
tot een denkbeeldige bevrediging door de abnormale omstandigheden van den laatsten
tijd zelf?
Was ze niet die verloopen weken geweest, als een teeringlijder, die in de verhooging
van zijn koorts, meent gezond te zijn?
Een vrouw streek dicht langs haar heen, vroeg met geheven hand om een aalmoes.
Werktuigelijk opende ze haar taschje, voldeed aan de bede. Haar oog viel op de
brieven, het lila enveloppe van Mathilde boven, daarachter tegen de voering van de
tasch het witte couvert van Jaap, eenvoudiger, meer zakelijk.
Ze ging zitten op een stoel, nam zijn brief uit het zakje, spreidde hem uit op haar
geheven knie.
Zonder te lezen vervolgde ze hare gedachten, nerveuser, boos op zichzelf: Wat
wilde ze dan eigenlijk.... alles ging immers goed.... hij was tevreden, Jaap.... voldoende
erkentelijk voor wat zij gedaan had....
En ineens ontwaardde ze met schrik, dat ze onwillend haar stemming in verband
had gebracht met Jaap's brief.
Ze las hem nog eens over. Het waren woordelijk dezelfde zinnen van nog geen
uur geleden en toch.... en toch....
Ze rilde even, trok haar bont vaster over haar schouder: Wat is het koud in die
kerken, in 't voorjaar, dacht ze.
Hij is toch tevreden, dacht ze een oogenblik later, maar ze was zoo weinig zeker
van zichzelf, dat ze behoefte voelde de woorden te herhalen, als konden ze haar
gerust stellen.
‘Tevreden’, prevelde ze zacht voor zich heen, ‘waarom zou hij niet tevreden zijn....’
Het bedelvrouwtje, dat weer voorbijkwam, dacht, dat ze bad.
Maar ze voelde diep in haar ziel, dat het niet waar was, dat hij niet tevreden was....
het niet kon zijn....
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En dat het dat was wat haperde....
Ook bij haar....

III.
Den volgenden morgen belde Agnes aan de poort van het klooster van de Soeurs
Franciscaines de la Mission de Marie.
Een non deed open, groette met een blanken lach van tot gewoonte verstarde
vriendelijkheid.
Agnes vroeg naar de Mère Supérieure.
Ze had een zaak met haar te behandelen in het belang van een der vluchtelingetjes
uit Sicilie, die na de aardbeving in het klooster waren onderdak gebracht.
De non ging haar voor naar het bureau van de moeder overste, een koel wit
vertrekje, waar de zon siepelde door dichte jalousies en lichteffecten tooverde op de
witte wanden versierd met een Japansche teekening van bloemramken en vogels.
Na een oogenblik kwam ze binnen, 'n vlottend schimmetje door de kamer van
getemperd gouden zonneschijn op gedruischloos, witte voeten.
Ze nam Agnes' handen in beide de haren, drukte ze even tegen zich aan met een
streelend-lieven lach.
Ze was er gisteren niet geweest, toch niet ziek?
Neen, neen, ze had zich wat verlaat, anders niet.
‘Heusch niet?’ drong bezorgd de non.
Neen, neen, werkelijk niet. Er was niets. Ze had nu maar even naar haar gevraagd,
om het geld te geven voor Guido.
O, ja, zoo lief van haar zoo belang te stellen in het kind, dankte de moeder overste,
terwijl ze het geld glijden liet in de opengekierde lâ van haar marquetterie bureau.
Een lief kind Guido, een veelbelovend kind.... trouwens alle kinderen waren lief,
als je maar goed ermee omging.
Er was in die weinige dagen, sedert Agnes voor het eerst de moeder overste gezien
had, als een geheimzinnigen band gelegd tusschen die twee vrouwen, affiniteit van
twee fijnbesnaarde vrouwenzielen, die elkander te begrijpen scheenen, zonder elkaar
te kennen, ondanks haar beider zeer verscheiden levens.
De Mère Supérieure was, als de meeste nonnen in het klooster, van oude fransche
familie, wist Agnes. Meer had ze niet van haar
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gehoord en ze zou nooit gedroomd hebben haar te vragen naar haar afkomst en
verleden.
Agnes was protestant van geboorte, maar ze miste in den dienst van haar kerk de
poësie en warmte, waaraan ze behoefte had, en ging er zelden meer heen. Ze vond
in de Roomsche kerk, waarvan ze in den grond weinig afwist iets van de religieuse
uiting, die haar geloovige ziel toch op den duur moest missen. Ze bleef opzettelijk
aan de oppervlakte instinctmatig voelend, dat veel haar als vormendienst zou hebben
afgeschrikt, was ze er dieper in doorgedrongen.
Ze omhulde haar protestantisme als het ware in een sluier van katholieke bekoring
en schoonheid.
Ze had, als de meeste menschen, die weinig met Roomschen in aanraking zijn
gekomen, een bijna huiverigen eerbied voor wie zich gewijd had aan de Heilige kerk,
zij het een bedelmonnik, een eenvoudige novice of hooge prelaat. Ze sprak ze allen
onverschillig hun rang aan met de bescheidenheid van een biechteling.
Hoeveel te meer moest ze dan niet zien de Mère Supérieure van de
Franciskanernonnen in een waas van mystieke bekoring, als ze tegenover haar zat
in dat blanke, gouddoorgloorde kamertje, tegen den witten wand met bloemen en
exotische vogels, de twee stille handen gevouwen in den schoot, het bovenlijf zacht
gebogen naar haar toe. Ze leek een ivoren madonnabeeld, een aureool van zon om
haar gezicht, dat een enkele fijn-geteekende rimpel slechts mooier vermocht te maken,
aandoenlijker. Boven het voorhoofd was de roomwitte sluier strakgespannen, als in
een rechthoekig kapje, onder de kin gevouwen in soepele plooitjes, heel fijn, als de
geplooide kelk van een nauwontloken bloem. Op het weekwollen kleed, met
afhangende, vleugelwijde mouwen, lag enkel een ivoren kruis en den ivoren
rozekrans....
‘Nietwaar, u is het toch met me eens, dat de beste manier om het geld te
gebruiken....’
Agnes betrapte er zich met schrik op dat ze niet had geluisterd.
‘Ja, ja zeker,’ aarzelde ze, trachtend uit de laatste woorden, die nog dreunden in
haar hoofd op te maken, waar het om ging.
De non, bekommerd, zag haar van terzijde aan.
Wat scheelde er toch aan vandaag? Toen ze zag dat Agnes niet gestemd was tot
vertrouwelijkheid, praatte ze door, als niets vermoedende.
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Over Agnes' nerveuze gedachten kwam een gevoel van kalmte neerstrijken, van zich
thuisvoelen, iets van nog-altijd-hier-wel-terechtte-kunnen, een toevlucht binnen die
koel-witte muren, als de drang van het leven haar te zwaar zou worden, als haar
eenzaamheid grooter zou zijn dan ze dragen kon.
En toch was ze zich duidelijk bewust, dat ze zich overgaf aan de meesleepende
bekoring van die vrouw tegenover haar, zonder ooit den ernstigen wil te kunnen
koesteren, haar leven te geven in abnegatie, zooals zij gedaan had.
Om haar wat af te leiden van een bekommernis die ze niet begreep, stelde de non
voor:
‘U zou het klooster nog eens zien, wilt u misschien nu?’
‘Heel graag,’ nam Agnes aan.
Ze ging haar voor door de lange, koele kloostergangen, een gedichtje in die blanke
omgeving van devotie en toch zoo practisch bedrijvig ineens, een huisvrouw met
haar sleutelbos, de trotsche ronde doend door haar welverzorgd huis. Agnes voelde
zich sterker aangetrokken door den socialen geest, die als een frissche tocht woei
door het klooster.
Ze moest het atelier zien, waar nonnetjes copie's maakten van schilderijen uit
musea en dikwijls goede portretten op bestelling, de werkkamers waar prachtig
borduursel gemaakt werd naar antieke patronen voor kerken en naaldwerk op ragfijn
batist. Ze bewonderde de keuken en de provisiekamer, het atelier voor lederbewerking,
zag de afdeeling, waar de Siciliaansche weesjes verzorgd werden.
De weg terug leidde langs de kapel.
De Moeder Overste duwde de met leer bekleedde deur open en de twee vrouwen
glipten binnen.
In schemerglans van kaarsen, tegen een achtergrond van azuur en goud,
altaarschittering en roze rozen, knielden twee nonnen op de treden van het altaar, in
ingetogen eerbied, bewegingloos als de beide Maria's bij Jezus' graf op een schilderij
van van der Weijden. Zoo volkomen gelijk waren ze aan degenen, die Agnes er
gezien had een paar dagen geleden, zoo niet te onderscheiden van wie straks haar
volgen zouden, dat het scheen als waren ze steeds dezelfden, levenloos, in haar vrome
wake als versteend. Plotseling had een van de nonnen zich bewogen, verschikkend
de stramme houding van haar gebogen knieën, en het was in de vol-
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komen roerloosheid van de kapel, als iets onnatuurlijks, bijna huiveringwekkends,
alsof een beeld zich verroerd had op z'n voetstuk.
Agnes had een onwillekeurig afweerende beweging gemaakt met beide handen.
Zacht gingen ze terug naar de deur, de non zich kruisend en buigend voor het
altaar.
Het was speeltijd, toen Agnes het overwelfde schoollokaal binnenkwam.
De stoeltjes en tafeltjes stonden leeg in de witte ruimte.
Verweg, in den boog van een gothisch venster, zat een nonnetje te bladeren in een
boek. Achter haar gebogen figuur, bloeide de Chiostro. De zon door de palmen in
de kloostergang plekte schaduwen op haar roomig kleed. Nu en dan klepperden een
paar voetjes over den steenen drempel naar haar toe, reikten omhoog een paar korte
armpjes, een mondje fluisterspitsend in 'n vertrouwelijk geheimpje; dan boog
aandachtvol de witte kap neer naar het kind, bewogen de wijde mouwen, die leken
op de vleugels van een groote moedervogel.
In den Chiostro, onder bloeiende mandarijnboomen, tusschen arumskelken,
heliotropen en margrieten op stam, rondom 'n sprankelend fonteintje, vlinderden de
kinderen.
De jongens droegen roze mouwschorten, de meisjes hemelsblauwe, Mariagewijd.
Er was onder de Montessorikinderen niets van de benauwende stilte van een pijnlijk
gekortwiekte jeugd, nog minder sloeg hun vrijheid over in het rumoer van een
losgelaten bende, tusschen zieldoodende schooluren. Ze deden denken aan een vlucht
vogels, kweelend en kwetterend, stoeiend en zingend, zooals de natuur 't ze ingaf.
Zoodra een paar van hen Agnes gezien hadden, kwamen ze juichend naar haar
toe, trokken haar neer op een bank bij de fontein. Een kleintje heesch zich op haar
schoot. 'n Jochie met een onderzoekenden geest, klom op de bank, peuterde
nieuwsgierig in de garneering van haar hoed.
Agnes, die uit ongewoonte weinig om kinderen gaf, had een natuurlijken tact met
hen om te gaan, zoodra ze ze zag van naderbij.
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Ze hield van de Montessorikinderen, die haar in haar stemming van de eerste weken
in Rome een welkome afleiding hadden geboden. Ze had zonder moeite den toon
weten te vatten, dien de methode van de school eischte, de kinderen leidend met een
enkel woord, zonder dwang, zonder merkbare uitoefening van eenigen invloed. Ook
vandaag liet ze ze begaan.
Maar de rukkende handjes van den kleinen onderzoeker, hinderden haar, haar
nopend haar hoofd vermoeiend naar een kant te houden en het meisje hing zwaar op
haar opgetrokken knieen, ze gaf er zich duidelijk rekenschap van, dat ze zich die
kleine onaangenaamheden op een ander oogenblik lachend getroost had en dit
bewustzijn verdubbelde hare prikkelbaarheid. Ze kon het vandaag niet langer
uithouden.
Met een korte beweging had ze de kinderen van zich af gestooten; ze had een
vluchtigen indruk gehad van een paar pruilende babylippen, van een verontwaardigden
blik van het in z'n onderzoek gestoorde jochie, en ze was weggegaan met een korten
groet aan de even-verwonderd opziende non bij het venster.
In de straat had ze zich innig geschaamd.... wat bezielde haar? wat konden die
kinderen eraan doen? Aan wat doen, dacht ze met klimmende ergernis over zichzelf....
er was immers niets.
Ze had op weg naar huis, aan haar eenzamen lunch steeds het booze gezicht voor
zich gezien van den jongen, in z'n roze schortje, geleund tegen een zuil in den
Chiostro, in z'n mollig bruin handje een door haar bruuske beweging uit haar hoed
gerukt viooltje.

IV.
's Middags, om zich wat te verzetten, besloot ze naar het Aventino te gaan.
Ze betreurde wel eens, dat haar pension niet lag verderweg van de roezige Via
Nazionale, meer den kant uit van de rivier, dichter bij het Aventino en den Celius,
de buurt, die haar het liefste was, omdat ze die het best, wat ze in zichzelf noemde
‘domweg’ genieten kon.
De ondervindingen van de laatste weken hadden haar meer aangegrepen, dan ze
zelf vermoedde en ze was niet in een stemming zich te verdiepen in Rome's
geschiedenis, haar antiquiteiten en
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haar kunst, alles wat de Eeuwige stad haar onder andere omstandigheden zoo
ruimschoots geboden had. Ze stelde zich tevreden met het uiterlijk aspekt der dingen
om zich heen, genoot van hun schoonheid zonder meer.
Ze had er de huizen aan de rivier al eens op aangezien, stilstaande voor een enkele
huurkazerne, waarop pension stond, of kamers te huur, maar ze was teruggeschrikt
voor de nauwe trappen en gore gordijnen, die hun klaarblijkelijke minderwaardigheid
verrieden.... en dan, waarom ook eigenlijk weg te gaan uit het pension Regina, dat
in alle opzichten zoo goed was....
Maar ze ging zoo dikwijls mogelijk naar het verafgelegen stadsdeel, liet er zich
soms laat in den middag nog brengen met een taxi, als ze den afstand te voet niet
meer halen kon, heen en weer, voor het avondeten.
Ze genoot ervan te dwalen door de eenzame straatjes van het Aventino, de
woonplaats van het Plebs in den tijd van het keizerrijk. Het had niets van een verlaten
volksbuurt. Geen sombere armenstegen verduisterden den zonnigen heuvel.
Witbestoven buitenwegjes kronkelden tusschen hooge, grijze muren. Slechts een
enkele maal kreeg men een doorkijk in een kloostertuin of wijngaard; onder den
boog van een paar cypressen door, schemerde een vergezicht op Rome, gevat binnen
de zwarte lijst van twee rijzige stammen. Door een gat in den tuinmuur, zag men in
den lusthof van de Ridderschap van Malta.
Rechtvooruit glooide de hoofdlaan van hooge cypressen den heuvel af, glooide in
vreemd optisch bedrog tot waar den dom van St. Pieter, perlemoerig en droomenfijn
tegen de zwarte boomen, zich hief uit de zee van Rome.
Boven de grijze kloostermuren uit kwamen groote lichtlila bloemtrossen, die Agnes
nooit elders gezien had; recht op als kaarsen op een kerstboom, deden ze denken aan
reusachtige lila kastanjebloessems. Voor Agnes, die de meeste bloemen kende,
schenen ze de sprookjes-achtige bekoring van deze mysterieuze stad, achter muren
verscholen, te voltooien.
Voor een huisje waren jongens aan het touw draaien. Kippen liepen rond.
Hier was ‘le paysage d'une ville,’ waarvan de Parijzenaar spreekt, iets dat Agnes
deed denken aan Montmartre, waar het toch niet op leek. Een Montmartre, zonder
artisten, overgelaten aan zich
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zelf, nooit overstroomd door een wereldstad, niet doodgedrukt onder het gewicht
van een reuzenbasiliek.
Ze dwaalde graag in de oude kerken, die er nog waren, weinig verstoord door
vreemdelingen, zat dikwijls in St. Sabina middagen stil te copieeren een motief, dat
ze later te gebruiken dacht voor het een of ander handwerk. Voordat ze wegging
miste ze nooit een blik te slaan op de Madonna met den rozenkrans tusschen S.
Domenico en Santa Catharina.
Het was niet, dat het zoetelijk meesterstuk van Sassoferato haar uitermatig
bekoorde, maar ze hield van de kleine Heilige van Siena... ze had een zwakje voor
haar gehouden sedert dien avond, toen....
Maar ze wilde zich niet verdiepen in de reden van haar voorkeur.
Met een blos op haar stil gezicht, de schaduw van een lachje, ging ze de kerk uit.
Daarna ging ze meestal theedrinken op het terras van den Albergo dei Cesari. Het
scheen een oud stuk toren, geleund tegen den bergwand. Een trap op, door een keuken,
bereikte men het terras. Vandaaruit weidde haar blik over het dal naar het Palatino
aan den overkant.
Achter de Campagna blauwden de Albanerbergen. Links lag Rome verguld in de
lage zon.
Recht tegenover vervaagden de bouwvallen van het Palatino tot nauw te
onderkennen rotspartijen, niet meer door menschenhanden gemaakt, rotsen van goud
en kopererts in het lage licht.
En Agnes droomde zich weg in die gouden heerlijkheid van bergen, stad en
bouwvallen, zonder verdere gedachten genietend, zooals ze genoten zou hebben van
een bollenveld in het voorjaar of een zonsondergang op zee.
Als het dan ineens laat was, rende ze den heuvel af, langs een steil voetpad, onder
de tuinmuren, die eenmaal de bezittingen hadden afgesloten van de Savelli's, dronken
van de gedwongen snelheid van haar gang, die ze niet meer kon inhouden, zich jonger
voelend dan ze was, een meisje bijna in den overmoed van haar sterk, veerkrachtig
gestel.
Ze was dan, voordat ze het wist aangeland in de armenbuurt, aan den Tiber, rondom
Santa Maria in Cosmedin.
Het was, alsof het plebs, dat eenmaal bewoond had de hoogte
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van het Aventino, hierheen was afgezakt. Smerige huizen rijden zich laag langs de
gele rievier, nog niet besloten tusschen kaden, zooals verder de stad in, waar nog
heerschen moest de malaria in het slechte seizoen. Vuile kinderen speelden in de
goten. Nu en dan rinkelde een tram voorbij overvol vermoeide en bestoven arbeiders
op weg naar huis.
Om een hoek verrees plotseling Santa Maria in Cosmedin.
Zoo dikwijls Agnes de kerk ontwaarde, onverwacht in de armelijke omgeving,
kwam ze haar voor als wel de schoonste van Rome, in weerwil harer armoede, ja,
om haar armoede veeleer. Bescheiden op het eerste oog, bood ze een waardige
omgeving voor haar talrijke schatten; het was ermee gegaan als met edelgesteenten,
bewaard in prachtige antieke zetting, omdat ze niet omgezet hadden kunnen worden
in tijden van wansmaak, uit gebrek aan geld.
Santa Maria, midden in de armenbuurt aan den Tiber, was de kerk van de kleinen
in Rome, maar nergens straalde de avondzon schitterender door de gekleurde
boogvensters, dan hier op het uur van de vesper. Het deed er niet toe, dat een oude
priester in smerig koorkleed de vesper las van een armzalige tribune, bespannen met
vervaald rood doek en afgezet met zwartbeslagen goudfranje, dat een nog vuilere
kleine koorjongen de bladen omsloeg van het getijboek, bij een enkele walmende
vetkaars. Want de zon, vloeibaar topaas, doorwemeld van goudstofjes, stroomde op
geen schitterender pavimento in heel Rome, en achter het koorhek schemerde
dof-glanzend-rood, het hoofdaltaar van antiek graniet, als een reusachtige edelsteen.
In oude tijden was de kerk gebouwd op de fondamenten van een korenhal. Daarvan
waren nog afkomstig de drie marmeren kolommen van de ingang. In de portiek was
een masker, dat gediend had als afsluiting van een verwarmingssysteem, in een aan
de korenhal verbonden volksbad, en die warme lucht door mond en oogen uitblies.
Het volk geloofde, dat de ouden bij het zweren van een eed de hand moesten steken
in den open muil van het monster, waarop het bij een meineed toehapte. Daarom had
Santa Maria bij het volk den bijnaam gekregen van Bocca della Verita.
Op het uur dat Agnes de kerk bezocht werd er leering gehouden door een non aan
een groepje kleine kinderen, in een
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kapel rechts van het altaar, terwijl in het schip de gemeente begon zich te verzamelen
voor de vesper. Moeders brachten haar zuigelingen mee, zoogden ze tijdens den
dienst. Haar borsten glansden blank uit de kleurige omslagdoeken tegen de roode
snoetjes van de kleinen. Een enkele gebrekkige steunde z'n kruk tegen een marmerzuil,
hurkte, een armzalig hoopje lompen, op het vorstelijk pavimento. Oude vrouwtjes
prevelden gebeden; haar handen dwaalden van de rozenkrans in bedelgebaar naar
de vreemdelinge, haar oogen volgden haar loerend door de zuilengang.
Er was geen bevolkter kerk in Rome. De rijkdom van Santa Maria in Cosmedin
scheen de misdeelden aan te trekken, hun te vergoeden wat ze misten in hun leven.
De architectuur had een oostersche weelde, herinnerde aan een sprookje uit de
Duizend en een nacht. Grieksche vensters, overblijfselen van galerijen voor vrouwen
en nissen voor gouden eerevaten, afstammend uit een tijd dat de kerk behoord had
aan de grieksche gemeente, spraken van exotischer weelde dan die van Rome.
Ze was ook de kerk van de kinderen.
Er was een zonnigheid, die ze scheen aan te trekken. De Christus was hier meer
dan elders de Heiland, die gezegd had: ‘Laat de kinderkens tot mij komen, en
verhindert ze niet.’
Als Agnes van haar zwerftochten tusschen de grijze muren van het Aventino en
uit den Achterbuurt aan den Tiber, zich verplaatst zag in de kerk, herinnerde ze zich
hoe iemand haar als kind sprookjes verteld had, 's avonds voordat ze slapen ging...
ze wist niet meer wie het geweest was... een logée van moeder zeker... het was voor
haar niet meer dan een vertellende stem in de schemering geworden... ze wist ook
niet meer wat het geweest waren voor verhalen... maar ze wist nog heel goed hoe
ineens het sprookje binnenkwam in de schemerende kinderkamer, terwijl het buiten
door het raam, tusschen de opgenomen gordijnen regende... het sprookje, het
onverklaarbare mooie sprookje, hetzelfde, wat hier in de kerk was... en buiten was
de armenbuurt...
Jaapje was er dien tijd ook bijgeweest, dacht ze vanavond... hij was nog heel klein,
te klein voor sprookjes... hij had op schoot gezeten bij de vertellende stem, hij had
slaap gekregen en gezegd, dat het sprookje nu ook maar moest gaan slapen...
‘Soldo, signora, soldo...’ bedelprevelde het naast haar.
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Een vrouw stak de vrije hand uit, de andere geklemd om een kind, een groot kind,
dat ze moeizaam in evenwicht hield op haar arm en geheven knie? Een blauwzwarte
kroeskop drong zich bazig op tegen de bloote moederborst, een paar stevige beentjes
trapten uit de franje-omzoomde doek.
‘Een flink kind,’ bewonderde Agnes, ‘een mooi kind, maar...’ ze aarzelde, ‘maar
is het niet te groot, te groot voor dat?’
‘Si, si, Signora... maar wat zal ik doen... hij wil nog... en een moederhart, begrijpt
u? ze hebben je maar zoo kort noodig... en het is goedkoop, melk is duur, Signora,
geef een soldo Signora, dan kan ik melk voor hem koopen,’ besloot ze slim.
Agnes gaf haar wat, keek meteen op haar horloge.., het was tijd om naar huis te
gaan.
Ze liep altijd langs den Tiber, tot ze een auto tegenkwam, meestal bij de Ponte
Vittorio Emanuele pas... in dit gedeelte was er zelden een,
Ofschoon het laat was, liep ze nog even de Ponte Aventino op om te genieten van
het uitzicht.
Achter haar lag het Aventino; boven de geele rivier, de steile heuvel van cypressen
en wijnbergen, gekroond door massale muren, waarvan de silhouet verfijnd werd
door de torens harer drie kerken.
Voor haar uit, links, lag de Janiculus. Tegen de oranjeverstervende goudlucht,
waren zoo fijn en zoo zwart geteekend de pijnboomen en het standbeeld van Garibaldi,
dat het was in de verte als een miniatuur ijzeren smeedwerk.
Rechtvooruit, was het Tibereiland, dichtbegroeid, als een in het water geschoven
wig de rivier klovend in twee armen, waarvan de rechter somber de stad inboorde,
de linker glanzend van avondlicht, den voet van den Janiculus omarmde onder een
lange reeks bruggen door.
Op het eiland, aan den voet van de huizen kwam nog een stukje braken grond
afglooien naar het water, wat zand en wat gras en een mesthoopje.... Op een plat dak
goot een monnik z'n bloempotjes.
Agnes was liever de brug afgeloopen en dan verder langs den zonnigen rivierarm,
maar haar weg voerde de stad in, voorbij de sombere kadehuizen.
Hier dacht ze altijd aan Rome van Zola, dat ze gelezen had
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lang geleden. Ze zocht langs de huizenrij het paleis van de Boccanera's, dat hier
gestaan moest hebben op den hoek van een zijstraat, ze wist niet meer welke. Maar
de beschrijving van het paleis had zoo'n sterken indruk op haar gemaakt, dat ze
telkens meende het gevonden te hebben, massief en somber, met z'n hooge getraliede
vensters, z'n consoles en ijzeren balkons en z'n marmer fries, door de eeuwen vergeeld.
Ze dacht dan aan Pierre, den hoofdpersoon, die haar, zoo klaar geteekend, geworden
was tot een levende, iemand, die ze gekend had. Ze vertederde zich over z'n
eenzaamheid, z'n teleurstelling, z'n vergeefschen arbeid.
Vanavond, meer dan ooit, bekroop haar de troostelooze stemming van den roman.
Als een kille damp scheen die door te dringen tot diep in haar ziel.
Ze huiverde.... de zonsondergang in Rome, dacht ze vaag.... geen Romein is buiten
bij zonsondergang, had ze wel eens gehoord.
Ze hebben je noodig.... dreunde het in haar hoofd.... en hij wil nog.... zelfs die
vrouw in lompen had een levensdoel.... en zij?.... zij ook, natuurlijk.... Maar noodig,
had iemand haar noodig?
Toen, wat maar zelden gebeurde, dacht ze aan het kind, dat ze nooit gehad had.

V.
Ze kon het zich niet langer ontveinzen.
Ze vond geen voldoening meer in de dingen, die in den aanvang haar geboeid
hadden.
De verlaten kerken, de kloosterschool, het verafgelegen Aventino, de
avondwandeling langs den Tiber, de armoedige straten in Trastevere, alles wat haar
het meest had aangetrokken, begon haar kleurloos te schijnen, intens somber, van
een doodelijke treurigheid.
Ze maakte er zichzelf een verwijt van. Hoe kwam ze zoo? Lag het niet aan haarzelf?
Was er niet iets ziekelijks in, het altijd te zoeken in het kleine, het armoedige?
Was het geen onvergeeflijke indolentie haar tijd te verbeuzelen, weg te droomen
in Rome, zou ze zich er thuis geen verwijt van maken zoo weinig te hebben
geprofiteerd van haar reis. Wat
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zouden haar vrienden zeggen, als ze niets wist te vertellen, Clara van Duynen vooral,
die haar zoo benijd had, maar door omstandigheden niet weg kon uit den Haag....
Ze bladerde dien avond in Baedeker, merkte met schrik, dat ze nog zoo goed als
niets gezien had.
Van dat oogenblik af begon ze zich te verdiepen in Rome, te zoeken, wat haar niet
had aangetrokken op het eerste oog.
Ze haalde haar verroeste kennis op in reisboeken, studeerde 's avonds in
Gregorovius.
En in het begin lukte het.
Ze kwam onder de charme van de eeuwige stad, zooals duizenden dat voor haar
gedaan hadden. Ze was als een, die lang aan den drempel gestaan heeft en eindelijk
schuchter binnentreedt. Ze liet zich al verder meeslepen door de groote verleidster,
die Rome is. Ze kwam dieper en dieper in haar vertrouwen, peilde haar door alle
eeuwen heen tot haar vroegste geschiedenis. Ze begreep hoe eeuwen gegroeid waren
over eeuwen heen, nieuwe paleizen gebouwd waren op de bouwvallen van de ouden.
Wat ze altijd geweten had, als een drooge, voor haar onbelangrijke waarheid, kreeg
kleur en leven, als ze dwaalde in het Forum. Het werd haar tot openbaring, als ze
neerdaalde in de diepte van S. Clemente, waar op de fondamenten van een tempel
van Myttra over zeven eeuwen tijd twee kerken waren opgebouwd.
Ze bracht nu haar dagen door op het Palatijn en in het Forum, rustte niet voordat
ze de herkomst ontdekt had van iederen bouwval. Tot haar belooning verrezen
marmeren paleizen en tempels, met statige bogen en ranke zuilen, met beelden en
glanzende trappen van marmer.
Ze begon ze te bevolken met wat ze meende te zijn figuren uit de geschiedenis,
maar die waren geïdealiseerde helden harer verbeelding....
Eens was ze gaan zitten op een muurtje bij een bassin in het atrium van Vesta.
Hier, meer dan elders, waarde de legende, tusschen de verminkte beelden der
vestaalsche maagden, in de wemelende witte rozen, die muren en kolommen dekten.
Ze droomde half slapend.
De witte bloemen smolten samen tot een blanke wade van maagdelijk wit over
een reuzachtig graf.
Waren al die geurende bloemen afgestorven zielen.... de
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zielen der trouwe Vestalen, die onwillig te verlaten haar verwoest heiligdom en
machteloos het gedoofde vuur te doen herleven, de verminkte steenen, van hun
marmer beroofd, dekten met hare zachte bloemenzielen?
Bij het bassin, een enkel bloedig plekje in de allomme witheid, bloeide een rood
dwergroosje. Was dat de ziel van een kleine priesteres, ten doode gedoemd, omdat
ze in zondige gedachten het heilig vuur had laten uitgaan?
Ze droomde hoe de kleine Vestaalsche een stillen nacht was weggeglipt, licht als
een manestraal, door de marmerpoort van het paleis.... de poort, die niets meer was
dan een boog van glycinen en witte rozen.... En buiten had hij gestaan.... ze had hem
gezien in den maneschijn, z'n uitgestrekte armen, z'n manewit gezicht.... z'n mooie
lijf onder den langen, witten peplum....
Het was eeuwenlang geleden.... maar ze kende dat gezicht.... ze had het meer
gezien, zoo teer, zoo smeekend.... ze had het toen niet geloofd.... ze moest het vuur
brandende houden.... ze moest....
Met een weeë schrik was ze wakker geworden.
Er was toch niets.... Het was heel warm, ze zou niet meer zoo zitten blootshoofds
in de zon.
Ze bukte zich om haar hoed op te rapen.
Aan haar voeten bloeide het roode roosje....
En iederen avond, als ze thuiskwam keek ze het eerst of er antwoord was van Jaap
en Mathilde. Maar ze schreven niet.
Na het eten maakte ze dan haar aanteekeningen, nam Gregorovius en studeerde.
Eindelijk kwam er toch een weinigzeggende brief van Mathilde.
Jaap is uit, schreef ze. Ik heb hem al eens gezegd je briefkaart te beantwoorden,
maar hij komt er niet toe, blijkbaar. Hij heeft nog zooiets over zich van niet te kunnen
besluiten; overigens gaat het wel beter, als hij maar eerst weer eens op reis wil, wat
variatie heeft.
Ze had nog wat doorgerammeld over een paar uitgangetjes, een nieuwtje verteld,
eindigend met een aardig verhaaltje over het kind.
Met zorg had ze verdere vertrouwelijkheden vermeden, hetgeen Agnes niet anders
dan verstandig kon vinden.

Groot Nederland. Jaargang 16

633
Toch had ze den brief terzijde gelegd met een schrijnend gevoel van teleurstelling
zonder te weten wat ze eigenlijk verwacht had.
Met een zucht had ze haar agenda opgenomen, getracht zich te verdiepen in haar
aanteekeningen, die dien avond niet vlotten wilden.

VI.
Op een dag, zonder blijkbare aanleiding, viel ze terug in een voor haarzelf
onverklaarbare lusteloosheid.
Het begon warm te worden in Rome.
Ze voelde zich moe. Ze was eigenlijk niet uitgerust na haar verblijf in Perugia, de
lange nachtwaken, de doorgestane angsten. In het begin had ze het misschien niet
gevoeld door het kalme leven, dat weinig van haar krachten eischte. Ze had zich den
laatsten tijd overschat, zou beter doen zich nog wat rustig te houden.
Rome viel haar bij oogenblikken tegen. Heel interessant voor historici en
kunstenaars, maar ten slotte te zware kost voor haar.
Ze bleef dikwijls halve dagen hangen in het pension, hetgeen ze vroeger een
laakbaar tijdverlies zou gevonden hebben.
Maria Pallotti, die haar slecht uitzien opviel, was vol zorg, gaf haar extra kostjes,
bracht haar ontbijt zelf boven.
Andere dagen ging het beter, trok ze er weer vroeg op uit.
Dan genoot ze wel weer, kwam wel weer in vervoering over al het schoone, dat
ze altijd opnieuw ontdekte. Maar telkens viel ze terug in een vermoeide lusteloosheid,
een nerveuse prikkelbaarheid als van een door genot overvoerd kind.
Eens vond ze thuiskomende een brief uit den Haag van Clara van Duynen.
Het was een prettige brief, een en al warme hartelijkheid en belangstelling. Aan
het eind schreef ze: Ik ben zoo blij dat je zooveel geniet. Het zal je goed doen. Je
hebt je altijd zoo flink gehouden. We weten allemaal wel hoe je je het verlies van
Jan hebt aangetrokken....
Als een physieke pijn schoot het door haar bewustzijn.
Ze had niet meer aan hem gedacht.... al tijden niet....
Ze had den troost verloren van haar gemis om hem....
Toen besloot ze terug te gaan naar Holland.
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In haar gewone omgeving, in het huis, waar ze gelukkig met hem geweest was, zou
ze hem terug vinden.
Dat was waar het aan haperde.
Ze zou afleiding zoeken in den werkkring, die haar bedrijvige geest zich geschapen
had.
Haar vrienden, Clara vooral, zouden haar helpen.
Den volgenden dag, na den lunch, schreef ze aan haar huisbewaarders met opdracht
de boden te waarschuwen, alles op orde te brengen voor haar thuiskomst, de volgende
week op een nader te bepalen datum.
Ze dacht blij aan de hartelijke ontvangst van haar kleinen kring intieme vrienden,
aan de verrassing van Clara, als ze ineens voor haar zou staan.
‘Dus u gaat ons verlaten?’ vroeg Maria Pallotti voor haar opengeslagen gastenboek.
‘Ja, laat eens zien.... Dinsdag?’
‘Zooals u wilt, het steekt niet op een dag, er komen tegen dien tijd nog meer kamers
vrij; u wilt me dan wel waarschuwen, als u besloten heeft?’
‘Ja, natuurlijk.... het spijt me, dat ik gaan moet.... u zorgt heel goed voor uw gasten,
mademoiselle Pallotti.’
‘Ja? Ik ben zoo blij, dat u tevreden geweest is.... u is heelemaal beter.... u reist nog
verder? Misschien wordt Rome te warm....’
‘Och neen, dat is het niet, maar ik moet toch eens terug.... ik moet weer wat
uitvoeren.... ik moet....’
Maria Pallotti keek voor zich uit, met hare wat treurige, zuidelijke oogen.
‘Rome is voor veel menschen een troost,’ zei ze onverwacht.
Agnes keek haar aan, zonder te antwoorden; er was een vraag in haar zachte oogen.
Wat bezielde het meisje?
Ze had zich van het begin af tot haar aangetrokken gevoeld, in stilte bewonderd
hoe Maria Pallotti, alleen, met onberispelijke zorg het drukke pension beheerde. Ze
was een mooi meisje, nog geen dertig zeker, elegant, meer 'n Engelsch dan een
Italiaansch type. Misschien was haar moeder een Engelsche geweest, ze sprak zuiver
de taal. Ze had alleen de groote, weemoedige, zuidelijk-donkere oogen van haar land.
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Agnes had de gasten wel eens onder elkaar hooren praten van een ongelukkige liefde,
die Maria Pallotti gehad zou hebben: een vreemdeling, gast in haar pension, die haar
wat wijs had gemaakt een paar jaar geleden. Een van de logés wist te vertellen, dat
hij haar portret nog had op z'n kamer te Parijs, tegen z n vrienden snoefde over het
mooie kind, dat zoo dol op hem was.
Sedert was Maria Pallotti zoo ernstig geworden, waren de zaken beter gegaan dan
ooit omdat ze zelden uitging, altijd werkte aan de verbetering van haar pension.
Agnes had weinig met haar gepraat, alleen den laatsten tijd wat meer, toen ze niet
wel was en Maria haar een paar maal zelf de thee gebracht had, boven op haar kamer.
Wat bedoelde ze: Rome is voor veel menschen een troost geweest?
Was het een gedachte aan eigen leed, die haar ontglipt was op een onbewaakt
oogenblik, of wilde ze haar, Agnes....
Maar dat was niet aan te nemen, ze zag, dat Marie strak voor zich uitkeek, haar
pen even tusschen haar geopende lippen, alsof ze zich Agnes' bijzijn nauwelijks
bewust was.
‘Rome is een troost,’ herhaalde ze zacht voor zich heen.... ‘de ruïnes van Rome....
als je in het Forum bent en je ziet al die paleizen verrezen op de bouwvallen van
vorige paleizen en op hun beurt verwoest, dan doet het er zoo weinig toe, alles wat
je zelf hebt beleefd.... het is alles zoo klein, zoo nietig.... zoo kort.... dat is de groote
troost in het leven, dat alles zoo kort is.... de troost en de tragedie ervan....’
‘Ja’ zei Agnes, ‘maar de blauwe hemel boven de ruïnes, die is altijd dezelfde, al
drijven er soms wolken over.... U moest morgen eens een dagje vrij nemen en met
me mee gaan, bedacht ze, ‘de bloemen zijn nu zoo prachtig in het Forum, de brem
is in vollen bloei en de blauwe regen en de rozen zijn juist uit.... en de schermbloemen
wemelen over de ruïnes, als een fijne witte nevel.’
Maria Pallotti glimlachte dankbaar, maar ontweek een antwoord.
‘Ja,’ zei ze ‘de bloemen zijn heerlijk in dezen tijd, haast nog mooier dan de
amandelbloesems in 't voorjaar.... weet u wat ik altijd denk, als ik tusschen de ruïnes
loop?’ ging ze droomerig door.... ‘Dat we ook moeten blijven bouwen, altijd maar
weer nieuwe illusies op de bouwvallen van 't verleden. Of eigenlijk is het nog anders,
want dan blijft wat er onder is bestaan, dan kunnen we er steeds in neerdalen, als in
een donkeren kelder en altijd weer
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treurig worden. We moeten de steenen van het verwoeste paleis zelf gebruiken om
een nieuw te bouwen, afdoen met het oude....’
‘Moeten we dan het oude ontrouw worden?’
‘Dat is geen ontrouw,’ zei Maria Pallotti, ‘we gebruiken de oude steenen.’
Voor het eerst keek ze Agnes aan, verontschuldigend. Ze werd verlegen door haar
lange uitwijding, zoo in strijd met haar gewone terughoudenheid.
Maar het lieve, aandachtige gezicht tegenover haar, wat bleek onder het gebronsde
vel, stelde haar gerust.
Maria's oogen gleden af langs de zwarte japon, naar de stille handen, gevouwen
in den schoot.
‘U moet nu niet meer naar het Forum gaan,’ zei ze, ‘het is al te laat en niet gezond
bij zonsondergang. Gaat u liever naar den Pincio.... het zal een prachtige lucht zijn
vanavond en als u dadelijk gaat, is de muziek nog niet uit.’

VII.
Op straat kon Agnes, Maria's woorden niet kwijt worden.
Ze zongen na in haar hoofd: Met de steenen van het oude paleis iets nieuws bouwen.
Had ze gelijk?
Moest een mensch niet eenmaal tevreden zijn?
Ze dacht aan haar jeugd, haar gelukkig huwelijk, den man, dien ze zoo innig had
liefgehad. Ze was rijker geweest aan vreugden dan verreweg de meesten.
Was het waar, wat Maria Pallotti zei, was trouw aan het verleden te vereenigen
met een verlangen naar toekomstgeluk.... een nieuw paleis....
Of had ze iets anders gemeend.... Zij, het ernstige meisje met de treurige oogen
gaf niet de indruk te jagen naar een nieuw geluk.
Werk? Had ze werk bedoeld? Maar werk, dat kon niet anders zijn dan een koud
steenen gebouw op den ouden tempel.... dat was het niet.... dat was niet te maken
van de oude steenen.... wat wilde ze dan? wilde ze iets anders?
Wat was dat gevoel van onbevredigdheid, dat zij overal meedroeg, als een looden
last? Het was geen gebrek aan werk? Ze had altijd genoeg te doen, de dagen waren
haar steeds te kort geweest... thuis wachtte haar een berg werk.
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Wat wilde ze dan, zocht ze steeds gejaagder, bijna angstig. Was ze dan een van die
menschen die niet weten wat ze willen, een van die zoekende zielen, met wie ze altijd
gevoeld had een wat minachtend medelijden van niet begrijpen.... ze rilde bij die
veronderstelling.
Een oogenblik dacht ze aan Jaap.
Ja, ze miste hem, miste hem, als een tijdelijk levensdoel, zooals een verpleegster
missen moet een wel sympathieken zieke, of een moeder haar jongetje, dat voor het
eerst naar school is. Maar als de zieke dan hersteld was, het kind gelukkig zich voelde
op school, dan zette je dat natuurlijk van je af, legde je je er bij neer.... En met Jaap
ging het nu immers goed, hij schreef haar niet eens meer, hij had haar zeker vergeten.
Ze was de bus voorbijgeloopen in gedachten.
Zou ze nog even teruggaan? Och neen, het kon nog wel wachten, het kwam er op
geen dag op aan, had Maria Pallotti gezegd. En ze had in ieder geval nog bijna een
week tijd. En dan, zou ze nu wel uit Rome weggaan, als het nu toch aan haar lag?
Ze nam toch haar stemming mee naar Holland, wat zou het haar dan helpen?
En dan, in Holland, zoo dicht bij Jaap en Mathilde?
Maar wat deed dat ertoe, ze kon zich eerst nog wat schuil houden, en dan, als ze
gehoord hadden van haar terugkomst eens een dagje naar Arnhem gaan. Of, nog
beter, hem en Mathilde eens inviteeren voor een paar dagen, als er eens iets aardigs
te doen was bijvoorbeeld.
Maria Pallotti had gelijk... het was een prachtige dag. Misschien werd het nu ook
wel gauw te warm in Rome, daar kon ze dan nog wel op wachten.
Ze was ongemerkt, in gedachten verdiept, bij de Porta Pinciana aangeland, liep
nu onder de bloeiende accacia's van den Borghesetuin in de richting van het Pincio.
De lage zon omhulde de bruidsboeketten der boomen in sluiers van goud, de
bestoven ilexen schenen te glanzen als donker goudleer.
Over den nog niet lang geopenden verkeersweg, nog kaal van jonge boompjes,
bereikte ze in korten tijd het Pincio.
Door de beschaduwde hoofdallee fileerde eentoonig een lange stoet rijtuigen den
heuvel om, rondom de muziektent.
Agnes ontvlood de drukte, nam een zijpad.
Om de hooge stammen der boomen slingerden zich bloeiende rozen; er was een
zuidelijke bekoring, iets sprookjesachtig in die
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weelde van bloemen in de zondoorzeefde schaduw, die Agnes oogen, gewend aan
een noordelijke vegetatie, telkens opnieuw verrukte... neen, ze zou nog niet weggaan,
droomde het in haar na, met een vernieuwde vreugde in de dingen.
Ze kreeg moed zich te wagen in de menigte, die ze zooeven ontloopen had.
Op de uitzichtplaats boven de Piazza del Popolo, was het meerendeel der
voetgangers verzameld om de muziektent.
Ze ging zitten op een bank, waarop juist een plaats vrijkwam, keek naar de haar
omringende menschen, naar de langzaam slenterende wandelaars, die dicht langs
haar heen scheerden, verderweg naar de rijtuigen, die misschien twintig of dertig in
getal, schijnbaar een eindeloozen stoet vormden, telkens weer voorbij draaiend in
geduldigen rondgang op den kleinen heuveltop.
De muziek zette schetterend een laatste marsch in.
De menschenmassa verijlde, smolt langzaam weg.
Het plantsoen aan den overkant van het grintpad kwam vrij, sneeuwigwitte Carl
Drosckys op stam, uit een bed van maagdepalmblauwe pensées; een enkele viool
schoot hooger op, deed wiegelend op h'r dunne steeltje denken aan een groote blauwe
vlinder.
Agnes was opgestaan, liep dicht langs de perken, naar de uitzichtplaats boven de
Piazza del Popolo.
De menschen waren zoo goed als verdwenen.
Een oude tuinman schoof z'n kruiwagen tusschen de rozen en vioolbedden, neuriënd
een melodie uit de een of anderen gregoriaanschen kerkzang.
Ze boog zich over het muurtje van de uitzichtplaats. De laatste rijtuigen, eentoonig,
fileerden den heuvel af, tusschen cactusbesterde bermen.
Ze keek neer op de Piazza del Popolo, steunend op haar beide armen, haar bloote
handpalmen gedrukt op den zongeblakerden muur.
De Piazza del Popolo omringd door hare drie kerken aan Maria gewijd, schoot
naar alle kanten van Rome haar wegen uit. Daar was in de eerste plaats de Via
Flaminia, waarlangs eeuw in eeuw uit over den Ponte Molle, heirlegers en volken
de eeuwige stad waren binnengetrokken.... dan den smallen Corso, de hartader van
Rome.... Middenin rees de obelisk van Augustus,
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gewijd aan den Zonnegod, door vier fonteinen, in den vorm van vier leeuwen bewaakt.
In de avondzon was het stuivend water als een gordijn van zonnesprankels voor de
theeroos-kleurige gebouwen, een draperie van zon om den voet van de zongewijde
obelisk. Rondom de ster van de Piazza strekte zich Rome uit, beschermd door den
Dom van Sint Pieter en de witte stad van het Vaticaan. Heel ver, tegen de oranje
lucht, rijdden de zwarte pijnen van den Janiculus en het Palatijn. Hier en daar rees
nog een naald van een obelisk, het profiel van een hoogliggend gebouw, diffuus in
den avond, als een droomenpaleis
Bloedrood hing boven Rome de avondzon, alsof ze in haar laatsten triomf alle
licht had opgeslokt en het wonderlijk scheen, dat er altijd nog restte om heel die stad
van kerken en paleizen te dompelen in een zee van licht.
Een nieuw paleis, zoemde het na Agnes' hoofd.
De dag ging onder, maar morgen kwam er een nieuwe dag.
Een nieuwe stad was gegroeid op de fundamenten van de oude.
Nieuwe paleizen verrezen op ruïnes.
Maar wat moest er van haar worden.... ze wist wel dat ze niets was, een nietig
atoom in de wereldorde.... het was dwaas steeds terug te komen op zichzelf, ziekelijk.
Vooral hier in Rome, de eeuwige stad, waar iedere steen sprak van vergankelijkheid.
En toch, ze wilde wat.... ze wist niet wat ze wilde.
Ze keek maar steeds naar de zon, die daalde, naar heel die stad in goud.
Het was een gloeiende dag geweest, een dag van volle weelde, zooals zij die
genieten kon, omdat ze dol was op warmte. Een physieke voldoening kwam over
haar, kroop door al haar leden. Ze rekte zich, diep ademend, breidde haar armen wat
verder uit, haar handen vaster drukkend op den geblakerden steen.
En voor het eerst bruischte in haar op een wilde opstand tegen het lot, een opstand
waarin geen verlangen meer was, geen smart, maar veeleer een woeste vreugde, alsof
iets in haar de vervulling van haar wensch, die zezelf niet kende, voor het grijpen
zag.
‘Van hier weggaan,’ zei ze hardop, ‘weggaan van al deze heerlijkheid?’
Haar stem bracht haar tot de werkelijkheid terug.
Achter haar was nog de oude tuinman.... ze hoorde het grint ritselen onder zijn
voeten, maar hij zong niet meer.
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Hij kwam naderbij, steeds nader, was hij het wel, of was het iemand anders....
Ze voelde hem vlak achter zich.... het was alsof iemand haar vast opnam, zoo
dichtbij, dat ze niet meer durfde omkijken. Een rilling voer door haar leden, er was
als een verplaatsing van lucht een ondeelbaar oogenblik.... een beweging van armen,
vlak achter haar rug om.... Een paar tintelwarme handen legden zich op beide de
haren.... ze voelde haar handen kilkoud, tusschen hun gloed en den warmen steen.
Ze sloot de oogen.
Haar hoofd zakte langzaam achterover.
Totdat het rust vond.

VIII.
Jaap hield haar vast gesloten in z'n armen, fluisterde heesch, dicht aan haar mond:
‘Lieve schat... lieveling... eindelijk, eindelijk.., dan toch...’
Ze maakte zich half los uit z'n omarming, tastte met haar vrijgeworden handen
naar z'n gezicht, als een blinde, haar lippen prevelden z'n naam, maar er kwam geen
geluid.
Hij voerde haar terug naar de bank, waar ze zooeven gezeten had.
Ze liet zich gewillig naast hem neer, schoof naar hem toe. Een weldadige rust was
over haar gekomen... ze scheen niets meer te verwachten vroeg niets. Ze zat heel stil
tegen hem aangeleund, haar teedere oogen in de zijnen.
Het was, alsof hij ook niet durfde te spreken, alsof woorden iets breken zouden,
dat tusschen hen was.
‘Jaap,’ fluisterde ze eindelijk, ‘hoe... ik begrijp niet...’
Bij haar twee handen, trok hij haar voorover naar zich toe, fluisterde verrukt vlak
bij haar gezicht: ‘M'n lieveling, engel... ik zal je zeggen...’
In 'n oplaaienden schrik rukte ze haar handen uit de zijnen, drukte ze beide op z'n
mond.
‘Zeg niets,’ smeekte ze, ‘praat niet tegen me. ‘Laat me nog een oogenblik, dan is
het uit... dan moet je weer... o, Jaap wat heb je gedaan!’
‘Maar ik moet je vertellen, uitleggen... Stuur me niet weg, lieveling. Ik kan niet
meer... Ik kan niet meer zonder je.
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‘Wat wil je dan?’ vroeg ze hopeloos, ‘...hoe dan?’
‘Ik wil bij je blijven,’ fluisterde hij. ‘Lieve schat, je kunt me niet langer bedriegen.
Ik weet hoe alles gegaan is met jou... en met dat mensch... met Mathilde,’ hervatte
hij zich moeilijk, ‘...je bedrog, je engelachtig bedrog, maar Agnes, hoe kon je? Was
het omdat jij...?’
‘Wat weet je, Jaap,’ vroeg ze kalm geworden.
Ze was een eind van hem afgeschoven op de bank; haar oogen, koel-ondervragend
boorden in de zijnen.
‘Alles, dat zij is weggeloopen met dien vent, dat jij alles wist, het stil hebt
gehouden, om mij te sparen... al je engelachtig, gemeen gekonkel met dat wijf... God,
Agnes hoe kon je? ...heel die onverkwikkelijke geschiedenis... enfin, je weet het wel,
je weet er nog veel meer van dan ik.’
‘Wie heeft je dat verteld, Jaap?
‘Wie heeft het me niet verteld... Zij in de eerste plaats... als ze haar mond maar
gehouden had, die uil, maar ze kletste er steeds over, praatte zich vast. Toen kreeg
ik argwaan. En later, die chauffeur, die eerste, weet je wel uit Millaan, die weer in
Arnhem terecht kwam en die menschen gesproken had, die ervan wisten. Je begrijpt,
die vent, die Tropotkin, die hield z'n mond niet. Als ik het niet al wist, zoo goed als
wist, had ik die praatjes niet geloofd, zie je, maar ik begreep het immers al.’
Agnes antwoordde niet.
Ze dacht op dat oogenblik niet aan den invloed, die zijn onthulling hebben kon op
hun beider leven.
Als een weemoed bekroop haar de herinnering aan de oneindige moeite, die zij
zich getroost had en die vergeefs was geweest.
Jaap had weer haar handen genomen, trachtte haar naar zich toe te trekken, maar
ze bleef rechtop in dezelfde houding. Er was iets in haar van den kapitein, die z'n
zinkend schip niet verlaat.
Hij verloor z'n zelfvertrouwen. Z'n opgewonden stem daalde tot een smeeking.
‘Luister je niet naar me? Hoor dan toch... nu ben ik vrij, nu ben ik van jou... nu
mag ik bij je blijven, als jij maar wilt, als je maar een woord zegt... Agnes.’
Ze antwoordde niet, ze zat kaarsrecht, zoo stil dat hij schrikte.
‘Maar, je wilt immers,’ stokte hij.
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Ze keek recht voor zich uit, alsof ze iets aan zag komen, waar ze bang voor was.
‘Stil,’ zei ze, haar hand geklemd om z'n pols.
Moest ze niet nu nog hem terugzenden, had ze wel alles gedaan wat ze kon? Als
iemand die verdrinken gaat, in een oogwenk heel z'n verleden herleeft, zag ze die
weken in Perugia voor zich, ze zag Mathilde eerlijk, precies zooals ze was, zoo
lief-aantrekkelijk, dol op haar man en haar kindje, maar oppervlakkig, niet erg
betrouwbaar, al meende ze geen kwaad; Mathilde, die toch misschien niet tevreden
zou zijn op den duur, met een man dien ze ontzien moest, die andere aspiraties had
dan zij.
Ze hoorde van verweg door haar denken Jaap's stem, nu eens smeekend, dan
hartstochtelijk, oproerig bijna.
Ze begon te luisteren naar den klank van die stem, zonder nog zich rekenschap te
geven van de woorden, die hij sprak.
Toen drong langzaam tot haar door hoe onuitsprekelijk lief zijn stem haar was.
‘Kleine Catharina van Siena,’ had diezelfde stem gezegd in Perugia, dien avond,
‘als jij niet...’ En een andere maal: ‘Als Mathilde me ooit ontrouw was, dan....’
Ze wist Mathilde's zaak verloren. Ze durfde niet meer op te zien.
‘Maar Jaap, ‘verweerde ze heel zacht, ‘wie zegt... wie zegt je dat ik... dat ik je lief
zou hebben?’
Er was iets in haar toon, dat hem moed gaf, iets dat ze nog verborgen hield, achter
haar neergeslagen oogleden.
‘Je houdt van me,’ hield hij aan. ‘Waarom pijnig je me zoo, Agnes?’
En ineens in jongensachtige overmoed:
‘Waarom heb je dan anders zooveel voor me over gehad.’
‘Omdat, omdat ik misschien dacht, dat het m'n plicht was,’ zei ze flauwtjes.
Er scheen iets in hem te breken- Z'n armen zakten slap tusschen z'n knieen, z'n
hoofd boog diep voorover, z'n schouders schokten.
Ze keek neer op z'n blonde jongenshoofd, met het dikke, zachte haar.
In een oogenblik was ze voor de bank op haar knieën.
Haar lippen in z'n haar fluisterde ze: ‘M'n jongen... m'n lieve jongen...’
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Hand in hand gingen ze terug onder de accacia's, die hun bloesems neersneeuwden
op hun hoofden.
Het was alles zoo heel gewoon, zoo kalm en vertrouwd.
Ze begreep niet waarom ze zoolang met hem gevochten had.
Hij vertelde hoe Signorina Pallotti hem gezegd had, dat Signora Seghers naar het
Pincio was gegaan, om de zon te zien ondergaan, dat hij haar zeker vinden zou bij
de muziek.
Hijzelf was afgestapt in Quirinal, vlak bij haar pension.
Zij zou zich dan maar eerst gaan verkleeden en dan bij hem eten in het hotel.
Morgen zouden ze verder zien.
Morgen.... de toekomst lag open in een gouden licht.
In het vallend donker sneeuwden de accacia's hun bloesems neer.
Er was accaciageur in de lucht.
(Slot volgt.)
LITA DE RANITZ.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Individualisme en Oppositie in de Renaissance Litteratuur.
Tijl Uilenspiegel - Reinaert de Vos - Macchiavelli's ‘Principe’ - Thomas Morus'
‘Utopia’.
Het is dan nu het oogenblik om de verschillende verschijnselen van individualistisch
willen of moeten, waarin de historie trek voor trek bevestigt wat de rede uit eigen
wezen had ontvouwd, gelijk we dat in een vorig hoofdstuk zagen, op te sporen in de
litteratuur van den tijd -, zooals een ander ze zou kunnen opsporen in alle denkbare
andere levensverschijnselen. We zullen daarbij nog even, vergelijkenderwijs
herinneren aan de kenmerkende eigenschappen van de Middeleeuwsche litteratuur,
teneinde te doen zien, dat de Renaissance alles anders wilde en zag en dat we dus
hier met een ander complex, een ander organisme, een anders ingesteld geestesoog,
zich dan ook toonend als andere inzichten en andere overwegingen hebben te doen.
Ook zullen we trachten in het licht te stellen welke verschillen en welke
overeenkomsten het Renaissance-individualisme vertoont met het Christelijke en
met het Grieksche.
We hebben in de Middeleeuwsche litteratuur de duidelijke tendentie opgemerkt,
den mensch wantrouwen in te boezemen tegen zijn persoonlijk
onderscheidingsvermogen, critiek en intelligentie, door in de kerk en op het gewijde
tooneel een voortdurenden nadruk te leggen op de wonderen en mirakelen, waarop
de verklarende intelligentie schipbreuk leidt en waartegen list en overleg (van den
duivel, dien de kerk gaarne als ‘Raisonneur’ voorstelt) niet baten. Daar nu de mensch
geen ander kompas heeft dan de rede, zoo moet hij zich overgeven aan andere leiding,
als hij in zijn rede geen vertrouwen meer heeft. Dat nu is juist de bedoeling, die
voortreffelijk wordt bereikt - als altijd niet opzettelijk, maar instinctief, als
noodzakelijkheid. Het is de eeuwige drang, want de eeuwige bestaansvoorwaarde,
van elke organisatie, en daarom alleen

Groot Nederland. Jaargang 16

645
naar den vorm Middeleeuwsch, naar het wezen van alle maatschappijen en van alle
tijden.
In hedendaagsche maatschappijen immers zijn de Heiligen en hunne mirakelen
vervangen door de Autoriteiten en hunne bevoegdheden, doch het leidend en tot in
alle geledingen van het maatschappelijk leven doorwerkend instinct is eenerlei, en
de resultaten zijn overeenkomstig: het intimideeren van het individu door het
geringschatting voor zijn eigen redelijk en zedelijk onderscheidingsvermogen in te
boezemen, zoodat het zich overgeeft en zich leiden laat. Het mirakelen is enkel
vervangen door het orakelen, maar beide slagen volkomen, zoolang het ‘eerlijk
toegaat’, zoolang de autoriteiten in zichzelf en in hun Heiligen gelooven. Want alleen
uit een eerlijke overtuiging, een eerlijk geloof in zichzelf putten autoriteiten van elk
slag de kracht om zich langdurig en algemeen te doen gelden. Kwakzalverij houdt
geen stand.
Hoezeer dit waar is, toont ons de geschiedenis van het tijdperk tusschen het
Concordaat en de Juli-Revolutie, gewoonlijk ‘de Restauratie’ geheeten. Het is in die
dagen, dat men het katholicisme koelbloedig verwerkt heeft tot een politiek program,
het is uit dat tijdperk, dat de verwijten dateeren aan Bossuet, dat hij de groote politieke
bruikbaarheid van het katholicisme niet voldoende heeft geëxploiteerd. Geenszins
meer geloovend in katholieke dogma's, de katholieke geesteswereld volmaakt
ontgroeid - de meest krasse bewijzen van innerlijke onwaarachtigheid liggen in de
uitingen van leidende geesten als De Maistre en Chateaubriand voor het grijpen; we
komen hierop later terug - hebben die leiders bewust en opzettelijk kerk en
koningschap in eere hersteld en geschraagd, omdat kerk en koningschap eenmaal
zulke uitnemende diensten als maatschappelijke tucht- en dwangmiddelen hadden
bewezen. Dit hebben ze te goeder of te kwader trouw, - door belang of door eerlijke
utilistische overwegingen gedreven - dan ook openlijk en onomwonden uitgesproken.
Waarlijk, er is toen niets onbeproefd gelaten op het gebied van maatschappelijke
dwangmiddelen en paedagogische maatregelen. En ze zagen deze eene kleinigheid
over het hoofd: dat het heilige alleen dan nuttig is, als niemand het om zijn nut
aanprijst, als niemand het nuttig noemt of als zoodanig onderkent. Daarom konden
dwang noch overreding baten, waren en bleven de hooggescholen ‘kweekplaatsen
van verzet’ en moest de Juli-revolutie van 1830 onvermijdelijk den onvoltooiden
arbeid
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van die van 1789 komen voltooien. De eene Wil produceert ‘eerlijke overtuigingen’
en dan ook in de meest absurde dingen, en een grenzeloos zelfvertrouwen en dan
ook bij de minst-beteekenende lieden alleen zoolang dat blinde geloof, die blinde
zelfoverschatting noodig zijn als beginseien van ‘behoud’.
Het op zich zelf eerlijke zelfvertrouwen der autoriteiten voedt zich echter wel
krachtig aan hun ijdelheid, daar in de maatschappij het zijn van ‘autoriteit’ een
zeldzame en dus precieuse onderscheiding beteekent, ook hier vallen dus ‘ideaal’ en
‘belang’ tezamen, als steeds in de collectiviteit, zoodat ze zich ten slotte hoe langer
hoe leerstelliger en oraculeuzer gaan uitdrukken en het vermogen om hen in hunne
ingewikkeldheden te volgen en deze te beamen, op zichzelf alweer een bewijs van
hoogere geestesgesteldheid, een maatschappelijke distinctie wordt. Zoo wordt als
het ware een legerschare van aanhangers gekweekt, wier roem met die der autoriteiten
staat of valt en die dus de autoriteiten-tronen schragen, en alles werkt zoo lang het
noodig is, tezamen op het eene doel: versterking van de organisaties, waarin het
Leven om het zoo uit te drukken op krachten komt, na den vernielenden en
verwoestenden Eenheidsdrang en waarin de Eenheid zichzelf ontvliedt om zichzelf
en het noodlottig heimwee naar eigen volmaking te vergeten.
Waar het autoriteitengeloof als instinct krachtig aanwezig is, daar ziet men dan
ook een voor het onbevangen oordeel ongelooflijke en ongerijmde algemeene
suggestie uitgaan van de onnoozelste professorale uiting. Zoo ziet men in Duitschland
voortdurend de professoren (meestentijds en juist daar eenvoudig vaklieden) zich
‘ex officio’ opwerpen tot het doen van uitspraken over Recht en Onrecht, waartoe
artisten en apothekers, sjouwerlieden en boeren evenzeer of evenmin bevoegd zouden
zijn. Hollandsche professoren zouden er zich allicht een weinig ridicuul bij voelen.
Maar omdat het autoriteitsprinciep in Duitschland zoo sterk ontwikkeld is, bij de
geheele constellatie van de Duitsche maatschappij in haar huidigen vorm, glimlacht
daar niemand, noch de heeren zelf, noch hun toehoorders, bij het koor van
hooggeleerde ‘Es ist nicht Wahrs’.
Op die wijze bezien, kunnen we dan de Mirakelencultus en Heiligen-vereering
van de Middeleeuwen, die als bizarre spotvorm van het Christendom eigenlijk
nauwelijks verklaarbaar zou zijn, herleiden tot een uiting van maatschappelijk instinct,
tot den allersterksten vorm van autoriteitenvereering. De Heiligen zijn de
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autoriteiten, hunne mirakelen de diploma's, de bevoegdheidsblijken.
Daar deze nu, met het ermee samenhangend ontbreken van individueele
(individualistische) redelijke en zedelijke zelfwerkzaamheid, de hoeksteen is van
elke organisatie, zoo zullen we ook elk nieuw geslacht van individualistische sloopers
de maatschappij juist daarin instinctief het eerst en het krachtigst zien aangrijpen.
Overal in de critisch-satirische anti-maatschappelijke litteratuur van de vroege
Renaissance (later: van de achttiende eeuw) zien we inderdaad de eenvoudige
menschelijke intelligentie, het natuurlijk inzicht zegevieren over duistere geleerdheid
en slaafsche geleerdenaanbidding, d.i. over critieklooze gezagsonderwerping in het
algemeen.
Vaak wordt, om het zuiver-menschelijke nog hooger te eeren boven het
officieel-geleerde, het bevoegde, het gediplomeerde, als drager van dat
zuiver-menschelijke een kind of een simpele gekozen, waartegenover dan de geleerde
heeren en hun slaafsch gehoor een armzalig figuur maken. De autoriteiten worden
in dat verband als kwakzalvers en bedriegers voorgesteld en daar de bedoelde
critisch-satirische litteratuur pas kan ontstaan, wanneer een maatschappij reeds in
verval verkeert, juist als symptoom van dat verval, is deze voorstelling op dat tijdstip
dan ook volkomen juist. Evenals we het van de Reformators (van Luther) zeiden,
verkeeren ook deze critici in den waan, dat ze de maatschappij verbeteren willen,
terwijl hun taak is haar te ontbinden, ze meenen zich te richten tegen haar misbruiken
en richten zich tegen haar wezen, daar immers datgene wat zij ‘misbruiken’ noemen,
zij het ook niet in die krasse vormen, onscheidbaar met dat wezen samenhangt.
Reeds vaker hebben we in verband met de Renaissance de tweede helft van de
achttiende eeuw genoemd en zullen dat ook blijven doen, door de innerlijke
overeenkomst der beide perioden.
In den hernieuwden opbloei van het autoriteitsinstinct, die we in een vorig
hoofdstuk al aanduidden en nader zullen schetsen, vertoont de geest van de
zeventiende eeuw met dien der Middeleeuwen een groote innerlijke overeenkomst,
en zooals de Renaissance bestemd was om de Middeleeuwsche maatschappij en hare
instellingen te sloopen, zoo zal de achttiende eeuw de zeventiende-eeuwsche
maatschappij te lijf gaan. Gelijksoortige bestemming produceert zich in gelijkgestemde
wezens, met gelijksoortige wereldbeschouwing, smaak en neiging; we hebben hiervan
reeds gewag gemaakt en het
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zal ons niet moeilijk vallen ook verder in de groote hervormers en brekers van de
achttiende eeuw trek voor trek de hervormers en brekers van Humanisme en
Renaissance te herkennen.
En zeer duidelijk zien we dan in de litteratuur der beide tijdperken den meest
meedoogenloozen spot met de eenmaal zoo hoogvereerde autoriteiten optreden. Zij
worden eenvoudig terzijde geschoven. In de achttiende eeuw treedt bij dien spot ook
de ernstige en warme aanval op. We noemen in dit verband vergelijkenderwijs Swift's
‘Tale of the Tub’ en Voltaire's ‘Ingénu’ naast Schillers academische intree-rede,
waarmee hij zijn historische colleges begon en waarin hij den vrijen, zoekenden geest
hoogelijk en gestadig boven den vakman prijst!
Ja, reeds Pierre Bayle waarschuwde tegen overmatige goedgeloovigheid en
verzekert dat ook betrouwbare en deugdzame ooggetuigen, alle autoriteiten en zelfs
de kerkvaders maar onvolmaakte menschen zijn.
Dit afnemen van den eerbied voor autoriteiten en van het geloof in bevoegdheden
gaat gepaard met een toenemen van eerbied voor, en vertrouwen in de vrije geestelijke
werkzaamheid, in den onbevangen werker.
Deze voorkeur heeft ook nog een anderen, een positiever kant. En hoewel we de
nadere uitwerking van dit punt liever bewaren voor de bespreking van de achttiende
eeuw, waar de gegevens overvloediger zijn, ligt in dien voorkeur toch weer zulk een
frappante aanwijzing dat ‘individualisme’ altijd is: monisme - d.i. dat niet in de
collectiviteit, maar in het individu, 't welk daardoor tot weerstreving komt, de Eenheid
zichzelf herkent, dat we er toch nu al een enkel woord van willen zeggen.
Zoowel de Renaissance als de achttiende eeuw hebben het ‘universeele genie’
opgeleverd -, de collectiviteiten namelijk alleen den knappen vakman. Dit is geen
toeval. Noch een Goethe, noch een Alberti of een Da Vinci zouden in een bloeitijdperk
van collectief instinct hebben kunnen ontstaan. In de collectiviteit is de Eenheid blind
voor zichzelf - haar leden zien dus niet de Eenheid, doch de afzonderlijkheid - dat
is in het zedelijke: het eigen land en landsgebruik, in het religieuse: het eigen geloof,
in de wetenschap: het eigen vak. De ‘kunstmatige’ distincties zijn voor hen de eenige,
de wezenlijke, gelijk we dat in de Inleiding uiteenzetten, dit moet zich dus ook in de
wetenschap laten gelden. In het individualisme verdwijnt het patriottisme Renaissance en achttiende eeuw
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voelden de heele wereld als hun vaderland -, verdwijnt het kerkelijk dogmatisme,
en met die andere kunstmatige distincties verdwijnt ook het gevoel van het ‘vak’ als
afzonderlijkheid en raakt dus de vakman op den achtergrond. Een geslacht van
cosmopolieten en deïsten zal, in zijn beste momenten en zijn beste geesten, niet den
grooten geleerde, maar het universeele genie te voorschijn brengen. ‘De heele wereld
is mijn vaderland’ zet zich in hen om tot: ‘De heele wereld is mijn vak’. Dit is de
onweerhoudbare consequentie van het rijpe eenheidsgevoel, dat pantheïsme is. En
het is geen toeval maar redelijkheid dat de perioden van sterkindividualistisch willen
de groote universeele geesten voortbrachten, die naast zichzelf, in zichzelf de Eenheid
beleden hebben: Leon-Battista Alberti, Leonardo da Vinci -, Goethe.
Bepalen we ons voor het thans-voorhanden tijdperk tot het volgende curieuse
voorbeeld van autoriteiten-geringschatting.
In de voorrede van ‘Don Quichotte’ stelt Cervantes zichzelven ironisch voor als
tobbend over een geleerde introductie voor zijn werk en zich tegen een bij toeval
binnentredend vriend beklagend, dat hij waarlijk geen kans ziet om, ‘zooals het
behoort en zooals anderen doen’, zijn boek te voorzien van een reeks geraadpleegde
auteurs, liefst het heele alphabet langs ‘te beginnen met Aristoteles en te eindigen
met Xenophon, Zoïlus en Zeuxis, hoewel de een een schilder en de ander een lasteraar
was -, gezwegen nog van Plato en de Schrift’! Hier ook de spotternij met
conventioneele autoriteiten-aanroeping en bevoegdheids-kwakzalverij, de spotternij
van elke individualistische periode of overeenkomstig temperament. In de
Middeleeuwen en de zeventiende eeuw daarentegen zweert men bij autoriteiten, op
elk gebied, van de onfeilbare Heiligen af, tot de onfeilbare Schrift, den onfeilbaren
Aristoteles en den onfeilbaren Boileau -, wiens onfeilbaarheid zelfs de Revolutie
overleefde!
Niet alleen de autoriteiten zelf, maar ook hun dupen worden aan den kaak gesteld
-, en in die wereld van bedriegers en bedrogenen, leeft dan één wakkere geest, die
niemands dupe is, ook niet, neen vooral niet zijn eigen dupe, en die in het besef van
zijn superioriteit rustig zijn voordeel doet met de botte goedgeloovigheid van de
onderworpen massa.
Dit is de typische, de natuurlijke held van de vroeg-Renaissance: Tijl Uilenspiegel,
de triomf en de glorie van het sluwe overleg, en in zijn naar onzen smaak misschien
weinig verheven levensbe-
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schouwing vertegenwoordigt hij een belangrijk element van het
Renaissance-individualisme, het verlangen zich vóór alles te laten gelden, en in een
wereld waar men of hamer of aambeeld wezen moet, in geen geval aambeeld te zijn,
voorloopig zonder eenige verdere zedelijke bekommering, in een glorieus gevoel
van nieuwverworven vrijheid en pas-bevochten durf.
Zoo beschouwd en met de Middeleeuwen als achtergrond krijgt dan vooral
Uilenspiegels avontuur bij den landgraaf van Hessen een ruime en algemeene, zeer
eigenaardige beteekenis. Uilenspiegel geeft zich daar naar men weet voor
kunstschilder uit en zal de gansche grafelijke familie van haren oorsprong af met al
haar wederwaardigheden op het doek brengen tegen een goede belooning in gouden
dukaten. Hij neemt dit aan, vooraf verklarend, dat slechts zij, die van wettige geboorte
zijn, het kunstwerk zullen kunnen zien. Voor de anderen zal het schijnen als was er
niets dan het grauwe doek. Onnoodig te zeggen dat Uilenspiegel en zijn kornuiten
de dukaten verbrassen en in de zaal waar 't werk te geschieden heet, een vroolijk
leventje leiden -, tot de dag daar is en de landgraaf het kunstwerk in oogenschouw
wil nemen.
Daar staat hij dan en ziet slechts het naakte doek en wil het niet weten en wrokt
tegen zijn moeder, die dus blijkbaar indertijd zijn vader bedroog -, en de landgravin
en het geheele hof - niemand ziet iets dan het ledige doek en niemand durft het
zeggen, en de een geeft over het kunstwerk dat er niet is, al geleerder
‘kunst-historische’ opmerkingen ten beste dan de ander - hoeveel
theologen-geleerdheid en theologen-bevoegdheid is er niet besteed aan
buitengemeen-diepzinnige teksten, die tenslotte bleken op vertaalfouten en
begripstekorten berustende onzin te zijn! - totdat een hofnar (in het verhaaltje zelfs
maar een ‘narrin’!) verklaart dat er geen schilderij te bekennen en dat Uilenspiegel
een bedrieger is. Deze landgraaf en zijn hof beelden zuiver den geest van den
goedgeloovigen Middeleeuwer, van elken in een collectiviteit opgaande, die eerder
zijn eigen oogen wantrouwt en zijn eigen moeder verdenkt, dan een ‘mirakel’, 't welk
zijn oogen en zijn moeder desvoueert en dit hem met het noodige aplomb door een
kwakzalver wordt opgedrongen, te durven in twijfel trekken. En de moraal: dit wordt
er van den mensch, die zich alleen maar op ‘gezag’ verlaat, zijn critisch oordeel
werkeloos stelt -; zijn oogen zelf zijn hem dan ten slotte van geen nut meer!
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Zooals we weten, heeft Andersen dit thema overgenomen - of naar eigen ingeving
aangewend - in zijn sprookje ‘De Nieuwe kleeren van den Keizer’. De zoogenaamde
wevers worden daar voorgesteld als gemeene bedriegers, Uilenspiegel echter als een
schalk, wiens devies ‘mundus vult decipi, ergo decipiatur’, het devies was van den
tijd. Overigens, en dit maakt het Uilenspiegel-avontuur tot iets universeels, iets van
alle tijden, bedoelt ook Andersen het gebrek aan zelfvertrouwen, aan persoonlijk
inzicht, samenhangend met menschenvrees en autoriteitenvereering,
(collectiviteits-instinct) aan te toonen! Andersen laat een kind, de auteur van
‘Uilenspiegel’ een dwaas het verlossende woord uitspreken. Dezelfde strekking:
‘kinderen en gekken....’, maar in elk geval: geen autoriteiten!
In geen enkel onmaatschappelijk tijdperk, in geen enkele critisch-satirischen geest
blijft deze spot met autoriteitenverheerlijking achterwege. Met welk een immens
genoegen vermeldt Anatole France (in een der opstellen van zijn ‘Vie Littéraire’)
het geval van een op het admissie-examen voor de Hoogere Krijgsschool opgegeven
dictee, door het gansche land als afgrijselijk en barbaarsch ‘ijzervreters-Fransch’
uitgekreten en dat ten slotte onvervalscht proza van niemand anders dan den grooten
Michelet bleek te zijn -, zonder dat een der ‘kenners’ er iets van had bemerkt. In een
eenige jaren geleden hier te lande verschenen roman (‘Leo en Gerda’ door Dr. AE.
Timmerman) wordt een zeer vermakelijk tooneel opgehangen van een filologisch
college, waar bijzonder hooggeleerd en diepzinnig wordt geredetwist over een
‘duistere plaats’ die ten slotte een grove drukfout blijkt te zijn. Dergelijke college-uren
kunnen soms eeuwen lang duren, voor een kind of een simpele de ‘duistere plaats’
of de ‘raadselachtige tekst’ zonder eenig respect voor de over het onderwerp
volgeschreven boekerij abacadabra heet. Daartoe moet een nieuw, van binnen-uit
veranderd geslacht het licht hebben gezien.
Dit wat den ‘Landgraaf’, den Middeleeuwer betreft, thans over Uilenspiegel-zelf,
de eerste gestalte van de jonge Renaissance.
Waarin onderscheidt zich, kan men vragen, de bedriegende Uilenspiegel van de
bedriegende Middeleeuwsche monniken, die op niet minder sluwe wijze dan hij de
lieden het geld uit den zak weten te kloppen?
Tegenover Uilenspiegels avontuur laat zich als pendant de bekende monnikenstreek
vertellen, die aan een kwartjesvinders-
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truc doet denken: hoe een monnik rondreist met een handlanger die, voorgevend hem
niet te kennen, midden onder een hel-énverdoemenis donderende preek zich plotseling
als bezetene aanstelt, zich den duivel laat uitbannen, uitbundig zijn genezing uitjubelt
en de verbijsterde schare nog eens opnieuw van de goddelijke krachten der
duivel-bezwerende monnikken overtuigt.
Het onderscheid tusschen den een en den ander is het algemeene onderscheid
tusschen den Renaissance-bedrieger en den Middeleeuwschen bedrieger, tusschen
maatschappelijke ‘ondeugd’, en individualistische ‘ondeugd’, tusschen den
geweldenaar en den.... Uebermensch. In hoogste instantie vinden we hetzelfde verschil
terug tusschen den Vorst zooals Macchiavelli leeraart dat hij moet wezen en den
Vorst, zooals hij meestal is, doch waartegen Macchiavelli hem als tegen een slecht
voorbeeld waarschuwt, ongeveer volgenderwijze: ‘Niet van wat ge zijt, maar wel,
van wat ge schijnt, hangt uw welslagen in deze wereld af, daarom moet de Vorst
(zoo hij zich handhaven wil) kunnen veinzen. Daar nu vooral vertoon van religieuse
gezindheid het volk inneemt en misleidt, mag hij dat vertoon niet achterwege laten.
Maar hij moet niet tot de smakelooze overdrijvingen vervallen van een zeker Vorst
in onze dagen, dien het mij niet voegt hier te noemen (bedoeld is volgens
commentatoren Ferdinand de Katholieke) en die voortdurend den mond vol heeft
van zijn vroomheid en zijn Christelijkheid, terwijl we toch heel goed weten, dat hij,
als hij deed naar zijn zeggen, allang kroon en landen kwijt zou zijn.’ Dat is krachtige
Renaissance-oprechtheid, na en tegenover zwakkelijke Middeleeuwsche,
maatschappelijke zelfverheerlijking, individualistische zelfkennis, na maatschappelijke
zelfmisleiding. De bedrieger Uilenspiegel weet precies wat hij waard is, de
bedriegende monniken zullen altijd met sophistieken praat en sophistieke penitentie
anderen in de verdoemenis, zichzelf in het reine en zelfs in den hemel weten te praten.
Zóó gezien wordt ‘Het Recht van den Sterkste’ ook waarlijk het recht van den
sterkste, zoo is het duldbaar, redelijk en bewonderenswaardig. Niet de gepantserde
en huichelende zwakkeling is de ‘sterkste’, niet hij die het meeste geld en troepen
achter zich heeft en in zich den waan van zijn ‘goddelijke roeping’, die met de fictie
van zijn nobele doeleinden op de lippen steden plat brandt, maar de sterkste is hij,
die ‘onder zijn eigen beheersching staat’, met dien verstande dat hij zichzelven kent,
aanvaardt en zonder
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illusies, zonder leugens, zonder aanroeping van een barbaarschen Volksgod, zijn
doeleinden nastreeft en zijn daden op zich neemt: Lorenzo de Medicis. Ook voor de
sterken geldt het: waarachtig is waar en eerlijk is zedelijk. Doch hoevelen zijn er niet
onder de Machtaanbiddende gepantserde marionetten, die zich ‘Uebermensch’ wanen
- een woord dat Nietzsche nimmer in het meervoud gebruikt; wetend den waren
Uebermensch eenzaam boven allen en tegen allen, met als ergsten vijand den Staat!!
- en hoe zeldzaam weinig zijn daarentegen degenen, die werkelijk zichzelf zonder
moreele frasen geweldenaar erkennen, en dan nog geweldenaar blijven kunnen en
durven. Verreweg de meesten worden door zelfinzicht van wat ze dan als misdaad
gevoelen afgehouden en aldus onschadelijk gemaakt, en de heel enkelen, heel sterken,
die ‘slecht’ willen zijn, weten te zijn en kunnen zijn, ontleenen daaraan hun recht.
‘Elks Recht gaat, zoover zijn Macht gaat’ leert immers ook Spinoza. Maar de ware
macht ligt in de Rede, niet in kanonnen en geld en dwang op anderen uitgeoefend.
En Spinoza verstaat onder ‘Macht’ door nog slechts ‘wijsheid’ en ‘zelfbeperking’.
Doch de zelfmisleiding maakt ook van den zwakke een overweldiger.
‘In der Bosheit begegnet sich der Uebermuthige mit dem Schwächlinge.’ Hoevelen
der zwakkelingen blazen zich op tot ‘overmoedigen’, sinds ze zich, niets meer dan
afgerichte ledepoppen, in hetzelfde onzalige uur met den ‘krijgsman’ uit Nietzsche's
Zarathustra hebben vereenzelvigd, waarin zich vulgaire egoisten voorloopers van
den Uebermensch waanden en brulden als leeuwen, zonder ooit te zijn ‘kameel’
geweest!
De Renaissance-litteratuur creëerde den sterken, bewusten overweldiger, den
Overmoedige, uit bewondering voor zijn intelligentie en zijn grenzeloozen zedelijken
durf - in de Middeleeuwen zoo gering geteld, welhaast geminacht -, vooral voor zijn
roekelooze zelfaanvaarding, in collectiviteiten onbruikbaar en dus onbekend, creëerde
hem in de gestalten van Uilenspiegel, Reinaert de Vos en Macchiavelli's ‘Principe’.
Deze drie, hoezeer ook verschillend, en hoe zonderling hun samenvoeging moge
aandoen behooren bij elkaar: gedriëen beduiden ze de triomf van de intelligentie
over de zotheid, dat is: van het individu over de collectiviteit, waarvan ‘zotheid’ het
wezen is, van de oprechtheid over de huichelarij, van het realisme over het nog immer
zoo geheeten ‘idealisme’, van de zelfaanvaarding over de
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zelfmisleiding, van den Uebermensch over den huichelenden geweldenaar.
En Uilenspiegel is de eerste Uebermensch.
‘Reinaert de Vos’ is onvergelijkelijk veel dieper dan ‘Uilenspiegel’, het is een
proeve van volkomen moderne (in den zin van individualistische) maatschappij-critiek,
van hoogachtige maatschappij-verachting en roekelooze vastbeslotenheid daarin
tusschen dief- en diefjesmaat, zot en zotshulp aan het langste eind te trekken, in de
overtuiging dat de ware superioriteit de superioriteit der intelligentie is. Is het hondje
Courtois, dat Reinaert aanklaagt wegens openlijke diefstal van zijn (slinks gestolen)
worst, niet de sluwe woekeraar, de ‘handige zakenman’ die zich over den rappen
roover beklaagt? Is de zoogenaamde Wereldvrede van koning Nobel, waarvan muizen
en ratten en zoovele andere zwakke dieren uitgesloten blijven, niet de hoon aan het
zoogenaamde Recht in de maatschappij, dat in werkelijkheid een verbond van de
sterken (hier in den gebruikelijken zin genomen) tegen de zwakken is, waarbij de
sterken alleen aan banden worden gelegd, voor zoover ze elkaar zouden kunnen
benadeelen, ja, den hoon van een gansche, geocentrische en anthropocentische
wereldbeschouwing?
Over den pastoor, die elkeen absolutie belooft, die Juleke, 's kosters vrouw, uit de
Schelde vischt -, willen we zwijgen, hij is het vaste spotbeeld in die gansche
litteratuur, ook over den respectloozen overmoed, die Belijn, den Ram, tot een
hofkapelaan verheft. Maar welk een prachtcarricatuur van den Gezalfde Gods, den
Koning, is deze Nobel, die met den mond vol mooien praat zijn trouwste dienaars
verloochent, en al de hun gedane toezeggingen van vergelding en eerherstel vergeet,
zoodra Reinaert hem goud belooft. Dat zijn de heerschers -, en de dienaren en
hovelingen een pak van 't zelfde laken, zóóo is de wereld en wat rest den intelligente
anders, dan met de zotheid en de slechtheid van de anderen zijn voordeel te doen?
Het is zijn volkomen recht, daar hij ‘de beste’ is. Schijnheilig is Reinaert, doch
niet als Shaw's geliefkoosde ‘Clergyman-shareholder’ -, maar als Macchiavelli's
Vorst -, elkeen dupe makend, maar nimmer zijn eigen dupe, geen deugd bezittend,
maar ook geen deugd huichelend - anders dan als welbewust middel tot een bepaald
oogmerk - en in zijn hart ook geen deugd van anderen eischend of verwachtend.
Doch daartoe wordt meer geestkracht dan die van den
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gemiddelden ‘Clergyman-shareholder’ vereischt! En meer oprechtheid.
Nu is het juist echter de ingeschapen - in de Inleiding als ‘noodzakelijk’ ontvouwde
- afkeer van elke maatschappij tegen deze en iedere werkelijke oprechtheid, die den
naam Macchiavelli als met een zwart aureool van duivelsch cynisme heeft gemerkt
-, en wellicht is het de walging bij het wederzijdsch vertoon van zedelijke
verontwaardiging -, datzelfde praten over eigen heilige rechten en heilige plichten,
't welk we gedurende den oorlog nog krasser dan in vredestijd (het is er steeds)
moeten aanhooren en aanschouwen, nog gezwegen van der neutralen larmoyant
geteem over 's werelds slechtheid, wellicht is het precies om dit alles, dat ‘Il Principe’
thans zoo bijzonder aangenaam en verruimend aandoet bij het lezen -, als bijvoorbeeld
Shaw's ‘Common sense about War’. Hier óók is ‘common sense’ en dit heet hier als
daar, als altijd: cynisme.
Maar één ding dient men dan toch wel te bedenken en één ding wordt maar steeds
vergeten: als Macchiavelli cynisch is, dan is Plato, de hoogvereerde, de
hoogverhevene, precies evenzeer en om precies denzelfden reden cynisch.
Macchiavelli zegt: wie macht wil hebben, moet liegen en dwingen, mag nimmer zich
om Recht bekreunen. En Plato zegt over den Rechtvaardige, over hem, ‘die niet braaf
schijnen, maar braaf wezen wil’ (juist de woorden, die Macchiavelli bezigt) ‘dat men
hem zal geeselen, folteren, boeien, de oogen uitbranden en ten leste, na alle mogelijke
rampen kruisigen’. Het is de bekende passage uit den Gorgias, waarin egocentrische
kleingeestigheid, die steeds op iedermans stal zijn eigen stokpaard terugvindt, een
‘voorspelling van Christus' komst’ heeft gezien, maar die op elken waren
rechtvaardige, in elke maatschappij van toepassing is -, iets dat natuurlijk nimmer
door de geleerde steunpilaren van eenige collectiviteit kan worden gevoeld of
toegegeven.
Het is wellicht juist om dat heldere inzicht in de werkelijkheid, dit ontbreken van
goedkoop, maatschappelijk ‘idealisme’, dat Plato door Shaw zeer eigenaardiglijk
een realist wordt genoemd, in verband met Ibsen (in ‘The Quintessence of Ibsenisme’)
dien hij ook een ‘realist’ heet, tegenover de maatschappelijke ‘idealisten’ naar
spectatorialen trant. Zij die gewoon zijn, zich bij de gebruikelijke, buitengemeen
enge opvatting van ‘realisme’ neer te leggen, zullen waarschijnlijk wel volstaan met
Shaw's opvatting als ‘paradoxaal’ ter zijde te schuiven - zoo is men het spoedigst
gereed -, maar
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het komt ons voor, dat Shaw hier weer het volkomen juiste inzicht toont: If the term
realist is objected to on account of some of its modern associations, I can only
recommend you, if you must associate it with something else than my own description
of its meaning, to associate it, not with Zola and Maupassant, but with Plato’.
Ditzelfde ‘Platonische’ realisme bedoelen we, als we spreken over
Renaissance-realisme en achttiende-eeuwsch-realisme na en tegenover de collectieve
verblindingen en begripsverwarringen, de collectieve ‘idealen’ en collectieve exaltaties
van de zeventiende eeuw en de Middeleeuwen.
Het is hetzelfde ‘realisme’, waarmee in het Evangelie de Oude Wet als ontoereikend
en onvoldoende wordt herkend en aangetoond -, hetzelfde ‘realisme’ waarvan Spinoza
de blijken geeft, als hij over den ‘krijgsheld’ en den ‘edelman’ spreekt, het beduidt
eenvoudig ‘begrip’ en is als zoodanig anti-maatschappelijk.
Wie dus met eenigen schijn van recht Macchiavelli cynisch wil blijven noemen,
zal voortaan ook Plato voor een ‘cynicus’ dienen uit te maken. Beiden toonen aan
de volkomen onvereenigbaarheid van macht en heerschappij met ware eerlijkheid
en ware rechtvaardigheid, door een overeenkomstig individualistisch inzicht.*) Plato
wendt zich, na dit geconstateerd te hebben, weer van de werkelijkheid af en geeft
den raad, dien niemand volgen kan: afzonderlijk in deugd te leven. En omdat iedereen
zich gaarne vleit, dat hij dit eigenlijk alreeds doet, en zijn medeplichtigheid aan het

*) Sommigen doen dat zelfs zonder het te weten of het zoo te bedoelen, als het ware ‘in hun
onschuld’. Zoo heeft onlangs de Delftsche Hoogleeraar Professor Kips voor een leergierig
Berlijnsch gehoor betoogd, dat Nederland in de 17e eeuw een wereldrijk kon zijn geworden,
indien het zich aan ‘De Oranjes’ had onderworpen en de heele bende der De Witten en
Oldebarneveldts - waartoe naar den geest ook Spinoza behoorde - tijdig de hersens ingeslagen.
Liberalisme heette hij het groote beletsel om wereldrijken te stichten. Sommige ‘liberale’
bladen hebben zich over wat ze noemden ‘wetenschap in dienst van politiek’ geweldig boos
gemaakt. Zeer ten onreehte. Met ‘wetenschap’ hebben dergelijke uitingen natuurlijk niets te
maken -, maar de man heeft intusschen volkomen gelijk. Elke poging naar Recht op waarachtig
zedelijken grondslag (wat ‘liberalisme’ dan toch wil zijn en zelfs wel eens een oogenblik is
geweest) verzwakt de kracht van een collectiviteit en staat dus de stichting van wereldrijken
en dergelijke collectieve prestaties in den weg. De professor heeft het goed gezegd, voor een
collectiviteit geldt: hoe slechter, hoe hechter. Zoo hij in dezen vorm de conclusie van zijn
stelling aandurven en ze daarna nog verdedigen zou, dan ware hij bijna.... Uebermensch!
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gemeene kwaad liefst loochent en vergeet, daarom vindt men Plato niet ‘cynisch’.
Maar Macchiavelli blijft in de werkelijkheid, waar immers altijd machthebbers zijn,
vele vorsten en vele gegadigden naar het métier van vorst en naar andere machtige
posities. Hun houdt hij in zijn Vorstenschool voor, dat zij zich niet behoeven te
vleien, deugd te kunnen beoefenen, als zij macht begeeren en dat hun ‘recht’ op zijn
best het Recht van den sterkste is. Wie dat dan niet aandurft, moet geen Vorst willen
zijn en zal geen Vorst willen zijn. Doch wie het wel wil en wel durft, vindt dáár de
voorschriften van het métier: in welke gevallen het goed is, in veroverde streken
verdeeldheid te zaaien, in welke gevallen het heerschend vorstenhuis gedood, dan
wel verbannen moet worden, wanneer men moet omkoopen en wanneer men moet
vleien, wanneer dreigen en wanneer overreden, wat het nut is van partijtwisten in
overwonnen gebieden en op welke wijze de veroveraar ze het best aanwakkeren en
in stand houden kan - kortom, de raadgevingen, die schoon onuitgesproken nog steeds
den grondslag uitmaken van wat men ‘hoogere diplomatie’ pleegt te noemen, van
de koloniale en Europeesche politiek der machthebbende mogendheden, met dit
verschil, dat de Renaissance-tyran - Macchiavelli's boek is aan Lorenzo de Medicis
opgedagen - deed wat hij deed zonder de Schrift in de hand en den mond vol zedelijk
vertoon, zonder de hedendaagsche sprookjes van ‘Heerschersdeugden’ en
‘Heerschersverantwoordelijkheid’, waar de heerscher op het best noch iets fen goede,
noch iets ten kwade uitrichten kan en meedrijven moet met de toevallig
bovendrijvende partij.
In dit spel van kracht en tegenkracht kon elk zich opwerpen tot tyran, maar ook
tot tyrannen-belager en tyrannen-moordenaar -, en ofschoon men den tyran soms
bewonderde, altijd vreesde en vaak benijdde -, vele sympathieën waren bij den
tyrannen-moordenaar. In elk geval was het pompeuze woord ‘Koningsmoorder’ in
zijn geexalteerde beteekenis welke samenhangt met het dogma van de goddelijkheid
des konings van vroegere en latere eeuwen, dien ganschen tijd vreemd. Toen Lorenzo
de Medicis in 1478 de deelhebbers aan de Pazzi-samenzwering, - waaronder een
bisschop in vol ornaat - buiten de vensters van hun eigen paleis liet ophangen, was
dat eenvoudig de daad van een realist, van een man, die weet dat hij ‘hamer of
aambeeld’ moet zijn, die vastberaden en koelzinnig handhaaft wat hij bezit, maar
die zich niet
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inbeeldt, dat hij de ‘onverlaten’, die zich aan zijn goddelijke persoon vergrepen
hebben, hun ‘gerechte straf’ doet ondergaan. De krachtige individualist kent zijn
eigen methoden en zijn eigen wegen en weet dat ze precies als die der anderen zijn.
Hij heeft de fictie van zijn ‘goddelijkheid’ niet noodig om zich te handhaven. Zijn
Recht is het uitgesproken Recht van den Sterkste.
De inbeelding van eigen ‘goddelijkheid’ - algemeen, naar we weten, onder de
vorsten van de zeventiende eeuw - is de steun der innerlijk zwakken en hun daarom
‘van Godswege’ toebedeeld. Want in een gezonde maatschappij is ook de koning,
zelfs een brillant en schijn-sterk koning als bijvoorbeeld Lodewijk XIV,
maatschappelijk, dat wil zeggen: egocentrisch en innerlijk zwak. Een individualist
alleen kan Uebermensch zijn, alle zelfmisleiding derven en dan nog in geweld en
tyrannie zich staande houden, en dat is kracht; Napoleon zou hebben kunnen, hebben
durven heerschen met Macchiavelli's ‘Vorstenschool’ in de hand -, Lodewijk XIV
had de fictie van zijn goddelijkheid van noode om te durven zeggen: ‘l'Etat c'est moi’
en zijn ‘bon plaisir’ te doen gelden als wet. Hoe zwak is een Lodewijk XIV bij een
Lorenzo de Medicis! Het schijn-krachtige ‘l'Etat c'est moi’, is alleen naar den vorm
een woord van zelfbewust individualisme -, in wezen is het de uiting van de opperste
Autoriteit, die zich weet gedragen door de religieuse adoratie van een volk, en vooral
door den in het dogma zijner goddelijkheid uitgedrukten wil van een God. De sterke
Vorst is Macchiavelli's Vorst, die alles wat zijn mètier beduidt, in koelbloedig besef
onder de oogen ziet, en dan nog eigen weg durft gaan.
Doch hoe weinig hebben zelfs denkers en individualisten gevoeld voor de
grenzelooze zelfaanvaarding, het heldhaftig realisme van Macchiavelli, zijn afkeer
van al de zalvende zelfmisleiding, die men nog maar altijd ‘idealisme’ heet, voor de
kracht en de onversaagdheid, waarmee hij de structuur der dingen bloot legt, zonder
halfweg terug te schrikken. Rousseau kon in het bestaan van zulk een cynisch monster
eenvoudig niet gelooven en spreekt in zijn ‘Contrat Social’ het vermoeden uit, dat
Macchiavelli's boek de vorsten en hun misbruiken heeft willen hekelen en dat hij
voor zijn veiligheid den vorm van lessen en raadgevingen koos. Een mensch ziet
toch maar altijd wat hij gaarne wil! Macchiavelli is immers heel geen uitzondering,
al heeft hij de daden en instincten zijner tijdgenooten den vorm van een theorie
gegeven. Zijn nuchtere,
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realistische, ‘Real-politieke’ geest was de geest der Italiaansche Renaissance -, spreekt
er dan een andere uit de mémoires van een Philippe de Commines, uit de
gedenkschriften en brieven van Pausen en condottieri? Weten we niet hoe ze
glimlachten over de frazen van ‘heilig recht’ en ‘heilige plicht’, waaraan de
innerlijk-zwakke Noordelijke Middeleeuwers zich staande hielden (en nog houden)
omdat ze de onbedekte waarheid van hun eigen drijven, van hun hebzucht en
heerschzucht niet dragen konden, hoe ze al die exaltaties doorzagen, zij de eersten,
die huurlingen gebruikten, omdat ze niets bijzonder verhevens vonden in den
soldatendood, en die ook alle andere dingen eveneens koelbloedig noemden bij hun
waren naam?
Ook Spinoza (in zijn ‘Staatkundige Verhandeling’) oppert de veronderstelling,
dat Macchiavelli's boek als een waarschuwing aan de lieden, om geen vorst met
absolute macht te bekleeden, moet worden opgevat, daar immers ‘een wijs man niets
zonder een goed oogmerk doet’. En ook Spinoza ziet, aldus onderstellende, de
verborgen, zedelijke waarde van ‘Il Principe’ over het hoofd, welke deze is: dat het
geen koning, geen mensch onkundig laat omtrent datgene wat hij zal hebben te doen
als hij reikt naar de macht!
Tegenover deze, in den gangbaren zin, weinig idealistische verheerlijking van den
sterke, stond een min of meer idealistisch-getinte haat tegen den tyran. Niet elkeen,
zelfs toen bijna niemand, had het tot Macchiavelli's hoogte van levenserkenning en
zelferkenning gebracht en menige eerzuchtige jongen, met geen anderen wensch in
het hart dan de ledige plaats te bekleeden, die de moord op een tyran hem laten zou,
tooide zichzelf met den naam van Brutus, meer dan dat hij een Brutus was. Doch dit
bewijst tegelijkertijd althans in welk een hooge vereering, vooral gedurende de latere
Renaissance, de idealistisch-opgevatte tyrannendooder stond -, als ‘Brutus’ al dan
niet historisch juist!
Zoo we den Middeleeuwschen geest van gezagsvereering en critiek-looze
onderwerping meenden te mogen zien gesymboliseerd in den haat van Dante jegens
Brutus, dien hij, met Judas tezamen, doemt in de benedenste Hel -, dan mogen we
den Renaissance-geest van individualistischen vrijheidszin en zelfgevoel zien
gesymboliseerd in de vereering van het Renaissance-genie Michel Angelo, voor
dienzelfden Brutus! Voor zijn vriend Donato Gianotto ver-
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vaardigde Michel Angelo de buste van Brutus als held, de eenige ‘fantaisie buste’
van zijn hand, en in Gianotto's ‘Dialogen over Dante's Divina Commoedia’ is een
gesprek van den auteur met Michel Angelo opgenomen, waarin deze laatste de daad
van Brutus vurig verdedigt. Enkele jaren tevoren, in 1536, was Alexander de Medicis
gedood door Lorenzino, die als een tweede Brutus werd geroemd en over wiens daad
De Musset een drama heeft geschreven (‘Lorenzaccio’) dat hier ter zijner tijd
bijzonderlijk vermeld en besproken zal worden.
Overbodig te zeggen dat het verschil tusschen Dante eenerzijds, de schrijver van
‘Reinaert’, Michel Angelo en Shakespeare (in ‘Julius Caesar’; later uitvoeriger aan
te toonen) anderzijds geen toevallig, persoonlijk verschil is, maar een fundamenteel
verschil, in den geest des tijds, door de verschillende bestemming der verschillende
tijdperken. We zullen dan ook in de zeventiende eeuw de waardeering weer prompt
zien omslaan: vóór den legitiemen heerscher en tegen de oppositie; vóór Caesar en
tegen Brutus.
Doch keeren we thans een andere zijde van het Renaissance-individualisme naar ons
toe, ten einde deze te bezien naar de algemeene beteekenis.
We hebben in de Inleiding uitvoerig uiteengezet, hoe individualisme, als
zelfherkenning der Eenheid, zich op tweeerlei wijze voordoet: in de vervanging van
maatschappelijk-zedelijke waarden door persoonlijk-zedelijke waarden, om daarin
dan te blijven, als eerste moment; en in de opheffing dier vooraf-gestelde zedelijke
waarden, als tweede, definitieve moment. En we noemden die beide momenten: Don
Quichottisme en Hamlettisme, zedelijk handelen en redelijk beseffen -, waarvan het
tweede voor het eerste een onoverkomelijk beletsel is, gelijk Hamlet het zoo goed
heeft geweten en gezegd.
De nooit meer dan ten deele redelijke mensch in het werkelijke leven echter is
noch geheel ‘Hamlet’ noch geheel ‘Don Quichotte’, maar een mengeling van beiden,
juist omdat ‘Don Quichottisme’ als idealistisch-zedelijk willen en ‘Hamlettisme’ als
redelijk inzicht de twee onderling-verschillende momenten van hetzelfde, van der
Eenheid zelfherkenning zijn.
De onontwaakte mensch in de collectiviteit is dan ook noch Hamlet, noch Don
Quichotte. Den mensch nu zijn die beide tegen-
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strijdige momenten, zijn zedelijk streven en zijn redelijk besef, evenzeer lief en hij
zal altijd beginnen te trachten zijn zedelijk willen met behulp van zijn redelijk beseffen
‘goed te praten’.
Kan hij dat niet (en hij kan het niet), openbaart hem de redelijkheid zijn hoogste
zedelijke streven, de Deugd-zelf, als een onhoudbaarheid, dan zal zijn zedelijk willen
die onverbiddelijke redelijkheid eenvoudig van tijd tot tijd ontloopen om op te gaan
tot den Droom. Die droom zal dan altijd zijn: de droom van een Blijde Wereld. Want
individualisme beduidt geenszins dat het individu zich buiten de collectiviteit stelt
of zou willen stellen, maar alleen dat het zichzelf daarin onderscheidt. En de
individualist, wiens werkzaamheid sloopen is, omdat en voorzoover hij redelijk is,
droomt altijd van bouwen, omdat en voorzoover hij tegelijkertijd ook rechtvaardig
is.
In zijn eeuwig verlangen naar harmonie kan de mensch het besef de groote
Onverzoenlijkheid, de aanschouwing van het Eeuwig tegen zichzelf gekeerde Leven
meestal heel niet, op zijn best bij momenten dragen.
Ayschylos vlood het door den droom van een verzoening tusschen Jupiter en
Prometheus, tusschen wat nimmer verzoend kan wezen: Macht en Recht -, Plato
deed hetzelfde en vlood het wreede licht dier allerzwaarste Openbaring in den schemer
van den droom eener ideale samenleving. En zoo zal alle individualisme, voorzoover
het zich als ‘zedelijk willen’ voordoet, na en naast de redelijke
maatschappij-onderscheiding (critiek, ontbinding) tot een plan van
maatschappij-heropbouw komen. Dit zal dan altijd een heropbouw op
communistischen grondslag, (dus toch weer een ondenkbaarheid) wezen. De
individualist immers loochent, omdat hij er zelf niet in opgaat, de fundamenteele
noodzakelijkheid der ‘maatschappelijke’ onderscheidingen. Zijn eigen distinctie-drang
richt zich, voorzoover aanwezig, op moreele en intellectueele onderscheidingen, die
zelfwerkzaamheid veronderstellen, derhalve in de uniformiteit noch worden geduld,
noch worden nagestreefd, doch waarmee hij in zijn toekomst-project voortdurend
rekening houdt.
Dit leert de rede alreeds uit den dubbelen aard van het individualisme, als
tweeledige zelfherkenning van de Eenheid opgevat, en de historie bevestigt het: in
alle perioden van anti-maatschappelijk, revolutionair-individualistisch willen is de
droom van een Blijde Wereld gedroomd, als een (slechts schijnbare) tegenstelling
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met der individuen critische eigenwilligheid, de droom, waarin de ‘gevoelsmensch’
gereedelijk gelooft, en waarin ook de wijsgeer voor een wijl het immers in
menschelijken zin zoo ‘troostelooze’ van zijn wijsheid ontvliedt.
Men behoeft zich derhalve, dunkt ons, niet het hoofd te breken, met de vraag of
Plato ooit in ernst geloofde in de verwerkelijkings mogelijkheid van zijn Staat. De
argumenten tegen zijn eigen project liggen immers, we stipten het reeds vroeger aan,
in zijn eigen werk voor het grijpen.
Zoo ziet Plato volkomen duidelijk het lot dat den brave wacht, die niet braaf
schijnen, maar werkelijk wezen wil - en toch droomt hij van een Staat, waarin de
brave (dat is de wijze, wijsheid en goedheid zijn in zijn gedachtegang één en eenerlei;
wijsheid, goedheid beduiden zielsgezondheid -) leven en zelfs heerschen zal. En
terwijl elders Socrates door het orakel de wijste wordt geheeten, omdat ‘hij alleen
weet, dat hij niets waard is in de wijsheid’; terwijl dus, en zeer terecht, als criterium
der betrekkelijke volmaaktheid, het diep besef van eigen onvolmaaktheid geldt, zal
in dien gedroomden idealen Staat het ‘lagere gedeelte’ - de derde stand,
overeenkomend met de derde, laagste sfeer der ziel, die der begeerten - zich vrijwillig
onderwerpen aan de beide hoogere standen, namelijk die der Wachters (verdedigers)
en die der Wijzen (heerschers) overeenkomstig aan de ‘driftige’ en ‘denkende’
zielsgedeelten. Alsof niet juist altijd en overal de lageren, de laagsten zich tot elk
ding in staat en bekwaam achten en elke waardigheid beschouwen als het hun rechtens
toekomende! Niets is immers den kleinen man te groot! Alsof ook niet juist dat
zeldzame vermogen zich vrijwillig te onderwerpen - niet uit onverschilligheid of
winstbejag, maar uit inzicht - iemand boven den lagen staat verheft en onmiddellijk
het volste recht geeft tot medezeggen, medewaken en medeheerschen! En dan verder
- wat wordt hier al niet verwacht van de opvoeding door denzelfden mensch die zoo
goed wist, dat ‘de meester wekt, maar niet leert,’ en die zijn geloot in het
vooraf-bestaan en voortbestaan der ziel juist grondt op de potentieele aanwezigheid
bij de geboorte van alle krachten en alle gedachten in den geest, gelijk dat wordt
toegelicht in den ‘Menon’, waar Socrates een jongen slaaf alleen door het verstandig
en methodisch stellen van vragen tot het begrijpen van bepaalde mathematische
stellingen brengt.
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Zoo zouden we kunnen doorgaan, maar voor ons is Plato's waarachtig idealisme met
Plato's ‘realistisch’ levensbesef tezamen weer het beeld van den Vader en den Zoon,
van Wijsheid en Goedheid, die zijn Eén en toch onderling verscheiden - die zich in
de tot ontplooiing gekomen mensch naast elkander en met elkander openbaren en in
hun onderlinge tweespalt een tragedie kunnen zijn: de tragedie van Sokrates. We
komen op dit laatste terug.
En deze ‘tegenstrijdigheid’ is dus niet een gevolg van Plato's bijzondere
persoonlijkheid, maar van zijn wezen, van het individualistisch Wezen, dat in alle
tijden zichzelf gelijk blijft. Dat we in de Renaissance Platonische redelijkheid en
Platonisch idealisme niet in één mensch vereenigd vinden, maar verdeeld en
verstrooid, bewijst hiertegen niets. (Het bewijst wel iets anders, waarover later). Het
is er, alevel. Platonische redelijkheid (inzicht omtrent de onvereenigbaarheid van
Macht en Recht) vinden we in Macchiavelli, Platonisch idealisme (de droom van
een Blijde Wereld) in Thomas Morus' ‘Utopia’.
Duidelijk zien we hier nu weer de innerlijke overeenkomst van elk Individualistisch
mouvement, en hoe tegelijkertijd elke volgende periode als het ware alle voorgaande
in zich opgenomen heeft. In het Renaissance-individualisme laten zich aldus alle
elementen van het antieke en van het Christelijke terugvinden.
Wanneer we nu, zoo beknopt mogelijk, Plato's Staat met Morus' Utopia vergelijken,
en dan de inferioriteit van Morus' werk aantoonen, dan is dat niet om critiek te oefenen
op werken die lang ‘uit den tijd’ zijn, dit ware ongerijmd en overbodig, maar om aan
te toonen, tot welk een betrekkelijk gering peil van zedelijk onderscheidingsvermogen
het Renaissance-individualisme het nog maar heeft kunnen brengen, waaruit dan
weer gereedelijk kan worden begrepen dat er na de Renaissance nog zulk een machtig
tijdperk van autoriteiten-vereering en individueele onderworpenheid kon komen.
Het was wel een geweldig instinctief élan, maar nog bij lange niet de definitieve
zedelijke vrijmaking van het Ik. Deze berust op zedelijke zelfkennis, deze is
zelfkennis. Zelfkennis is de waarheid, waarvan gezegd is, dat ze ons ‘vrij maken’
zal. En dan nog iets blijkt weer opnieuw uit het betrekkelijk lage zedelijke en
filosofische gehalte van Morus' werk, waaraan toch nog tot in onze dagen
heilstaatstichters het hart ophaalden,
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en dat grif gelezen en bewonderd werd door hun volgers: hoe de tegenkant van de
hooggeprezen West-Europeesche activiteit, vernuft, koelheid, ‘ondernemingsgeest’
en kracht om te veroveren zich ook hier weer duidelijk toont als geestelijke en
zedelijke armoede, zijnde tot het eerste complex het eendrachtig samenwerken en
tot het andere het eenzame bezinnen vereischt.
Dat den lateren Kanselier van Engeland, den strijder voor een alleen-heerschende
Katholieke Kerk het ideaal van Plato voor oogen heeft gezweefd, toen hij in zijn
humanistisch-deïstische en verdraagzame jonge jaren zijn ‘Utopia’ droomde, blijkt
overal uit het boek zelf. Wanneer de vrienden van den filosofischen wereldreiziger
Raphael Hythlodee, Vespucci's reisgenoot, dezen aansporen dat hij zijn verheven en
zuivere inzichten in dienst van een koning moet stellen tot heil van diens land, dan
antwoordt Raphael met een moedelooze herinnering aan Plato's ervaringen bij den
Tyran van Syracuse! Het lot van den rechtvaardige, die niet alleen geen onrecht zou
willen doen, maar ook niet daaraan medeplichtig zijn door het te dulden, en die dus
in de raden van Koningen en Grooten niet zou willen en niet zou mogen zwijgen,
omschrijft Morus juist zooals Plato dat beschreef en met zeer concrete toelichtingen,
die duidelijk betrekking hebben op toestanden in zijn eigen tijd, maar die daarnaast
ook de eeuwige onverzoenlijkheid tusschen Recht en Macht helder in het licht stellen.
Hier is dus weer de onbevangen blik en de werkelijkheidszin van den Renaissancist,
na de exaltatie en de verblinding der Middeleeuwen.
Maar daarmee is de overeenkomst dan ook vrijwel uit - en terwijl Plato den vollen
nadruk legt op de noodwendigheid van een streven naar zedelijke volmaking, en
voor het stichten van zijn heilstaat een ‘geslacht van filosofen’ veronderstelt en
vereischt -, is voor Morus de heilstaat eenvoudig het land, waar iedereen genoeg te
eten heeft Dit wordt schier woordelijk gezegd in de zooeven genoemde Inleiding.
Deze bevat een merkwaardig gesprek tusschen den filosoof-wereldreiziger en
Morus, waarin over de zelfzucht en hooghartigheid der koningen, ‘voor wie ministers
en knechten hetzelfde zijn’ onomwonden wordt gesproken, en over de nutteloosheid
van elke poging, heerschers en grooten, die slechts op eerzucht en gewin uit zijn,
toegankelijk te maken voor idealistische gevoelens en filosofische gedachten. Daarna
krijgen we dan de reproductie van
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een gesprek, dat Raphael in Engeland ten huize van kardinaal Morton met een jurist
zou hebben gevoerd en waarin we, gelijk gezegd, de oude en altijd nieuwe
tegenstelling - beurtelings herkend en vergeten - tusschen persoonlijke
rechtvaardigheid en maatschappelijke orde ontmoeten. Het gesprek liep over dieven
en diefstal -, en de jurist had de meening uitgesproken dat er nog veel meer van dat
brutale tuig gehangen moesten worden, uitsluitend uitgaande van den eisch van ‘orde’
en ‘veiligheid’ - juist zoo sprekend als de Tory's na de Fransche Revolutie en als
menig conservatief in onze dagen het nog zou doen. Raphael zijnerzijds was daarop
aan het onderzoeken gegaan naar de oorzaken van zooveel dieven en diefstal en
daarbij tot de eenvoudige en redelijke conclusie - die van alle ‘realisten’ in alle tijden
en alle landen - gekomen, dat de maatschappij zelf de misdadigers kweekt, om ze
daarna op te hangen. Met werkelijk volkomen modernen gloed en verontwaardiging
hekelt hij de weeldezucht der rijken, de ellende der ter wille van jachtgenot en
winstbejag van edelen en prelaten (uitdrukkelijk genoemd!) van huis en hof verdreven
armen -, de berooidheid van gewonde of door hun beroep gedegenereerde soldaten,
die geen andere keus hebben dan hongerdood of diefstal -, van in weelde en lediggang
opgevoede, dan somwijlen plotseling afgedankte, voor geen beroep meer deugende
knechten en jagers der edellieden -, al diegenen, die tot diefstal komen en gehangen
worden. En de conclusie luidt: waar elkeen genoeg te eten heeft, daar is ook geen
misdaad meer. Deze stelling wordt dan de basis van Utopia -, en de schrijver ziet
niet in dat ze ontoereikend en oppervlakkig is. Het is waarlijk niet broodsgebrek
alleen dat misdaad kweekt, maar distinctie-zucht, met al wat daaruit voortvloeit. En
de staat, waar elkeen genoeg te eten heeft, is daardoor nog geen stap verder op den
weg der wezenlijke volmaking.
Het primitieve en onrijpe van die premisse is de reden dat waar Plato's Staat ons
nog immer treft en boeit door verheven ernst, Morus' ‘Utopia’ de volwassenen van
heden aandoet als een kindervertelsel. Want Morus weidt wel in den breede uit over
het maatschappelijk leven der Utopieërs, hun afkeer van opschik en pronk (maar
curieus genoeg, niet van tafelgenot) hun minachting voor goud en zilver, die ze met
een kinderlijken ophef die aan hedendaagsch propaganda-socialisme doet denken,
voor nachtmeubels en slavenketens gebruiken, hun geringschatting voor diamanten,
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welke zelfs geen vrouwensmuk, maar kinderspeelgoed zijn - en blijkt hieruit niet
weer duidelijk de onartistieke aard van den lateren martelaar Morus, van den martelaar
in het algemeen?! - van hun werkverdeeling en ceremonieën, hun abattoirs en markten,
maar niets van hun innerlijke gesteldheid en waarin nu ten slotte deze lieden boven
ons en anderen uitmunten, zoo dat ze bij zooveel vrijheid zich zoo volgaarne naar
de wetten schikken. We vernemen slechts, dat ze ‘van Grieksche afkomst’ zijn en
leeren uit deze nadere mededeeling wel nogmaals waar de sympathieën van Morus
en van zijn ganschen tijd te zoeken zijn, maar niets omtrent het zedelijk karakter der
schimmige heilstaatbewoners.
Beschouwd in zijn tijd, zoo kort na de Middeleeuwen, is Morus' boek zeker
verbazingwekkend: het is anti-militaristisch en communistisch, het laat echtscheiding
toe en predikt godsdienstverdraagzaamheid. Doch dit alles is even onvoldragen als
het ‘vrijheidsbeginsel’ der Reformators en schrikt van alle consequenties terug.
Want de gepredikte ‘verdraagzaamheid’ geldt natuurlijk slechts onder voorbehoud
van de voortreffelijkheid des Christendoms en met opzettelijke hatelijke uitzondering
van hen, die gelooven dat de ziel met het lichaam sterft. Zulke immers zijn
noodzakelijkerwijs slecht; zagen ze er kans toe, ze zouden rooven en moorden, want
‘wat kan den mensch tot deugd bewegen, zoo het niet de hoop op hemelsche belooning
is.’ Hoe ver zijn we hier af van den verheven Griekschen geestesstaat die terecht, de
deugd als ware ‘zielsgezondheid’ roemt en als het hoogste geluk, den wijze meer
waard dan macht en schatten - en hoe ongegrond wordt in dit licht dan ook de
meening, dat met zulke onvrije slavenzielen ooit een vrije heilstaat te stichten zou
zijn. De rechtbank is eenvoudig in de wolken verplaatst.
En dezen zelfden menschen legt Morus ondoordacht den eisch van communisme
op! Plato daartegenover, die zich voortdurend bezighoudt met de vraag, hoe de
mensch innerlijk zou moeten zijn om tot een betere maatschappij te komen - het is
waarschijnlijk juist dit heenglijden over den eisch der persoonlijke zelfvolmaking
en deze overmatige nadruk op materialistisch communisme, die ‘Utopia’ als een
goedkoope heilstaatbelofte een tijdlang zoo populair bij de zelfingenomen,
materialistische heffe der socialisten heeft gemaakt! - Plato die zooveel méér van
den zedelijken mensch vordert, weet tegelijk welk een geweldige eisch communisme
is en
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legt dien derhalve alleen den uitnemende op, hun die den schat van hun wijsheid
bezitten, niet den lageren lagen! Welk een oneindig veel dieper kennis omtrent de
menschelijke natuur, die in laatste instantie beduidt: zelfkennis.
Zoo kan dus Utopia de vergelijking met Plato's Staat in geen enkel opzicht
doorstaan, - het mist er den gloed en de diepte van en is tegelijkertijd nuchter en
vaag, het plan van een administrateur naast den droom van een wijze, maar, gelijk
eerder gezegd, dit wordt natuurlijk niet aangevoerd als ‘critiek’ op Thomas Morus,
doch alleen om aan te toonen, hoe betrekkelijk onrijp vooral de zedelijke zijde van
het Renaissance individualisme toch nog was en wel wezen moest, zoodat daarop
die allerkrachtigste opbloei van autoriteiten-vereering volgen kon! En dan toch nog
iets. Terwijl men ons Plato noemt als den grootsten geest van zijn tijd, de schoonste
bloem van Grieksch idealisme en Grieksch ‘realisme’, als denkkracht opgevat -, is
in de Renaissance de onversaagde, koene en koele menschenkenner Macchiavelli
zonder twijfel een sterker en ook een voornamer geest dan Thomas Morus. En dit
beteekent heel veel. Want willen we den geest van een tijd beoordeelen, dan moeten
we dit doen naar de voortbrengselen en inzichten der sterkste persoonlijkheden. Op
die wijze kunnen we met Plato als maatstaf zeggen dat het Grieksche individualisme
van het voornaamste en krachtigste type was: sterk-zedelijk, naast realistisch, strevend,
tegen beter weten, naar de verzoening van Mensch en Maatschappij, innig overtuigd
dat het bij gebreke daarvan altijd beter blijft onrecht te lijden dan onrecht te doen -,
terwijl de Renaissance-individualist van het voornaamste en krachtigste type
daartegenover is: uitsluitend realistisch, en de onverzoenlijkheid van macht en recht
evenzoo helder beseffend, vóór alles opkomt voor zich zelf en liever hamer is dan
aambeeld, liever onrecht doet dan onrecht lijdt.
Zoo had dan de Renaissance - het blijkt duidelijk uit de historie en uit de projectie
daarvan in de litteratuur - weliswaar alle denkbare mogelijkheden en kanten van het
als ‘individualisme’ beschreven geestescomplex naar voren gebracht, doch slechts
één kant ervan bloeiend verwerkelijkt: de vrijmaking van den artistieken mensch,
van den kunstenaar, met de ermee samenhangende vereischten van zelfaanvaarding,
zelfvertrouwen, en zedelijke geslotenheid door overmaat van levenslust. Daarom is
dan ook de
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Renaissance-kunst nimmer overtroffen, en heeft de beeldende kunst - zoo verzekeren
ons althans de kunstkenners - nooit meer datzelfde onderworpen-kerkelijk karakter
als gedurende de Middeleeuwen gedragen. In de zedelijke en intellectueele vrijmaking,
die vooral steunt op inzicht in eigen ontoereikendheid: Christelijk zondebesef en
Sokratisch tekort-gevoel, is ze achtergebleven. Haar zedelijke kracht bleef betrekkelijk
gering, en haar redelijkheid vergelijkenderwijs een onrijp pogen, een begin, dat in
latere geslachten pas tot volle vervulling zou komen. Daardoor ook, het zij nogmaals
gezegd, kon het beginsel der persoonlijke vrijheid in redelijken en in zedelijken zin
dan ook weer zoo geheel verloren gaan in dien geweldigen opbloei van
maatschappelijke instincten, dien we thans beschrijven gaan.
CARRY VAN BRUGGEN.
Het vervolg van dit werk zal, althans voorloopig, niet in dit tijdschrift verschijnen;
het geheele boek wordt waarschijnlijk in den loop van het jaar 1919 voltooid en
gepubliceerd.
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Klacht.
O, de vòlheid van den zomer
Die de vage, matte pijn
Van den moedeloozen droomer
Tot een looden last doet zijn...
O, de zware, zwoele nachten
Die, van bloemengeur belaên,
Vrede noch vertroosting brachten
Als hun duister is gegaan...
Ach, de wreede, volle zomer
Doet verlangen's vage pijn
Van den eenzaam-droeven droomer
Tot een donker dorsten zijn!
O.v.E.
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Onzekerheid.
Ik heb zoo lang mijn heil alleen gedragen,
Ik heb zoo lang mijn leed alleen beschreid,
En zingend hief ik mijne eenzaamheid
Hoog boven 't leeg gewoel der drukke dagen.
Ik heb zoo lang mijn blijheid hoog gedragen
En moedig uwe verre komst verbeid Dat - nu ge dan ten leste schijnt gekomen,
En uwe liefde mij een schuilplaats biedt,
Nu mijn verlangen de vervulling ziet
Van al zijn vaag-vermoede weelde-droomen Ik weiflend weg wil wijken, en in schromen
Voor uwe grootheid, mij m'n wil verliet.
Want 'k weet niet of mijn hart uw vree begeert,
Of - schoon mijn droomen slèchts uw lièfde willen Uw mildheid eens mijn hunkering zal stillen,
Uw rust mijn ongedurigheid verteert.
En 'k weet niet of mijn nauw-gewonnen kracht
Zich willig in uw teederheid zal breken,
Al wou 'k in deemoed om de leiding smeeken
Die ik van uwer liefde wijsheid wacht.
Ik weèt uw groote goedertierenheid,
Die stralend staat, hoog boven mijne dagen...
Maar 'k heb zoo lang mijn heil alleèn gedragen,
Ik heb zoo lang mijn leed alleèn beschreid...
O.v.E.
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Bij de piano.
Je rappe ranke vingertjes cadansten door d'octaven,
een luchtig licht vertelseltje kwam langs de toetsen draven,
en als men honderd pareltjes die rolden na elkander,
ging dat maar losjes toon na toon van d'eene kant naar d'ander.
Wanneer een sprookje was verteld, in 't zangerige taaltje
Dan keek je droomrig even op en zocht een nieuw verhaaltje;
soms was het zwervend als de wind, soms was het mooi en machtig,
ik zat zoo stillekes terzij en luisterde aandachtig.
Ik lachte soms wanneer je greep in overvollen donder,
Je kleine handjes zonken weg in 't hooge en bijzonder;
ik wist het wel dat jìj het was die speelde Gods gedachte,
en ik zag maar je handjes na en luisterde en lachte.
En als je moe was van je spel m'n kind en van je droomen,
dan heb ik lang je aangezien, je hoofdje stil genomen,
en half verzonken in 't geluid dat wegsteeg langs de wanden,
zag ik je donkre oogen in d'omlijsting van m'n handen.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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Achter en over de duinen,
voor Nellie.
I.
Achter de duinen, het heuvlig pad
langs de blauw-groene schemergrassen,
gingen we donker door 't lichte land
naar de glooiende duinen en 't breede strand,
met klimmende, kleine passen.
II.
En soms ging je dwars door het struikig gewas,
of een kroezige wei benee we waadden te saam door het heestrig dal
en de duinen òp als een breede wal
en daarvoor de wijde zee....
III.
We stonden op 't lichte, hooge duin
rondom ons de donkre rust,
en boven de nacht met een luchtig schijn,
en het vage strand en de witte lijn
van de zee voor de lange kust.
IV.
We luisterden weer met aandachtig hart
naar de diepe stem der zee,
onzê oogen zagen de ruischende rand,
die broeide wit voor het rustig strand
na de reis uit de zwarte zee...
V.
Je donkre gedaante op het bleeke duin
stond gebogen en devoot,
je kleed hing zwaar, en schemerlicht
was alleen de vlam van je gezicht,
en je handen stil en bloot.
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VI.
En ik voerde je mee van de helling af,
onze hoofden onder de kruinen,
onze voeten zonken en gleden mee
tot het lage land voor de hooge zee
... en achter ons ... stonden de duinen.
VII.
Wij gingen den weg over 't weeke zand
zwijgende, hand in hand,
al dieper door het schelpig dal,
waar de zware wal met luiden val
neerdòndert op het strand.
VIII.
... Starende stonden we voor het trotsch
brekende radelooze,
de rustige voeten overvloeid,
vóór het opstandig opgestoeid
bruischende matelooze.
IX.
Achter boog de sterke zee
stuwingen aan naar voren
met het schuim dat wisslend rees en dook,
of uitliep tot een snelle strook
met een blauwe schicht fosforen.
X.
En vóór lag de branding bandeloos,
als de zoom van verre streken,
en om onze hoofden, huiver-vroom,
was 't overmachtig monotoon
geluid van bruische-breken.
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XI.
Mijn stille hand om veil'ge steun
lag licht op je zachten schouder,
we doolden luistrend langs het strand
en keerden weer naar het diepe land,
dat stil was en vertrouwder.
XII.
... En de zee week weg en we klommen steil
de berg der doove duinen,
we spraken niet, maar droegen mee
de verre dreuning van de zee
nog dof van over de duinen.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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Iets over de Faustvertaling van C.S. Adama van Scheltema.
Menigeen, die de bewonderenswaardige Faustvertooning van Willem Royaards heeft
bijgewoond, zal zich verbaasd hebben, toen bleek, dat wij thans een
aesthetisch-bevredigende en tevens speelbare Faustvertaling bezitten. Hiermee is
natuurlijk niet gezegd, dat wij nu een ‘hollandschen Faust’ zouden hebben, die de
schoonheid en de rijke bekoring van den ‘duitschen Faust’ zou kunnen evenaren.
Geen vertaling zal uit den aard der zaak er ooit in kunnen slagen, den duitschen tekst
zonder meer in een ander geluid over te zetten. Steeds zal zulk een vertaling min of
meer een benaderende bewerking blijven, die wellicht den oorspronkelijken tekst
verstaanbaar en begrijpelijk vertolken kan, maar die toch altijd een gebrekkige
nabootsing blijven zal. Dat de dichter A.v.S. den moed heeft gehad dit bezwaarlijke
en gevaarlijke werk te ondernemen, daarvoor moeten wij hem zeer dankbaar zijn.
En dat dit werk nu eindelijk beloond werd met een opvoering, die, hoeveel kleine
en groote fouten haar ook mogen aankleven, uitstekend kan worden genoemd, dat
dit werk door Royaards, men kan zeggen ‘congeniaal’ is herschapen, beteekent een
vaderlandsche gebeurtenis, die nimmer vergeten mag worden. Voor een niet gering
deel is dit succes te danken aan de vertaling. Geen Royaards en Laroche, geen Nel
Bonger en Lensvelt hadden b.v. die van ten Kate kunnen redden, want noch het
voortreffelijkste spel, noch de verrukkelijkste décors en costuums hadden immers
de belachelijkheid van deze vertaling kunnen doen vergeten.
Als ik nu overga tot een ietwat nadere beschouwing van Adama van Scheltema's
bewerking, dan dient bij voorbaat gezegd te worden, dat het geenszins mijn bedoeling
is zuiver philologische critiek uit te oefenen, de grammaticale juistheid der vertaling
na te gaan of den metrischen vorm aan een onderzoek te onderwerpen. Slechts op
deze vraag zal ik in eenige opmerkingen en aanteekeningen een antwoord trachten
te geven: in hoeverre is A.v.S. erin geslaagd het wijsgeerig gehalte en de aesthetische
waarde van sommige belangrijke deelen van de vertaling te benaderen? - In de eerste
plaats dien ik te wijzen op het feit, dat de wijsgeerige beteekenis en de zedelijke
strekking van den Faust het beste blijken in den ‘Prolog im Himmel’, in den dialoog
met Wagner ‘Am Ostertag’ en in den grooten dialoog Faust-Mephisto
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in het studeervertrek. Hier en nergens anders is het Faustprobleem duidelijk
uitgesproken. De vertaler had nu de moeilijke taak, het meer bespiegelend wijsgeerige
en het dichterlijke, die tezamen juist de eigenaardige bekoring van de Faust uitmaken,
zoo weer te geven, dat zij ook in het nederlandsch tot hun volle recht kwamen. Hij
is daarin m.i. uitnemend geslaagd. De moeilijke en zoo essentiëele verzen: ‘Der
Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst’, die
het begin en het einde van de Faust als een cirkel omsluiten, heeft hij aldus
weergegeven:
‘Een waar mensch weet, ook in zijn blind verlangen,
Het onderscheid wel tusschen kwaad en goed’.

Natuurlijk kon hij hier slechts den zin van de duitsche woorden benaderen. De ‘dunkle
Drang’ is immers nog iets anders dan ‘blind verlangen’ en ‘sich des rechten Weges
wohl bewusst sein’ sluit meer in zich dan ‘het onderscheid tusschen goed en kwaad’,
vooral voor Goethe. - In het gesprek met Wagner staan de woorden ‘Ach, zu des
Geistes Flügeln wird so leicht kein korperlicher Flügel sich gesellen’ en ‘Zwei Seelen
wohnen ach! in meiner Brust’ enz. Hier is de vertaler niet alleen zeer goed erin
geslaagd, den zin der woorden te benaderen maar ze toch ook in een aannemelijken
en bevredigenden vorm weer te geven:
‘Ach! aan des geestes vleuglen zal niet licht
Een waarlijk stel van vleugelen zich paren.’

en:
‘Gij zijt u slechts bewust van de' eenen dorst,
O leer nooit de and'ren onderscheiden!
Twee zielen, ach! wonen in mijne borst,
De eene wil zich van de andre scheiden;
De eene, in der zinnen doornenhof,
Tracht 's werelds heil hartstochtlijk te benaadren;
De ander heft onstuimig zich uit 't stof
Tot de gewesten van zijn vaadren.’

De beroemde zelfdefinitie van Mephisto: ‘Ein Teil von jener Kraft, die stets das Bose
will und stets das Gute schafft’ is omgezet in de hollandsche tekst tot: ‘Een deel van
gene kracht, die steeds het goede schept en steeds naar 't booze tracht’, maar heeft
daardoor ook veel geleden, want het accent moet vallen op het goede, dat de duivel
tegen wil en dank schept; door de omzetting wordt juist het tegengestelde, het trachten
naar het booze te sterk beklemtoond, tegen de bedoeling
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van Goethe in. En dan: ‘Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?’ te vertalen met:
‘Wat wil dit raadselachtig woord in 't end?’ kan ik alleen verklaren uit rijmnood.
Het hoogtepunt van het eigenlijke Faustdrama is de weddenschap met Mephisto,
die in deze woorden wordt uitgesproken: ‘Werd ich zum Augenblicke sage: Verweile
doch! du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern
zu grunde gehn.’ In het nederlandsch is dit geworden:
‘Zoo 'k tot het oogenblik zal zeggen:
O toef gij nog! gij zijt zoo schoon!
Dan moogt gij mij in boeien leggen,
Dan neem ik graag 't verdiende loon!’

Aangezien de duitsche tekst zoo prägnant is, dat hij moeilijk of in 't geheel niet kan
worden verdietscht, kon de hollandsche tekst deze woorden ook slechts gebrekkig
weergeven. Zeker: ‘toeven’ is het zelfde als ‘verweilen’, maar toch komt in het woord
niet genoeg uit, wat Goethe ermee heeft willen uitdrukken, n.l. dat juist Fausts
onstuimige drang naar het aardsche èn naar het Absolute hem nimmer in één bepaald
oogenblik in ware vervulling zal doen treden, dat hij, de onverzadigbare, steeds naar
het ‘worden’ zal streven en zich nooit aan het ‘zijn’ wil laten kluisteren. Dit schijnt
mij in de vertaling niet geheel weergegeven. Wellicht ware het beter geweest, evenals
in de verzen van den ‘Prolog’, inplaats van de meer woordelijke vertaling een
benaderende omschrijving toe te passen.
Dit zijn enkele losse grepen uit het meer philosophische gedeelte; nu nog iets uit
het meer dichterlijke en dramatische. Tot het schoonste en bekoorlijkste uit de geheele
Faust behoort de zang der ‘geesten van Mephisto’, dien Royaards liet zeggen door
een witgesluierde gedaante, die m.i. geheel ‘misplaatst’ was. De vertaling van dit
buitengewoon moeilijke gedeelte is op zichzelf reeds een bijzonder knap stuk werk.
Het daemonische, melodieuze en het verrukkelijke rythme van dezen zang zijn zóó
goed overgezet, dat men meende een stuk oorspronkelijke poëzie te hooren.
‘Weg thans, gij donkre
Zoldring daarboven!
Lieflijken schouwe
Vriendlijk het blauwe
Luchtkristallijn!
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Waren de donkre
Wolken verdwenen!
Sterretjes flonkren,
Zie, daar doorhenen
De zonneschijn!
En al de schoone
Hemelsche zonen,
In zachte bochten
Zweven zij nader.
Smachtende tochten
Volgen te gader;
En de kleedijen,
Wapprende, spreien
Zich over weien
En wingerdbosschen,
Waar zich, voor 't leven,
Oogen in oogen
Minnenden geven.
.........
.........

Ook het burlesk-triviale van ‘Auerbachs Keller’ is in den goeden toon vertaald. Los
en ongedwongen, als oorspronkelijk klonken de liedjes van de drinkebroers en van
Mephisto. Bijzonder mooi is ook de alleenspraak van Faust in ‘Gretchens Zimmer’
en het gezang van Gretchen. (Maar waarom in de ‘König von Thule’ het: ‘Dort stand
der alte Zecher, Trank letzte Lebensglut’ vertaald wordt met: ‘De koning dronk
onzeker den laatsten levensgloed’ is mij onbegrijpelijk).
Ik noem nog de scène ‘Stadsmuur’ met het wonderschoone gebed:
‘Ach neig uw harte,
Gij rijk aan smarten,
Genadig tot mijn droeven nood!’

dat poëzie gebleven is, het beste wat men van een vertaling kan zeggen. Weinigen
zullen denken, dat de vertaler de ‘Walpurgisnacht’, die bij de opvoering fragment
bleef, wel het meeste hoofdbreken zal hebben gekost. Want hier gold het, de geniale
‘Tonmalerei’ van Goethe zóó te vertolken, dat zoo weinig mogelijk verloren ging.
Bijv.:
‘Hoe grillig schemert door de krochten
Een morgenrossig droevig licht!
En zelfs tot in de diepe bochten
Van de' afgrond beeft een zwakke schicht.
Daar stijgt een damp, ginds trekt een wasem,
Hier licht er gloed uit smook en stoom,
Dan sluipt hij als een zachte asem,
Dan breekt hij uit gelijk een stroom.’
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Deze losse, fragmentarische, opmerkingen naar aanleiding van Royaards' opvoering
willen slechts de aandacht vestigen op de groote verdienste van Adama van
Scheltema's Faustvertaling. Hoeveel er ook op kleinigheden aan te merken valt, kan
men toch in 't algemeen zeggen, dat deze echt-dichterlijke bewerking waarschijnlijk
dè hollandsche Faustvertaling blijven zal en dat ze als zoodanig voorbeeldig kan
worden genoemd.
HERMAN WOLF.
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Buitenlandsche literatuur.
Charles Péguy, Oeuvres Posthumes, Clio. Editions de la Nouvelle Revue
Française, Paris 1917.
Dit nagelaten werk van Charles Péguy, dat kort voor den oorlog werd voltooid, is
een zijner belangrijkste en meest typische geschriften. Het heeft dezelfde volheid
van toon, dezelfde diepte van gevoel, dezelfde bezonkenheid als Notre Jeunesse en
Victor-Marie, comte Hugo. De stijl ervan bezit, naast de gewone overtuigingskracht
en naast de literaire eigenaardigheden, die wij uit de andere werken kennen, eene
bekoorlijkheid die in Péguy's prozawerken minder algemeen is: eene teederheid die
gaat tot de uiterste grenzen der innigheid en der melancolie zonder ooit te ontaarden
tot sentimentaliteit, dit gebrek aan goeden smaak.
Clio is het typische werk van den man van veertig jaar, van den man die na langen
strijd den vrede vindt, omdat hij zichzelven heeft gevonden. Van den tijd dat Péguy
als jongeling van twintig jaar, ‘cet ardent et sombre et stupide jeune homme’ zooals
hij zichzelf noemt, in Parijs aanlandde en zijne eerste hartstochtelijke, dwepende
opstellen schreef, tot den tijd dat hij in den politieken strijd een onvermoeibare kamper
was, en tot de laatste jaren, toen hij zich vrij gevochten had van alle systemen, hebben
wij, in zijne werken, de evolutie van dien rijken geest kunnen volgen. Nu is hij niet
meer de dweper, noch de strijder, maar de man die met zekerheid weet. De man die
weet dat hij weet. ‘Il sait que la Sorbonne, et l'Ecole normale, et les partis politiques
ont pu lui dérober sa jeunesse, mais qu'ils ne lui ont pas dérobé son coeur.’ Hij weet
ook dat de periode van zijn leven die ligt tusschen de wildheid en de onschuld zijner
jeugd en de beschouwende rijpheid van den man, eene periode is geweest, die voor
altijd is afgesloten en die elk belang heeft verloren. Maar bovenal weet hij, dat hij
in zichzelven het wezen dat hij eigenlijk is heeft teruggevonden: ‘un bon Francais
de l'espèce ordinaire, et vers Dieu un fidèle et un pécheur de la commune espèce.’
Maar eenmaal nog, op de grens van een nieuw tijdperk zijns levens, wil hij met gerust
gemoed zijne blikken laten gaan over het verleden en nagaan in hoever de geest van
een tijd zijn hart en geest met waarheden en schoonheden heeft verrijkt.
De volledige titel van het boek is: Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme paienne.
Maar het is de Geschiedenis alleen die spreekt, de Geschiedenis, die weet dat zij
sterfelijk is, en juist in die sterfelijkheid hare opperste grootheid vindt en hare
heidensche volmaaktheid. En de woorden die zij spreekt zijn de woorden waarmee
Péguy haar van hare eigen zwakheid heeft overtuigd. Het is het lyrisch en weemoedig
vaarwel van een mensch die de eeuwigheid heeft gevonden, een lied van dankbaarheid
tevens om de ge-
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nezing van het tijdelijke, die meest schrijnende van alle wonden der ziel: ‘car l'éternité
seule est saine et pure.’
En hoe grillig ook de wegen zijn die hij volgt, hoe onverwacht zijne sprongen van
de eene gedachte op de andere, Péguy toont zich ook hier een onovertroffen meester
in de dialektiek. En welke fijngevoelige, welke scherpzinnige criticus! Vrij van alle
literaire dogma's en systemen, is hij een meesterlijke ontleder van teksten. Hij roept
deze nooit op ter verdediging zijner ideeen, maar luistert eerbiedig naar de
geheimzinnige stem hunner ziel als naar de woorden van een levende getuige. Het
zijn die eerbied en die onbevooroordeeldheid die Péguy zoo gunstig onderscheiden
van de dorre moderne philologen en tekstkenners, van wie hij met rustige geestigheid
getuigt: ‘Un vers de Racine; un vers de Ronsard; un vers de Vigny, un vers de Hugo;
et pourquoi ne pas le dire un vers de Lamartine, un vers de Musset sont devant eux
comme des accusés. Ils les établissent. Comme on établit un acte d'accusation.’
Uit zijne vroegere werken kenden wij Péguy reeds als een analyst van buitengewone
kracht. Het is nochtans in zekere bladzijden van dit nagelaten werk dat hij, geloof
ik, in dat genre zijn meesterwerk heeft gegeven, en wel voornamelijk in de
beschouwing over Beaumarchais' drie tooneelspelen: Le Barbier de Séville, Le
Mariage de Figaro en La Mère coupable. Alles wat aan jeugdigen hartstocht en fijn
gevoel verborgen is in het onsterfelijke figuur van Chérubin wordt ons nader tot het
hart gebracht door zijne intuïtieve lezing van den eenvoudigen, weemoedigen zin:
‘Un certain Léon d'Astorga, qui fut jadis mon page, et que l'on nommait Chérubin...’
Die bladzijden reken ik tot de beste van Péguy en tot de meest volmaakte der
hedendaagsche fransche literatuur. Zij bewijzen hoe de studie der literatuur, door
een geest die haar beschouwt als een levend phenomeen, de oorsprong kan zijn eener
kunst die, op hare beurt, weer leven wekt door de bewondering en de liefde welke
zij inspireert. Daarin ligt de reden van Péguy's grooten invloed op de jongste
generaties en van de groote vruchtbaarheid van vele zijner gedachten in een tijd die
allerminst daarop was voorbereid. En indien wij in eene nabije toekomst getuigen
zullen zijn van de volledige regeneratie (die zich reeds gedeeltelijk heeft voltrokken)
van het fransche volk, indien de woorden van Péguy, die thans zoo profetisch klinken:
‘ce peuple achèvera un chemin qu'il n'a pas commencé. Ce siècle, ce monde, ce
peuple arrivera par la route par laquelle il n'est pas parti,’ dan mag men met
overtuiging zeggen, dat hij van die geestelijke revolutie een der meest gezaghebbende
voorbereiders was. Reeds dat alleen maakt hem onsterfelijk.
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Valery Larbaud, Enfantines. Editions de la Nouvelle Revue Française,
Paris 1918.
Alle kinderen zijn dichters, het is te zeggen scheppers van een bovenzinnelijke wereld,
waarin zij duizend wonderen zien, die voor de blikken der groote menschen verborgen
blijven. Wanneer de kleine jongen met zijne ouders uit wandelen gaat, wekt het
steeds zijne verbazing hen een dennenboschje te hooren noemen wat hij voor een
oerwoud houdt, bewoond door wilde volksstammen en allerlei gedierten. En een
ander kind zal, wanneer het zich verlaten gevoeld en onbegrepen, zich terugtrekken
in de eenzaamheid en troost zoeken bij het trouwhartige figuur, dat zijn droomend
oog eens heeft ontdekt in de grillige aderen van een marmeren schoorsteenmantel.
De zoo vaak gestelde vraag waarom de kinderen zich onbegrepen gevoelen
beantwoordt Valéry Larbaud in deze geestige regels. ‘Mais il y a autre chose: on
renonce, peu à peu, à se faire comprendre. La vie de collège nous a donné tant de
souvenirs qui n'ont rien de commun avec ceux de nos parents: on dirait qu'ils ont
tout oublié de leur enfance à eux... Et peu à peu, nous nous sommes apercu que cette
partie déjà ancienne de notre existence que nous avons vécue devant eux, près d'eux,
sur leurs genoux, leur a été presqu' aussi étrangère que notre vie de collège: ils en
ont une version qui diffère de la nôtre. On dirait qu'ils ne nous ont pas connus. Ils
racontent aux étrangers des anecdotes sur notre petite enfance, dans lesquelles nous
ne retrouvons rien de ce que notre souvenir a gardé. Ils nous calomnient. On dirait
même parfois qu'ils ont pris, pour nous les attribuer, des mots d'enfant qu'ils ont lus
dans des livres. Cela nous rend honteux devant les gens; mais comme nous sommes
très lâches, nous rions de nous-mêmes avec les grandes personnes. Heureusement
une pensée que nous gardons pour nous, nous console et nous venge: elles n'ont pas
vu la Figure.’
Dit is de psychologische toon van dit boek. Men merkt onmiddellijk, dat hij niets
te maken heeft met de sentimenteele verhalen van verongelijkte zielen en jeugdige
martelaartjes. Tegen die romantische weekheid, die voortvloeit uit eenzijdigheid en
bekrompenheid, is Valéry Larbaud beveiligd door zijn gezonden levenszin en door
de spirituëele lenigheid van zijn geest. Wat bovenal boeit in deze mooie verhalen,
is niet zoozeer de diversiteit der karakters, dan wel de diepzinnige psychologie des
kinds, die zoo levendig is, zoo geestig en zoo schrander, alsof de schrijver van
Enfantines voor het eerst hare geheimzinnige wetten ontdekt. Geen stuk wekt
misschien zoozeer deze illusie als het prachtige Portrait d'Eliane à quatorze ans,
waarvan het banale onderwerp: het ontwaken van het eerste verlangen naar liefde,
ons treft als de veropenbaring van een wonder, dat ons nog nooit in zulk helder licht
verscheen. Ook de toon van het grootste verhaal, La grande époque, is zeer
merkwaardig. Het is het relaas van een aantal kinderspelen die eigenlijk
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belangrijke en ernstige ondernemingen zijn, zooals het aanleggen van
spoorwegverbindingen tusschen al de vreemde en verre rijken van den tuin en het
voeren van een driehonderdjarigen oorlog tusschen de verschillende staten. Men kan
zich best voorstellen dat de toon eener geschiedenis van zulke gebeurtenissen in een
door groote menschen bewoond werelddeel en der echte diplomatische verwikkelingen
tusschen bestaande volkeren niet merkelijk verschillen moet met den toon van deze
bladzijden. Dat is het geheim van zijn levensechten en soms statigen humor. Om
daarin elken wanklank te vermijden moet men een zeer delicaat gevoel der
verhoudingen en eene sterke zelfbeheersching bezitten.
Valéry Larbaud, die dien vreemden en boeienden roman, A.O. Barnabooth schreef,
zoo vol ironie, geest en gevoel, en tegelijk die in hun genre zoo oorspronkelijke en
fijne Enfantines, geeft daardoor blijk van een rijkdom van gemoed en van eene
vruchtbare fantasie, die schoonste aller literaire gaven, die thans door zoovele jongere
schrijvers weer in eere wordt hersteld.

Henry Malherbe, La Flamme au Poing. Paris, Albin Michel, 1918.
Dit boek ontving den Goncourt-prijs voor 1917. Het is best mogelijk dat het anders
niet geheel onopgemerkt ware gebleven - nagenoeg alle oorlogsboeken hebben een
tijdelijken bijval bij een zeker publiek - maar het zou toch niet het groote succes
gekend hebben dat het nu heeft ten nadeele van zoovele andere meer belangrijke
werken. Want het belang dat men elk jaar in den door de académie Goncourt
bekroonden schrijver stelt is met de jaren niet verzwakt; integendeel. Van uit een
literair oogpunt is dat zeker te betreuren, wanneer men nagaat dat, op eene enkele
uitzondering na, alle jonge frissche talenten door die tweedehands-académie werden
genegeerd. Het is voldoende de namen te noemen van Charles Louis Philippe, Pierre
Hamp, Jules Romains, Emile Guillaumin, Valéry Larbaud, Roger Martin du Gard,
Michel Yell, Alain Fournier, Francis Carco, en zich tevens te herinneren, dat het
literaire testament van de Goncourt uitdrukkelijk bepaalde dat de prijs moest worden
toegekend ‘à la jeunesse, à la hardiesse, au talent...’ Dat La Flamme au Poing in
belangrijkheid en literaire waarde zelfs niet te vergelijken is met de tijdens het jaar
1917 verschenen werken van Duhamel, Giraudoux, Louis-Léon Martin en anderen,
is zoo vanzelfsprekend, dat allen die met eenige belangstelling de hedendaagsche
fransche literatuur volgen, zich aan die onrechtvaardige bekroning ergeren.
Het boek bestaat uit een drietal dialogen en verder uit korte schetsen van het leven
aan het front. Die dialogen getiteld: Le Souvenir, L'Amour en La Mort, zijn de
mijmeringen van eenen gevoeligen literator in de eenzaam-
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heid der nachtelijke uren. Zij zijn soms van een subtiele psychologie, maar al te
verfijnd en te gestyleerd, al te literair, dan dat wij erin den hartklop zouden voelen
van den strijder en den eenvoudigen mensch, in wiens hartstochtelijke daden wij
meer belang stellen dan in zijne melancolische en dichterlijke droomerijen. Zij zijn
dan ook al te onbelangrijk om er langer bij stil te staan.
Het tweede deel is interessanter. De schetsen hebben althans eene anecdotische
waarde, waarvan de toon wel vaak hinderlijk is, maar waarvan men zich toch kan
voorstellen dat zij in latere tijden zullen geconsulteerd worden, alleen om hun zij het
dan betrekkelijk historisch belang. Maar dat zal wel het geval zijn met het grootste
deel der oorlogsboeken en verdient geene bijzondere onderscheiding. Er is in deze
korte notities een streven naar beknoptheid en geestigheid. Soms gelukt het den
schrijver die te bereiken; andermaal is hij niet bij machte om de ziel van een tragisch
onderwerp in zijne woorden te doen ademen. En zelfs die strijd met het woord, die
ontroerend zou kunnen zijn, laat ons koud.
Maar hoe men ook over die anecdotische stukjes oordeele, dat men ze waardeere
als een laat product van de verouderde impressionnistische literatuur, of dat men ze
om hun gebrek aan liefde en geestdrift ongenietbaar vinde, men zal moeten erkennen
dat het schrijven van een boek volgens de methode van Henry Malherbe eene niet
zeer moeilijke taak is. Elk plan, elke compositie, elke gedachte zijn afwezig. De
bedoeling gaat niet vreder dan het noteeren van enkele impressies. Ik weet wel dat
die methode eenige mooie boeken heeft voortgebracht en dat illustre schrijvers haar
hebben beoefend. Onder hen was Jules Renard zeker de belangrijkste. Hij bezat dan
ook alle gaven die dat genre eischt: de scherpzinnige blik, de geestige aandoenlijkheid,
de kinderlijke ontvankelijkheid. Hij was een echt artiest in den zin dien de twintigste
eeuw aan dat woord gaf; maar hij was geen groot schrijver. Maar zelfs die groote
natuurlijke hoedanigheden, die de fragmentarische werken van Jules Renard genietbaar
maken, mist Henry Malherbe ten eenen male, of wat nog erger is: heeft hij kunstmatig
aangekweekt. Waardoor moet zulk een werk ons dan boeien?

Nieuw verschenen boeken.
Het vierde deel van de interessante ofschoon wel eens wat langdradige Cahiers d'un
artiste van Jacques-Emile Blanche (Emile-Paul, Paris 1918); van Charles Maurras
het vierde deel van Les conditions de la Victoire getiteld La Blessure intérieure
(Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1918); van Louis Dimier een Descartes, eene
biografie van den philosoof en eene ontleding van zijn werk (Nouvelle Librairie
Nationale, Paris 1918); van
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G. Valois, Le Cheval de Troie, réflexions sur la philosophie et sur la conduite de la
guerre (Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1918); Jean Darboise auxiliaire van
Marcel Berger, schrijver van Le Miracle du Feu (Calman Lévy, Paris 1918); van
Marc Elder, die in 1913 den Goncourt-prijs ontving La Vie apostolique de Vincent
Vingame, waarin de schrijver, naar men beweert, het leven van Vincent van Gogh
tot voorbeeld zou hebben genomen (Calman Lévy, Paris 1918); Les Heures longues
van de altijd geestige en gevoelige Colette Willy (A. Fayard, Paris 1918); van den
voortreffelijken humorist Tristan Bernard Souvenirs épars d'un ancien cavalier (G.
Crès, Paris 1918); Jean Denis van Louis-Léon Martin, wien velen den Goncourt-prijs
hadden voorspeld (B. Grasset, Paris 1918).
JAN VAN NIJLEN.
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Dramatisch overzicht.
Faust.
Wij zijn het allen eens dáárover dat Royaards bij zijn Faustopvoering het onmogelijke
tot werkelijkheid gemaakt heeft. Royaards heeft ons in onze bewondering voor zijn
talenten als regisseur bevestigd en hij heeft ons een nieuwe bewondering opgedrongen,
die voor zijn moed.
Voor alle scènische en decoratieve moeilijkheden heeft Royaards, bijgestaan door
den heer en mevrouw Lensvelt, oplossingen gevonden, die, zoo zij ons al een enkele
maal niet volkomen bevredigden, ons toch altijd bewijzen zijn van intelligentie,
vindingsrijkdom en de zuiverste schoonheidszin. Het is daarom niet noodig en niet
nuttig om de détails te beschrijven en te critiseeren, als het geheel merkwaardig en
goed is.
Het spel in dit decor had niet de rust en niet de gaafheid van den decoratieven
opzet. Ieder der spelers speelde zijn rol àl te individualistisch. Er was niet het zoeken
naar een aaneenvoegen der opvattingen. Er was niet het zoeken naar een
gemeenzaamheid van wil, waaruit een v e r b a n d zou groeien, dat de nuances der
persoonlijkheden toch zou bewaren.
Onder deze individualistische opvattingen waren er die zich voortreffelijk
verwerkelijkten in een beeld, dat levend, nieuw en toch goetheniaansch was. Alleen
de Mefisto-figuur van La Roche viel geheel buiten den stijl van deze opvoering.
Deze duivel had wel zijn prettige en populaire sappigheid, zijn dwaze intonatie's en
zijn dwaas gebaar. Maar ik geloof niet aan een populairen en guitigen duivel in
Goethe's Faust. Als de Mefisto hautain en ironisch - heel koel en vlijmscherp - ware
geweest, dan had hij een mooi evenwicht gemaakt tot Royaards getourmenteerden
Faust:
O glucklich wer noch hoffen kann,
Aus diesem Meer des Irthums aufzutauchen!
Was man nicht weisz, das eben brauchte man,
Und was man weisz, kann man nicht brauchen.

Nu begrijpt men niet dat deze Faust zich laat verleiden door een booze, die zoo weinig
insinueerend en zoo weinig boeiend is. Royaards zelf vond zijn hoogste stijging in
de vervloekingsscène. Deze sprak hij met een onvergetelijke kracht van gevoel. Zijn
figuur rees op tot een onaantastbare en verschrikkelijke grootheid boven de menschen
uit. Maar..... een minnaar, met de verheerlijkte teederheid van den minnaar, was hij
niet. Margaretha daar tegenover had juist de accenten eener eindelooze zachtheid
des gemoeds en eener bedroefde liefde. Maar.... in de waanzinsscène vond zij noch
de rauwe kreten noch dat geheimzinnige en gehallucineerde van het verdwaasde
leven.
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Zoo vond men in iedere figuur een periode van inzinking, die net beeld verbrokkelde.
Men schrijft natuurlijk slechts over de Faust-v e r t o o n i n g en niet over den Faust.
Het is een laatste vraag of het goed is den Faust te spelen. De lezing geeft grooter
genot, omdat de aandacht niet wordt afgeleid van den zin der verzen en omdat de
fantaisie niet gestoord wordt door de kleine belachelijkheden, die wij in iedere
werkelijkheid ontdekken. Nu was het wel heel vermoeiend: van half zes tot kwart
voor twaalf, bijna aan één stuk, modern decoratieve kunst, tooneelspel en metafysica
van het zwaarste gehalte.
GRESHOFF.

[Tweede deel]
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De roman van den schaatsenrijder1).
Tweede Deel.
Maud.
Ik herinner mij nog goed die eerste reis naar Amerika.
Ik herinner mij die aankomst in New York op een stralenden Septemberdag, onder
een heilig-blauwen, sereen-stillen hemel, zóó schoon, zóó rijk, dat ik nooit had kunnen
denken, dat zoo iets prachtigs op de wereld kon bestaan.
Dat was het begin van wat de Amerikanen ‘Fall’ of ‘Indian Summer’ noemen.
Ik bleef slechts enkele dagen in New-York, dat mij overdonderde en benauwde.
Ik nam de eerste de beste gelegenheid waar om die overweldigende stad te verlaten
en langs de bekoorlijke Hudson-River, met een der plezierbooten, naar Albany op
te stoomen.
Nooit heb ik dit eenig schouwspel van natuurpracht kunnen vergeten. Het is nu
jaren en jaren geleden, maar het beeld staat als 't ware nog te leven, te trillen en te
glanzen vóór mijn geest.
Ik zie nog in mijn verbeelding enkele boompjes langs de rotsachtige hellingen der
oevers, gansch rood als vuur tegen de grijze rots, of fonkelend-oranje tegen 't harde
hemelsblauw; ofwel teergroen, bijna geelgroen als van een allereerste, weeke lente;
of donkerpaars en bijna zwart als blad van artificieele rouwkransen. Ik zie hardroode
slingerplanten, als streepen en beken van vloeiend bloed langs de grijze rots tot in
de diepte kronkelen en op de boot zie ik dames, in witte zomerkleeren, die tuilen van
bladeren geplukt hebben, zooals men bij ons tuilen van bloemen plukt; en op een
van die tuilen komt even een prachtige, groote, bruinroode vlinder zitten, met
langzaam op en neer knippende vleugels, als in zwaar-hijgend ademhalen.
Ik ken niets rijkers en niets schooners op de wereld dan die gansche Ooststreek
van Amerika onder stralende zon en diep-helderblauwen hemel, in haar
Indian-Summer-najaarspracht.
***
Zóó heb ik ook voor het eerst Niagara-Falls gezien. Wellicht was mijn
verbeeldingskracht, door romantische verhalen gevoed, tot een te hooge verwachting
opgevoerd. Ik herinner mij, dat het eerste zicht

1) Zie Juni-aflevering 1917: ‘Uit het leven van een Schaatsenrijder’.
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een teleurstelling was. Vlak over de bruisende en schuimende en stuivende watervallen
stond een ellendige fabriek met een roodsteenen schoorsteenpijp en dat bedierf den
indruk zoo totaal, dat men instinctmatig de handen vóór de oogen hield om die
monsterachtigheid niet meer te zien. Maar als men zijn rug naar het gedrocht toekeerde
en stroomopwaarts liep, met inspanning ploeterend langs den oever en van rotsblok
op rotsblok tusschen 't ziedend water springend, dan was het tafereel van een
overweldigende grootschheid. Het gansche meer, tusschen de steile oevers gekneld,
kwam, als van een berg, met alles-vernielende kracht op je aanstormen en je voelde
de rots onder je voeten dreunen, terwijl het om je heen schuimde, en bruisde, en
suisde, en kolkte, om er duizelig van te worden. Losgerukte takken en soms gansche
ontwortelde boomen kwamen in dien wilden chaos meegesleept, en dat brak dan op
de rotsen dat men 't hoorde kraken en dat men de witte splinters uit elkaar zag barsten
als van geradbraakte armen en beenen, terwijl de roode en oranje bladerkruinen zich
wrongen en kantelden en wentelden en tegen den stroom schenen te vechten, als
vlammende en glinsterende haardossen parelnat van telkens overzwalpende en
geeselende golfslagen.
Van de groote watervallen zelven, daar waar de gansche rivier met één plons van
vijftig meter in de diepte stort, hield ik minder. Dat heeft nooit op mij den
overweldigenden indruk kunnen maken, dien men, volgens de beschrijvingen der
reisgidsen, op die plek dient te ondergaan. Het is mij daar te watermolenachtig; te
veel in 't groot wat wij gewend zijn in het klein te zien. Dat komt ook alweer door
die afschuwelijke fabrieken daar in de buurt: door die brouwerij, of die houtzagerij,
of die electrische centrale, of wat het ook al wezen mag. Maar even verder
stroomafwaarts, uit het zicht der vallen, in de ‘Whirlpool Rapids’ krijgt het schouwspel
weer zijn gansche oerwilde woestheid en daar heb ik meer dan eens uren aan den
rand gezeten, in strak-geboeide contemplatie.
O, die vuurroode oevers van glanzende en stralende najaarspracht, met den
woedenden stroom in het midden en den diep-azuren hemel breed er overheen
gewelfd! 't Was of het schuimend water uit de diepte van de aarde zelf opstormde
en kolkte. 't Was iets als uit een andere, nog ongevormde wereld en in verbeelding
liet ik mij gaan en zag mij in mijn schuitje op dien wilden chaos dansen, zooals ik
eertijds roeide op de overstroomde vlakte van de Meijlegemsche meerschen, naar
het schoone Tieldeken toe.
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Tieldeken! Ja, ik dacht aan Tieldeken van Meijlegem, daar bij de wilde draaikolken
van den Niagara, op zooveel duizend mijlen afstands! Ik liet mij gaan op mijn
gedachten, en een eindeloos gevoel van eenzaamheid en heimwee kwam mij kwellen
en ik cijferde de onoverkomelijke ruimte weg en zag mij weer bij Tieldeken, in de
ouderwetsche herberg, bij het ouderwetsch, poëtisch kerkje. Ik zag haar blozend-frisch
gezicht, haar stralende oogen, haar mooi, bruin, krullend haar, haar vriendelijken
glimlach. Ik hoorde haar beminnelijke stem, en ik hoorde ook den loggen klompstap
van haar vader en de brabbelstem harer moeder die achter de schenktafel ‘dreupelfs’
ging halen. Ik zag en hoorde alles; al het aardige en liefelijke en ook het tergende en
kwellende: haar ontrouw, haar akelig gescharrel met den boerenpummel en nog
anderen; en ik zat daar stil over te mijmeren en te peinzen, dààr, in die Amerikaansche
wildernis, zoo verre van haar weg, en uit dat alles groeide in mij een gevoel van
onuitsprekelijke teederheid, voor haar, voor het verleden, en voor het gansche lieve,
schoone Vlaanderen. Want in Amerika waren geen Tieldekens van Meijlegem. Het
was daar alles hard, en stug, en positief, en droog, zonder gevoeligheid noch poëzie.
De dollar was er heerscher van het leven en dat herinnerde mij nuchter-weg, dat ik
er eigenlijk ook niet voor mijn plezier, maar wel voor de verovering van den dollar
heengekomen was.

II.
Ik wrocht er dus voor den dollar en ik wrocht er lange en vele dagen. Het was een
harde, dorre, onbehagelijke strijd. Want de Amerikaan is hard en dor en stug op stuk
van zaken. Hij kent geen tegemoetkoming noch medelijden voor een zwak en
onervaren mededinger. Zaken zijn zaken in den droogsten zin van 't woord voor hem
en niets is hem aangenamer dan een concurrent, vooral een buitenlander, te kunnen
fnuiken. Ik had er den indruk alsof het heele land van meer dan tachtig miljoen
inwoners tegen mij samenspande en of de gansche samenleving er op was ingericht
alleen om mij ten onder te brengen.
's Zondags, en in mijn vrije uren, ging ik er veel naar buiten wandelen en in mijn
heimweeige verlatenheid en eenzaamheid, filosofeerde ik zonder eind over den
materialistischen struggle for life en over de gansche, volgens mijn meening
ongerijmde levensopvatting van al die rijke Amerikanen.
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Wat hadden ze wel aan hun rijkdommen en aan hun leven? Meer dan eens, in een
bar of restauratie, had men mij zoo, met een soort eerbied, een of ander man gewezen
en gezegd: ‘Kijk eens, zie je daar dien man. Hij is zonder een duit in 't land gekomen
en nu is hij vijftig miljoen dollar waard.’
Vijftig miljoen dollar waard! herhaalde ik in mezelf, en keek, en mijmerde. Zoo'n
man van vijftig miljoen dollard waard zat meestal op een hooge kruk bij een
schenktafel en slikte schrokkig een bord eten in. 't Was of hij achterna gezeten werd
door onzichtbare vijanden, die hem zijn voedsel zouden rooven als hij zich met
haastte, hij had geen tijd, geen tijd; hij moest in allerijl weer naar zijn ‘office’ om
nog maar steeds meer geld te verdienen en met dat geld dan eindelijk van het leven
te genieten...? Wel neen: hij had immers geen tijd daarvoor, en dat was ook zijn doel
niet. Zijn doel was alleen maar om boven zijn concurrenten te komen, om de eerste
en de grootste te zijn, - de eerste en de grootste van wat? - en om de kleinere, zooals
ik was, te fnuiken en van de markt te verdrijven. Zoo'n man werd niet oud. Zoo'n
man werd zenuwlijder, door zijn onverpoosd en overspannen werken, of kreeg een
maagkwaal, door zijn haastig, schrokkig eten; en dan lagen daar de vijftig miljoen
dollarswaarde, heusch te veel om de slooten melk en mineraalwater, - de eenige
weelde die hij zich voortaan mocht veroorloven, - mede te betalen.
Veel en veel heb ik in Amerika gefilosofeerd. En dat heeft mij altijd in mijn tallooze
beproevingen gesterkt en nooit heb ik gewenscht een Yankee van viftig-miljoen
dollar waard te zijn. Integendeel: in Amerika, het land van 't geld, heb ik het geld
leeren minachten en mij rijk gevoeld in betrekkelijke armoede.
Want ik droeg de levensrijkheid in mijzelf! ‘Le trésor de l'humble!
***
Zoo ging ik vele dagen wandelen en bewonderde de wilde schoonheid der ietwat
verwaarloosde, Amerikaansche natuur. De natuur op zichzelve verwaarloost niets,
is harmonieus en volmaakt in haar eigen essentie. Alleen de wijze waarop de mensch
van de natuur gebruik maakt, de manier waarop hij er zich neerzet en vestigt, kan
die harmonieuze schoonheid diep verstoren.
Een oerwoud, met alles wat er in leeft en ook met alles wat er in is doodgegaan,
blijft een prachtig harmonisch geheel op zichzelf. Een akker met gouden, golvend
koren, daar waar eens het oerwoud
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heeft bestaan, kan ook zijn eigen, rijk-harmonieuze schoonheid hebben. Maar
onharmonisch leelijk is een stuk grond, waarop de een meter boven den grond
afgezaagde boomstammen zijn blijven staan en tusschen wier zwarte, verdorde en
verminkte stronken, koren is gezaaid. Zoo zijn er vele landerijen, gansche gewesten
in Amerika. De eerste pioniers, welke daar aankwamen hadden geen tijd, geen tijd,
evenals nu de beurs- en handelslui, en zij zaagden maar de bosschen af, en ruimden
slordig op, en ploegden en zaaiden tusschen de geraamten van de stronken door, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, om toch maar zoo gauw mogelijk den oogst van
dollars in te halen.
Dat geeft aan 't land dikwijls een uitzicht van verwoesting. Het lijkt wel of er een
invasie van... Barbaren is doorheen getrokken; 't is of er oorlog heeft gewoed.
Maar ach! er is nog zoo oneindig veel natuurschoon in Amerika bewaard gebleven.
En hier denk ik niet alleen aan de alom bekende wereldwonderen, maar aan veel
intieme plekjes, die in geen toeristengids vermeld staan en toch een onuitwischbaren
indruk in mijn geheugen hebben nagelaten.
Zoo zie ik nog in mijn verbeelding de met fruitboomen beplante wegen van den
staat Indiana. Blonde, rechte, meestal verwaarloosde wegen, met breeden rand van
dicht, kort gras; en daarop de fruitboomen: de appelboomen en de pereboomen, tot
in 't oneindige. De verschijning van een menschelijk wezen was toen een zeldzaamheid
in die streken. Je ging, je wandelde, uren en uren en je zag mensch noch huis, je zag
alleen de fruitboomen, eindeloos, eindeloos, in de laat-stralende najaarszon, onder
den stillen, magnifieken, vlekkeloosazuren hemel. Wie had die boomen daar geplant
en wie kwam er de weelde van hun vruchten plukken? De appels bloosden rood als
vuur tusschen het bruin en geel der bladeren; de mooie peren schitterden als goud;
en onder elken stam lag het kortgroen gras er mee bezaaid, alsof bij ieder boompje
speelsche kinderen daar hun volle mandjes hadden omgekeerd. Maar er waren ook
geen kinderen; er was alleen de grootsche eenzaamheid onder den diepen blauwen
hemel; en je ging neerliggen op 't gras, en je at van de heerlijke vruchten, en je vulde
je zakken er mee. Het was er plechtig van verlatenheid en stilte. Je hoorde niets dan't
houterig gesjirp der krekels en je zag niets bewegen dan af en toe een klein kapelletje,
sterk-oranje met zwartbruine randen, dat schitterde als een zonnesptatje waar het
fladderde, of wel op een verdord bruin blaadje leek, als het met dicht-
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geknepen vleugels op een halmpje of een sprietje zat. Er was daar ook een meertje,
stil en omringd door bosschen, dat lag te slapen in de zon. Riet en biezen schoten er
bij plaatsen woekerend uit op. En af en toe, wanneer een visch even naar boven wipte,
hoorde men een plons die weerklonk als een snik in de stilte, terwijl het water ervan
borrelde en rimpelde en leefde, en dan weer in vlakke doodschheid tegen zijn verlaten
oevers ging uitdeinen.

III.
Wat ben ik alweer verre afgedwaald! Ik ben immers de Schaatsenrijder en zou van
schaatsenrijden, ook in Amerika, vertellen.
Laat ik het dus probeeren.
Na de onvergelijkelijke en onvergetelijke pracht van 't najaar, viel de winter
plotseling in met scherpe kou en sneeuw.
Dat was geen sneeuw zooals wij die gewend waren te zien. Er dwarrelden geen
zachte, witte vlokken als watjes door de lucht: wat er viel was een soort grijsachtig
stuifmeel, ijs-en-ijs-koud, en voortgezwiept door een wind, die je den adem afsneed.
Dat was de welbekende, Amerikaansche ‘blizzard.’
Ik geloofde niet, dat zulke fijne sneeuw ook maar een enkelen dag zou blijven
liggen en nog minder verwachtte ik, dat ze zich tot eenige hoogte kon ophoopen. Dat
sneeuwen, echter, hield tweemaal vier en twintig uren ononderbroken aan, waarna
het ging vriezen onder indigo-blauwen hemel en stralende zon; en toen ik op mijn
eerstvolgende wandeling zoo verre mogelijk het land in liep, woonde ik daar wonderen
bij.
De ‘blizzard’ had als 't ware met de sneeuw gespeeld. Op sommige plaatsen hadden
zich echte heuvels opgehoopt. Huisjes en villa's, waar ik dikwijls omheen wandelde,
lagen half onder de sneeuw bedolven, niet meer te bereiken. In de tuinen schenen de
boomen klein geworden, als 't ware in den grond gedrukt; en op de rails van een
spoorweg, die tusschen twee steile bermen in een diepte lag, stond een lange
reizigerstrein ingesneeuwd en verlaten, de vuren uitgedoofd, de portieren open, de
locomotief, met onzichtbare wielen, tot halverhoogte bedolven en begraven in de
sneeuw. 't Was of ik in een nieuwe wereld wandelde. Ik herkende de dingen en de
landschappen niet meer.
Maar de hemel was blauw als safier en de zon straalde zoo heerlijk en warm en
in he ongerepte heerlijkheid liep ik steeds verder en
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verder, wadend tot over de enkels door al die glinsterende witheid, als in de
openbaringsweelde van steeds nieuw geschapen tooveroorden. Ik kwam weldra aan
een plek, waar ik reeds meerdere malen, gedurende de glanzend-schoone najaarsdagen
was geweest, een landelijk hotelletje op een kleinen heuvel, omgeven door een mooi,
groot bosch, waarin een vijver lag.
Wat was het daar nu prachtig in die ongerepte blankheid! Het hotelletje, dat anders
toch wit was, zag er nu bijna goor en grijs uit in al die omgevende glinstering en 't
uitgestrekte eikenbosch droeg nog de rijke schoonheid van zijn laten herfsttooi:
gansch rood alsof het vonkte en brandde, rood als geronnen en gestold donker bloed
op 't blanke kleed der wereld, onder de eindelooze, azuren hemeltent.
De breede weg welke er dwars doorheen liep golfde flink op en neer en toen ik
op het hoogste punt gekomen was vond ik daar eensklaps en gansch onverwacht een
heel troepje kinderen en jonge menschen, die zich vermaakten met sleedjes den weg
af te glijden. In razende vaart gingen zij, de eene helling af en een heel eind de andere
op, en ook van af het hotelletje werd er in tegenovergestelde richting gegleden, zoodat
de twee partijen ieder een kant van den weg hielden en elkaar zoo vlug als sneltreinen
passeerden, wel niet zonder eenig gevaar voor botsing, maar in dolle, uitgelaten pret.
Rechts en links van den weg stonden oudere en bedaarder personen, glimlachend en
belangstellend te kijken.
Er zaten niet alleen kinderen en jonge mannen, er zaten ook jonge meisjes op
sommige van die sleedjes. En ik had er al dadelijk een opgemerkt, een die ik
bewonderde en die mij boeide, en voor wie alleen ik daar met koude voeten in de
dikke sneeuw bleef staan.
Wat is er dan ook wel natuurlijker, dan dat het schoone aantrekt en boeit! En mooi
was ze, om er van te duizelen, vooral wanneer je zoowat vijf en twintig jaren oud
bent en sinds langen tijd met geen mooi meisje bent in aanraking geweest.
Eerst dacht ik, dat ik mij wellicht door een illuzie, door een soort ‘mirage’ liet
ontroeren. Zij zag er wel buitengewoon frisch en knap uit, met blozende wangen en
stralende oogen in de opwinding van het pleizier, maar wie weet hoe of ze zijn zou
in 't gewone doen: wellicht te klein, geen mooi figuur, geen elegance, wie kon het
zeggen, wie kon daar over oordeelen in de dolle vaart van 't sleedje? Zoo dacht ik,
om mijn eigen gevoel en meteen de spijt over het waarschijnlijk voor mij onbereikbare
te onderdrukken, toen ze plotseling, vlak vóór mijn
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voeten, met haar sleedje omkantelde en hals over kop in de dikke, fijne, als een lichte
wolk opstuivende sneeuw neerplofte.
Alsof het van gisteren was herinner ik mij nog helder-duidelijk wat ik op dat
oogenblik als in een weerlicht zag en wat ik daarbij instinctmatig deed en zei.
Ik zag een donkerblauwe, opwuivende rok en daaronder iets van 't fijnste witte
linnengoed en kantwerk; ik zag fijn-elegante, zwart-glimmende laarzen en dof-zwarte
kousen; ik zag heel even, als een lichtroze bloem, iets van een knie...
Ik sprong toe, tilde haar op, vroeg haar, met bevende stem, of ze zich niet bezeerd
had.
Zij lachte... Zij lachte met de mooiste witte tanden die ik ooit gezien heb en streek
de losgeraakte haartjes weg van over hare roze wangen. Zij dankte mij met schoone,
lichtstralende oogen, zei dat ze niet de minste pijn had, klopte de sneeuw van haar
donkeren pelsmantel, haalde, met het touw, het sleedje weer bij. Om haar heen, in
de prikkelende atmosfeer en de zon, zweefde een subtiele, heerlijke, héérlijke lucht
van viooltjes.
Daar stond ik. Had ik nu niets meer te doen? Niets meer te zeggen? Dommerik!
Daar stond ik! Zij keek mij aan met lieven glimlach, alsof zij nog wèl iets van mij
wachtte; maar daar stond ik, daar stond ik, stom en dom als een paal en ik vond niets
anders in mijn nuchtere domheid dan een diepe buiging, ridicuul, met mijn hoed in
de hand en plechtig als een lijkbidder. Een paar menschen kwamen naar haar toe,
waaronder een ouder dametje met verlept gezicht en felle oogen, die zij ‘Auntie’
noemde; en met een wasik vergeten, o stommerik die ik was! en met de anderen ging
zij langzaam mede, haar sleedje na zich slepend, in de met haar wegzwevende,
heerlijke lucht van viooltjes...
Ik liep achter haar aan. Instinctmatig, als meegetrokken, als meegezogen, volgde
ik haar en de groep die haar vergezelde, met de laffe, onderdanige gedweeheid van
een hond. Ik was alweer verliefd, ineens en smoorlijk; ik liep bedwelmd, als dronken,
haar sierlijke gestalte en den ontroerenden geur van de viooltjes na.
Zij gingen naar 't hotelletje en als een automaat ging ik, op eerbiedigen afstand,
mede. Zij namen er plaats aan een tafeltje bij een breed raam, met prachtig uitzicht
op het wit-besneeuwde veld en op het roode bosch; en in mijn eentje nam ik plaats
bij een ander tafeltje, vanwaar ik haar heel goed kon zien. Zij bestelden thee met
cake; en ook ik bestelde thee met cake.
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Er was met haar, behalve 't klein, verlepte dametje met radde tong en felle oogen
welke zij ‘Auntie’ noemde, nog een dame met voornaam uiterlijk en grijs haar en
een oudere heer met rood gezicht en grijzen baard; en zonder er iets van af te weten,
maakte ik voor mijzelf uit, dat dit haar ouders waren.
Ik vond haar, nu ik haar zoo goed kon zien, van een volmaakte en absolute
schoonheid. Haar teint was van een frischheid, haar oogen hadden een glans, en al
hare bewegingen waren van een lenigheid en gratie, zooals ik er nog nooit gezien
had. Ik zag haar aan alsof zij een goddelijk kind was op aarde en het verbaasde mij,
dat zij daar zoo alleen zat met die oudere menschen en er niet een schaar aanbidders
om haar heen zweefde en zwermde. Ik dacht even aan Tieldeke van Meijlegem en
aan jonkvrouw Quiline van 't kasteel en voelde als 't ware 't rood der schaamte naar
mijn wangen stijgen. Wat waren die met deze schoonheid vergeleken! Hoe kon ik
ooit op haar verliefd geworden zijn, terwijl dit volmaakt-schoone wezen op aarde
bestond! Wat leek dat alles verre, en doodsch, en kleurloos, naast deze
alles-overweldigende pracht! Ik schaamde mij, ja, ik schaamde mij voor mijn vroegere
liefden.
De zon ging langzaam onder en zond haar stillen luister over 't indrukwekkend
tafereel. De golvende sneeuwvelden werden waziglichtmauve en het roode bosch
bruinde en somberde, alsof het van graniet werd. De bevroren vijver vóór 't hotelletje
versmolt zich met de sneeuwvlakte; er was alleen nog maar een open plekje bij den
kant, dat zwart en rood zag in den avondgloed en waarin eendjes duikelden en
fladderden, zoodat je rilde van kou als je er alleen maar naar keek. Heel in de verte
gonsde enorm en dof het machtig geluid van New York met af en toe de zware
stemmen van de stoombootfluiten, die naar elkaar schenen te roepen, als monsters
en reuzen in nood. In de dalende schemering der restauratiezaal begon de vulkachel
rood te gloeien.
Waar zou ze wonen? dacht ik bij mezelf: hier, op een der villa's in de buurt, of in
den maalstroom van het groote New York? De thee was reeds geruimen tijd genut,
de oude heer had een sigaar opgestoken, ‘Auntie’ met haar verlept gezicht en felle
oogen babbelde en ratelde, de voorname dame met de grijze haren luisterde en
glimlachte en 't jonge meisje zat in haar ravissante schoonheid tegen 't raam, zonder
dat een van allen toebereidselen tot opstaan scheen te maken. Andere bezoekers
kwamen opgewonden en met gloeiende wangen binnen, de kellners hadden 't druk
met bedienen en het werd langzaam aan mijn

Groot Nederland. Jaargang 16

10
tijd om heen te gaan, zonder dat ik er toe kon besluiten, toen de familie eindelijk
opstond en vertrok.
Zij schreed rakelings langs mij heen en onze oogen wisselden een snellen,
vluchtigen blik. Ik reeds half op van mijn stoel en groette buigend. Zij groette licht
terug met nauwelijks merkbaren glimlach. Het geurde heerlijk naar viooltjes. Auntie
keek mij in 't voorbijgaan aan met scherpen blik en terwijl ze de deur uitging hoorde
ik haar tegen 't nichtje iets zeggen dat ik niet verstond, doch daarbij noemde ze den
naam van 't meisje en zoo wist ik, dat ze Maud heette.
Maud! Ik vond dien naam zóó prachtig, zóó volmaakt bij haar passend, dat het
mij voorkwam alsof ze onmogelijk anders had kunnen heeten. Maud! het was haar
gansche type, haar uiterlijk en haar innerlijk wezen, haar schoonheid en haar ziel!
Maud! het was haar gestalte, het waren haar oogen; het was haar glimlach en haar
gratie; het was haar kleur en haar parfum, die heerlijke viooltjes-geur die met haar
meeging! Heel even dacht ik weer aan het verleden: aan Tieldeke van Meijlegem en
aan jonkvrouw Quiline van het kasteel, welke ook namen droegen die ik eertijds zoo
bizonder mooi en passend vond. Maar ach! het leek me nu of ik lompe boerinnen
zag naast een prinses! Ik volgde haar met geboeide oogen door het raam; en toen ik
oordeelde dat ze verre genoeg waren om geen schijn te geven van hinderlijk volgen,
stond ik sidderend op en verliet op mijn beurt het hotelletje.
Daar zag ik haar gaan, donkere, elegante silhouet op lichte sneeuw, als een jonge
godin naast die drie andere, gewone menschen. Het sleedje, dat ze nog steeds aan
een touwtje achter zich aansleepte, was als een hondje, dat met haar meehuppelde.
Waar zou ze nu toch wonen: hier, in die rustige buurt, in een van die mooie villa's,
of in het roezemoezige, geweldige New York? Ik zou het wel te weten komen.
Woonde ze hier in de buurt, dan kon ik haar ten allen tijde gemakkelijk terugvinden.
Woonde ze in New York, dan zou ik haar volgen, haar blijven volgen, tot ik wist
waar het was.
Er waren drie gelegenheden om naar New York terug te keeren: de West Shore
Railroad, de Electrische, de Ferry. De aanlegplaats der booten waren ze reeds voorbij.
Dus niet over het water. Zij naderden het station van de West Shore en ik dacht al
dat ze links zouden inslaan, toen ik ze eensklaps naar rechts zag wenden en een
stijgenden zijweg inslaan. Ik verademde! Ik verademde alsof ik van een zware dreiging
werd bevrijd. Het gaf mij plotseling een gevoel van diepe rust te weten dat zij daar
ergens woonde, in de vreedzame natuur, en niet
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in de drukke, gevaarvolle stad. O! dat ik nu niet met haar mee mocht gaan, dat ik
haar nu alleen moest zien vertrekken met die oudere menschen, die haar toch niet
konden boeien, zoo dacht ik, die veel te oud en veel te saai waren, voor haar frissche,
mooie, levenslustige jeugd! Het liefdes-ongeduld van mijn vijf en twintigjarigen
leeftijd bruisde in mij als een oproer. Was het niet onuitstaanbaar dat de domme,
maatschappelijke conventie mij belette te doen wat de gevoelens van het hart mij
ingaven? Was het niet gek en verdraaid zooals de wereld in elkaar zat? Wat was er
wel natuurlijker dan dat ik zoo maar ineens, zonder de minste notitie van die
belemmerende oude lui te nemen, naar haar toe zou gaan, en mijn verliefde armen
om haar middel slaan, en haar zoenen op den mond,... en een klap van haar hand in
't gezicht krijgen, dacht ik er dadelijk bij en moest in mezelf lachen omdat ik mij zoo
wild op mijn oer-instinkt had laten doordraven... Maar het verlangen en de liefde
bleven in mij woelen, en half achter een boom verscholen stond ik haar halsstarrig
na te kijken, tot zij boven op den heuvel was, daar even als een uitgeknipte schim
zich scherp tegen het avondrood afteekende, en dan, langzaam wegzinkend, aan mijn
bilk verdween.
Maud... Maud... murmelde ik in mezelf. En mijn wenkbrauwen fronsten zich, en
mijn tanden klemden op elkaar, in den hardnekkigen strijd, die nu zou komen. Maar
ik was er niet bang voor, ik voelde in mij de kracht der overwinning, en 't zong in
mij, van hoop en schoonheid.
Het lag op mijn weg om per electrischen trein naar New York terug te keeren;
maar dat leek mij nu zoo alledaagsch, zoo triviaal na al het ideëel genotene; ik had
behoefte aan poezie, aan eenzaamheid, aan bespiegeling en ik keerde een heel eind
op mijn weg terug, om liefst de boot te nemen.
'K was in een heerlijk-opgewonden stemming: opgewonden en toch zacht. Het
jubelde in mij, hartstochtelijk, en 'k glimlachte, heel teer, heel zacht.
Ik stond van voren op de boot en voelde de koude niet, die anders scherp genoeg
prikte. Het schouwspel was indrukwekkend, grootsch. Achter de steile West-Shore,
die reeds bijna zwart was en doorprikt van vele lichtjes, ontvouwde zich, immens,
de heerlijke oranje-gele hemel, met een dun en bleek sikkeltje maan, dat daar eenzaam
en verloren scheen te zwemmen, als een zilvervischje in een zee van goud. De breede
rivier glom dof en vaal, alsof zij was van log-vloeibare zeep;
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en aan de oosterzijde vingen de villa's en de huizen, in de witte sneeuw die van
lieverlede grijs en mauve werd, den laatsten glans van het uitstervend daglicht op,
met roode bibberingen in hun ruiten, als van brand en bloed.
De wielen van de stoomboot deden 't water opbruisen en schuimen en maakten
een machtig en plechtig geluid. Men voelde er iets in van de grootschheid der
menschelijke krachten, die de elementen overwinnen. Andere booten kwamen de
onze tegemoet, groot en imposant als drijvende kasteelen en zij hadden vele kleine
lichtjes en twee groote: een rood en een groen, die leken als de twee symbolen van
het leven zelf: hartstocht en smart!
Hartstocht!... Mijn enthousiaste, jeugdige oogen zagen alleen het roode licht. Dat
was de liefde, het vuur, de strijd, de overwinning. Dat was Maud, de beeldschoone
Maud, die daar nu ergens, op dien donkeren oever bij de gezelligheid van 't haardvuur,
in een mooie villa zat, en die ik moest trachten te benaderen, te veroveren, zooals de
Graalridder, door den vuurkring heen, de Walkure veroverde. Het groene licht, dat
was de weemoed, het verleden. Dat was Tieldeke van Meylegem, dat was jonkvrouw
Quiline, dat was het mooie, groene Vlaanderen, wel zacht, wel lief, wel boeiend en
wel diep-ontroerend, maar verre, o zoo verre, en zoo verbleekt en verwazigd, vergeten
bijna naast het rood en den gloed van den nieuwen hartstocht.
De wereld stond voor mij open. Het was alsof de machtige boot, die met zijn
scherpen punt door de klotsende, vale golven van den Hudson ploegde, voor mij
alleen de groote, wijde wereld ter verovering opende. Daar zag ik reeds, heel in de
verte, de twinkelende lichten van de reusachtige wereldstad. Een grootsche,
somberblauwe smook hing er als een titanensluier overheen en daarin blonken de
lichten met duizenden en duizenden, als voor een eindeloos triomffeest, als voor een
bovenaardsche feerie. Er waren er groote en kleine; er waren er die op hun vaste
plaats stonden te twinkelen en andere die heen en weer zweefden; er waren er van
alle kleuren: roode, gele, groene, oranje, blauwe en violette; en hoog in den hemel
schitterden er ook heele risten, in vierkante of langwerpig-vierkante vakken,
regelmatige gloeipunten in den donkeren nachthemel, als vuur-dobbelsteenen van
een reusachtig domino-spel. Dat waren dan de verlichte hooge ramen der geweldige
‘skyscrapers.’
De boot naderde zijn aanlegplaats. Hij scheen er recht op aan te varen, alsof hij
zoo meteen tot in de drukte en 't gewoel der straten
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door zou dringen. Maar er dreven reeds geweldige ijsschotsen langs den oever en de
boot had te ploegen en te zwoegen en het ijs kraakte en barstte en kruide, als in een
machtig geluid van woesten strijd. En nogmaals overwon het menschelijk genie de
woede der vijandige elementen en nogmaals ook was 't mij te moede alsof die strijd
mijn eigen strijd was tot verovering der schoone Maud.
In de woeling der groote stad nam mijn opgewonden stemming geenszins in
heftigheid af. Na al mijn geweldige emoties van den afgeloopen dag voelde ik een
soort behoefte om mij in den diepen maalstroom des levens te werpen. Ik had behoefte
aan brillante en drukke omgeving, aan een lekkeren maaltijd, aan het zien van mooie
en elegante vrouwen, aan het hooren van melodieuze, meeslepende muziek. En,
ofschoon ik daar niet precies op gekleed was, en het ook al niet zoo buitengewoon
convenieerde met den financieelen toestand van mijn beurs, toog ik maar onversaagd,
in mijn eentje, maar vol genoeg van gedachten en gewaarwordingen voor tien, naar
Martin's en liet mij daar royaal bedienen.
Ik was alleen en niet alleen ik was met haar in mijn gedachten! Ik was met haar,
zij zat rechtover mij aan 't tafeltje; en samen genoten wij van de fijne gerechten, van
de mooie toiletten, van de licht-bedwelmende, geen-inspanning-vergende
restaurant-muziek, gespeeld op een podium, door zwartharige, olijfkleurige kerels
met roode buisjes. Ik rookte sigaret op sigaret, mijn blikken droomden verre weg,
namen mijn gedachten mode naar 't verleden, naar 't vaderland, naar het geliefde
Vlaanderen.
Hoe zou het daar nu zijn? Vroor het daar nu ook en werd er schaatsgereden? Was
Boerke van Meijlegem op 't ijs en voerde hij zijn minderwaardige kunsten uit, vlak
vóór de herberg van het mooie Tieldeke, ten aanschouwe van een bende gapende
pummels en van Tieldeke zelve? Waren mijn vroegere vrienden: de Groote Dichter,
de Groote Schilder, de Groote Musicus ook weer aan 't schaatsenrijden en hadden
zij nieuwe ijsvriendinnetjes opgescharreld? En jonkvrouw Quiline, was die nog steeds
aan 't knoeien zonder vooruitgang te maken, met de andere knoei-rijders van 't
Kasteel? Ik zag dat alles weer, zoo duidelijk, zoo helder, en een groot en innig
heimwee kroop in mij. Ach, wat was ik ontrouw aan al dat frisch en schoon verleden!
Hoe voelde ik Tieldeke verwijtend treuren en hoe zag ik de freule met minachting,
als naar een renegaat, op mij neerkijken! Het golfde in mij op en tranen kwamen in
mijn oogen. Die muziek speelde ook zoo
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bedwelmend, zoo verlammend. Ik bestelde een tweede pousje en stak een groote
sigaar op. Zoo kon ik nog wat blijven zitten, en peinzen, en droomen. Zou ik het nu
heusch doen? Zou ik haar ten huwelijk vragen en mij hier voor goed in het vreemde
land, vestigen? Hoe zou dat alles moeten gaan? Nadere kennis zien te maken met
haar en haar familie, vertellen wie ik was, wat ik deed, hoe onze toekomst wezen
zou. Dat alles kon wel, behoorde tot de mogelijkheden, ja, tot de waarschijnlijkheden,
als ik inderdaad genoeg volharding had en een onverwoestbare, alle bezwaren en
hinderpalen trotseerende liefde voor haar voelde. Voelde ik nu werkelijk een
onverwoestbare, alle bezwaren en hinderpalen trotseerende liefde voor haar? Mijn
opwinding was eenigszins geluwd, de digestie werkte vernuchterend, de restauratie
liep langzaam aan leeg, de muziek verslapte, de koele werkelijkheid kwam sluiperig
aangrijnzen. Ik wist niet zoo precies meer wàt ik voelde en verlangde; er bekroop
mij een pijnlijke twijfel. De garçon bracht mij de rekening, dubbel toegevouwen, als
een vertrouwelijk document, op een bord. Ik houd niet veel van dubbel-toegevouwen
restauratie-nota's op een bord, vooral niet in een luxe-restauratie. En hier bleek
nogmaals, dat mijn instinctieve weerzin niet ongegrond was. Ik schrikte letterlijk
van het bedrag en een waas weifelde vóór mijn oogen. O, die dollars, die dollars! En
dat men die toch hebben moest, en veel, om daar te kunnen leven! Droomde ik? Had
ik in mijn eentje voor zulk bedrag verbruikt, of had Maud toch werkelijk mede met
mij aangezeten? Ik staalde mijn gezicht en opende mijn beurs en in mij drong weer
de hardnekkig-stugge wil, niet alleen meer om Maud, maar om ook den
onontbeerlijken dollar te veroveren. Ja, ik wilde, ik zou! Weg, alle verslappende,
verlammende schimbeelden uit 't verleden! Maud en de dollar,... ik zag ze beiden
voor mij, in voelbate bekoorlijkheid; en ik rees op en vertrok in den nacht, alleen,
maar sterk als duizend, met het hypnotiseerend, te bereiken doel vóór mijn jonge,
geestdriftige, halsstarrig-stralende oogen.

III.
- Ja, zeker, meneer, had de baas van het hôtelletje geantwoord op mijn vraag, of er
daar ook 's winters op den vijver schaatsgereden werd. Zeker, zoodra het ijs sterk
genoeg is wordt de sneeuw opgeruimd en wordt het hier een lustig leventje, meneer,
van den ochtend tot den avond. De heeren hebben meestal in de week niet veel tijd;
maar we krijgen des te meer dames en kinderen; en die houden er ook wel de
vroolijkheid in, wees dat maar zeker.
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De woorden brandden mij op de tong om hem iets over de mooie Maud en haar
familie te vragen; maar de liefde maakte mij schuchter; het was of mijn gevoelens
op mijn aangezicht zouden te lezen staan, en 'k durfde niet.
Maar ondertusschen het vroor... het vroor... mijn ramen stonden iederen ochtend
vol van de sierlijkste ijsbloemen en een stralende, oranje-roode zon tintelde daarin
als een gouden stralenbol in kantenzilverweefsel. Was het niet vreeselijk en
afschuwelijk op zulke dagen, ter verovering van den ellendigen dollar op de
kantoorkruk te moeten zitten, in plaats van vrij als een vogel over het ijs te zweven
en van de schoonheid en de liefde te genieten? Ik voelde mij half gek worden van
zenuwachtigheid en ongeduld; en op een middag, stralender en glanzender dan alle
andere, hield ik het niet meer uit; ik liet den boel in den steek, ik holde naar de West
Shore trein, om er gauw genoeg te zijn en twintig minuten later stapte ik uit te X. en
rende met mijn schaatsen onder den arm naar het hotelletje toe.
Ik merkte, of, beter gezegd, ik ‘voelde’, zoodra ik buiten het stationnetje kwam,
dat er schaats gereden werd. Menschen spoedden zich, met sleedjes en schaatsen, in
de richting waar ik zelf heen wou en ik hoorde een paar straatjongens elkander
toeroepen:
- The ball is up!
The ball is up! Ik wist wat dat beteekende. Overal, zoodra er kon gereden worden,
werd een groote, roode bal, rood en groot gelijk een winterzon aan een paal
opgeheschen en de liefhebbers wisten alom wat dat beduiden wilde.
The ball is up! Ik haastte mij, ik hijgde en zwoegde door de glinsteren de sneeuw;
ik dacht en vreesde: als 't maar geen valsch bericht is! Mijn oogen priemden in 't
verschiet tusschen de villa's en de boomen heen; en eensklaps zag ik hem: ik zag
hem glanzend hangen in de verte, zoo heerlijk rond en groot en rood vlak naast 't
hotelletje; en meteen zag ik den schoongeveegden vijver en op den vijver een bonte
krioeling van menschen, die daar heen en weer en door elkander zwierden!
Mijn hart ging op; mijn hart ging open! Je moet schaatsenrijder zijn en anderen
zien rijden, om dat te kunnen voelen! Het is alsof er geen ijs meer zou over zijn tegen
dat je zelf op 't ijs gaat komen. Het kittelt in je beenen; het maakt je dol en bijna
kribbig. Het nevelde vóór mijn oogen, ik vloog af op een bank waar nog een open
plekje was, ik maakte mijn schaatsen vast, met bevende vingers. Ik stond op, ademde
diep, gleed over 't ijs en zwierde...
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Ik reed eerst een paar keer den ganschen vijver rond. 't Genot was exclusief en
absoluut. Ik zag niets anders, voelde niets anders, dacht aan niets anders. 't Was als
een soort van dronkenheid. Ik trok een paar fijne, gecompliceerde figuren, voelde
mij dadelijk zoo flink en stevig op mijn schaatsen, alsof ik in weken niets anders
gedaan had. Mijn wangen gloeiden en mijn oogen tintelden.
Toen keek ik eens om mij heen.
Er waren weinig heeren, tamelijk veel dames, heel veel kinderen. Ik merkte
dadelijk, dat zich daar geen buitengewone kunstrijders oefenden. Ik had het prettig
gevoel, dat ik daar een van de besten zou zijn. Enkelen waren aan 't probeeren met
figuren, doch 't ging maar heel, heel matigjes en ook het rijden van de dames leek
mij al niet veel bizonders: het was probeeren, sukkelen, en nog al knoeien. Toch was
't gezelschap wel elegant; ik merkte hier en daar een aardig gezichtje en er was veel
uitgelaten vroolijkheid en vrijheid, zooals dat altijd is op 't ijs.
Toen zag ik haar, háár, eensklaps!
Ik zag haar heel op 't uiterst eindje van den vijver, in al haar schoonheid en haar
elegance, bedaard heen en weer rijdend met een jong meisje dat het blonde haar nog
los over de schouders droeg en dat zij, eenigszins beschermend, begeleidend bij de
hand hield.
Het gaf mij een plotselinge emotie, alsof ik een bons in mijn maag kreeg. Ik wilde
dadelijk, als onweerstaanbaar aangetrokken, naar haar toe, doch verroerde niet, als
met plotselinge lamheid geslagen. Even werd het heel zwak in mijn beenen en het
duizelde vóór mijn oogen, alsof ik in zwijm zou gaan vallen. Dat duurde wel ettelijke
minuten. Toen begon ik stilaan te bekomen en reed langzaam in haar richting toe.
Ik wist het zoo te schikken, dat ik haar zou tegenkomen als zij met het kleine
meisje van het eene eind naar het ander terugkeerde. Dat lukte precies. Het had
trouwens ook wel niet anders gekund. Ik zag haar komen, maar zonder haar in het
gezicht te durven aankijken. Ik zag alleen tot even boven haar knieen, waar de
donkerblauwe rok gracieus iets van de vormen harer beenen liet raden; en ik zag
natuurlijk ook haar voeten, die fijntjes op de schaatsen stonden; en haar enkels, die
zoo volmaakt warden als enkels kunnen zijn. Eerst toen ze vlak bij mij was, keek ik,
als bij louter toeval op, deed even of ik aarzelde, herkende haar, glimlachte, nam
diep mijn hoed af. Ik zag haar insgelijks glimlachen, vriendelijk teruggroeten, verder
met het kleine meisje doorrijden. Een lichte balsem van viooltjesgeur om-
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zweefde als een goddelijke hulde de vluchtige ontmoeting. Ik stel mij voor dat ik
heel bleek moet zijn geworden op dat oogenblik, want ik had het gevoel, dat het
bloed eensklaps langs alle kanten uit mij wegtrok, om zich 'k weet niet waar te gaan
verzamelen. Ik kreeg even 't wanhopig gevoel of nu plotseling alle kracht uit mij was
weggevloden en ik niet meer in staat zou zijn nog de minste prestatie te leveren. Ik
reed een eindje, struikelde ellendig, viel bijna, als een gewone knoei-leerling. Ik had
wel kunnen schreien van droefheid en vernedering.
Even moest ik aan den oever op een bank gaan zitten. Ik kón niet meer. O, liefde,
bloem des levens, dacht ik smeekend, in mezelf, verleen mij op dit beslissend
oogenblik toch kracht in plaats van zwakheid! Het werd iets beter. Het leek wel of
mijn vrome bede aanhoord was. Ik stond op, waagde mij weer op 't ijs. Ik trok enkele
krullen. Het ging wel, maar onbewust als 't ware, machinaal, buiten mij om. Het was
alsof een ander werkte, met mijn beenen. Ik voelde mijn beenen haast niet. Ik scheen
te rijden met beenen, die niet de mijne waren, die niet bij 't overige van mijn physiek
wezen pasten.
Daar kwam ze weer terug, met 't kleine meisje. Ze reed wel elegant maar dat
gebeurde als van zelf, niet omdat ze iets bizonders kon, maar omdat ze van zichzelve
zoo elegant en mooi was. De beenen die onder mij werkten gingen daarop ook weer
vanzelven aan den gang en zij trokken waarlijk heel mooie figuren, lastige dingen,
die mij zelf ten zeerste verbaasden. Enkele schaatsenrijders bleven staan en keken
goedkeurend, ja, bewonderend er naar. De beenen werkten verder door. Zij maakten
nóg mooiere en gecompliceerder figuren en eensklaps zag ik ook háár in den kring
der toeschouwers staan, naast het meisje met de blonde haren. Als verlamd staakten
de beenen plotseling elke beweging.
- Very lovely, indeed! klonk een vrouwestem achter mij op.
Fluks keek ik om en zag twee levendige oogen glimlachend op mij gevestigd. En
ik herkende t' bij-de-hand gezicht van ‘Auntie’, die mij vriendelijk toeknikte. Zij zat
op een bank in de zon; en naast haar zaten ook de oudere dame met grijze haren en
de oude meneer, die ik als de ouders van Maud beschouwde.
Ik nam mijn hoedje af en groette. Ik groette en glimlachte; en de beenen die onder
mij werkten brachten mij als van zelf naar den rand van het ijs toe, vlak vóór de bank,
waar ‘Auntie’ zich met haar familieleden in 't heerlijk zonnetje zat te koesteren.
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‘Auntie’ stond dadelijk levendig op en vroeg mij waar ik zulke mooie dingen wel
geleerd had.
Ik antwoordde dat dat gebeurd was in de ‘old country’, in Belgie, waar ik altijd
heel veel met mijn vrienden had gereden.
- Belgie... is dat in ‘Germany’? vroeg ‘Auntie’ met haar intelligente,
levendig-schitterende oogen.
- Wel neen, antwoordde de oude heer in mijn plaats. Belgie is een apart koninkrijk,
dat niets met ‘Germany’ te maken heeft.
Ik glimlachte en knikte, bevestigde dat inderdaad België niets met ‘Germany’ te
maken had. ‘Auntie’ vond dat wel eenigszins vreemd, maar de oude heer herhaalde
het nog eens met nadruk en ook de oude, deftige dame met grijze haren, knikte
langzaam met het hoofd, om te bevestigen dat haar man gelijk had.
Maud en't kleine meisje waren intusschen dichter bij gekomen. Ik zag haar wel
naderen, maar deed alsof ik het niet zag. Eerst toen ze heel dichtbij waren keerde ik
mij half om en groette weer, heel diep.
Maud glimlachte. Zij glimlachte heel eigenaardig en fluisterde iets tot 't kleine
meisje, dat, als beschaamd of bedeesd, zich om haar heen draaide en kronkelde. Toen
keek de schoone Maud mij met haar prachtige oogen aan en sprak, ook lichtelijk
gegeneerd, terwijl zij naar het kleintje wees:
- Zij bewondert zóó uw kunsten en wou zoo graag dat u nog eens iets deed.
- Heusch? Wou je dat ook zoo graag leeren? vroeg ik op gemaakt-gewichtigen
toon, mij tot het kleintje wendend.
Zij draaide zich om Maud en knikte met het hoofd.
- Nou dan, zei ik.
Ik keerde mij om en de beenen kwamen in beweging. Ik voelde ze niet meer. Ik
kan hier de absolute en stellige verzekering geven, dat ik mij machinaal voortbewoog
op twee voorwerpen, die volstrekt niet meer tot mijn lichaam schenen te behooren
en waarover ik niet de minste controle meer had. Ik geloof dat men er in had kunnen
snijden of prikken, zonder dat ik het voelde. Ik was ook zeer kortademig en onder
mijn hoed voelde ik het zweet in dikke droppels op mijn voorhoofd parelen. Ik voerde
'k weet niet welke kunsten en figuren uit.
- How lovely! Splendid! hoorde ik achter mij, als in een droom.
Ik hield op, kon niet meer. Ik nam even mijn hoed af en veegde mijn voorhoofd
droog.
Het kleine meisje jubelde; en ook Maud keek mij met stille bewonde-
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ring aan. Zij vroeg mij iets, hoe ik een bepaald figuur maakte; en ik gaf haar met
gehorte stem de uitlegging, en deed het haar nog eens voor. Zij probeerde 't, struikelde,
strekte een hand uit, die in mijn bevende hand terecht kwam.
Het kleine meisje jubelde, wilde het ook probeeren. Met jonge kinderen lukt dat
gauw. Ik hield haar vast, zij maakte de krul, riep juichend naar de bank toe:
- Oom, Tante, ik kàn het! ik kàn het!
Ik nam haar beide handen en stelde haar voor eens met mij rond te rijden. Het ging
buiten alle verwachting goed. Het kind was om dol te worden van blijdschap. Al
haar bedeesdheid was eensklaps over; zij kliste zich aan mij vast, wou mij niet meer
los laten.
- Violet, je mag meneer niet lastig vallen, zei ‘Auntie’.
Ik gaf ‘Auntie’ en de verdere familie de stellige verzekering, dat Violet mij in het
minst niet lastig viel. En nog eens toerde ik met 't opgetogen kleintje rond.
Maar Maud was ook aan het studeeren; en toen ik met Violet bij de bank kwam,
vroeg ze mij of ik haar nog eens wijzen wou hoe die krul gemaakt moest worden.
Voor de tweede maal deed ik het haar voor en volgde met gespannen aandacht
haar beweging, terwijl ze zich oefende.
- Neen, pardon, zoo niet, het linker been naar achter, professeerde ik.
Zij herbegon, maar het ging nog niet. ‘Auntie’ mengde zich in de les, riep, van op
de bank: ‘naar achter, naar achter, het linker been naar achter!’
- Ach! ik zal het nooit kunnen leeren! kreet Maud wanhopig.
- Mag ik u soms even vasthouden? vroeg ik.
- Graag, antwoordde zij.
Ik hield haar vast! Met beide handen hield ik haar zacht en stevig vast! En de
beenen die onder mij werkten werden eensklaps weer de mijne; zij stonden forsch
en stevig op het ijs, vertrouwbaar als pilaren die het gansche gebouw mijner vurige
liefde beschermend stutten en droegen.
- Zoo... zoo... zoo... duwde ik haar zacht naar rechts. Zoo... zoo... zoo... trok ik
haar weer naar links. En het ging... wij zweefden zacht en zwierden en een heerlijke
viooltjes-lucht dreef als een wier ook met ons mee. Haar wangen bloosden, haar
mond glimlachte en haar oogen schitterden: zij genoot, zij was tevreden en gelukkig...
gelukkig door mij!
***
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Ik weet niet meer hoe lang wij zoo gereden hebben. De tijd hield geen rekening meer.
Ik herinner mij slechts, dat de sneeuw rondom den vijver van lieverlede mauve tinten
kreeg, dat de droge bladerkruinen van het roode eikenbosch gansch purper werden
en dat de ramen van het hotelletje tintelend vuur weerkaatsten. Het aantal
schaatsenrijders op den vijver nam zienderoogen af; op de bank waar zij nog steeds
zaten, schenen Maud's familieleden sinds een poos een stil conciliabuul te houden;
en eensklaps stond de oude heerstram overeind, wenkte mij tot zich en vroeg mij of
ik soms zin had, met hem en zijn familie thee te gaan gebruiken.
Ik kreeg den indruk alsof de goede man mij zijn mooie dochter ten huwelijk
aanbood. Ik had een spontane beweging, alsof ik zou gaan zeggen: ‘O, 't is te veel,
meneer; 't is heusch te schitterend wat u mij daar voorstelt!’ Ik zei evenwel iets
anders, wàt weet ik niet meer; doch het resultaat was het zelfde: ik bond mijn
schaatsen af, hielp Maud en Violet de hare afbinden en enkele minuten later zaten
wij allen gezellig om een tafeltje in 't lekker-warm restaurant, bij een der groote,
heldere ramen, waarachter wij de schoone, roode winterzon glanzend in 't westen
zagen ondergaan.
Ik had een gevoel alsof mijn lot en mijn toekomst nu reeds onherroepelijk beslist
waren. Ik zat daar zoo goed, zoo rustig, zoo veilig, dat het mij haast onmogelijk leek,
dat daar nog eenige verandering in zoude kunnen komen. Dat was nu eenmaal zoo,
en dat bleef zoo, ik had mij verder maar vanzelf te laten leven. De Amerikaan is
gastvrij van aard, maar ook nieuwsgierig. Hij wil heel graag, en liefst zonder veel
uitstel, zooveel mogelijk van de menschen weten waarmee hij omgaat; en op de
weinig bewimpelde vragen van mijn gasten vertelde ik wie ik was, en wat mij naar
Amerika had gebracht, en wat mijn naaste toekomstplannen waren. De oude heer
keurde dat goed, knikte welwillend met het hoofd, deelde mij mede dat hij, hoewel
niet direkt meer in zaken betrokken, toch nog geregeld, uit oude gewoonte en uit
onverwoestbare belangstelling, drie en vier maal in de week op zijn vroeger kantoor
in New York kwam, dat thans in andere handen was overgegaan. Zijn ‘line’ was de
houthandel geweest, zei hij; hij was heel klein begonnen, had prachtige zaken gemaakt
en zou er zeker ook nog in gebleven zijn als zijn vrouw er maar niet herhaaldelijk
op had aangedrongen ‘that he should sell out his business’ om rustig buiten te gaan
leven.
Mevrouw, die anders weinig sprak, mengde zich in 't gesprek.
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- Ik had niets meer aan mijn man; hij zat van 's ochtends tot 's avonds op kantoor,
beweerde zij. We gingen nooit eens naar theater, nooit op reis. En de kinderen werden
groot; we moesten hen toch in ‘society’ brengen.
Tegenstrijdige gevoelens bestormden mijn ontvankelijk gemoed. De oude heer
was een ‘self-made man’, dat zei hij zelf, en misschien wel een tikje van een parvenu,
dat liet hij doorschemeren. Dit schrikte mij niet af, boezemde mij geen weerzin in;
integendeel: het bracht mij nader en gemakkelijker tot het voorwerp mijner vurige
liefde. Maar wel schrikten mij af de woorden van de moeder: ‘dat zij de kinderen in
“society” moest brengen. Society!... dat waren diners, soupers, bals, visites, concerten,
theater! Society, dat was... ja, hoe moet ik het anders noemen, dat was de liefdesmarkt,
de huwelijksbeurs; en hoe zou ik, arme, eenzame, onbekende vreemdeling op die
geduchte markt tegen de met het terrein bekende en flink tot den strijd toegeruste
Amerikanen kunnen concurreeren? Ging Maud nu reeds in “society” uit; en sinds
wanneer? Het brandde op mijn lippen om het te vragen, maar ik durfde niet. Ik voelde
mij opeens zoo vreeselijk bedeesd, zoo droef, zoo machteloos!
Maar de oude heer sprong mij hulpvaardig bij. Society, zei hij, niet zonder eenige
minachting, lijkt me, voor een flinken, jongen Amerikaan een vrij overbodige luxe.
Dat moest eigenlijk onder vrouwen blijven. Het houdt den jongen man van zijn
ernstige bezigheden af; het compromitteert meer dan eens zijn toekomst. Een man
moet een gentleman zijn, dat geef ik toe. Maar als hij netjes gekleed gaat en
net-gepoetste laarzen draagt, dan is hij ook een gentleman. Meer hoeft hij aan
“society-life” niet te besteden.
- O, vader! vader! riepen de dames verbolgen. Het kwam mij voor dat Maud een
lichte kleur kreeg en 't kleintje kronkelde zich lachend op den schoot van “Auntie”,
gansch opgewonden door de prikkelende discussie.
Ik hield mij stil en zat benauwd te glimlachen. Ik had reeds meenen op te merken
dat Papa niet bijzonder geraffineerd was in zijn manieren. Hij slurpte aan zijn kop
en dronk terwijl hij at. 't Is 'n proleet, dacht ik in mezelf en nogmaals was mij die
gedachte troostend en welkom, omdat ik voelde dat 't mij nader en gemakkelijker
bracht tot het prachtig voorwerp mijner dolle liefde. Ik voelde mijzelf, in de oogen
der dames, in waarde stijgen, naarmate Papa, door zijn uitvallen, blijkbaar in
maatschappelijke waarde daalde. Mama vroeg mij, hoe de
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society-toestanden in de “old country” waren. “Pas nu op! dacht ik in mezelf; pas
nu in Godsnaam toch goed op! Spaar de Papa, maar denk ook aan de Mama.” Ik
keek, als geinspireerd, door 't breede raam, waarachter de roode winterzon zoo
schitterend onder ging, nam even een moede, bijna geblaseerde houding aan en zei:
- Ach, wij, in Europa, zijn zoo oud, vergeleken met u. Er heerschen daar zooveel
tradities, welke hier, in dit krachtig, frissche, nieuwe land niet meer gangbaar zouden
zijn. Wij zijn dikwijls verfijnd, maar wel moe. Wij hebben schoone monumenten en
prachtige artisten, maar in het praktische leven staan wij zeker wel ten achter.
Misschien zou het goed zijn voor Amerika als het iets van Europa's artistiek-verfijnde
beschaving kon overnemen; en zeker zou het heilzaam zijn voor ons als wij wat meer
van Amerika's fut, en durf, en voortgang, en ondernemingsgeest bezaten.’
Ziedaar! Het was gezegd! Voor wie nu de innige beteekenis der woorden begreep,
moest het duidelijk zijn dat het toekomstgeluk der wereld verborgen lag in nauwere
aaneensluiting der beide rassen. Meer aaneensluiting tusschen de staten; en meer
aaneensluiting tusschen de individuen! Om kort te gaan en duidelijk te zijn, en met
een afzonderlijk voorbeeld de waarde van een gansche stelling te bekrachtigen, een
huwelijk b.v. een huwelijk tusschen een Europeaan en een Amerikaansche zou het
ideaal benaderen. Dit zeide ik natuurlijk niet in zulke klare woorden, maar zoo was
wel de zin en de beteekenis van mijn betoog.
Papa strekte zijn beide dikke handen uit, alsof hij volkomen mijn woorden beaamde
en Mama en Auntie jubelden terwijl 'n zachte gloed van geestdrift even in Maud's
prachtige oogen schitterde. Het gesprek werd intiemer, Auntie had 't nog eens over
België en stelde voor de tweede maal de vraag of dat land dan toch werkelijk niet in
‘Germany’ lag. Papa werd bijna giftig en zei dat zulke halsstarrige hardnekkigheid
in de dwaling inderdaad aan krankzinnigheid grensde. Maar Auntie liet zich dat zoo
maar niet zeggen. Zij keek mij strak met haar levendige, intelligente oogen aan en
vroeg mij met nadruk of ik er wel heel, héél zeker van was, dat België niet in
‘Germany’ lag. Het werd een lastig dilemma voor mij. Durfde ik beweren dat België
wèl in ‘Germany’ lag, dan was ik voorgoed verloren in de oogen van Papa en met
Papa verloor ik waarschijnlijk ook Maud; durfde ik beweren dat België niet in
‘Germany’ lag, dan verbeurde ik de sympathie van Auntie, en, dit voelde ik héél
sterk en instinctmatig, Auntie met haar
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bij-de-handheid, kon mij, òf veel goed, òf veel kwaad doen, bij Maud. De liefde
maakt laf, en slap, en zwak; en, in plaats van ronduit voor de waarheid uit te komen,
draaide ik schipperend om de pot, zei dat ik mij best kon voorstellen, dat Amerikanen,
gewend aan zulke groote landen als het hunne was, een nietig strookje als België op
de wereldkaart niet zoo gemakkelijk ontdekten, en dat het niet de eerste maal was
dat Belgie's bestaan als eigen koninkrijk in twijfel werd getrokken, en dat zulks nog
wel meer gebeuren zou,... enfin, de lafheid zelve, zoodat ik mij schaamde om mijn
woorden en het als een goddelijke zegening aanvaardde, toen de kleine Violet, door
een wispelturig gebaar, haar kopje omgooide en mij van de heup tot de knie met
warme thee besproeide.
Dat gaf een afleiding en Violet kreeg een standje; en, ik zou mij niet meer kunnen
herinneren naar aanleiding van wat, maar toen werd er, zonder overgang, over kunst
gesproken. Ik vertelde met vuur van onze schrijvers en beeldhouwers en schilders.
Papa viel mij dadelijk in de rede en zei, genoegelijk en voldaan glimlachend, dat hij
zich ook zeer voor schilderkunst interesseerde en mij, met gelegenheid, eenige mooie
doeken in zijn huis zou laten zien. Mijn hart stond even van emotie stil. Hoezoo!
Waren we reeds zooverre gevorderd dat ik bij hem aan huis zou mogen komen! Ik
betuigde met geestdrift mijn bereidheid om die wonderen te aanschouwen.
- U zal dan meteen ook het werk van mijn dochter kunnen zien, glimlachte Papa
met vaderlijken trots.
Als door een veer bewogen keerde ik mij tot de mooie Maud om.
- O, werkelijk! Schildert u! jubelde ik.
- Ach! het heeft niets te beteekenen, antwoordde zij blozend; en richtte gegeneerd
haar prachtige oogen ten gronde.
Er werd een afspraak gemaakt. Den volgenden dag was de familie verhinderd
(society, dacht ik bij mezelf met diepe bitterheid) maar den dag daarop, als ik tijd
had, zouden ze mij op het ijs ontmoeten en mij dan na het rijden naar hun villa
meenemen.
Of ik ook tijd had! In werkelijkheid had ik geen tijd, moest er mijn ernstige zaken
voor verwaarloozen, maar of ik ook tijd maken zou! Papa bromde wel, dat men mij
niet van mijn ‘business’ mocht afhouden, daar ik een flink ‘American’ moest zien
te worden; maar ik stelde Papa gerust, gaf hem de stellige verzekering, dat ik juist
heel toevallig dien dag absoluut niets uit te voeren had.
De zon was onder, haar roode na-gloed kleurde nog het gansche
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westen, als voor een schimmenspel van reuzen, en de verlaten vijver kreeg vale
metaalglanzen, terwijl het eikenbosch langzamerhand tot zwarten nacht versomberde
tegen het strakke wit der sneeuw.
Papa stond op en gaf het sein tot den aftocht.
- Gaat u soms een eind met ons mee? vroeg hij.
Wat hij mij vroeg was net wat ik verlangde en met mijn schaatsen in de hand stapte
ik naast de familie heen.
De scherpe avondkoude prikte. Het zou nog eens flink vriezen, dien nacht. Wat
zal er van mij worden, dacht ik meteen, als het eens niet meer vriest? Ik moest maar
hopen, dat de dooi niet al te gauw zou invallen; dat hij niet komen zou alvorens mijn
liefde, alvorens onze liefde vast aan elkaar geklonken was.
Ik liep een pas of tien vooruit, met Maud en ‘Auntie.’ De boomen van den weg
welfden hun naakte kruinen als een hoogen tunnel over ons heen. Links in den
donkerblauwen hemel blonk reeds een ster, heel zuiver, heel helder, als een eenzaam,
fijn juweel; rechts, in 't rood der ondergegane zon, hing een fijn schilfertje maan, als
een antiek sieraad. Een bende wintervogels wiekte hoog, met fijne, schrille kreten
het glanzend westen in.
Wij keuvelden over diverse dingen. ‘Auntie’, die nog steeds veel belang in de ‘old
country’ stelde, wilde o.a. weten hoe de welgestelde menschen aldaar 's zomers
leefden. Ik vertelde haar van de buitenverblijven, van de bergen, van de
luxe-badplaatsen.
- Vrijwel hetzelfde als bij ons, meende ‘Auntie’. En zij deelde mij mede dat zij 's
zomers meestal voor een poosje naar Newport gingen, en dan naar Saratoga in de
bergen en in den herfst naar Lennox, allemaal plaatsen waar het heel aardig en ‘smart’
was.
‘Society’ sidderde ik in mijzelf. En weer dacht ik: ‘Als we nu maar stevig genoeg
aan elkaar geankerd zijn alvorens de dooi invalt!’
Bij een kruispunt van den weg bleven zij staan. Daar moesten zij de laan op naar
hun villa en wachtten even op Papa en Mama, die met Violet aangekuierd kwamen.
Ik nam mijn hoed af en begon handdrukken te wisselen. Al de handdrukken die
ik wisselde waren, zooals vanzelf spreekt, slechts aanleidingen tot den
afscheidshanddruk, dien ik met Maud zou wisselen.
Ik voelde al mijn zintuigen tot het uiterste gespannen en gescherpt. Ik keek haar
aan met mijn enthousiaste oogen en 't kwam mij voor of in haar afscheidsblik een
ongewone teederheid van streeling en
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van zachtheid lag. Ik drukte haar de hand en hield die eventjes, héél eventjes langer
dan strict-noodig was in de mijne en 't kwam mij voor alsof zij deze drukking ook
heel eventjes met een extra-drukkinkje beantwoordde, alvorens mijn vingers los te
laten. Het stroomde door mijn heele lichaam heen als een electrische trilling; zoo
iets dat langs mijn armen naar mijn schouders opklom, daar even mij doorrilde en
dan langs mijn rug en langs mijn beenen in den grond verdween.
Het stoomde als 't ware in mijn hoofd van woelende en gloeiende gewaarwordingen
en gedachten. Het was alsof ik grooter was geworden en of mijn lichaam, evenals,
mijn geest, tot aan de ideale sterren reikte. Ik liep met veerkrachtigen tred recht vóór
mij uit, heuvel op, heuvel af en toen ik ietwat tot bezinning kwam merkte ik, dat ik,
èn de aanlegplaats der ‘ferry's’ èn het station van de West Shore Railroad reeds lang
voorbij was. Never mind! Ik was niet in een stemming om ergens te gaan zitten of
te wachten; ik had behoefte aan beweging; ik moest loopen, lóópen, en denken, en
plannen maken, en hardop praten in de nachtelijke eenzaamheid; en ik liep maar
steeds verder, gesticuleerend onder de sombere boomen; ik liep te voet naar New
York terug, niet meetellend mijn moeheid en den afstand, ik liep als een gek, al het
andere vergetend in de wilde opbruising van mijn hartstochtelijke liefde.
Af en toe bleef ik plotseling staan. Dan rees opeens, als een spook, het beeld van
het verleden vóór mij op. Wat! Zou ik werkelijk den moed hebben mij voor altijd in
het vreemde land te vestigen? Zou ik nooit meer in 't lieve Vlaanderen gaan leven?
Zou ik nooit meer de bekoorlijke dorpjes Meijlegem-Noord en Meijlegem-Zuid, en
de mooie, kronkelende Leie en Tieldeken, en de freule van 't kasteel, en mijn oude
vrienden: de Groote Dichter, de Groote Schilder en zelfs de eenmaal diep-gehate
Groote Musicus terugzien! Het suisde en woelde pijnlijk in mijn overspannen hoofd;
ik voelde mijn ziedende hersenpan als een soort gistkuip waarin, onder mysterieuze
en folterende werking, mijn toekomst werd gebrouwen. Maar wie weet? Misschien
zou zij zelve wel in Vlaanderen willen komen leven? Als ik dàt kon bereiken, dan
was mijn overwinning totaal! Hoe trotsch zou ik zijn, met haar, in al haar bloeiende,
overweldigende schoonheid, ginds, in mijn land, bij al wie mij kende! Wat een triomf
om met haar over de Leie te gaan schaatsenrijden en daar even op te houden in de
bocht vóór het kasteel, het trotsch kasteel, en haar schoonheid en de kunsten die ik
haar geleerd zou hebben te vertoonen voor de hoogmoedige freule, en voor
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den verwaanden baron met zijn grijze bakkebaarden, en voor al de lui die ons daar
destijds zoo smadelijk genegeerd of bejegend hadden! Dàt moest ik zien te bewerken
en te bereiken; dàt was mijn taak, mijn levenstaak, ik voelde het ineens met
alles-overweldigenden aandrang; en ik liep maar steeds verder en verder, luid-pratend
en gesticuleerend langs den wit-besneeuwden, eenzamen weg onder de stralende
tinteling van den sterrennacht heen, tot ik eindelijk in 't verschiet de eerste lichtjes
der geweldige wereldstad zag flikkeren.
Daar begon, of, beter gezegd, daar eindigde de electrische tramlijn; en niets is
meer ontnuchterend en werkelijker dan het begin of het eind van een electrische
tramlijn. Daar gaat een matter-of-fact-stemming van uit, die alle romantisme en ideaal
terstond op 't tweede plan verschuift. Ik zuchtte zwaar en mijn schoone illuzies zakten
op den geheimsten bodem mijns harten neer. De buurt was vuil en banaalleelijk,
zooals elke buurt waar een electrische tramlijn begint of eindigt; maar op den hoek
was er toch nog een ‘bar’ van niet gansch onoogelijk uiterlijk en als vanzelf trad ik
er binnen en bestelde er een cocktail. Ik vroeg den ‘barkeeper’ of hij mij wel een
Manhattan-cocktail zou kunnen toebereiden.
- Certainly, sir, antwoordde de man, met nadruk op de eerste lettergreep, alsof het
immers vanzelf sprak, dat in zulk een merkwaardige gelegenheid als de zijne, de
fijnste ‘drinks’ werden klaargemaakt. En inderdaad, het ding smaakte heerlijk,
misschien ook wel omdat ik zulken dorst had en zoo flink geloopen had.
Ik stak een sigaret op en in den blauwen rook liet ik mijn droomen gaan. Wat was
het leven toch heerlijk en wat stond de schoone wereld glanzend-wijd vóór mij open!
Ik bestelde een tweeden cocktail. Een zalige moeheid zonk loom in mijn beenen.
Had ik nu maar een mooi rijtuig met een vlug span paarden om mij thuis te brengen,
dacht ik. Thuis! Ik had daar immers geen thuis! Mijn huis was verre, verre, in het
mooie Vlaanderen. Even schroefde een heimweeige emotie mij de keel toe en ik
kreeg tranen in mijn starre oogen. Neen, ik bezat hier geen thuis; ik was hier de
vreemdeling, bijna de banneling; maar zij had wèl een thuis, een heerlijk home dat
ik weldra zou mogen zien; en ik droomde dat dat heerlijk home nu ook mijn home
was en dat haar rijtuig met de mooie schimmels vóór de deur van 't kroegje stond,
om mij bij haar, in haar schoone armen, naar huis te voeren. Voor de deur van 't
kroegje stond inderdaad een rijtuig; maar 't
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was een zeer prozaische electrische tram, waarvan de wattman en de conducteur den
beugel omsloegen.
Ik betaalde, stond op, en vertrok met de electrische tram.

IV.
De dag, de groote dag, de dag van mijn bezoek bij Maud's familie, was aangebroken.
't Was stralend mooi weer, nog mooier dan al de vorige dagen. De winterzon
glansde heerlijk en de stille, in het verschiet licht-grijsen blauwwazige lucht was
prikkelend zuiver en sonoor van geluiden op den hardbevroren grond. 't Was als een
winter-feestdag in de reine lucht.
Al van in den vroegen ochtend had ik mij aandachtig in den spiegel bekeken en
bestudeerd welk pak en welke das mij het best zouden staan. Dit is volstrekt geen
geringe of onbeduidende zaak. Wij, mannen, hebben ook zoo bitter weinig wat ons
eenigszins kan opsieren. Mijn teint was door de zon reeds flink gebruind; ik moest
dus iets vinden dat daarbij paste. Ik probeerde 't eerst met een donkergrijs pak en een
steenroode das. Het stond mij niet kwaad, maar 't maakte mij wat dik; 't voldeed mij
niet.
Ik trok een zwart pak aan, met blauwe das. Afschuwelijk! Afschuwelijk! 'k Zag
er net uit als een burgerman op zijn zondagsch. Ik wist niet hoe gauw ik dat uittrok.
Toen paste ik gewoon een donkerblauw pak aan met zwarte das en hield mij daarmee
tevreden. Het stond wat streng, wat dor, maar 't miste niet een zekere, sobere distinctie.
Een paarlen speld fleurde het trouwens nog al op. Ik voelde mij daarin wel niets als
een veroveraar, maar ik viel me toch nog al mee wanneer ik mij in den spiegel bekeek.
Om twaalf uur was het een heele kwestie wat ik wel eten zou. Er stond Irish Stew
op 't menu en daar hield ik heel veel van, maar ik dacht er niet aan, vanwege de uien.
Misschien zou het zelfs beter zijn als ik maar heelemaal niets gebruikte. Dat maakte
lichter, ideëeler, spiritueeler. Een mensch die stevig gegeten heeft is dikwijls log en
loom en zwaar; een mensch, die een enkele maaltijd laat voorbijgaan, krijgt iets
voornamers, iets superieurs. Maar... de maag bestond ook nog, en die is zeer
materialistisch aangelegd, zoodat ik eindelijk besloot te transigeeren: mijn inferieur
wezen zou ‘iets’ krijgen en mijn superieur wezen ook iets; en dat loste zich op voor
't eerste in
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een zeer fijne, maar heelemaal niet overvloedige ‘lobster-salad’ en voor het tweede
in een glas spuitwater in plaats van bier. Daarmee trok ik op.
De familie was reeds druk aan 't schaatsenrijden, toen ik op het ijs aankwam. Maud
was met inspanning de krul aan 't instudeeren, die ik haar twee dagen te voren geleerd
had, en 't kleintje, Violet, kwam naar mij toegevlogen van zooverre zij mij zag en
riep jubelend dat zij het kunstje kende, terwijl haar tante Maud nog steeds aan 't
knoeien en aan 't zwoegen was. Zij deed het mij voor, werkelijk heel aardig; en toen
beleefde ik een van mijn grootste triomfen: ik merkte met den eersten oogopslag wat
er nog aan 't werk van Maud ontbrak: een kleinigheid, een niets, maar dat gedaan
moest worden om 't figuur te kunnen maken. Ik wees het haar, vroeg of ik haar even
bij de hand mocht nemen; en daar ging het ineens: zij snapte 't, zij wàs er, zij maakte
zonder moeite het figuur drie en vier maal na elkaar; en zij keek mij met zulk een
stralende dankbaarheid, met zulk een glans, ja, met zulk een hartstocht en met zulk
een liefde in haar mooie oogen aan, dat ik er als bedwelmd onder werd en even van
emotie naast Papa en Mama en ‘Auntie’ op de bank moest gaan zitten.
Het was een gelukkige, een diep-gelukkige middag! Er komen zoo van die dagen,
waar alles meewerkt, evenals er andere dagen zijn, waarop alles tegenvalt. Er hing
als 't ware geluk en voorspoed in de atmosfeer; alles was licht, alles was vroolijk,
alles ging gemakkelijk en als van zelf. Maud genoot; zij genoot als een frisch, jong
kind in juveniel geluk van 't kunstje dat ik haar geleerd had; zij was blij en dankbaar
en beschouwde mij als een soort redder en een held, als een die voor haar ongekende
hemelen van genot en van geluk geopend had.
Wij reden en kringelden tot wij moe, doodmoe waren; wij reden ieder op zichzelf
en wij reden samen; en als wij samen reden was het, voor mij althans, een zaligheid
waarvoor geen woorden zijn te vinden; wij reden en wij bleven rijden; en ik weet
niet wanneer wij er wel mee zouden uitgescheiden zijn, als niet de zon achter den
heuvel was verdwenen, wat voor onmiddellijk gevolg had, dat Papa en Mama en
‘Auntie’ eensklaps een ijzige koude voelden in hun rug, en meteen van de bank
opstonden, en verklaarden dat het tijd, hoog tijd was om nu naar huis thee te gaan
drinken, zooals afgesproken was.
Wij bonden af en waren klaar. Dezelfde schoone avondzon die al die laatste dagen
mijn geluk beschenen had, ging met ons mee langs den besneeuwden weg, verlichtte
met haar laatste, oranje-gouden
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stralen het weeldepad van al mijn zaligheid. Maud was zóó verrukkelijk schoon in
dien langzaam aan tanenden glans, dat zij mij weer voorkwam als een soort godin,
bij vergissing op de aarde neergedaald. Ik had haar, als krankzinnig van hartstocht
willen omhelzen; en ik had ook voor haar in de sneeuw willen neerknielen, en haar
aanbidden, en tranen van geluk schreien aan haar voeten.
Bij het kruispunt van den weg sloegen wij rechtsaf en stapten den heuvel op. Waar
zou het zijn? Waar zou het zijn? dacht ik bij elke villa, die wij langs kwamen. Maar
't liep een heel eind verre; het liep tot boven op den heuvel, tot op een punt waar heel
alleen een laatste, groote villa stond die, ik voelde 't instinctmatig, hààr ‘home’ wezen
moest.
Zoo was het ook. Papa keerde zich om, keek mij, met ietwat ijdelen glimlach aan
en zei:
- We zijn er.
Hij duwde een hekje open en wij betraden het erf, dat dik onder de sneeuw lag.
De boomen en de heesters droegen witte watten; een pad was tot de stoep gebaand,
die toegang gaf tot een veranda, welke rondom 't huis liep.
Het zicht van daar uit, was onvergelijkelijk grootsch en schoon. Ik juichte, ik
jubelde, ik vroeg of ik eens rond mocht loopen, om dat te bewonderen. Zij vergezelden
mij, om van mijn verrukking mede te genieten.
In 't Westen brandde de zon haar laatste, roode stralen weg over een wijde
uitgestrektheid van stilte en verlatenheid. De sneeuw was roze en violet, een enkel
huisje hier en daar stond als vergeten kinderspeelgoed in de wijde ruimte; een bosch
donkerde, dicht en zwart, als een rouwkleed op 't glinsterend wit van een verderen
heuvel. Een paar fabrieksschoorsteenen staken hun rechte pijpen in de hoogte, zonder
de schoone, rustige harmonie van het landschap te storen.
Naar de oosterkim was 't schouwspel gansch verschillend. Daar lag in de diepte
de prachtige Hudson met zijn vaalgroen water tusschen 't wit van de besneeuwde
oevers. Kleine dingetjes dreven er in schuinsche vaart dwars overheen,
wijd-uitloopende, witte strepen achter zich naar de kanten stuwend; en die kleine
dingetjes waren de groote, machtige ‘ferries’ die heen en weer van en naar New York
voeren. De huizen tintelden van lichtjes aan de overzijde; en gansch aan 't einde van
den horizont, naar 't Zuiden toe, was 't of daar ergens een vulkaan in werking was:
lichtschichten flikkerden, rookkolken
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somberden en een machtig-zware stem kwam in doffen ondertoon tot hier verre
aangewaaid: de grootsche stem van New York met al zijn duizenden, en duizenden
door elkander warrelende geluiden, waar af en toe, als een noodkreet, de snerpende
gil van een locomotief, of het langgerekt, klagend geloei van een stoomboot-sirene,
aangrijpend uit opklonk.
Ik stond daar, en 'k had er uren kunnen blijven om te zien en te genieten. Ik had
er willen staan alleen met hààr en ons beiden van die geweldige poëzie laten
doordringen: een poëzie, grootsch en machtig als de overweldigende, bijna
vernietigende liefde, die in mijn boezem voor haar bruisde. Maar ‘Auntie’ kreeg het
koud, ‘Auntie’ was bang voor ‘chills’ en huiverde; en Papa opende met een fijn
sleuteltje de zwaar-bewerkte, eikenhouten voordeur en wij traden binnen.
Hij draaide aan een knopje en in de ‘hall’ ging electrisch licht op. Het licht glom
kleurrijk en gedempt in een hanglamp van groen, rood en oranje glas en ik kreeg
dadelijk een plechtigen en weelderigen indruk, als in een oostersch paleis of in een
kerk. Zware kasten stonden tegen de wanden, rijke tapijten hingen aan de muren;
een donkerroode looper liep langs een monumentale trap naar boven. Links hing een
groot schilderij, zwaar, somber, onduidelijk. Ik ging er recht op af, om alvast te
bewonderen; maar Pa hield mij tegen, zei dat ik daar maar niet moest naar kijken,
wijl het niet veel te beteekenen had. Hij hielp mij mijn jas uittrekken en haakte die
aan een gewei dat tot kapstok diende; en nog eens aan een knopje draaiend duwde
hij een zijdeur open en verzocht mij binnen te gaan.
Ik liet de dames voor en trad in een salon, door Papa gevolgd.
Door breede, heldere ramen zag ik den laatsten, rooden zonnegloed in 't Westen,
over het wijd-ingesneeuwde, eenzaam veld. 't Was heerlijk-schoon, gelijk een vizie
van apotheose. 't Was om er naar te blijven staren en te droomen. De zachte warmte
van een gedempt-gloeiende vulkachel vulde 't vertrek met een egale,
koesterendeluwheid en men had den indruk van veilig in een serre, of in een
lente-atmosfeer te staan, gezellig genietend met de oogen van al 't schoone dat
daarbuiten lag, zonder de onaangename scherpheid van de koude te voelen.
- O! hoe prachtig! Hoe prachtig! jubelde ik.
Maar Papa deed zenuwachtig en als 't ware eenigszins gehinderd. Laat ons de
gordijnen dichthalen en licht aansteken zei hij; anders kunnen wij de schilderijen
niet goed zien.
De schilderijen! 't Was waar ook! Ik was daar immers gekomen om
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zijn schilderijen te bewonderen! Ik had het reeds vergeten, zoo diep had mij het
mooie vergezicht door de ramen geboeid.
Mama drukte op een schelknop en Papa stak alvast een lamp met roze kap op, die
zacht op een onyxen tafeltje gloeide. Een hupsch dienstmeisje kwam binnen en haar
werd bevolen de gordijnen dicht te trekken en theewater te brengen.
Een voor een werden de schoone, weidsche tafereelen als 't ware uitgewischt. 't
Was of een groote, ruwe, schennende hand ze met doodkleur oververfde. Het was
alsof licht en ruimte uit de wereld verdwenen. Toen dat gedaan was stak Papa nóg
een paar lichten op; en, zich met iets kinderlijk-triomfants tot mij omkeerend:
- Look now! zei hij.
Ik keek...
Wat er ook gebeuren kon en wat ik ook te zien mocht krijgen, vast had ik mij
voorgenomen in ieder geval te bewonderen. Ik was op alles voorbereid, ook op het
ergste; maar wat ik zag leek mij op 't eerste zicht nóg erger, dan het ergste dat ik mij
had voorgesteld.
Het waren in de eerste plaats portretten; en ik herkende Papa en Mama en ‘Auntie’
en ook, o gruwel, Maud! Zij waren geschilderd als door een dolle neger, iets zóó
geweldig onartistieks en leelijks, dat ik de woorden op mijn tong voelde verstijven.
Het waren als gekleurde poppen uit een panopticum of kermis-kraam, van die dingen
welke de handen doen kittelen om er met ballen naar te gooien en waar men 's nachts
van droomt, in nachtmerrie-benauwing. Zij waren gefigeerd, dood, gedrochtelijk. 't
Was iets zóó overweldigend-affreus, dat ik terstond besefte zelfs geen middenweg
in mijn appreciatie te kunnen gebruiken: ik moest ofwel mijn afkeer uitgillen, ofwel
blindelings en onvoorwaardelijk goedkeuren en bewonderen; en ik deed het laatste,
met een ignobele valschheid en lafheid, met de kruiperige lafheid van den
smoor-verliefde: een daad, een wandaad, waar ik mij nu nog over schaam.
Papa zette 'n hooge borst op, kuchte, kreunde als 't ware van trotsch genoegen,
terwijl Auntie's felle oogen flikkerden en Mama met eenigszins bescheidener genoegen
hoofdknikte en beaamde:
- Yes, they are very lovely, indeed.
Maud, met een zachte kleur over haar wangen, stond in stilte te genieten.
Opgetogen leidde Papa mij verder rond. Ik zag een knoeierig ‘sousbois’
konterfeitsel uit een niet-bestaande streek, vuil plagiaat van
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Courbet; een marine als van gegolfd karton waarop papieren schuitjes dobberden,
een berglandschap met sneeuwtoppen, als geklopte room op chocolade. Maar
glunderend bracht Papa mij bij 'n kleiner schilderijtje in een hoek en zei, terwijl zijn
stem even van emotie hikte:
- En dit is 't fijnste wat ik heb.
Het was een ijsgezicht uit Volendam, met de kleine poppenhuisjes langs den dijk,
met de witte pakjes en de witte klompjes, met de visschers en de visschersvrouwen,
die in hun nationale kleederdracht op schaatsen reden. Het ding was akelig netjes en
banaal geschilderd als een chromo; 't was eigenlijk om bij te huilen en te snikken;
maar ik jubelde alweer met laffe uitbundigheid; ik zei dat het precies zoo was in
werkelijkheid en daarop omringden zij mij allen en deden mij vertellen, en vroegen
naar allerlei bijzonderheden uit die streek en zeiden dat zij 't vast voornemen hadden
een of anderen dag dat verrukkelijke land te gaan bezoeken.
Horizonnen van zaligheid gingen in mijn verbeelding voor mij open. O, zou ze
toch werkelijk... in de ‘old country’, zoo heel dichtbij mijn eigen land eens komen!
En, als ze daar eenmaal was, wie weet of zij er niet zou willen blijven, met mij... met
mij... als mijn beminde, als mijn vrouw! Het duizelde in mijn geest; het was tè schoon,
tè heerlijk, ik mocht mij niet zoo in vervoering laten meeslepen. Verder liep ik rond,
zag nog meer monsterdingen, bleef eindelijk voor den vleugel staan, waarop een
heele rij fotografieen prijkten. En daar weer zag ik weer Papa, en Mama, en ‘Auntie’
en ook Maud, doch nu in al hare verrukkelijke schoonheid, in baljapon en laag
gedecolleteerd, als de prinses uit een sprookje. Ik werd er plotseling jaloersch van,
wild-jaloersch omdat anderen vóór mij haar zoo hadden mogen zien en ik voelde 't
heete bloed naar mijn wangen opgolven, terwijl een zwoele hartstochtsnevel vóór
mijn oogen schemerde. Meer andere, meestal knappe portretten stonden naast het
hare en Papa vertelde mij van wie die waren: Isabel, zijn oudste dochter en Violet's
moeder, die in California woonde; Basil, zijn zoon, die in Philadelphia getrouwd
was en verder nog enkele familieleden en goede vrienden. Achter Maud's portret
stond dat van een jongmensch met banaal-knap gezicht en donkere snor, die mij
voorkwam eenigszins op haar te lijken. ‘Is dat ook een zoon van u?’ vroeg ik aan
Papa. ‘No, a friend,’ antwoordde hij, een vriend, die in New York woonde, maar
voor 't oogenblik een lange reis maakte voor handelszaken in Australia.
Op een schrijftafeltje bij 't raam stond een kleine aquarel en ik
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voelde (je kunt zoo van die voorgevoelens hebben) dat dit iets was, dat Maud
geschilderd had. Ik ging er naar toe, boog er mij over heen, bekeek het met aandacht;
en, mij weer oprichtende, kalm, met ernstige als 't ware beheerschte bewondering.:
- Dit is 'n aardig dingetje, zei ik.
Ik zag het vuur over Maud's wangen komen en 'k dacht dat Papa van overmoed
ging omvallen.
- Weet u van wie dat is! riep hij... En hij verklapte 't, zwellend van vaderlijken
trots.
Ik hield mij heel, héél kalm en ernstig, alsof mij een gebeurtenis werd meegedeeld
van zulk een overweldigend gewicht, dat het besef ervan eerst in mij moest bezinken.
Ik ging weer naar het tafeltje toe, bekeek de aquarel met uiterst ingespannen aandacht,
richtte mij op, staarde, alsof ik geen woorden vond om mijn gevoelens uit te drukken,
het jong meisje aan.
- 't Is buitengewoon knap! kon ik eindelijk uitspreken.
Papa jubelde:
- En zeggen dat ze er zoo met dozijnen heeft, boven, op haar boudoir! Laat ze
meneer toch eens zien, Maud.
- Zou het u heusch interesseeren? vroeg zij blozend.
Ik zou mij niet meer kunnen herinneren wat ik op die ontroerde woorden
antwoordde. Ik herinner mij enkel dat ik de felle, op mij gerichte oogen van ‘Auntie’
even met een eigenaardige uitdrukking zag glimlachen en dat Mama mij vroeg of ik
niet eerst even een kop thee wilde drinken.
Ik weet ook niet, of ik voor dan na 't bezoek op het boudoir die kop gedronken
heb. Dikwijls later heb ik daar met spanning over nagedacht en ben het nooit met
mijzelf eens kunnen worden. Ik weet alleen dat ik een kop gedronken heb, vóór of
na 't bezoek op het boudoir.
Maar wel weet ik nog dat de salondeur openging, dat ik met haar in de ‘hall’ kwam,
in het mysterieuze gedempte licht der Moorsche hanglamp van groen, rood en oranje
glas, en dat ik over den donkerrooden looper met haar de trap op ging.
't Was als een bruidsmarsch naar boven, als een nuptiale gang. Ik had geen de
minste moeite om mij in te denken in 't geval dat ik met haar getrouwd was en dat
wij samen, als man en vrouw, naar onze slaapkamer gingen. Op 't eerste trapportaal
duwde zij een witte deur open, draaide licht aan, verzocht mij binnen te treden.
Alles was er van een lichte kleur, amandelbloesemachtig-teer en 't
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geurde er bedwelmend naar fijne viooltjes. Er waren gemakkelijke, lichtkleurige
fauteuils; er was een groote, lichte divan, breed als een bed.
Hier nu te blijven, dacht ik, en nooit meer weg te gaan! En even sloot ik mijn
bedwelmde oogen. Hier te blijven, haar in mijn armen te nemen, haar te omhelzen
en te zoenen, als in een hemel op aarde. En 'k wachtte, roerloos, strak, alsof het nu
komen zou, alsof het vanzelf zou gebeuren, omdat het werkelijk, zooals in mijn
verbeelding, niet anders kon.
Zij ging naar den divan toe en haalde van achter de rugleuning een lijvig album
te voorschijn! Zij lei die op den divan open, schoof twee stoelen bij en verzocht mij
te gaan zitten.
Ik nam plaats, machinaal, als in een droom.
Ik hoorde hare lieve, zachte stem en begreep niet wat zij zei. Ik zag haar langzaam,
een voor een, de bladen van het album omkeeren en had niet het minste benul van
wàt ik zag. Ik uitte klanken, die van mijn bewondering moesten getuigen, maar kende
zeker geen verschil tusschen een landschap en een zeegezicht. Ik ging op kleuren af,
op felle vlakken, die nog eenigszins mijn elementair-geworden
waarnemings-vermogen troffen. En aldoor waande ik mij in een wonderoord, in een
hemelschen tuin, in een Paradijs, waar het heerlijk naar viooltjes geurde.
Ik weet niet door welke kracht of welke vrees ik aan de verleiding heb weerstaan
mijn arm om haar middel te slaan en in wilden hartstocht haar blonden hals te zoenen.
Het had best kunnen gebeuren en nu nog begrijp ik niet, dat het niet gebeurd is. Maar
het is niet gebeurd. Toen ik alles goed gezien had en bewonderd deed zij het album
dicht, stond op en ging het weer op zijn plaats, achter de rugleuning van den divan
schuiven. Daarmee was mijn bezoek op haar kamer afgeloopen. Daarmee mocht ik
heengaan, bevredigd of onbevredigd, ik weet het zelf niet meer. Ik weet alleen dat
plotseling een groote kilheid in mij doordrong en dat ik huiverde, als van scherpe
kou. Het was alsof ik van een reuzen-inspanning verlost werd. Ik had het gevoel dat
ik tusschen twee uitersten had gestaan: een formidabele ramp en een onuitsprekelijk
geluk; en dat ik veilig aan de vreeselijke ramp ontkomen was, zonder echter het
hemelsche geluk te proeven. Ik werd ineens heel kalm. De wilde crisis was over; ik
kon gewoon weer als een gewoon mensch voelen en denken. Ik beefde nog een
weinig toen ik met haar beneden kwam en ontweek machinaal den fel-vorschenden
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blik van Auntie; maar ik kon althans spreken; ik kon in woorden mijn waardeering
en bewondering uiten en die zelfs met eenige consequentie en welsprekendheid
motiveeren. Zij luisterde met ernst naar mij; zij keek mij aan, met dankbaarheid en
sympathie.
Toen dronk ik thee. Het zal me steeds een kwelling blijven mij niet meer te kunnen
herinneren of ik, al dan niet, ook thee dronk vóór ik met haar boven ging, maar dat
ik thee dronk toen ik weer beneden was, ja, dat herinner ik mij nog heel duidelijk.
Ik dronk thee en nam met bevende vingers een paar koekjes. En ik bleef niet te lang
voor dat eerste bezoek; ik wist heel goed mijn tijd te kiezen; ik vertrok in het
bewustzijn dat ik een gunstige impressie achterliet.
Bij 't afscheidnemen drukten wij elkaar de hand. Onze oogen keken elkander
sprekend aan en ik hield haar vingers in de mijne, misschien een halve seconde langer,
dan volstrekt noodig was. Trok zij instinctmatig hare hand terug, of liet ik die
instinktmatig los? Ik weet het niet meer. Maar die halve seconde voelde ik in mij,
als een duizelingwekkende overwinning. Ik liep bedwelmd naar de deur, door Papa
begeleid; en 't oogenblik daarna stond ik, in den scherpen vriesavond, op de
schemerwitte sneeuw van den eenzamen weg.
Ik liep in snellen pas een honderd meters en bleef dan even staan. Al de miljoenen
sterren van den schoonen donkerblauwen hemel, schenen voor mij alleen te tintelen
en te bloeien. Wat was de wereld groot en mooi! Wat was het leven zalig! Ik stak
een sigaret op en voelde mijn oogen glinsteren in den nacht. En eensklaps had ik het
besef dat mijn bestaan heel waardevol en dierbaar was geworden en dat ik heel goed
er voor zorgen moest. Ik voelde mij ineens moe, doodmoe en uitgeput, maar toch
zalig-moe en uitgeput. Ik had genoeg gedaan, dien dag; ik had het maximum bereikt
van wat ik kon verwerken; en in plaats van nu nog verre te gaan loopen, zooals ik
eerst van plan was, trok ik huiverig den kraag op van mijn jas en ging doodstil en
kalm in de wachtkamer van de West Shore op mijn trein zitten wachten.
De gansche wereld woelde als 't ware in mij om en de menschen liepen langs mij
heen als in een droom. Ik was het centrum van 't bestaan geworden. Even sprak ik
hardop in 't stille van de wachtkamer en merkte niet eens dat de overige reizigers mij
vreemd aankeken. Toen de trein voorkwam stapte ik er machinaal in en toen hij een
half uur later in het Pennsylvania Depot stilhield, stapte ik er machinaal uit, zonder
beseft te hebben dat ik er mee gereisd had.
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't Was etenstijd en ik had honger, en toch zou ik niet eten. Mijn maag pijnigde en
mijn slokdarm was als dichtgeschroefd. Ik kocht een krant, keek er in, gooide hem
dadelijk weg. Ik nam hem weer op en keek met inspanning naar de
huwelijks-aankondigingen. Was ik nu heelemaal overstuur en gek?
Ik trad een ‘bar’ binnen. Ik was er nauwelijks of reeds speet het mij dàt ik er was.
Ik liep er weer uit zonder iets te gebruiken. Ik hoorde een kort hoonlachje van den
barkeeper.
Toen begreep ik dat alles ontheiliging was, wat mij ook maar eventjes aan de
gedachte van háár kon onttrekken en zonder nog naar iets te kijken of te zoeken liep
ik recht naar mijn ongezellige pension-kamer toe en sloot er mij met mijn ziedende
gevoelens en gewaarwordingen op.
Ik dronk veel water en rookte sigaretten, mijn strak-starende oogen in het
onbestemde vóór mij heen gevestigd.
Ik had vizioenen waarin mijn gansche leven en verleden vóór mij heen zweefde.
Ik dacht aan mijn tehuis, aan 't schoone Vlaanderen, aan mijn vrienden, aan Tieldeken
van Meijlegem, en aan de freule van 't Kasteel. Er kwamen tranen in mijn oogen, die
langzaam over mijn wangen vloeiden...
Zoo overviel mij eindelijk de slaap. Rillend van de koude werd ik wakker, gooide
mijn kleeren uit, kroop in mijn bed.
De torenklok van de Pennsylvania sloeg twaalf uur.
Ik kroop tot mijn hoofd onder de dekens en droomde van Paradijzen.
(Slot volgt.)
CYRIEL BUYSSE.
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De stad.
I.
Mijn God om heel dit wonderlijk gebeuren,
't Mystieke groen, dat aan den grond ontsproot
Met bloemen gloeiend en fluweelen kleuren,
Ook om de mildheid van het avondrood,
Waarbij in koor de lichten argloos treuren
En om de bloesems welke in donzen schoot
Hun vrucht ontvangen bij den lust der geuren,
Zie dan het dwaze volk in barren nood.
Want in het gele licht der grauwe steden,
Op kille zerken van 't plaveisel, gaat
Met ruige weefsels om zijn kale leden
En donkere oogen in een bleek gelaat
De brooze mensch en zegt U geene bede:
De mensch heeft zijn ellende en heeft de straat.

II.
In 't bleek decor der helverlichte straten
Gaan in de maskerade van hun tijd
De nieuwe duizenden in de eeuwigheid verlaten
Terwijl de nacht hen onverbidlijk beidt.
Een harde passie vreet in hun gelaten,
Hun oogen staren in beangsten nijd,
Zij hunkren naar een lichaam, dat zij haten,
En met een hoofsch gebaar lokt elk zijn meid.
De naaktheid gaat in keurige gewaden;
Terwijl een wasbleek lichaam koortsig kwijnt
IJlt zijn acteur een kluchtige ballade
Als hem de waanzin der begeerte schrijnt,
En exalteert op geplaveide paden
De ellende, die daar grootsch en tragisch schijnt.
ALBERT BESNARD.
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Als de droom in droom vergaat.
(Slot.)
IX.
Ze stegen den heuvel op naar Santa Maria Maggiore. Het was heel warm.
‘Ben je moe?’ vroeg hij bezorgd.
‘Maar, Jaap,’ straalde ze, ‘weet je niet meer van vroeger, dat dat een begrip is, dat
niet in mijn woordenboek voorkomt.’
‘Dus, je bent moe? We hadden een minder steile straat moeten nemen.’
‘Neen, heusch niet, dwaze jongen.... weet je, ik vind het altijd heerlijk een helling
op te klimmen, er is een belofte in. Boven moet je iets bijzonders zien, een mooi
uitzicht, de zee of een zonsondergang.’
‘Of je krijgt een bord erwtensoep en warme roode wijn, als het een berg is,’ spotte
hij.
‘Vandaal, je bent niet waard straks Santa Maria Maggiore te zien.’
Ze waren op de Piazza del Esquilino aangekomen.
Jaap staarde onwennig door z'n oogharen, scheen teleurgesteld.
‘Dat ding valt me altijd weer tegen,’ zei hij, ‘ik zou niet verwacht hebben, dat jij
er over in verrukking zon komen. Ben je de kleine kapelletjes ontrouw geworden,
S. Angelo in Perugia, waar je zoo mooi van vertellen kon.’
‘Hè ja,’ bedacht ze zich, ‘beelderig was dat.... neen gisteren hield ik ook niet zoo
van dit,’ met een knikje naar de hoofdkerk, ‘maar nu is alles heel anders geworden,
Jaap, begrijp je niet. Santa Maria was me te groot, te stralend; 't is een kerk voor
gelukkige menschen,’ besloot ze.
‘Maar je wilt toch niet beweren, dat ik niet gelukkig ben,’ kwam hij verontwaardigd.
‘Neen, Jacky dear,’ troostte ze, ‘je zult ze dadelijk mooi vinden, je moet nog
wennen. Het is onze kerk Jaap, omdat we de gelukkigste menschen van de wereld
zijn.’
Hij keek naar haar op, zooals ze op een trede van de kerk stond een stap hooger
dan hij, verrukt.
‘Je bent een dot,’ juichte hij.
‘Voordat jij kwam,’ bekende ze ‘ging ik liever naar stille, ver-
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geten hoekjes; het was alsof alles daar meer voor me voelde.’
‘Zal je mij daar nu ook brengen?’
‘Ja, natuurlijk, als je wilt, maar nu is het niet meer noodig, nu kan ik dat andere,
dat groote, stralende, begrijp je, ook wel aan.’
Hij kocht haar een bos witte rozen van een vrouw, die op de treden van de kerk
zat. Voor hem uit ging ze de kerk in, heel klein en wit in de reusachtige basilica. Ze
leek hem een stralende bruid, zooals ze recht op het altaar afging met haar bloemen
als een schoof in haar arm en een wit sluiertje afhangend van haar eenvoudigen witten
hoed.
In de diepte van de basilica speelde het orgel.
Een overweldigende vreugde steeg in hem op. Het was alsof z'n verrukking in
golven over de bezonken kalmte van z'n geluk kwam heengeslagen.
Met een paar stappen had hij haar ingehaald. Ze stond even stil, alsof ze op hem
wachtte, zonder om te zien. Haar lenig lichaam neeg nauwmerkbaar achterover, als
in toevallige veering.
Hij sloot haar in z'n armen, voelde haar willig, als een streeling tegen z'n borst.
Voor het eerst waagde hij: ‘M'n vrouw’.
‘Mijn man,’ antwoordde ze, zonder aarzeling.
Ze gingen dichter naar het altaar.
‘Welnu,’ zei ze, ‘geef je je gewonnen, is Santa Maria de moeite waard?’
‘Het is heel mooi,’ gaf hij toe, ‘maar het mooiste ben jij....’
‘Stil,’ weerde ze af, verstandig, ‘wees niet profaan, Jaapje, we zijn in de kerk en
de custode kijkt’.
‘Ja, maar je bent een pracht,’ verdedigde hij zich, ‘je bent....’
‘Ja, ja, het is goed lieveling, maar kijk nu naar iets anders, drong ze, ‘kijk naar
alles om je heen.’ Ze trok Baedeker onder z'n arm weg, duwde hem speelsch in z'n
handen.
‘Zoek nu op, Jaap, er ligt een lintje bij.’
‘Maar als jij nu voor mij het mooiste bent’ hield hij vol, ‘het middenpunt, al die
marmeren kolommen, dat pavimento, die gouden zoldering, zijn er alleen om jou,
ze zijn om je heen, als....’
‘Wees niet dwaas,’ zei ze, verwijt in haar stem, maar met een teeder lachje in haar
halfgesloten oogen.
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Hij zocht gehoorzaam in Baedeker, z'n blik nu en dan afdwalend naar haar gezicht.
‘Zie je wel, dat het zoo dwaas niet was, wat ik je zei,’ verdedigde hij zich, ‘Santa
Maria is gewijd aan de vrouw. Aan Maria, de onder alle vrouwen gezegende. Maar
daarmee aan alles wat goed en lieflijk is in iedere vrouw.... de kerk waar de wieg
staat van het Heilige Kindje, de kerk van de blanke sneeuw en de witte rozen.’
Ze glimlachte. Er kon iets weeks zijn in Jaap, iets vrouwelijks in z'n verbeelding....
ook iets van een artist. Ze was er blij om. Een al te nuchter-mannelijke persoonlijkheid
zou haar misschien minder hebben aangetrokken.
‘O ja,’ viel ze hem bij, ‘de legende van de sneeuw, laat eens zien Jaap.’ Ze las
over z'n schouder met haar diepe stem, die wat treurig werd, als ze voorlas:
‘La vierge apparut la nuit au Patricien Jean et au Pape Libère, en leur ordonnant
de lui élever une église à l'endroit où ils trouveraient de la neige fraiche le lendemain,
le matin du 5 aout. Le matin le sommet de l'Esquilin étaint blanc de neige ils y bâtirent
la basilique....’
‘Weet je nog hoe je me voorlas in Perugia?’
Ze aarzelde licht beklemd, sprak niet graag over dien tijd. Maar ze herstelde zich:
‘Ja, over Franciscus van Assisi,’ zei ze.
‘En Catharina van Siena,’ fluisterde hij aan haar oor.
Ze lachten beiden, een zeldzaam jonge, bijna eenderen lach, misschien doordat ze
als kinderen zoolang samen waren geweest.
Alsof ze 't zichzelven bewust waren, zochten ze elkanders oogen, als het ware
verbonden door dien zonnigen lach, die onveranderd gebleven was door al die lange
jaren.
En ze vonden in elkanders blik een liefde, te dieper, naar mate die later was
opgebloeid in beider leven, op de puinhopen van veel, dat voorbij was.... een liefde,
die in het noodwendig egoïsme van z'n opbruischende kracht, voor het oogenblik al
het andere moest voorbijzien, die in dollen overmoed iedere hinderpaal omver moest
werpen en blind was voor ieder wolkje, dat den horizon zou kunnen verduisteren.
Ze lieten zich door den custode de kapel van Sixtus openen, daalden eenige treden
af onder den zon-doorschenen koepel.
‘Hier worden nog ieder jaar witte rozen gestrooid boven uit den
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koepel op den vierden Augustus, als herinnering aan het mirakel,’ dreunde de custode
z'n lesje af.
Agnes keek naar boven.
‘Als er iets waar was van die legende,’ tartte Jaap jongensachtig, ‘dan zouden nu
de rozen wel neervallen op jou hoofd.’
‘Dommie,’ fluisterde ze, ‘het is geen vier Augustus en het is maar een symbool.
Dan zou het nog sneeuw moeten zijn. Wou je, dat ik kletsnat sneeuwde?’
‘Neen, rozen, zei ik immers.’
‘Ik heb hier de rozen, Jaap, jou rozen.’
‘Och, ja, maar ik wou maar een wonder; ik meen maar, dat ik niets verbaasd zou
zijn, als er nu een wonder gebeurde.’
‘Neen,’ begreep ze, ‘ik was ook niet verbaasd toen het wonder gebeurde....’
‘Het wonder?’
‘Ja, het wonder.... gisteren.... op het Pincio.’
Hij scheepte den custode af met een lire, drong hem bijna de kapel uit.
‘Mijn engel,’ fluisterde hij, ‘mijn eenige, God, Agnes, er zijn geen woorden voor
je.’
‘Stil,’ suste ze, ‘het hoeft ook niet, lieveling, wat hebben we woorden noodig,
kom....’
Ze troonde hem mee naar de basreliefs van Mino da Fiesole, voorstellende de
vreugden van Maria: de Geboorte, de Aanbidding der wijzen en de Hemelvaart.
‘Kijk eens hoe dat uitgedrukt is,’ liet ze hem bewonderen, haar oogen dwalend
van het eene relief naar het andere en dan terug naar z'n gezicht, ‘eerst het verlangen
van die herders naar iets heerlijks, dat komen moet, ze weten niet wat, maar het komt,
het komt.... en dan daarna de zalige rust van een blijde vervulling.... Ik heb nog eens
zooiets gezien, heel onverwacht, op een tooneel.... het was in Londen, in Drury Lane,
geloof ik. In Ben Hur was het, overigens een draak. Het was de slotscene. Een groote
volksmenigte in Palestina, rondom een paar melaatsche vrouwen, die wachtten op
den doortocht van Christus, om gereinigd te worden. Datzelfde reikhalzende verlangen
was uitgedrukt in die wachtende menigte. Eindelijk komt Jezus. Je ziet hem niet,
maar je voelt, dat hij er is aan de houding van die knielende menschen; hij trekt
voorbij ergens opzij-af van het tooneel. Je ziet niets, dan
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een wonderlijk licht en die honderde oogen, die hem volgen, volgen en honderde
strekkende armen naar Hem toe. Op den voorgrond knielen de melaatsche vrouwen,
genezen. Je voelt in heel die schare dezelfde blijdschap van vervuld verlangen, als
hier. Het was heel vreemd, zooiets op een tooneel te voelen, de devotie van Ober
Ammergau vervolmaakt door een kunst, die het heilige niet profaneerde’.
Jaap luisterde aandachtig. Er was niemand die zóó iets vertellen kon als zij en
toch, in de woorden was niets bijzonders.
‘Ben je in Ober Ammergau geweest?’ vroeg hij na een tijd.
‘Ja,’ zei ze, ‘met Jan, vier jaar geleden.’
Het was de eerste maal dat ze hem noemde na hun veranderde verhouding. Ze
deed het eenvoudig, zonder verlegenheid. Maar een oogenblik viel de stilte tusschen
hen.
Jaap, van ter zijde, zag haar even bezorgd aan, maar ze glimlachte, streek haar
wang langs z'n mouw.
Het scheen een stom antwoord op z'n onuitgesproken vraag: Jan zou begrijpen,
z'n zegen geven op hun geluk.
Ze keek weer naar de bas-reliefs, haar oogen dwalend van het een naar het andere.
‘Dat verlangen,’ zei ze, half in zichzelf ‘en dan daarna.... de vervulling.’
Er was zooveel innigheid in haar gedempte stem, in het gebaar van haar uitgestrekte
handen, dat Jaap waagde:
‘Lieveling, heb je ooit verlangd.... naar...?’
‘Naar jou?’ hielp ze hem. ‘Neen.... ja.... Ik geloof het toch wel Jaap, maar ik wist
het niet. Soms misschien ook wel, maar ik wou niet. Maar nu ik erover denk.... is
het niet vreemd, dat ik altijd aan jou gedacht heb als ik hiervoor stond.... driemaal is
het gebeurd....
Waarom wist ik niet, maar ik kon het hier dan niet meer uithouden, ik wist niet
hoe gauw ik dan weg zou komen. Daarom hield ik dan niet van Santa Maria Maggiore,
o Jaap.... was het dan toch.... het verlangen....’
Ze greep z'n polsen, verborg plotseling haar gloeiend gezicht in z'n beide handen,
als een beschaamd kind.

10.
Aan het diner, in Quirinal weer, kwamen de plannen ter sprake voor den volgenden
dag.
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‘En morgen?’ vroeg hij, z'n oogen verlangend in de haren.
Haar armen, maar even omsluierd door de zwarte mousseline van hare lange
mouwen, gleden aan weerszijden van haar bord wat naar hem toe en hij legde zijn
handen op de haren.
‘Wat wou je?’ vroeg ze met haar warme, ronde stem, waarin al de vervulling van
z'n wenschen school.
Z'n blik vlamde in haar rustige oogen. Ze voelde z'n handen gloeien om haar koele
armen.
Ze trok langzaam haar handen terug. Om hem af te leiden, citeer deze:
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde
Wird uns die Glucklichen sie wieder einen,
Inmitten dieser Sonnenatmende Erde....

Hij neuriede het na, het prachtige ‘Morgen’ van Strauss.
Hij wist hoe graag ze had, dat hij haar op die wijze de muziek bijbracht van een
lied, waarvan zij altijd de woorden wist. Voor haar lag bóven, de dichterlijke gedachte;
de melodie voerde de woorden op naar hoogere gevoelssfeeren.
Hij onderbrak zichzelf:
‘Waar,’ drong hij, ‘lieveling, waar?’
‘We zullen een mooie tocht maken, morgen,’ beloofde ze kalm, zakelijk, terwijl
ze een vrucht van de schaal nam, die midden op de tafel stond, ‘hier, Jaapje, wil je
een perzik.’
‘Goed,’ legde hij zich neer bij haar voorstel, ‘verweg dan, in de Campagna, waar
geen menschen zijn.... naar de catacomben?’
Ze ging toegeven, dacht toen aan de kilte onder den grond en z'n kort geleden
ziekte.
‘Hè neen, Jaap, niet naar de catacomben.’
‘Waarom niet?
“'t Is zoo koud onder den grond.... Jaap ben je heelemaal beter?” vroeg ze voor de
zooveelste maal dien dag, merk je nooit meer iets?’
‘Ik ben springlevend, Nes, maak je geen zorgen,’ verzekerde hij gedwee.
‘Maar naar de catacomben gaan we toch niet,’ hield ze koppig vol.
‘Waar wil jij dan heen?’
‘Buitendien, naar de catacomben gaan juist veel menschen, heele
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pleiziertochten.... Jaap ik weet iets beters, laat het mij over. Ik heb een plan, een
geheimpje.’
‘Hè, waarom zeg je het dan niet?’
‘Het is veel aardiger, als je het niet weet. Je kunt me toch wel vertrouwen. Je weet
toch wel, dat ik je zal brengen, waar het goed is.’
Ze had het gezegd met eenigen nadruk en toch gaf ze er zich misschien nauwelijks
rekenschap van, dat op dat oogenblik voor het eerst de vraag bij haar op was gekomen,
of het Jaap was, die in hun verdere leven van hun beiden de sterkere zijn zou.
Maar die vraag, was zij er zich duidelijker van bewust geworden, zou haar in het
minst niet gehinderd hebben.
Jaap was voor haar, In weerwil van hun betrekkelijk gering veschil in leeftijd een
jongen gebleven. Alles had samengewerkt om dat gevoel bij haar te versterken, de
omstandigheden, die hen na jaren weer hadden samen gebracht, z'n mooi, jeugdig
fyziek, z'n artistiek temperament, dat z'n beminnelijk-kinderlijke eigenschappen naar
voren bracht, z'n aard, over het geheel reeds volgzaam, die zich nooit verloochende
als het haar wenschen gold.
Ze had heel den schat van haar moedergevoel voor hem opengelegd, de schat, die
jaren lang verborgen gebleven, in haar hart was gegroeid tot een oneindige tederheid,
die moederlijke overgegevenheid, die in haar kinderloos huwelijk met een veel
ouderen man nooit een uitweg gevonden had.
Daaruit volgde geenszins dat ze zich boven hem voelde. Ze gaf zich aan hem met
heel haar ziel van vrouw, met al de toewijding, die in haar was. Ze bewonderde hem,
zag tot hem op, al was er in haar vereering veel van die eener moeder, die haar zoon
in alles boven zich stelt, een vereering, waarin een gevoel van vrouwelijke
afhankelijkheid zich zelden mengde.
Zelf over de veertig, overdreef ze z'n jeugd, maar ze stelde er hem hooger om.
Ze had voor hem dien ontroerden eerbied, die sommige oudere vrouwen hebben
voor de minder vergevorderden op den levensweg
‘Je zult wel zien, dat het de moeite waard zal zijn, waar ik je ga brengen,’ beloofde
ze. ‘Jij moet dan een auto bestellen.... voor den heelen dag.... laat eens kijken? Om
tien uur bij mij voor, dan haal ik je af.... neen, je mag er niet bij zijn, als ik met den
chauffeur afspreek.’
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II.
Een diepblauwe lucht stond boven het golvende land van groene weiden, goud
bepoederd van boterbloemen, waartusschen hier en daar een wijdhoornige witte
buffel te grazen stond.
Voor de auto uit, eindeloos woud zich de weg, door jonge boomen teer beschaduwd.
Evenwijdig kronkelde de trage vloed van den Tiber, geelig-blond over ondiepen
zandbodem.
Jaap keek achterom. Door de goudwemelende stofwolk blauwde de golvende lijn
van de wegwazende bergen.
‘Wil je nu weten, waar we heengaan,’ glimlachte Agnes achter haar voile.
‘Ja, ik kan er geen touw aan vastmaken, ik... Maar het kan me ook geen lor
scheelen,’ barstte hij jongensachtig los, ‘naar den drommel voor mijn part, zoolang
jij meegaat.’
Ze lachte, volstrekt niet verlangend haar geheimpje zoo gauw los te laten, zei
enkel:
‘Je bent wel lief, maar voor die visite laat ik je dan liever maar alleen trekken.’
Jaap was dronken van zaligheid, alleen met haar, afgescheiden van de wereld
achter hen, op dit snelverschietende plekje aarde in de voorthotsende stofomwemelde
auto, op weg naar een vreemde wereld, die zij voor hem openen zou.
Hij verlangde niet meer te weten, waarheen ze gingen, was bang eerder, dat ze het
hem zeggen zou, alsof het noemen van een naam, dien hij misschien kende, hem iets
benemen zou van z'n extase.
De auto had haar gang verminderd, hield stampend in voor een versterkt kasteeltje
met een gracht en gekanteelde torens:
Het chauffeurtje achter de glasruit, gebaarde druk-opdringerig:
‘Hier uitstappen, molto interessante!’
Maar Jaap, schudde: ‘Neen, neen, in Godsnaam niet, bemoeial, verder.’
‘Heel veel verder kun je niet’ zei Agnes, ‘we zijn er haast.’
Een paar minuten later hield de auto stil; ditmaal viel er voor Jaap niets aan te
veranderen.
Ze stapten uit. Agnes gaf een paar instructies aan den chauffeur, die snelbegrijpend
knikte van ja, haalde daarna Jaap in. Hij was, plotseling fel geworden, doorgeloopen
naar den Ingresso degli Scavi.
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‘Wel,’ zei ze, ‘ben je tevreden. Hier is wat je zoekt, de verlatenheid. Op een warmen
dag als vandaag, in dezen tijd van het jaar, zal niemand ons storen. En hier kun je
net zooveel snuffelen als je wilt, zalig buiten in de zon, niet onder den killen grond’.
Ze haalde behagelijk haar schouders op, kneep haar oogen half dicht.
‘Weet je nu waar we zijn?’
‘Ostia!’ begreep hij.
‘Ja, Ostia! ben je tevreden? de naam alleen is al een belofte, kom.’
Ze trok hem mee, ongeduldig, als een klein meisje, dat iemand een door haarzelf
ontdekten schat wil vertoonen.
Ineens trok een schaduw over haar gezicht.
‘Wil je een custode,’ bedacht ze plichtmatig.
‘Neen, neen, in 's hemels naam niet.’
‘Dan zal ik je gids zijn,’ klaardde ze op. ‘Ik ben er een tijd geleden geweest. Als
we zoo buiten om gaan, zal niemand ons zien.’
Ze ontliepen nog juist de gegallonneerde pet, die bij het ontwaren van de auto van
uit de richting van de opzichterskeet was komen aanzetten, bereikten over het gras
in weinig minuten den oever van de Tiber, de opgravingen latend aan hun rechterhand.
De rivier, in een laatste breede bocht, zwenkte af naar de zee. Dichtbij was de
geelgouden gloed van het water verglommen, kaatste zich de ochtendlucht in den
kleurloozen spiegel, stilblauw als een hollandsche rivier in den morgen.
‘Kom,’ zei Agnes, ‘we moeten het uitzicht van bovenaf zien.’
Haar witte schoentjes tripten voor hem uit, door de plassen van de rivier, die hier
altijd overstroomde, over brokken steen en puin, donker van vochtigheid.
De steenbrokken verhoogden zich tot muren, de muren tot ruines.
Voor hen uit op een hoogte doemde een tempel op, drie kanten rosse muren, de
vierde kant door de eeuwen afgerukt, dakloos, open naar den hemel. Een hooge trap
glooide langs den grasbegroeiden heuvel geleidelijk naar den tempel op.
Ze liep voor hem uit de treden op, licht als een vogel en hij, moedwillig bleef
achter om uit de verte te zien haar gracieuse, voortijlende gestalte.
Boven bleef ze staan, hijgend, haar armen geheven naar haar kleinen witten hoed,
waaromheen strak spande de lange witte sluier, als het kapje van een non. Ze droeg
een linnen japon, van
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heel eenvoudigen snit, met een ceintuur om het midden vastgebonden en de wijde
mouwen vielen terug van haar dunne bloote armen.
‘Blijf zoo staan,’ bewonderde hij, ‘je bent een Tanagrabeeldje zoo... een priesteres
van Venus.’
‘Dommie,’ riep ze terug, ‘maar dit is de tempel van Vulcanus, daar heeft een
priesteres van Venus niets te maken. Kom nu liever boven en kijk hoe mooi.’
Ze had haar armen laten zakken en keek naar hem, terwijl hij langzaam naar boven
klom, een lichte blos op haar wangen, haar oogen ernstig, bijna verwijtend. Ze voelde,
wanneer ze zoo openlijk bewonderd werd een vreemde tegenstrijdigheid in zich. Ze
was gaarne mooi, in de eerste plaats in de oogen van den man, dien ze liefhad. Ze
had een bijzondere gave zich aan te passen aan haar omgevìng, zich te kleeden, te
bewegen op de wijze, die op een bepaald oogenblik haar schoonheid het best tot haar
recht liet komen, maar het hinderde haar, wanneer juist Jaap er zich te sterk door
getroffen toonde. Ze voelde er zich bijna vernederd door, alsof hij er haar minder
hoog om stelde, meer in haar zag de mooie vrouw van de wereld, die zijne bezitting
was, dan de levensgezellin, de kameraad, die hem tot steun kon zijn.
Ze dacht op zulke oogenblikken aan Mathilde.
Toen hij bij haar stond op de bovenste trede van de tempeltrap was haar opwelling
al over, en ze verweet zich in stilte haar overgevoeligheid.
Aan hun voeten stroomde de rivier langs de ruines, overstroomde de huizen van
de graanhandelaars en olieverkoopers aan den waterkant. Tusschen afgebrokkelde
muren, zag men in de daklooze magazijnen, reuzachtige olievaten, in den grond
gegraven, omwoekerd van onkruid en wilde bloemen.
‘Je moest zoo voor je portret poseeren,’ liet Jaap z'n idée fixe niet los, ‘met een
amphoor op je hoofd. Ik zal het laten doen door Toorop. Hij zou er iets prachtigs van
maken.’
‘Een olieverkoopster,’ lachte ze, geheel over haar indruk van een oogenblik geleden
heen, ‘wou je dat van me? Je hebt geen hooge aspiraties. Ik zou daar dan beneden
thuis hooren in de oliemagazijnen.... ik zou olie moeten verkoopen voor m'n vader....
ik zou dan met m'n kruik op m'n hoofd moeten loopen, naar de paleizen daarginds,
van Aquilius Marcellus en hoe al die menschen heeten mogen.... dan zou ik m'n kruik
laten vallen en
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vader zou me slaan, omdat ik de olie vermorst had....’
‘Nesje,’ zei Jaap, ‘weet je, dat je niets veranderd bent. Niets sinds we kleine
kinderen waren. Je had altijd zulke spelletjes.... “pretend-stories,” noemden we ze.
We speelden toen al, dat we getrouwd waren.... o, Agnes, waarom hebben al die
jaren ertusschen moeten zijn, waarom kon je niet....’
‘Stil’ smeekte ze, haar hand op z'n mond, ‘laat dat nu Jaap.’
Maar een oogenblik later had ze spijt, dat ze hem niet had laten uitspreken,
misschien was hij dan niet gekomen op z'n vrouw.
‘Je bent net een kind,’ zei hij teeder, ‘ik heb nooit zoo een samenstel gezien van
een heel klein kindje en een groote, wijze vrouw.... zij,’ hij vermeed haar naam te
noemen, ‘was heel anders, ze was kinderachtig, dom....’
‘Toe, Jaap, laat dat nu,’ viel ze hem in de rede, ‘wat heeft dat nu voor nut.’
Hij beet zich op de lippen, praatte dadelijk druk over het uitzicht, om z'n fout te
herstellen, maar er bleef een wolk tusschen hen.
Voor het eerst vroeg ze zich af, hoe dat op den duur gaan moest: Een nieuw leven,
ja dat was heel mooi, maar het oude kon niet ongedaan gemaakt worden.... een nieuw
leven zonder een blik terug op wat achterlag, omdat de weg was vol schimmen, die
men het best deed te vergeten....
Ze dwong zich naar Jaap te luisteren, die doorpraatte.... ja, het was mooi het
uitzicht.
Vlak tegenover hen lag het Isola Sacra met de donkere bosschen van Castel Fusano.
Langs de rivier waren menschen aan het hooien. Waar de maaiers geweest waren
lag het goudgroene, boterbloembepoeierde gras verdoft tot een egaalamberkleurigen
toon; prachtige buffels plekten beweeglijke ivoorglanzingen en groote
wolkenschaduwen dreven voorbij. Het leek een betooverd eiland van
kleurverschietenden grond.
Agnes' sombere bui dreef voorbij.
Ze schoof haar arm onder dien van Jaap door en samen gingen ze de trap af.
Wat deed het er toe, dacht ze stil.... ze had zich niets te verwijten, wat voorbij was,
was voorbij.... ze keek naar het heilige eiland.... wat was het prachtig juist met die
beweeglijke schaduwen....
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‘He, neen,’ drong Jaap, ‘geen platte grond, Nes!’
Ze keek op van haar reisgids:
‘Maar, wat wou je dan, denk je dat ik alles van buiten weet.’
‘Neen, maar laat ons nu maar zoo, we hebben immers verder niets noodig.’
Ze vroeg zelf niets liever, gaf dadelijk toe:
‘Laat ons dan tenminste naar een mooi punt gaan.’
Ze bracht hem naar den heuvel vlak achter het Forum dei Corporationi en den
tempel van Ceres.
Ze gingen in het gras zitten, in hun rug een omgevallen zuil. De grond was bezaaid
met purperroode, kruipende cactussen.
Ze zat een eindje van hem af, haar beide handen steunend op den warmen grond
en hij had z'n linker gedrukt op haar rechter, die het dichtst bij hem was. Die dubbele
warme aanraking gaf haar een gevoel van veiligheid, van saamhoorigheid, dat ze
niet onder woorden had kunnen brengen, alsof ze vasten grond voelde onder zich,
moeder aarde haar sanctie gaf op hun verbintenis. Als Jaap z'n hand wegnam, huiverde
ze even, ze voelde zich dan minder zeker, wat verlaten en een beetje treurig, ze wist
zelf niet waarom.
Aan hun voeten lag het Forum.
Van hier gezien, leek het nauwelijks een bouwval. Het deed eerder denken aan
een wondermooien, zorgzaam aangelegden tuin. De enfilades van zuilen, de beelden,
de marmeren trap van den tempel, leeken meer op de opzettelijk aangebrachte
versieringen van een park, dan op verminkte gebouwen, de weelde van bloemen, de
aanplantingen van jonge conifeeren, de fijne omlijsting van ranke pijnen, die donker
afwisselden met de witmarmeren zuilen, versterkten den indruk van een lusthof.
In de richting van Ostia Moderna beheerschten de torens van het kasteel heel den
omtrek. Aan de andere zijde stroomde de goudblonde Tiber, omarmend het heilige
eiland, waarover de schaduwen dreven.
Van alle kanten golfde het heuvelig land op Ostia toe, zilver van wuivende haver,
doorgloeid van roode klaprozen. Het was alsof een magische hand, die aanrollende
golven stuitte aan de grens van Ostia, om nog te redden wat te redden viel van die
kleine blanke stad van bouwvallen, die dreigde verzwolgen te worden door die
wemelende kleurenzee.
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Ze zaten heel lang, zonder een woord te zeggen. Eindelijk was het Jaap, die opperde:
‘Moeten we niet gaan?’
Ze maakte even een afwerende beweging.... het was soms, alsof ze schrikte, als
Jaap plotseling haar een voorstel deed.
Een oogenblik later was ze opgestaan, schudde haar rokken terecht.
‘Natuurlijk moeten we verder, hè,’ kwam ze een beetje vaag.
Ze liepen langs de Via Ostiense, den vroegeren heirweg naar Rome, op de Porta
Principale toe. De weg was geplaveid met gebarste platte steenen, groot als grafzerken.
Duidelijk volgde men in den uitgesleten steen, sporen van wielen, waar zware
vrachtwagens, beladen met olie en graan uit Egypte, waren langs gegaan. Aan
weerskanten van den weg kon men zich voorstellen, hoe de huizen gestaan hadden
van aanzienlijke kooplui, met hun galerijen en zuilengangen en daarachter in het
intieme halfduister, hun triclinium met roode, befrescode wanden.
Agnes, in speelsche reactie op die weemoedige stemmingen, die nu en dan haar
onverklaarbaar bekropen, liep in en uit, koos zich een huis, waar ze wonen wilde.
‘Kijk, Jaap, hier, hier zou het best gaan, hier hebben we nog wel een dak boven
ons hoofd, een zinken dak. En kijk het doddige kleine triclinium, met de warmtoonige
wanden, waar we eten zouden jij en ik. En kijk het prachtige mozaiek, wit en zwart.
Europa, die de stier schaakt. En we zouden een wagen hebben, een mooien
tweewieligen wagen, zooals de aanzienlijke kooplui hadden, Zie je wel die sporen
in de steenen, dat zijn fijne wielen geweest dicht bij elkaar, geen zware vrachtkarren,
dat zijn wielen van een eleganten wagen zooals wij hebben zouden.’
Hij lachte: ‘wat een rijke verbeelding het kind heeft!’
‘Maar, Jacky, dat weet jij toch ook wel allemaal.’
‘Ik weet het wel,’ zei hij, maar ik zie het niet zoo. Ik geloof, dat het voor jou precies
hetzelfde zou zijn, of je in een stad van ruines of van paleizen woonde.’
Ze was een eindje voor hem uitgeloopen.
‘Jacky!’ er was verrukking in haar stem, de verukking van een ontdekking.
‘Ja, wat?’
Ze stond in het midden van wat een kleine tempel geweest kon
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zijn. Er was niets van over dan een stukje fondament en een muurtje. Maar in 't
midden stond een altaar.
‘Ik heb dat de vorige keer steeds gezocht.’ zei ze, ‘maar ik kon het niet vinden.
Het is jou goed gesternte, dat er ons gebracht heeft.’
Hij stond naast haar, speurend de letters op het altaar.
‘Veneri Sacrum,’ las hij.... en ineens herinnerde hij zich, de briefkaart, die ze hem
gezonden had uit Rome. Hij nam z'n portefeuille uit z'n zak, zocht een oogenblik en
reikte Agnes de kaart toe....
Ze keek er een oogenblik naar, toen zei ze zachtjes: ‘Begreep je het Jaap?’
‘Ja,’ zei hij, ‘ik geloof, dat ik begreep wat je meende, ‘een wedergeboorte.’
Ze keken een oogenblik zwijgend naar het altaar, het was als had het iets plechtigs
aan hun stemming meegedeeld.
‘Ik heb je nog niet verteld, waarom ik zoo blij was met m'n vondst,’ zei ze eindelijk.
‘Of wist je 't?’
‘Neen, waarom dan?’
‘Van dit tempeltje schrijft Couperus zoo mooi, ik weet niet of ik het je kan
oververtellen.... Hij zegt, dat hierheen was de eerste gang van den zeevaarder, na de
aankomst van z'n schip.... hier naar dit kleine tempeltje, waar de liefde eeredienst
was. Zijn eerste vroomheid aan wal, was aan Venus gewijd en aan hare priesteressen;
dan eerst bezocht hij de Hetaeren, de andere mooie vrouwen, maar die geen
priesteressen waren en tevreden met minder kostbaar geschenk, dan hij in den tempel
gelaten had....’
Ze waren aan de grens van het stadje gekomen, waar de Via dei Sepulcri begint:
de rustplaats der dooden.
En plotseling, als een verschijning verhief zich aan den kant van den doodenweg,
de Vittoria Alata, de gevleugelde Victorie. Ze stond op de plaats, waar ze was
opgegraven, zoo indrukwekkend, alsof geen sterfelijke hand haar had durven beroeren,
nadat ze aan het licht was gebracht. Haar lange vleugels, maar half gehouwen uit
den steen, die haar steunde als achtergrond, raakten de aarde. Het gebroken schild
scheen gevallen uit den afgeknotten arm. Ze had haar zegepalm verloren en haar
verminkt gezicht tuurde in de richting van de graven.
‘Wat een verschil met de Nike van het Louvre,’ zei Agnes
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langzaam, ‘die is zoo stralend, zoo zegevierend.... deze is zoo plechtig, tragisch
bijna.... ze lijkt niet op een Victorie.... een Victorie met een gebroken schild?’
‘Maar, lieveling, laat je toch niet door dat beeld somber maken,’ zei hij.
‘Weet je waar ik ineens aan denk, Jaap?’ peinsde ze, ‘aan de muziek van Wagner,
weet je niet het Walhalmotief.... als Brunhilde Siegmund en Sieglinde overvalt op
hun vlucht?’
Jaap neuriede het onvergelijkelijk plechtige motief, waarmee Brunhilde, Siegmunds'
ondergang voorspelt:
Siegmund! Sieh auf mich! Ich bin's der bald du folgst
Nur Todgeweihten taugt mein Anblick:
Wer mich erschaut, der scheidet vom Lebenslicht

‘Ja, ja,’ zei ze, ‘dat meen ik, en ze wendde zich van de Victorie af, alsof de aanblik
haar huiverig had gemaakt.
Dicht tegen Jaap aangedrukt ging ze verder.
Hij had z'n arm beschermend om haar heen geslagen.
Bij de laatste wending van den weg, riep ze: ‘Daar is onze auto!’
Er was bijna iets van opluchting in haar stem.
In weinige minuten bracht de auto hen naar Ostia aan zee, waar ze wat zouden
eten.
Men speurde de nabijheid der zee in de lage duintjes, overgroeid van kruipende
conifeeren, witte kamillen en mauve convolvulus. Een zilte lucht mengde zich met
den aromatischen geur der conifeeren.
De weg liep dood in het mulle zand van het slag, voor den ingang van de Ostia
Belvedere. Het was een verschoten-blauw-gesausd steenen gebouwtje met een plat
dak. Aan den zeekant was een overdekte veranda op palen, die dienst deed als osteria.
Tusschen de palen, in het zwarte zeestrand, waren wat vervallen, armoedige
badhuisjes, nauwelijks meer dan een paar planken, rood en blauw geverfd.
Langs het slag liep een muurtje, waarop onguur uitziende mannen lagen en hingen
in aapachtige houdingen, met bloote, bruine, beenen, halfnaakte bovenlijven en
smerige vilthoeden.
Een paar magere honden kwamen brommend aansluipen, toen Jaap en Agnes
uitstapten, lieten zich echter dadelijk temmen met een vriendelijk woord en eindigden
met hun handen te likken.
Agnes was in haar element. Ze vond iets avontuurlijks in het
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contrast, dat Ostia aan zee bood, met de voorstelling die ze zich gemaakt had van
Rome's zeeplaats. Het plekje, armoedig als het was, had zonder twijfel een zekere
rustieke charme.
Ze klom vlug de steile houten trap op naar de osteria, bestelde vol animo den
volksschotel: fritura en rauwe paardeboonen met een flesch Chianti.
Vanwaar ze zaten, aan den uitersten hoek van de veranda hadden ze het volle
uitzicht over het strand en de zee.
Het strand was niet meer dan een smalle streep zwartachtig zand, goor als heel de
omgeving en toch wondermooi van sombere kleur tegen de diepturkoosblauwe zee.
Aan den horizon was een matte, blauwgroene streep, het eenig lichte punt in den
omtrek, behalve de witte kamillen en de teermauve convolvulus, die de zwarte duinen
overdekten.
Aan de landkant stond onder een rieten afdak wat rommel van oude wagens. Een
goedmoedige ezel graasde het karige gras aan de ingang weg en tusschen die rustieke
dingen, stonden vreemd, als uit een andere wereld een paar bestoven auto's.
Het gezelschap van de tweede auto, Engelschen, zat niet ver van hen af.
Een mooie, kleine jongen in een truitje, speelde zoet achter de ruggen van de
ouderen om, tusschen de beide tafeltjes. Zonder dat hij het merkte, was hij Jaap
aldoor dichter genaderd, die ruggelings zat met den jongen Engelschman van het
gezelschap, blijkbaar de vader van het kind.
‘Look, daddy, the lovely shell,’ fleemde een bewonderend, fijn stemmetje.
Een gereede glimlach kwam lichten in Agnes' oogen.
Een oogenblik later had ze zich afgewend naar de zee.
Ze voelde, zonder te zien, hoe Jaap zich vooroverboog naar het kind, hoorde z'n
warm-joviale stem:
‘Hallo, old boy, I'm afraid I'm not your daddy. Daddy 's over there, run along,
there's a good fellow.’
Ze durfde niet omkijken, voor ze de kleine voetjes had hooren wegdraven over
den houten vloer van de osteria.
Toen eerst wendde ze langzaam haar hoofd naar hem toe. Hij zat heel tevreden
z'n frittura te eten.
‘Zouden we niet naar huis gaan,’ vroeg ze, ‘vind je niet, dat het kil wordt?’
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‘Wel neen,’ kwam hij overtuigd, ‘hoe kom je daarbij lieveling?.... Ik wil nog een
portie van dat goed en jij krijgt er ook nog een. Dat is het lekkerste’ bood hij haar
een stukje frittura aan op z'n uitgestoken vork, ‘Hap.’
‘Maar, Jaapje!’ Terwijl ze toehapte, ontmoette ze z'n oogen.
Er viel niet te twijfelen aan de volheid van z'n geluk.

12.
Iederen avond namen ze afscheid op den drempel van haar pension. Hij ging terug
naar z'n hotel.
Ze had gewenscht, dat voorloopig het zoo blijven zou en hij had er zich bij
neergelegd. In weerwil van zijn onstuimig verlangen moest hij wel inzien, dat er
geen reden tot overhaasting was, zelfs al had zijn eerbied voor haar hem niet van alle
tegenkanting weerhouden.
Ze zouden kalm nog eenigen tijd wachten.
Dan kon hij naar Holland gaan, ze zou dan ergens achterblijven en hem opwachten,
of als het voor een spoedige afwikkeling der zaken beter bleek, meegaan. Besloten
was nog niets. Hij zou dan zijn echtscheiding aanvragen, die natuurlijk geen de minste
moeilijkheden kon opleveren: moedwillige verlating door de vrouw, daarmee was
alles gezegd. Mathilde van haar kant zou geen bezwaren maken. Ze was haar huwelijk
lang moe, had dat voldoende getoond. Tegenweer van haar kant, om Jaap en Agnes
onaangenaam te zijn, was niet te verwachten, dat lag, wat haar zwakheden mochten
zijn, niet in haar karakter. Ze zou waarschijnlijk wel spoedig hertrouwen, misschien
ging ze terug naar Tropotkin, niemand wist ten slotte wat er tusschen hen was
voorgevallen.
Jaap, door en door man, werd woedend op die door hemzelf geopperde
mogelijkheid.
Agnes schudde het hoofd; ze dacht niet dat dat gebeuren zou.
Toch was ze blij zijn veronderstelling omtrent een nieuw huwelijk van Mathilde
te kunnen beamen; zeker, ze zou zich gauw genoeg troosten.
Ze bedacht een oogenblik hoe afschuwelijk het geweest zou zijn, als ze haar geluk
had moeten koopen ten koste van dat eener andere vrouw.... of ze het dan toch gedaan
zou hebben.... met geweld zette ze die gedachte van zich af, drong haar aandacht
terug naar Jaap, die doorpraatte.
Het kind.... hij had het nu over het kind.... hij zou natuurlijk het kind krijgen....
zou Agnes het willen....
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Hij keek haar aan met dien zachten, aarzelenden blik, dien ze van hem begon te
kennen, die zooiets liefs en aantrekkelijks voor haar had, maar die geen karaktersterkte
verried.
‘Natuurlijk,’ beloofde ze met al de warmte die in haar was, ‘zou ik het kind niet....
maar toe, Jaap, laten we daar nu niet over praten.’
Hij begon onmiddelijk over wat anders, blij dat zij hem van het onderwerp had
afgebracht, dat hen beiden noodwendig begon te drukken als een obsessie, waar ze
steeds op terugkwamen hoe meer ze trachtten die te vermijden.
Ze aten meestal samen in Quirinal, een enkele maal hij ook bij haar, in het pension.
Agnes was er de vrouw niet naar een geheim te maken van haar doen en laten. Ze
had Jaap eenvoudig aan Maria Pallotti voorgesteld als ‘a friend of mine.’
‘So you have found each other after all’ had ze glimlachend gezegd, doelend op
dien middag in het Pincio. ‘I am so glad.’
Met de overige gasten bemoeiden ze zich zoo goed als niet. Het pension was de
laatste dagen vol snel wisselende menschen, die niet lang genoeg bleven om zich te
verdiepen in elkanders aangelegenheden.
Den dag na hun tocht naar Ostia was er een brief gekomen van Mathilde voor
Agnes.
De buttons van Regina had hem haar overhandigd aan den lunch, waar Jaap bij
was.
Hij had z'n oogen niet van haar gezicht gehad, terwijl ze las, maar hij had er niet
de minste verandering van uitdrukking op kunnen waarnemen. Aan het eind had ze
hem het velletje overhandigd met een zucht van verlichting.
‘Goddank, ze neemt het niet au tragique,’ had ze gezegd.
Het was een nijdige brief geweest, zonder aanhef of slot, met hier en daar een
zwakke poging tot waardigheid.
Dus dat was het, wat je steeds in je schild hebt gevoerd, schreef ze. In Perugia al,
met je vrome gezicht en mooie praatjes. Ik had me dus niet vergist. En Jaap was blij,
toen hij erachter kwam, omdat hij toen vrij was, naar jou toe kon. Want ik weet, dat
hij bij jou is, hoe kan het anders. Gaan jullie nu je gang maar, nu kunnen jullie je
verschuilen achter mijn ontrouw! Maar Jaap hoeft niet te denken, dat ik hier ga zitten
treuren. Ik zal ook m'n weg
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wel weten te gaan. Ik ben van plan om nog plezier te hebben in m'n leven, gelukkig
te zijn en dat zal ik zijn ook....
Het was bij nauwkeurige beschouwing, alsof ze hier aanvankelijk haar brief had
afgebroken. In een wat veranderde hand kwam nog:
Het kind zullen jullie wel moeten hebben.... dat gaat altijd zoo. Je moet dan maar
zelf uitmaken of je het met je geweten overeen kunt brengen om een moeder te
scheiden van haar kind. Niet dat ik het houden wil! Een kind is een belemmering en
dan van een man, die je niet meer.... God, ik schei er uit, ik wil niets meer met jullie
te maken hebben....
Hier was het papier blijkbaar bruusk dichtgevouwen, de natte inkt vlekte aan
weerskanten van het velletje, tusschen de uitgeloopen letters.
Agnes op haar beurt had Jaap onafgebroken aangekeken, terwijl hij las. De meest
tegenstrijdige gevoelens verdrongen elkaâr op z'n expressief gezicht. Nijdig kneep
hij den brief in z'n vuist, staarde voor zich uit als om tot klaarheid te komen.
Z'n oogen ontmoetten de haren. Z'n drift zakte.
In een oogwenk scheen hij alles vergeten, behalve de vrouw, die tegenover hem
zat en die hij liefhad....
‘Mijn engel,’ fluisterde hij, ‘lieveling, denk er niet meer aan, wat kan het ons
schelen, wat....’
‘Het is een ellendige geschiedenis,’ zei ze heel zacht, ‘maar we moeten er doorheen,
Jacky.... en we moeten tevreden zijn.... haar brief kon voor ons onder de gegeven
omstandigheden niet beter zijn, dan hij is.’

13.
De volgende dagen gingen in kalm geluk voorbij, zonder bijzondere gebeurtenissen.
Agnes had in een, door en door vrouwelijke behoefte hare zaken te regelen voor
de buitenwereld, een langen brief geschreven aan Clara van Duyne en daarin haar
toestand blootgelegd.
Clara, per omgaande post, had lief geantwoord.
Ik ben zoo blij te hooren van je geluk, schreef ze, ofschoon ik je misschien iets
anders had toegewenscht. Je hoeft niet bang te zijn, dat ik je den steen zal werpen.
Ik ben het volkomen met je eens, dat de eenige moraliteit op de wereld bestaat in
een groote
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liefde van twee kanten en een wederzijds gevoel van eerbied.... zoolang die er zijn
is alles gezegd, hebben ze opgehouden te bestaan, dan is dat het einde, wat de
bij-omstandigheden ook zijn mogen. Ik heb het altijd jammer van Jaap gevonden,
dat hij getrouwd is met dat vrouwtje. Ik heb nooit begrepen wat hij in haar gezien
had....
De brief van Clara was juist zooals Agnes die verwacht had, Clara, met haar ruimen
kijk op de dingen en helder oordeel.
Zij, Agnes, voelde zich volkomen zeker van haar zaak. Ze maakte zichzelf geen
verwijt.
Slechts een enkele maal kwelde haar de gedachte aan het kind. Het stond bij haar
vast, dat Jaap het hebben zou en ze was bereid het met open armen te ontvangen.
Maar de gedachte het te scheiden van de moeder stuitte haar op haar beste
oogenblikken tegen de borst. Het was niet natuurlijk: kinderen van gescheiden ouders
stonden altijd in een valsche positie, maar daar was nu eenmaal niets aan te verhelpen.
Maar als het dan toch moest, was het altijd nog maar beter dat ze bleven bij de moeder.
Mathilde had gezegd het te willen kwijt zijn, zelfs in ruwe bewoordingen, maar was
haar uiting dienaangaande wel zuiver? Ze herinnerde zich de talrijke keeren, waarop
zij met liefde over het kind gesproken had, de verhaaltjes, waarvan ze altijd vol was,
zelfs als ze langeren tijd van het kleine meisje gescheiden was geweest, in het
buitenland.
Zou zij, Agnes, er Jaap toe kunnen brengen afstand te doen van z'n dochtertje?
Maar dat ging toch evenmin.... dat was uitgesloten.... Mathilde kon haar liefdeloozen
uitval gemeend hebben.... dat was zelfs heel goed aan te nemen en ze was toch ook
wel lichtzinnig, heelemaal geen mensch om een kind op te voeden....
Met een stil leed om het kind bleef ze dan zitten tobben, totdat het binnenkomen
van Jaap haar eensklaps verplaatste in een roes van geluk.
Zijn hemel werd klaarblijkelijk door geen wolkje verduisterd.
Na enkele dagen kwam er een tweede brief van Clara.
Ik weet niet of ik verstandig doe het je te zeggen, schreef ze, maar ik vrees, dat je
een moeilijken tijd doormoet. Je zult je er natuurlijk wel doorslaan, zooals 't het beste
is, voegde ze er vertrouwend aan toe.... Verbeeld je dat Mathilde in Scheveningen
is met het kind. De Bruins hebben haar ontmoet. Het kind schijnt
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niet sterk, Mathilde moet er heel aardig mee zijn, het is altijd haar teere punt geweest
blijkbaar....
Ze liet den brief in haar schoot rusten, zich afvragend waarom Clara zoo schreef....
zou ze haar een wenk willen geven er Jaap toe te brengen afstand te doen van het
kind?....
Maar ze praatte verder over andere dingen, een nieuwe serie lezingen waarvoor
ze circulaires rond moest zenden en een kleine verbouwing aan haar huis.
Agnes begon er werkelijk toe over te hellen, Jaap voor te stellen het kind aan
Mathilde te laten. Hij dacht er blijkbaar nooit aan, had slechts oogen voor haar. Laatst
nog bij dat voorval in Ostia met dat Engelsche kindje, had hij geen vin verroerd,
terwijl het haar zoo gehinderd had....
Dienzelfden middag ging ze met Jaap aan bij de Soeurs Franciscaines, om een
briefje met geld af te geven voor haar beschermeling Ze vroeg de Mère Supérieure
even te spreken, Jaap zou wel wachten op straat.
Ze maakte haar boodschap kort, zich niet meer op dreef voelend met de non tot
wie ze zich zoo had aangetrokken gevoeld. Het was alsof iets tusschen haar gebroken
was. De omgeving kwam haar huiverig voor, een doodsche kilte daalde neer van de
witte wanden. Wat had ze hier vroeger gevonden? vroeg ze zich af.
Ze was blij toen ze weer buiten was in de zonnige straat.
Aan den overkant zag ze Jaap, omringd door een groepje van zeven of acht
kinderen, die juist het Montessorischooltje verlaten hadden. Ze zag er verscheiden
bekende gezichtjes onder. Een paar van hen kwamen naar haar toeloopen met
uitgestrekte handjes.
De signor had hen rond gereden op een kar, die buiten stond, vertelden ze ademloos
van pleizier.
Ze keek op naar Jaap, die bij den boom van den onbeheerden handwagen stond te
hijgen met een rood, lachend gezicht, z'n pet kwajongensachtig op één oor.
Op hetzelfde oogenblik kwam een jochie naar hem toeloopen, een halflosse laars
aan z'n opschoppend beentje.
‘Zoo, moet jij worden aangekleed, piccolo mio,’ begreep hij, ‘kom jij maar bij
oome hoor!’ Ze zag, hoe hij hem op den wagen tilde.
Het viel haar op met hoeveel handigheid hij het laarsje dichtreeg en de veter
vaststrikte met een dubbelen knoop.
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14.
De laatste dagen kwam het Agnes voor, alsof er iets was, dat Jaap hinderde.
Bij de minste aanleiding kon hij soms prikkelbaar uitvallen, hoewel tot nu toe
nooit tegen haar.
Op andere oogenblikken scheen hij in sombere gedachten verzonken.
Persoonlijk had ze nooit te klagen, dat hij haar veronachtzaamde. Hij was even
vol attenties voor haar, als altijd. Z'n liefdesbetuigingen lieten niets aan warmte te
wenschen over. Hij was hartstochtelijker dan ooit, zoo zelfs, dat het haar soms een
beetje angstig maakte en ze zich met zachten drang uit z'n omarmingen loswond. Ze
begreep terecht, dat ze van den zooveel jongeren, levensvolleren man een andere
uiting van teederheid te verwachten had, dan die waarmede Jan zich tevreden had
gesteld, maar er was de laatste dagen in Jaap een nervositeit, die haar verontrustte.
Het was, alsof hij haar met geweld in bezit wou nemen, als ware hij z'n zaak niet
meer zeker, bang haar nog te zullen verliezen.
Als ze 'savonds afscheid namen voor haar deur, hij alleen terugging naar z'n hotel,
keek hij haar soms aan, alsof hij haar smeken wilde met hem mee te gaan. Maar hij
bracht dien wensch nooit onder woorden.
Hij scheen plotseling besloten de zaken door te drijven.
Als ze wandelden langs het meer van Albano en ze in verrukking kwam voor het
uitzicht, bleef hij staan voor een willekeurige villa, haar vragend of ze daar zich
zouden vestigen.
Hij had er op aangedrongen, haar een cadeau te koopen, in het Corso, een geschenk
van groote waarde, zooals een man koopt voor z'n vrouw. Ze had getracht hem af te
leiden, vond er geen haast bij. Maar ze had hem niet kunnen weerhouden haar een
ring te geven, een prachtigen ring, met een groote, heel zuivere parel.
Ze voelde, dat naar mate hij vooruitdrong, zij begon terug te houden.
Ze vond zijn haast onnatuurlijk.
Ze pijnigde zich met veronderstellingen wat het was, dat hem hinderen kon, trachtte
het van hem uit te vinden, zoo dikwijls ze durfde. Soms was ze bang, dat hij weer
ziek zou worden, maar hij zag er goed uit, vertoonde geen sporen van ziekte.
Eindelijk begon ze z'n stemming in verband te brengen met
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berichten uit Holland, die hij kreeg.... eens gaf hij toe, dat hij een brief had, die hem
onaangenaam was.... over zaken, op een dag, dat hij tegen den cameriere was
uitgevallen aan het diner om een nietswaardig verzuim.
Ze had gelachen om den toon waarop hij het woord: ‘zaken’ had uitgesproken.
‘Het machtwoord van zijne Majesteit den man om een domme vrouw den mond
te snoeren,’ had ze gezegd.
Maar ze was innerlijk niet voldaan over z'n afschepend antwoord.
Een onrust was haar blijven kwellen.

15.
Er was een brief gekomen van Clara.
Ze wachtte er Jaap mee op, maar het oogenblik, dat hij binnenkwam zakte haar
den moed in de schoenen.... verborg ze den brief snel in het binnenzakje van haar
tasch.
Ze hadden afgesproken te gaan naar den Celius en daarna thee te drinken op het
Aventino, in den Albergo dei Caesari.
Agnes had zich lang verheugd op dien tocht met Jaap.
De Via di San Giovanni e Paolo, was haar bijgebleven, als een van de mooisten
in Rome. Daarbij kwam, dat ze in deze buurten het liefst verwijld had gedurende
haar eenzaamheid en Jaap toonde altijd een vertederde belangstelling, zoodra ze hem
iets van haar toenmalige voorkeur bekende.
Maar het plannetje, met zooveel vreugde bedacht, beantwoordde niet aan haar
verwachtingen, ofschoon alles van buitenaf meewerkte. Ze voelde zich lusteloos,
dacht dat het misschien beter gegaan zou zijn als ze maar eerst met Jaap over den
brief in haar taschje, gesproken had. Maar in het hotsende rijtuig was de gelegenheid
niet geschikt; ze zou nu maar wachten tot misschien aan de thee in den albergo.
Ze slaagde erin haar lusteloosheid voor Jaap te verbergen en toen ze aan den voet
van den heuvel waren uitgestapt en langzaam de Via di San Giovannie Paolo
opklommen, liet ze zich door de hen omringende schoonheid weldra meesleepen.
De straat, helde, karig bebouwd, tusschen boomen en kloostermuren, met telkens
uitzichten over Rome en de omgeving, langzaam op, nu en dan onder arcaden van
rooden baksteen door, die zwarte slagschaduwen wierpen in de alomme lichtheid.
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Boven rees de kerk, een complex van gebouwen, door de eeuwen samengegroeid tot
een wonderlijk geheel, half kasteel, half kerk met een galerijtje van Lombardischen
oorsprong rondom de absis, licht en bevallig juweel van bouwkunst, boven de hooge,
donkere pynen uit.
Ze liepen rondom de kerk, die aan den achterkant nog vreemder was. Eerst een
hooge kloostermuur van antieken oorsprong, het oudste gedeelte van de gebouwen
en dan heel fijn de campanile, wellicht van denzelfden Lombardischen kunstenaar,
als de galerij, gekneld tusschen twee hemelhooge huizentorens, die deden denken
aan massawoningen of aan een gevangenis. De eigenlijke kerk lag daarnaast,
onaanzienlijk, met drie rechthoekige deuren en daarboven zes kleine vierkant
uitgehouwen venstertjes, simpel en onaanzienlijk, bijna als een stal. Alleen boven
het dak verhief zich even de koepel van Pius den Negenden, die wel is waar den
stempel van kerk drukte op het gebouw, maar banaal en nieuw, detonneerde in het
mooie geheel.
Ze gingen binnen. In de bovenkerk was niets merkwaardigs te zien.
Het duurde eenigen tijd, voordat Jaap erin slaagde den custode op te scharrelen,
maar eindelijk verscheen hij toch met z'n sleutelbos, blijkbaar verbaasd en lichtelijk
beleedigd over het bezoek van forestieri zoo laat in het jaar.
Ze daalden achter den custode een trap af. Een electrisch licht flitste aan. De
custode, slaperig, draaide z'n les af. St. Paul et St. Jean a été fondé vers l'an 449 par
le sénateur Pamachius sur l'emplacement de la maison d'un St. Jean et St. Paul qui
furent de hauts employés de la cour de Julien l'Apostat et furent martyrisés sous son
règne. l'Edifice fort endommagé....
Ze stonden in het voorportaal van het woonhuis, dat bij het electrisch lichtje aan
den wand voor hun verbeelding opbloeide, zonder dat ze luisterden naar den dreun
van den custode.
‘Kijk,’ wees Agnes, ‘die mooie amphoor.’
Ze bogen zich samen over de kruik, waarop ze de initialen van Christus ontdekten.
‘Er is hier nog een heele boel huisraad, dit is zeker het triclinium,’ veronderstelde
Agnes.
Een feller licht scheen de trap af. Aan de ingang kwam een gegons van stemmen.
De custode, tuk op meer fooitjes, vond dat
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het nu toch wel de moeite waard werd, slofte de trap weer op om de
nieuwaangekomenen naar beneden te brengen.
Agnes en Jaap bekeken ongestoord de fresco's, de bloemranken en
vruchtenguirlandes op den witten wand van het triclinium. Agnes vertederde zich
over die geheimzinnige Johannes en Paulus, wie ze ook geweest waren, weggesleept
uit hun mooie huis om den marteldood te ondergaan.
Ze drongen verder door in het oratorium.
‘Kijk,’ huiverde ze, die lubugere fresco's.... de onthoofding van Christenen....’
Ze drong zich tegen Jaap, die achter haar stond.
Bij zijn aanraking voelde ze eensklaps den beugel van haar dwars geschoten taschje
boren in haar zijde. En ineens herinnerde ze zich Clara's brief, dien ze vergeten was.
Ze trok instinctmatig terug.
Maar Jaap had z'n beide armen al om haar heengeslagen trok haar naar zich toe.
Ze voelde z'n warme lippen op haar kouden mond, voelde hare lippen strak, zonder
antwoord. Ze trachtte zich los te maken, wrong zich in z'n armen als een gevangen
vogel.
Door haar duizelig brein schoot de herinnering aan het graf van de Volumnii...
Mathilde... Ze wist niet waarom, alles draaide om haar heen. Ze voelde, dat ze los
wou, toch niet alleen staan kon...
Maar Jaap had haar langzaam vrijgelaten, steunde haar nu enkel in den rug, heel
voorzichtig, dat ze niet vallen zou.... Ze hoorde van verweg z'n stem, zacht-verwijtend,
verbaasd:
‘Maar Agnes, waarom nu niet?’
Wat was ie lief met 'r, dacht ze,... wat een lieve stem had die jongen toch....
Buiten kwam ze tot bezinning, ze streek zich over het voorhoofd, leunde wat zwak
op z'n arm.
‘Ik kon het niet helpen, Jacky,’ zei ze, ‘het was vreeselijk dom van me.... ik....’
‘Gaat het nu beter,’ boog hij over haar heen, één en al beschermende teederheid.
‘Ja, o ja, het is over, heusch.’
‘We zullen nooit meer onder den grond kruipen, lieveling, zoete schat,’ suste hij,
alsof ze een klein kindje was. ‘Is dat goed? Was ze dan bang?’
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‘Ja,’ gaf ze toe, ‘ik geloof, dat ik bang was, Jacky, dom hè?’
‘Ik had het nooit van je gedacht,’ zei hij op een toon, die verried, dat hij blij was
haar op die zwakheid betrapt te hebben
In de auto, op weg naar het Aventino, zat ze tegen hem aangeleund, haar beide handen
in de zijnen, en op het terras van den albergo, waar het stil was, ging ze voort zich
door hem te laten koesteren.
Hij sleepte een rieten stoel voor haar aan op het punt waar het mooiste uitzicht
was, schoof een bankje onder haar voeten. Zelf ging hij zitten op het muurtje van de
verschansing.
Ze lag rustig in haar diepen stoel naar hem te kijken, alsof er niets gebeurd was.
Hij was in z'n wit-flanel pak, zonder vest, een paars-zijden ceintuur breed gewonden
om z'n lenig lijf.... hij had nog het figuur van een jongen, maar z'n strakgesneden
gezicht teekende wel z'n jaren, dacht ze. Hij leek ouder dan in Perugia in de blozende
kracht van z'n heroverde gezondheid, een knappe man van acht en dertig.... het was
enkel die vlottende, wat weeke trek op z'n gezicht, die haar zoo lief was, die hem
jonger deed lijken....
‘Waar kijk je naar?’ vroeg hij eindelijk.
‘Dat zie je wel, Jaapje, naar jou.’
‘Waar denk je dan aan?’
‘Ik denk ook aan jou, wat een mooie jongen je toch bent!’
‘Hè,’ verweet hij, bijna, alsof haar opmerking hem mishaagde, ‘je zegt dat alsof
ik een vreemde voor je was, zoo maar een kerel waar je niets mee te maken hadt.’
‘Een vreemde?’ herhaalde ze vaag, alsof ze er niet heelemaal bij was.... toen met
een blik van oneindige teederheid, troostte ze:
‘Wat ben je toch nog jong, Jacky darling, dat je het niet prettig vindt om bewonderd
te worden.’
Een cameriere was komen vragen wat de signori begeerden en hij had een
uitgebreide thee besteld, omdat hij wist, dat ze daarvan hield.
Toen de man alles gebracht had, betaalde hij meteen om verder van hem bevrijd
te zijn
Ze keek naar z'n handen, terwijl hij geld wisselend, scharrelde in z'n portefeuille.
In het rechterzakje was z'n papiergeld. In het andere een paar brieven. Een stuk van
een groote enveloppe stak
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uit.... lila papier.... ze kende het.... ze had dat papier meer gezien....
Ze keek op naar z'n gezicht.
Het was, alsof hij achter z'n neergeslagen oogleden haar blik gevoeld had. Hij was
van kleur verschoten, klapte haastig z'n portefeuille dicht, stak hem in z'n jaszak.
Toen de cameriere weg was, zei ze kalm:
‘Jaap, we zitten hier zoo rustig, zou je me niet eens kunnen vertellen, wat je
hindert.’
‘Mij, niets.... hoe kom je er bij?
Jawel, ik weet het....’
‘Heusch niet....’
‘Hoor je ooit van Mathilde?’
‘Waar haal je dat vandaan,’ schrikte hij, ‘je hebt toch niet....?
‘Ik heb een brief van haar gezien in je portefeuille, ja, Jaap.’
‘Maar, mijn hemel, wat hoef je dan ook....’
‘Het doet er niets toe, Jacky,’ zei ze, ‘ik wist het toch al.’
‘Hoe dan? wie heeft je....’
‘Ik begreep het wel,’ viel ze in de rede, ‘ik merkte het aan je.... krijg je dikwijls
brieven?’
‘Neen, haast nooit.’
‘Laatst ook op dien avond?’
‘Wanneer? Toen ik tegen dien vent uitgevaren ben? Ja, toen ook.’
‘Arme jongen, waarom vertelde je het me niet?’
‘Omdat ik dacht, dat je er misschien over tobben zou.... ze is niet waard, dat je je
over haar bekommert.’
‘Wat schrijft ze, Jacky?’
‘Och niks, niks bijzonders.... Nes, vraag nu niet....’
‘Ze is heel anders gestemd dan in het begin, hè?’
‘Neen.,.. ja.... hoe weet je dat?’
‘Schrijft ze, dat het kind ziek is?’
‘Maar, Agnes, hoe weet je....?’
‘Ik heb ook een brief,’ zei ze, alsof het de gewoonste zaak van de wereld gold....
‘van Clara, ze schrijft het ook.’
‘Verdomd,’ barstte hij los, ‘wat hebben ze jou van uit Holland lastig te vallen met
de aangelegenheden van dat mensch.’
‘Maar het gaat jou aan, Jacky dear,’ zei ze, ‘het is beter, dat ik het weet.’
‘Maar, mijn God, ik wil niet, dat ze jou....’
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Hij keek haar aan, woedend, wanhopend, z'n felle blik één verlangen in den hare.
Hij had haar nog nooit zoo lief gehad, als op dat oogenblik. Hij wilde haar optillen
in z'n armen, haar zoenen op haar mond, zooals in de gewelven.
Maar hij durfde niet. Er was iets in haar, dat hem terughield. Ze zat heel stil
achterover in haar diepen stoel, hare zachte oogen op hem gevestigd.
Eindelijk kreeg ze medelijden met hem, strekte haar hand naar hem uit.
‘Lieveling,’ fluisterde ze, ‘kom e's hier.’
Hij trok een voetenbank naar haar toe, ging vlak bij haar zitten, als een kleine
jongen.
‘Weet je, dat het kind naar je verlangt?’ vroeg ze zacht.
‘We kunnen het immers ieder oogenblik laten komen,’ zei hij onverschillig, ‘het
recht is aan mijn kant.’
‘Ja, maar kunnen we Mathilde dat aandoen? ze houdt van het kind. Ze is heel
anders dan we dachten.’
‘Dan kan ze het krijgen,’ zei hij dof... ‘wat kan het mij schelen!’
‘Zou je er dat werkelijk voor over hebben, Jacky?’
Z'n toon veranderde, werd week.
‘Ja natuurlijk’, zei hij, ‘wat dacht je dan... voor jou...!’
De heele wereld werd vol zonneschijn. Een enkele straal drong diep in haar hart.
Ze trok z'n hoofd achterover naar zich toe, kuste hem lang op z'n zachte, dikke
haar.

16.
In de dagen, die volgden trachtte ze hem er toe te brengen haar de brieven van
Mathilde te laten lezen.
Met een nurkschen uitval over vrouwennieuwsgierigheid, gaf hij eindelijk toe.
Alleen haar laatsten brief had hij achter gehouden.
Mathilde had driemaal geschreven; de eerste keer, met een koele zakelijkheid, die
niemand ooit van haar verwacht zou hebben, meldde ze enkel de ziekte van het kind.
Het was begonnen met een onschuldige verkoudheid, maar daarna was het blijven
kwijnen. De toenemende lusteloosheid was niet te verklaren uit den physieken
toestand, zei de dokter. Ze achtte zich verplicht, dit aan den vader
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mede te deelen. Wat wilde hij? Het kind kon niet aan de vermoeienissen van een
lange reis worden blootgesteld Als hij het wilde komen zien, was ze bereid hem te
ontvangen. Ze beloofde geen moeilijkheden te zullen maken, ter wille van het kind.
Het was Agnes niet recht duidelijk, wat Jaap geantwoord had en ze vroeg niet
graag na, zonder noodzaak.
De tweede brief was langer, dringender, klaarblijkelijk geschreven in een toestand
van opwinding, met telkens uitgekrabte woorden en afgebroken zinnen. Het was
duidelijk, dat de toestand van het kind niet zoo ernstig was, als ze had willen doen
vermoeden. Mathildetje blijft steeds naar je vragen, schreef ze enkel, als je komt
weet ik zeker, dat het haar herstel zou bespoedigen. Als je dan met alle geweld wilt,
zal ik zoolang weggaan... je hoeft mij niet te zien... Maar, Jaap ik zou zoo... maar,
wat hoef ik het je te zeggen, nu je me toch niet meer uit kunt staan...
Toen Agnes het velletje aan Jaap teruggaf, zei ze:
‘Zie je, ze is beter dan we dachten, Clara heeft gelijk.’
‘Och, laat Clara stikken,’ viel hij uit, tastend naar de portefeuille in z'n jaszak, blij,
dat Mathilde's laatste brief nog veilig daarin verborgen was. In dien laatsten brief,
dien hij twee dagen geleden ontvangen, maar nog niet beantwoord had, viel Mathilde
ten eenen male door de mand. Ze smeekte hem in de vurigste bewoordingen gauw
terug te komen. Van de ziekte van het kind was geen sprake meer. Ze moest hem
zien, hem veel vertellen, dat hij niet wist... Hij moest haar in de eerste plaats beloven
haar het kind te laten, ze kon niet zonder het kind. Maar kon hij niet, zou hij nooit
te bewegen zijn... hier brak ze weer af... ze wilde hem dat liever zelf vragen. Als
Agnes het wist zou ze hem wel naar haar toe sturen... ze was sterk en edelmoedig,
heel anders dan zij...
Agnes was stil tegenover hem blijven zitten. Ze was wat bleek; ze liet haar werk
in haar schoot rusten, wat ze anders zelden deed, als ze het bij de hand had
Jaap dankte den hemel, dat hij haar den laatsten brief had onthouden.
Maar een oogenblik later begon ze heel kalm met hem over Mathilde te praten,
op dien rustig-objectiven toon, die ze soms hebben kon, alsof ze zelf geheel buiten
een zaak stond.
Hij, ten slotte voelde zich opgelucht, dat het drukkend geheim van de laatste dagen,
althans zoover tusschen hen was opgeklaard.
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Hij begon medelijden te krijgen met z'n vrouw, verlangde er wel naar z'n kind te
zien. Hij was blij, dat Agnes zoo natuurlijk en met zooveel zachtheid over haar praten
kon; wat een engel was ze toch! Hij luisterde naar de plannen, die ze hem voorstelde,
van nu de terugkeer naar Holland maar wat te bespoedigen en dan zoo gauw mogelijk
tot een overleg te komen met Mathilde, dat hen beiden bevredigen kon.
Toch bleef dat alles hem onreëel alsof de kern van de zaak nauwlijks tot hem
doordrong. Bovenaan in z'n bewustheid lag nooit de zaak waar het om ging, maar
steeds de gedachte hoe verstandig zij de dingen inzag, hoe lief zij alles opnam. Hij
had eigenlijk alleen oogen en ooren voor de vrouw, die tegenover hem zat, die hij
boven alles liefhad.
‘Je kunt Mathilde nu toch wel vergeven,’ zei ze, ‘met zachtheid aan haar denken...’
Het werd hem plotseling te veel:
‘Mijn lieveling,’ zei hij, ‘mijn engel, schei er nu toch over uit.’
Hij lag naast haar stoel, leunde tegen haar knieen, z'n gloeiende lippen op haar
handen: ‘Nu heb ik jou... ik hou van je, o, ik hou zoo vreeselijk van je... ik kan aan
niets anders meer denken.’
Ze drukte z'n hoofd dieper in haar schoot. De uitdrukking van haar gezicht
veranderde, nu ze zich veilig wist voor z'n blik.
‘We hebben ons een verkeerde voorstelling gemaakt van Mathilde, Jacky,’ zei ze
heel zacht, ‘we hebben haar geschapen naar het beeld, dat ons het meest dienstig
was.’
‘Och wel neen, Aggy,’ weerde hij af, ‘ze is... ze is een... En die brief dan, dien ze
jou... in 't begin...’
‘En, als ze die eens zoo geschreven had in een vlaag van wanhoop, om zich groot
te houden?’
‘Och wel neen, Aggy, houd toch op, ik bid je... het is jou goede hart, jou engelachtig
goede hart, dat je...’
‘Jaapje,’ zei ze toonloos, ‘weet je wat je me eens gezegd hebt? Je hebt eens gezegd,
dat ze je in den grond trouw was, je nooit in den steek zou laten.’
‘Agnes zwijg toch, ik bid je...’
‘Neen, ik moet nu uitpraten, dat was de band tusschen jullie, zei je, Jaap, als ze
nu eens niet...’
‘Hou toch je mond,’ riep hij wanhopig, ‘het is afschuwelijk, wat je doet, we moeten
vergeten.’
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Hij snikte tegen haar aan, als een kind.
Ze kuste z'n haar, z'n handen, z'n gezicht... Ze had nog maar één gedachte hem te
troosten voor het leed, dat ze hem gedaan had.

17
Van dat oogenblik af, zag Agnes haar doel helder voor oogen, maar ze wist nog niet
langs welken weg ze het bereiken zou.
Jaap scheen na het gebeurde inniger aan haar verknocht dan ooit.
Ofschoon geen van beiden meer sprak van weggaan, voelden ze, dat er, wat ook
verder gebeuren mocht, spoedig een einde moest komen aan hun verblijf in Rome.
Het was, alsof Agnes soms opzettelijk he gesprek voerde naar Mathilde... Hij
trachtte haar dan met verdubbelde liefkozingen af te leiden, zich in stilte verbazende
over haar gebrek aan tact, zoo geheel in strijd met hare gewone persoonlijkheid.
Maar er bleef na zulke gesprekken een onrust in hem, waarvan hij de oorzaak
toeschreef aan zijn verlangen naar een gunstige afwikkeling zijner zaken met Mathilde,
en de verbintenis met de vrouw, die hij liefhad.
Het ontging hem, dat Agnes, zich gevende aan z'n liefkozingen, onderwijl scherp
op hem lette, met een pijnlijke intensiviteit, alsof haar leven afhing van elke emotie,
die zich teekende op z'n gezicht.
Ze begon er slecht uit te zien, merkte hij toch op, was ook minder opgewekt dan
vroeger.
Telkens vroeg hij haar, of ze zich niet wel voelde, maar ze verzekerde hem, dat
hij het zich verbeeldde, dat ze heel goed was.
Was ze dan niet moe? vorschte hij, een en al zorgelijkheid.
Welneen, ze was immers nooit moe.
Op een middag hadden ze boodschappen gedaan, liepen laat terug langs de Via
Veneto naar huis. Hij had haar al een paar keer van ter zijde bekommerd aangekeken.
‘Je hebt je te moe gemaakt met die stomme dassen uit te zoeken,’ waagde hij
eindelijk, ‘je bent zoo bleek.’
Tegen haar gewoonte, werd ze ongeduldig:
‘Zanik toch niet altijd zoo Jaap,’ zei ze kortaf.
‘Hè toe, Aggy, schat,’ kwam hij vergoelijkend, z'n kin in haar schouder duwend,
‘ik meen het immers zoo goed met je.’
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Ze had dadelijk spijt, keek hem aan met haar ouden lieven lach.
‘Dat weet ik wel Jacky, maar je moet niet zoo zeuren.’
Hij kreeg weer moed: ‘Het maakt me zoo ongerust, lieveling, is er dan heusch
niets?’
‘Misschien is 't het klimaat van Rome,’ gaf ze toe, om hem gerust te stellen, ‘ik
heb het altijd min of meer afmattend gevonden en het wordt nu warm.’
Hij sprak van weggaan, wilde ze eerst nog wat naar Parijs, ze hield immers zooveel
van Parijs.
Maar, als in een onverklaarbare angst smeekte ze: ‘Neen, neen Jaap, nog niet
weggaan... in Godsnaam, nog niet...’
Hij liep een eindje stil door, z'n arm onder den haren, haar lichtelijk steunend.
Hij zat er een beetje mee in.
Het begon nu toch tijd te worden dat ze weggingen, er moest een einde komen
aan de spanning, voor Agnes in de eerste plaats. Ze kon zich zoo goed houden, als
ze wou, het moest op den duur toch op haar zenuwen gaan werken...
Telkens, wanneer hij tersluiks keek naar haar gezicht, dicht aan z'n schouder,
bemerkte hij, dat het was van een droefgeestigheid, die hij niet vermocht te pijlen.
En ineens viel het hem op, dat ze, ofschoon het weer warm en zonnig was, de
zwarte japon droeg van den eersten tijd in Perugia... al een paar dagen, bedacht hij
met een lichte verwondering.
‘Ben je niet te warm gekleed, zal ik je mantel dragen?’
Zoodra hij sprak klaarde ze op. ‘O, ja,’ zei ze, een beetje beschaamd, als een kind,
dat op een dwaasheid betrapt wordt, ‘hoe gek van me. Ik heb er niet aan gedacht iets
anders aan te doen. Dit hangt het meest voor de hand, denk ik en het is zoo makkelijk,
zoo'n jas en rok.’
Ze stonden een oogenblik stil terwijl hij haar hielp haar mantel uit te trekken.
‘Is het zoo niet beter?’ vroeg hij.
‘Veel beter,’ dankte ze, de soepele mouwen van haar witte blouse gladstrijkend.
Toen ze verder gingen zei ze:
‘Jacky darling, ik weet toch een ding, dat me goed zou doen, geloof ik.’
‘Wat dan?’ kwam hij vol verwachting, blij.
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‘We moesten morgenochtend eens geen plannetje maken, Jaapie.
Ik moest eens kalm thuisblijven. Dan kom je me halen om ergens te gaan
theedrinken.... om vier uur bij voorbeeld.’
‘Is dat alles,’ zei hij terleurgesteld, ‘mag ik dan niet eerder bij je komen?’
‘Neen, Jaap, liever niet. Dan zou ik heelemaal weer frisch zijn.’
‘Mag ik dan niet stil bij je komen zitten met een boek, dan kan ik je voorlezen....
of zwijgen, als een mof, als je liever wilt.’
‘Ik wou liever alleen zijn, Jacky, heusch.’
‘Hè,’ kwam hij teleurgesteld.
‘Zeur nu niet Jaap,’ zei ze, terwijl er tranen in haar oogen sprongen, 't is toch al....’
‘Toch al wat, kindje?’ boog hij over haar heen. ‘Agnes, engel, we moeten er een
eind aan maken, aan al dat beroerde gezanik. We zijn er nu gauw door. Ik beloof het
je.... je moet er niet meer aan denken. Ik zal alles wel in orde maken, buiten jou om....
je hoeft er niets van te merken.... Mijn lieve schat, zie je er zoo tegenop!’
‘Ongelooflijk, Jaap,’ bekende ze met een snik tegen z'n schouder en toch al wat
getroost door z'n stem, ‘Dag lieve schat, mijn jongen, tot morgen.’
Ze waren in de vestibule van haar pension aangekomen. Hij zoende haar op haar
beide vochtige oogen.
‘Eten we ook niet samen?’ vroeg hij gedwee.
‘Beter niet,’ zei ze zacht.
Hij stak den sleutel voor haar in de lift, liet haar binnen.
Ze trok zelf het hekje dicht en de lift, mechanisch, ging naar boven.

18.
Den volgenden morgen belde hij aan de deur van het pension op de tweede etage,
met een bos roode rozen.
Maria Pallòtti, met haar sleutelring opweg naar de logeerkamers op de derde
verdieping, kwam juist naar buiten.
‘Signora Seghers is nog niet beneden geweest, geloof ik,’ zei ze, ‘zal ik haar
waarschuwen?’
Hij schudde van neen, liever niet, of zij haar de bloemen maar geven wou.
‘Misschien kunt u zelf wel naar boven gaan,’ hield ze vol, ‘de signora zal boos
zijn, als ik u heb laten weggaan.’
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‘Neen, neen,’ zei hij haar de rozen in de hand duwend, ‘nu niet mademoiselle Pallotti,
vanmiddag kom ik.’
Ze keek hem verbaasd na, terwijl hij langzaam de marmeren trap afging, z'n hoofd
gebogen.
‘Tiens,’ zei ze in zichzelf, ‘zou er onraad zijn?’
Ze stelde veel belang in Signora Seghers en haar geheimzinnigen vriend, een
belangstelling die dieper ging dan bloote nieuwsgierigheid. Ze hoopte, dat het lot
hun gunstig zou zijn.
Maar terwijl ze langzaam de trap naar boven ging en ze zijn voetstappen hoorde
wegsterven, was ze niet gerust.
Op zulke oogenblikken bedacht ze, dat het leven niet veel waard was, woog haar
eigen leed haar zwaarder.

19.
Om kwart voor vieren liep Jaap ongeduldig de straat op en neer.
Klokslag vier, ging hij de trap op en belde aan.
Ze wachtte hem op in den salon. Goddank, ze was alleen.
Zoodra de deur openging, kwam ze naar hem toe vlug en licht, alsof ze den grond
nauwelijks raakte, haar houding één teedere overgave.
‘Ben je beter,’ viel hij over z'n woorden, z'n stem droog van ongeduld.
‘Ja.... o ja.’
Met een zucht van verlichting drukte hij haar tegen zich aan. Z'n toon werd warm
en mild:
‘Gelukkig, schat,’ zei hij, ‘ik ben er zoo vreeselijke blij om.... wat ben je mooi....’
Ze zag er werkelijk uitgerust uit, een blos op haar wangen en een glans in haar
oogen. Ze was met zorg gekleed, met dien feestelijken eenvoud, waarvan ze het
geheim wist. Ze droeg een japon van witte tussor, die hij haar eens had zien aanhebben
voor een tuinfeest bij den gezant, en een groote, platte mauve hoed, bedekt met lagen
mousseline van verschillende zachte kleuren.
‘Wat ben je mooi,’ bewonderde hij weer, ‘wat een prachtige hoed, Aggy.... de
kleuren van de regenboog.... van “l'arc en ciel”.... dat is er nog een veel mooier woord
voor.’
‘Wat wil je nu,’ vroeg ze op dien milden, ronden toon, die hij van haar kende,
waarin reeds heel haar wensch lag, te doen wat hij wilde.
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‘Wat wil jij, lieveling?’
‘Maak jij het maar uit,’ zei ze, als een moeder die haar zoontje kiezen laat, hoe hij
z'n vacantiedag besteden wil.
‘Dan zullen we naar den Pincio gaan,’ koos hij, ‘omdat je zoo mooi bent!’
Ze gingen.
Ze bleven op de uitzichtplaats bij de muziektent, lang nadat de laatste menschen
vertrokken waren.
De Carl Droskys bloeiden nog boven hun bed van maagdepalmblauwe violen,
maar ze liepen op hun laatst. Nu en dan liet een rijpe roos haar zware kroon van witte
blaren vallen met een zacht gedruisch.
De oude tuinman verscheen met z'n kruiwagen, begon de gevallen rozen op te
rapen. Hij neuriede weer z'n gregoriaanschen kerkzang.
Aan den voet van den heuvel lag Rome in de avondzon, zooals op den dag, dat ze
elkaar gevonden hadden, ruim drie weken geleden.
Op den uitersten hoek van de verschansing keken ze naar beneden in die gouden
glorie.
Jaap's bekommernis van de laatste dagen was als een mantel van hem afgegleden.
Ook Agnes, ofschoon ze stil was, scheen van een drukkende last ontheven te zijn.
Als Jaap haar aankeek, vermeed ze geen enkele maal z'n blik, glimlachte hem toe,
haar rustigen, klaren glimlach.
Eens sloeg hij z'n arm om haarheen, zich nauwelijks meer meester.
‘Agnes’ fluisterde hij, met half verstikte stem, ‘je bent zoo mooi vanavond.... zoo
mooi.’
Ze duwde hem zacht van zich af, maar hield hem vast bij z'n twee handen.
Er was blijdschap in haar oogen, blijdschap omdat ze bewonderd werd, zelfs iets
van triomf.... een vreemde uitdrukking die haar niet eigen was.
‘Vindt je dat,’ vroeg ze langzaam.
Een oogenblik later had ze haar handen voor haar gezicht geslagen en een paar
dikke tranen rolden tusschen haar vingers.
Jaap was op het muurtje gaan zitten, trok haar neer op z'n knieën.
‘Wat is er, lieveling,’ drong hij, z'n lippen aan haar oor, ‘wat is er toch?’
Ze bleef een oogenblik onbeweeglijk tegen hem aanleunen, hief
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toen haar hoofd naar hem op. Haar gezicht was kalm. Hij dacht er ineens aan hoe
soms een paar regendroppels kunnen vallen uit een blauwe zomerlucht. Er was in
haar blik die serene, moederlijke teederheid, die hij van haar gekend had van hun
vroegste jeugd af aan.
‘Het is niets, Jaap,’ zei ze.... ‘het is al over.... wat heb je een last van me gehad,
Jacky darling. Zal je.... zal je me vergeven, als ik je ooit verdriet.... als ik je ooit
verdriet gedaan heb.... zal je....’
Hij zoende haar op haar mond.
Ze liet hem begaan, gedwee. Haar warme lippen beantwoordden een oogenblik
de zijnen.
Toen gleed ze van z'n knieën af, en met haar arm om z'n schouders, dwong ze hem
om te zien naar Rome:
‘De zon is bijna onder, Jacky,’ zei ze, ‘kijk.’
Na het diner in Quirinal, bracht hij haar naar huis, wat vroeger dan gewoonlijk, omdat
ze niet laat naar bed zou gaan.
Ze kuste hem goedennacht in het salonnetje beneden.
‘Maak het nu niet te lang, als een zoete jongen,’ zei ze, ‘ik heb slaap, Jacky.’
Hij draalde... gehoorzaamde toen noode, omdat hij zag, dat ze moe was.
Maar op het oogenblik, dat hij de kamer uitging, riep ze hem terug.
‘Kom morgen niet te vroeg, Jaapie.’
‘Alweer, waarom nu alweer, Nesje?’
‘Ja, nog ééns, om me plezier te doen.’
‘Je maakt misbruik van me,’ pruilde hij, ‘je weet dat ik daarvoor alles doe.’
‘Alles,’ herhaalde ze langzaam, ‘alles, nietwaar lieveling?’
‘Ja, ja... alles.’
Ze nam z'n gezicht tusschen haar handen en kuste hem op het voorhoofd.
Toen nam ze z'n beide handen en kuste die....
En hem steeds vasthoudende, drong ze hem zachtjes achteruit naar de deur.

20
De volgende morgen op z'n hotelkamer, zat Jaap bij de tafel.
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Hij had daar uren gezeten, hij wist niet hoelang, nagenoeg onbeweeglijk, sedert men
hem den brief van Agnes gebracht had.
Hij steunde z'n hoofd met z'n beide handen. Tusschen z'n ellebogen op tafel lag
het witte velletje... hij wist niet hoe dikwijls hij die woorden gelezen had... hij wist
nauwelijks of hij ze begreeep.
Mijn jongen, schreef ze, ik had voor alles op de wereld gewild, dat ik je dit had
kunnen besparen, maar het kon niet. Ik denk niet, dat je dadelijk ten volle zult
begrijpen, wat ik je zeggen moet... Ik ga weg, Jaap, ik laat je in den steek... voel je
wat dat is na alles wat je voor me gedaan hebt, wat je voor me geweest bent?
Je moet nu maar eerst heel boos worden, dat zal je er doorheen helpen, Jaap, maar
later in Holland, als alles in orde is, dan moet je m'n brief nog maar eens overlezen
en dan zal je begrijpen, wat me er toe gebracht heeft te handelen, zooals ik nu doe.
Weet je nog Jaap, dat je mij in Ostia eens gezegd hebt, dat ik de dingen zoo klaar
voor me zag? Jij wist het ook wel, zei je, maar je zag het zoo niet. Wat ik je nu ga
zeggen weet je ook wel, maar je bent er je nog niet van bewust... later zal je zien,
dat ik gelijk had.
We hadden nooit gelukkig kunnen worden, Jaap, met de zekerheid voor oogen,
dat we ons geluk gekocht hadden ten koste van dat van een ander. We zijn samen
bezig geweest iets af te breken, Jacky, laat ons den hemel danken, dat we nog niet
te ver zijn gegaan.
Zoolang we dachten, dat Mathilde niet meer van je hield, was de zaak heel anders.
Maar het is niet zoo, Jaap, ze houdt van je en ze wacht op je. En dan is er het kind!
Wat ik je nu ga zeggen, zal je misschien moeilijker kunnen aannemen en toch is
het zoo. Wij, jij en ik, zijn er de menschen niet naar ons geluk te kunnen grondvesten
op zoo'n basis. Ik zeg niet, dat we er te braaf voor zijn... er is zoo weinig braafheid
van dien aard op de wereld... Misschien zijn we er wel te zwak voor, al komt in dit
gevoel onze zwakheid een ander ten goede. Jij zou nooit gelukkig zijn met de
gedachte, dat je Mathilde aan haar lot had overgelaten, want je houdt nog van haar,
al weet je het nu niet. Vergeef me dit laatste, m'n jongen... Ik wil hiermee geen afbreuk
doen aan de liefde, waarmee jij m'n levenspad verwarmd hebt, niemand kan die
hooger stellen dan ik.
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En nu, Jaap, m'n lieveling, komt het allerzwaarste. Dat is om je uit te leggen, dat je
je om mij geen zorgen moet maken. Dat ik geen recht op je zou hebben en Mathilde
wel, zou een mooie fraze zijn, waarmee we elkaar niets wijs kunnen maken. Mijn
liefde voor jou was wel even goed als de hare. Maar Mathilde is heel anders dan ik,
Jaap... ze heeft je noodig, ook voor de wereld... en daarbij heeft zij het kind. Ik vind
m'n weg, Jaap, God weet, dat ik je lief heb gehad, maar ik ben nu eenmaal gewend
om m'n eigen gang te gaan; ik vind altijd wel wat om mijn leven te vullen! Ik heb je
steun niet noodig, Jaapje. Dat zou je op den duur gemerkt hebben en dat zou je niet
kunnen dragen...
Jacky darling, we moeten er ons niet meer verdriet van maken dan noodig is.
Tusschen jou en Mathilde moest het tot een crisis komen, het was onvermijdelijk,
en als je nu sterk bent, zal alles zich nog ten beste schikken.
Ik geef je niets terug, van wat ik van je gekregen heb, Jaap. Ik geloof niet, dat het
noodig is. Ook niet mijn ring. Toen ik hem kreeg was ik er nauwlijks blij mee en nu
zou ik hem niet meer willen missen... het is een symbool, Jacky, iedere lieve gedachte,
ieder woord, iederen blik, die je me gaf, wil ik bewaren, het is alles van mij... niemand
kan me dat ooit afnemen. Houd jij ook, wat je van mij hebt, sluit het ergens weg,
tenzij je liever niet wilt... stuur het dan maar terug of doe ermee wat je het beste
vindt.
Ik had je dezen brief zoo graag willen besparen, Jaap. Je zachtjes willen
voorbereiden op onze scheiding, maar het is me niet gelukt. Honderdmaal heb ik
getracht, je aan je verstand te brengen, dat je terug moest gaan, maar bij iedere poging
was het alsof ik je daardoor vaster aan me verbond. Het werd een verward kluwen
om ons heen, Jaap, waar we niet meer uit konden komen en nu heb ik den draad
doorgeknipt.
Ga nu terug naar Holland, zoo gauw mogelijk als je kunt vandaag nog. Ik blijf nog
wat rondreizen in Italie en dan ga ik ook naar huis. Er zijn al te lang dingen, die me
daar wachten.
Dag Jacky, darling, God zegen je.
Jaap stond eindelijk op. Werktuigelijk begon hij z'n goed bij elkaar te zoeken.
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Hij maakte z'n koffer open, zette z'n suitecase er naast op twee stoelen.
Tusschen z'n papieren op tafel, zocht hij een spoorboekje.
Een dun kartonnetje viel dwarrelend op den grond.
Hij bukte zich om het op te rapen...
Het was het prentje van de wedergeboorte van Venus, dat zij hem eens gestuurd
had...
LITA DE RANITZ.
EINDE
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George Gissing's ‘Rycroft’ en ‘Frank Rozelaar’.
In Chaucer's ‘Prologue to the Canterbury Tales’, die prachtige portretgalerij, waarin
een veertigtal verschillende personen zóó plastisch zijn uitgebeeld, zóó raak en
treffend getypeerd, dat ze voor altijd zullen leven, lezen we omtrent één van hen,
den ‘Clerk of Oxenford’ o.a.
‘For hym was levere have at his beddes heed
Twenty bookes clad in blak or reed
Of Aristotle and his philosophie
Than robes riche, or fithele, or gay sautrie.’

(Hij had liever aan 't hoofdeind van zijn bed, twintig boeken gebonden in zwart of
rood van Aristoteles en zijn philosophie dan rijke kleeding, viool of vroolijke harp).
De boekenminnende middeleeuwsche Clerk heeft vele geestverwanten gehad,
doch waarschijnlijk maar heel zelden een, die hem zoo nastaat als de moderne
Engelsche schrijver George Gissing. De aangehaalde regels zijn als voor hem
geschreven. Ja, in liefde tot het boek overtreft hij misschien den middeleeuwer nog,
want niet alleen ‘rijke kleeren of viool of vroolijke harp’, offerde de moderne Clerk
er gaarne voor op, maar zelfs vaak het hoognoodige voedsel. In de jaren van nijpende
armoede, die deze schrijver heeft doorgemaakt, is het meermalen gebeurd, dat hij,
de keuze hebbende tusschen een maaltijd en een boek, zijn laatste sixpence toch na
lang aarzelen besteedde aan het boekenstalletje en zijn maag voor dien dag maar
tevreden moest zijn met het zeer onzekere vooruitzicht van den volgenden morgen.
Zulk een bewijs van liefde vermogen niet velen te geven!
Doch niet alleen voor de boeken van anderen, ook voor die hijzelf schrijven wilde,
bracht hij offers. Met zijn goede opvoeding en scherp verstand, zou het hem zeker
niet moeilijk gevallen zijn een voldoend levensonderhoud te vinden in een van de
gewone routine vakken. Maar hij wilde schrijven en aan de litteratuur gaf hij alles,
wat hij te geven had. Zeer jong reeds begon hij den harden strijd om voor zijn
onbekende kunst een plaats te verwerven op de overvoerde Londensche boekenmarkt.
Hoe hopeloos waren de eerste jaren! Zijn werk bleef bijna volkomen onopgemerkt;
hij werd het type van den broodschrijver, maar toch hield hij zijn kunst hoog en
zuiver. Wanhopig arm en zoo goed als
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geheel alleen bleef hij doorwerken aan wat zijn liefde had, zonder ook maar een
enkelen keer te aarzelen.
Waar zulk een liefde voor de litteratuur leeft, waar zulk een geweldige, alles
overwinnende drang tot uiten bestaat, daar moet talent zijn, daar zal tenslotte wel
werk ontstaan, waard behouden te blijven en gekend te worden. De laatste jaren van
zijn leven brachten den armen werker dan ook waardeering en daarmee betrekkelijk
weelde. Na zijn dood in 1903 verschenen er al spoedig goedkoope uitgaven van een
paar zijner werken en één er van beleefde van 1903-1914 niet minder dan veertien
herdrukken.
George Robert Gissing werd in 1857 te Wakefield geboren. In 1880 verscheen
zijn eerste roman ‘Workers in the Dawn’ en daarna bleef hij steeds productief, zoodat
in het geheel acht en twintig boeken van hem werden uitgegeven.
Natuurlijk is lang niet alles in dit uitgebreide oeuvre belangrijk - enkele gedeelten
dragen ook de sporen van te zijn geschreven onder den druk der noodzakelijkheid,
omdat hij geld noodig had voor de allereerste levensbehoeften, al heeft Gissing zelf
nog verschillende van zulke inspiratielooze voortbrengselen vernietigd. Maar de
groote meerderheid zijn oprechte kunstuitingen. Zijn voornaamste romans behandelen
het lagere Londensche leven. Zij herinneren dikwijls aan Dickens, voor wien Gissing
een zeer groote vereering had. Hij heeft echter minder idealisme en meer
werkelijkheidszin dan zijn groote meester en vele gedeelten zijn sterk onder den
invloed van Zola, van de naturalisten. De critiek heeft ook nog Daudet aangehaald
en Besant en Paul Bourget als schrijvers aan wie hij soms doet denken.
Deze veelvuldigheid van voorgangers, van invloeden, doet gemis aan
oorspronkelijkheid vermoeden. En inderdaad hoe verdienstelijk de romans in vele
opzichten ook mogen wezen, zij geven Gissing toch slechts een plaats onder de goede
tweede rangs auteurs uit het tijdvak van Victoria. Van bijzonder belang zijn nog de
schetsen van zijn reis door Italie, de verzamelingen korte verhalen: ‘The House of
Cobwebs’ en ‘Human Odds and Ends’ en zijn ongeevenaarde studie over Charles
Dickens. Maar wat toch vooral zijn naam zal doen voortleven in de wereldlitteratuur
is een klein boekje tegen het eind van zijn leven geschreven: ‘The Private Papers of
Henry Rycroft.’ Hier heeft hij alle vreemde invloeden van zich afgezet, hier is hij
geheel zichzelf, hier ontluikt opeens een schoone oorspronkelijkheid.
Wie een der romans opneemt, zal veel vinden, dat hem boeit of
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ontroert, maar hij zal toch óók voor verscheidene deelen onverschillig blijven, doch
wie Rycroft voor het eerst leest, voelt de zoo innig verheugende verrassing en emotie
van weer eens gevonden te hebben een nieuw, echt, volkomen zuiver kunstwerk. De
romans zijn als tochten door een hier en daar wel zeer mooie en belangwekkende,
maar toch reeds bekende stad ‘Rycroft’ is als een eerste blijde wandeling door een
nog nooit bezochte schoone streek in zachte zomeravondstemming.
Het boekje is een autobiographie. Nu is het opmerkelijk, dat in de romans reeds
zoo vele malen autobiografische gedeelten voorkomen; in ‘The Unclassed’ en in
‘Isabel Clarendon’, in ‘New Grub Street’ en in ‘Born in Exile’, telkens weer treedt
onder allerlei pseudoniemen George Gissing als een der hoofdpersonen op. Maar 't
is, alsof de auteur zelf wel eenigszins het onbevredigende van zulk een herhaalde
subjectiviteit in romankunst voelt; bijna altijd blijft de zelfbeelding onvolledig,
aarzelend, terughoudend. Maar in ‘Henry Rycroft’ kon hij zich geheel laten gaan,
hier vond hij den vorm, die zich het best aanpast bij wat het meest kenmerkende, het
buitengewoonste was van zijn aard en aanleg: zelfbespiegeling.
Rycroft wordt ons in het voorbericht voorgesteld als iemand, die zijn leven lang
den zwaren strijd gestreden heeft van den broodschrijver en die zich tegen zijn
vijftigste jaar plotseling ontheven ziet van alle zorg, doordat een vriend hem een
lijfrente van £300 heeft nagelaten. Londen, waar hij altijd gewoond heeft, verlaat hij
onmiddellijk. Hij huurt een kleine villa in een afgelegen gedeelte van Engeland en
geheel alleen, slechts met een oude huishoudster om voor hem te zorgen, brengt hij
daar zijn dagen door in ongekend gemak en geriefelijkheid. Romans schrijven doet
hij niet meer, maar na zijn dood vindt zijn vriend ‘G.G.’ toch een soort dagboek en
dat dagboek nu vormt het kleine gave kunstwerk: ‘The Private Papers of Henry
Rycroft.’ Een legaat heeft Gissing niet gehad, maar niet alleen naar den geest, doch
zelfs in uiterlijke levensomstandigheden, komen de twee persoonlijkheden zoozeer
overeen, dat we in het boekje zonder eenigen twijfel een autobiographie hebben te
zien.
Het dagboek is verdeeld in vier deelen, die de namen dragen van de jaargetijden.
Een gelukkige gedachte, want hoe duidelijk is door het geheele werkje den invloed
waarneembaar van de weersgesteldheid, van de wisseling der seizoenen! Zijn groote
liefde voor de natuur heeft den schrijver geleerd het landschap zoo scherp en zuiver
te zien, dat
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hij de geringste wijziging opmerkt in atmosfeer, in kleur en belichting. Eenige
eenvoudige woorden geven telkens even het kenmerkende van een bepaalden dag,
het gaan en komen van zon en regen, van wolken en wind. Soms ook verwijlt hij wat
langer bij de schoonheid van het landschap. Een enkel voorbeeld van zijn fijne
beschrijvingskunst moge hier volgen:
‘At sunset I stood in the meadow above mij house, and watched the red orb sink
into purple mist, whilst in the violet heaven behind me rose the perfect moon. All
between, through the soft circling of the dial's shadow, was loveliness and quiet
unutterable. Never, I could fancy, did autumn clothe in such magnificence the elms
and beeches; never, I should think, did the leafage on my walls blaze in such royal
crimson... From stubble fields sounded the long caw of rooks; a sleepy crowing ever
and anon told of the neighbour farm; my doves cooed above their cot. Was it for five
minutes or was it for an hour, that I watched the yellow butterfly wafted as by an
insensible tremor of the air amid the garden glintings?’
Hoe zuiver is deze vizie van den wonder-stillen, warm getinten herfstavond en
vooral hoe wordt alles gesublimeerd en verteederd door de zachte geluksstemming,
die deze moderne kluizenaar gevoelt nu hij na de donkere Londensche jaren leven
mag te midden van de heerlijke heuvelen van Devonshire! 't Is deze sublimatie, die
het boek zijn karakter geeft en zijn eigenaardige bekoring. Alles wordt gezien bij het
tooverachtig schijnsel van zijn innige levensvreugde; alles, waarover hij spreekt,
ontvangt wat van dien gouden gloed: de interessante herinneringen aan den tijd van
armoede en hard werken, zijn ideeen omtrent het maatschappelijk leven in Engeland,
zijn philosophie, zijn liefhebberijen, de kamer en den tuin, ja zelfs zijn maaltijden
en bovenal natuurlijk ook zijn boeken. Hier is voorzeker een goed voorbeeld van
wat te verstaan valt onder ‘stijl.’ Het is ten slotte toch de stijl, die dit dagboek verheft
tot een kunstwerk - de stijl, die al de schijnbaar onsamenhangende gedachten en
beschrijvingen, zoo maar neergezet naar het oogenblik ze ingaf, weet te veréénigen
tot een schoon geheel, tot een eenheid van een zeer eigen karakter; de stijl, die in elk
gedeelte, in iederen volzin als een zachte harmonische ondertoon de
gemoedsstemming weet te doen hooren, van waaruit dit dag boek is ontstaan.
De stemming is gedeeltelijk te verklaren uit Rycroft's levensomstandigheden, maar
toch vooral uit zijn karakter en zijn wereld-
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beschouwing. In het diepst van zijn wezen ligt een duurzame levensvreugde en een
innige dankbaarheid voor wat hij geniet. Deze moderne monnik heeft zich
afgescheiden van de groote wereld en vergenoegt zich geheel met wat het eenzame
landleven in Devonshire hem biedt. Maar niet uit berusting is hij daartoe gekomen.
Berusting voor-onderstelt spijt om het niet bereikte en daarvan is bij hem geen sprake.
Tevredenheid is dan ook geen goed woord om zijne stemming te kenschetsen. Neen,
het is het hoogste geluk, dat hij zich op aarde denken kan, om daar geheel alleen in
zijn eigen huis zoo maar kalm zonder zorgen voort te leven met de natuur, met zijn
boeken, zijn ideeen en droomerijen.
‘My house is perfect... The unspeakable blessedness of having a home. The
exquisite quiet of this room!... The joy of reading the Decline and Fall in that fine
type!... I have some magnificent carrots (in my garden) this year... A fire is a delightful
thing, a companion and an inspiration... I like to look at my housekeeper when she
carries in the tea tray. Her mien is festal, yet in her smile there is a certain gravity as
though she performed an office which honoured her... Life has given me all I ever
asked, infinitely more than I ever hoped.’ Ziehier eenige uitingen van dezen
gelukkigen mensch over de gewoonste dingen van zijn dagelijksch leven. Hij is
agnosticus en fatalist en hij heeft voor zichzelf een zekerheid bereikt zóó groot ‘dat
hij door niets meer verontrust wordt. En die blijde, klare rust heeft hij ook aan zijn
laatste litteraire werk, het dagboek, weten mee te deelen. Hierin is iets klassieks.
In de levensopvatting van het beschaafd Europa valt, wanneer wij de talrijke bijen tegenstroomingen wegdenken, toch in zeker opzicht wel een regelmatige, machtige
golfbeweging te onderkennen. De klassieke oudheid immers zoekt bevrediging,
schoonheid, geluk, voornamelijk in de zinnelijk waarneembare wereld. De
middeleeuwsche christenheid veracht de aarde, en verwacht alles van het
bovenzinnelijke, den hemel. De Renaissance met als ver uitvloeisel ook nog de
achttiende eeuw keert tot de aarde terug. De Romantiek daarentegen streeft weer
naar den hemel - al is die dan door de steeds voortgaande ontwikkeling geheel anders,
veel minder eenvoudig en naief dan de middeleeuwsche geworden. Want een der
kenmerkendste eigenschappen der romantici is toch bijna altijd: hemelbestorming.
Er is een onrustig streven naar het hoogere, naar een oplossing van het levensraadsel,
een zoeken naar het bovennatuurlijke en naar
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machtige emoties. Rycroft kent zulk een strijd en twijfel niet. Hij bezit immers
zekerheid, al is het dan maar de negatieve, dat het raadsel onoplosbaar is. Zich daarom
afwendend van die onbereikbare verten van mystiek en metaphysica, leeft hij geheel
in het tegenwoordige en vindt de schoonheid en daardoor een groot, rustig geluk in
het nabijzijnde, alledaagsche leven.
Staat Rycroft nu in onzen tijd met deze levensopvatting zoo goed als alleen? Of
is hij slechts een vertegenwoordiger van een steeds meer algemeen wordende
levensbeschouwing, zij het dan een vertegenwoordiger, die zéér ver is gegaan? Zal
de kunst van den allerlaatsten tijd en van de naaste toekomst overwegend klassiek
genoemd moeten worden of eer romantisch? En zal de beschaafde menschheid steeds
meer bevrediging gaan vinden in de rationalistische denkwijze en daarmee het
bovennatuurlijke voorloopig veel van zijn beteekenis verliezen? Rycroft zelf roert
de vraag aan in zijn dagboek.
De toekomst, zal, denkt hij, brengen ‘a long period of self-satisfaction assumed
as finality.’ En, gaat hij voort: ‘We talk of the ever aspiring soul’, we take for granted,
that if one religion passes away another must arise. But what if man presently find
himself without spiritual needs? Such modification of his being cannot be deemed
impossible; many signs of our life to-day seem to point towards it. If the habits of
thought favoured by physical science do but sink deep enough, and no vast calamity
come to check mankind in its advance to material contentment, the age of true
positivism may arise... The word supernatural will have no sense... Such an epoch
of Reason might be the happiest the world could know.’ (Autumn XI p. 181).
Heeft hij goed gezien en zal er zoo een tijdperk aanbreken? Moeten wij in den
wereldoorlog de ‘vast calamity’ zien, die volgens hem wellicht de menschheid in
haar ontwikkelingsgang naar ‘material contentment’ zou stuiten? Of zal die ramp
veeleer tot eene bevordering van een dergelijke denkwijze voeren? Hoe het zij,
Rycroft heeft voor zichzelf alvast dat ‘gelukkige tijdperk’, die klassieke rust en
zekerheid bereikt. En in ons land heeft hij ongetwijfeld in de kunst geestverwanten1),
in het bijzonder één jongere broeder, die in aard en levensopvatting zóózeer met hem
overeenkomt, dat een vergelijking

1) Vergelijk ook het gesprek met Couperus, dat André de Ridder mededeelt in ‘den Gulden
Winckel’ Jan. 1917

Groot Nederland. Jaargang 16

83
zich onweerstaanbaar opdringt. Wij bedoelen Frank Rozelaar, den schrijver van het
dagboek, waarmede van Deyssel ons in 1911 verraste, en dat wij ook wel als
autobiographie zullen mogen beschouwen.
Beiden wonen afgezonderd van de ‘groote wereld,’ Rycroft geheel alleen, Rozelaar
met zijn vrouw en kind. Beiden hebben bevrediging gevonden en zelfs hoog geluk
in het eenvoudige, aardsche leven. ‘Adieu, verwaand begeeren van starre zielsextase.
Ik ben de kleine vrind van het mijmerende licht en den juichenden wind,’ zegt Frank
Rozelaar, die op even gelukkige wijze als Henry Rycroft zijn liefde voor de natuur
heeft weten te uiten in het dagboek. Ook hij vindt schoonheid en verheugenis in de
geringste ‘stoffelijke’ zaken, een aardig paadje, zijn witte huis, de maaltijden. Het
Engelsche dagboek is harmonischer van opbouw, 't is meer een architectonisch geheel,
hetgeen misschien verklaard mag worden uit het feit, dat zijn maker romanschrijver
was, terwijl de auteur van Frank Rozelaar toch in de eerste plaats criticus is.
Maar daartegenover staat, dat deze laatste eigenlijk een nog ongemeener en
fijnzinniger geest is dan Rycroft. Terwijl beiden de gevonden schoonheid en
levensvreugde op oorspronkelijke, stijlvolle wijze in hun dagboek hebben uitgebeeld,
onderscheidt zich de Nederlandsche auteur daarbij bovendien nog door een
eigenaardige objectiviteit. Het moge eenigszins vreemd schijnen deze eigenschap
toe te willen kennen aan een autobiografie, een dagboek, doch er zijn werkelijk maar
weinig kunstwerken, waarop de term zoo volkomen van toepassing is.
Want het is waar: deze schrijver ‘spreekt veel over zich zelf’, - maar hoe? Zoo als
een wezen uit een andere wereld, een hoogere sfeer dat doen zou. Hij verkeert bijna
voortdurend in een geestestoestand, van waaruit hij niet alleen zijne omgeving, zijn
vrouw en kind en andere menschen, maar wat nog veel meer is: zichzelf, geheel
objectief kan bezien. Hij weet dan met volle zekerheid, dat de sfeer van bewustzijn,
waarin hij nu is opgestegen en van waaruit hij de aarde en zijn gewone lager zelf wat
neerbuigend-welwillend, maar ook vol liefde, beschouwt, deel is der Eeuwigheid.
En vanuit dit bewustzijn van eeuwigheid kan hij het bestaan - het zijn - niet anders
voelen dan als een geluk en het leven als ‘het schoonste kunstwerk’, omdat het vanaf
die eenzame hoogten een schoon, harmonisch geheel blijkt. De liefde, het
gedachtenleven, de natuur zijn gebieden van groote pracht en heerlijkheid, het wat
lagere, alledaagsche leven wordt
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een aardig rustoord, en wat hij vroeger in zijne omgeving als leelijk en storend voelde,
lijkt nu alleen lichtelijk grappig, komisch onbeteekenend.
En evenals ‘Henry Rycroft’ door zijn stijl aan alles in het dagboek het schijnsel
van zijn zachte levensvreugde, zijn rustige gemoedsstemming, heeft weten mede te
deelen, zoo is ook ‘Frank Rozelaar’ door zijn stijl er in geslaagd alles voor ons te
doen leven in het heldere licht zijner ongewone objectiviteit. Hoe fijn en teeder wordt
bijv. in de volgende passages, onder deze belichting het beeld van zijn vrouw.
‘De beweging waarmee hare hand het dekseltje van een lief voorwerp niet dadelijk
loslaat, maar zonder dat haar hoofd 't weet nog stil heel even oplicht en verschuift,
ofschoon 't zoo reeds goed stond’
En:
‘Toen ben ik ingegaan tot mijn ziek lief, die heeft mijn hand genomen en terwijl
zij verhaalde en ik zat te droomen over haar en haar verhalen deed zij haar hand even
uit mijn hand om iets te wijzen en toen weer in mijn hand.’
Alle woorden en zinswendingen zijn wel-overwogen en hoe zuiver geven ze nu
zoo neergezet de vizie en de stemming weer van den waarnemer op de hooge
observatiepost van eeuwigheidsbesef! Hoe mooi ligt er in uitgedrukt het liefdegeluk,
dat hij voelt en ook de blijde verwondering, ontroering en dankbaarheid van zoo een
vreemd, aardig en innig-goed mensch-wezen bij zich te hebben en te mogen
beminnen!
Zoo zijn ook stylistische eigenaardigheden als: ‘Ik was met het zoontje; Vreeselijk
aardig in de laagte komt prettig gaan eten tot mij...’ Wij zullen elkaar het goede
brood toereiken’ enz. niet maar gemaniereerdheidjes, doch de juiste middelen om
zoo zuiver mogelijk weer te geven, wat de waarnemer heeft gezien en gevoeld. In
het dagboek van Henry Rycroft zingt een zachte levensvreugde; deze is er ook in dat
van Frank Rozelaar, maar hier is ze nog verdiept en verrijkt door een bijzondere
objectiviteit, ontstaan uit het vermogen van den schrijver om te stijgen tot
eeuwigheidsbesef. Wij kunnen dit essentieele verschil door de auteurs zelf hooren
aangeven in hunne definities van kunst:
‘Art’, is volgens Rycroft, ‘an expression satisfying and abiding of the zest of life,’
terwijl Frank Rozelaar zegt: ‘Beste kunst maken is: zijn in den wezensstaat in welken
men zich bewust is Eeuwig te leven en vandaar uit beeldend te werk gaan.’
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Beide schrijvers hebben ons, ieder op zijn wijze, in hun dagboek ‘beste kunst’
gegeven; elk van deze beide dagboeken is belangwekkend, ook omdat elk de zoo
gansch-eigene en oprechte uiting is van een zeer bijzondere, fijnzinnige
persoonlijkheid.
A.G. VAN KRANENDONK.
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Esther.
Fragment uit ‘Eene vertelling van minnelijke ontvlotenheid.’
I.
De ouwe had 't zelf gezegd: ‘Adam Prosinsky was een genie!’ Nog zoo'n jonge
jongen, amper twintig was ie; als je haar daar es mee vergeleek! - (maar zij was pas
zestien), 't publiek was gek geweest van geestdrift, zoo stond 't vanmorgen in de
courant. - Adam Prosinsky zou vanmiddag komen. Zij wachtte. Midden in de schelle
krijschdrukte van de winkelstraat lag hier het antieke kamertje, onbetrouwbaar zijn
valsche rust uitdreinend. Langs de verschoten groenzijige muurvakken schoven
glijschaduwen van de tram's buiten af en aan en bij 't gierend huilen van 't tramdier
op de brug trilden op 't spiegelend wortelhout der commodes, de kandelaars en de
parelmoeren doosjes op ivoren knopvoetjes. Dan weer, als er openingen spleten in
't gedreun buiten, klaarden lichter roepstemmen naar binnen, van de kleintjes, die in
't achterhuis speelden en de eendere zonplekken schikten zich rimpelbevend op de
meubels, die stoffig roken.
Esther had haar muziekboeken opgeborgen. Ze liet haar viool nog wat tokkelige
klanken napruttelen maar brak dan plotseling de menuetto af, die haar met een
daagsgekende lodderstemming had willen omhullen. Ook hinderde haar 't getikketak
der ouwe klokken, die d'een na de ander hun reutelslagen in de vredige huislucht
oplosten en ze ging jachtig kijken in 't spionnetje, dat haar een zeebeweeg van
floepende menschen op stijgende straat tegenflakkerde. Dat ze hem niet zóó 't eerst
zou zien, wist ze bij ingeving. Daarom ook, toen de verwachting tot barstens toe in
haar was opgekropt, wendde ze haar hoofd ten and'ren kant, waar voor 't raamglanzige
pavillioen ruischelend de fonteinen neerdrupten en ze in 't zonnige plantsoen een
ander leven wist, dan 't schorre neringgedoe van de winkelstraat. Dan kwam Marjan
haar zeggen dat ze 'n boodschap moest doen. Zij gehoorzaamde zonder tegenspraak.
In heur angst dat hare stemming haar verlaten zou, had ze 't niet gewaagd nog een
nieuwe bezigheid te beginnen. Zóó vaak reeds had ze 't met stroeve lippen zeggen
van voorafbedachte zinnen moeten opgeven voor 't blozende gepraat van Marjan, en
ook vandaag weer, nu ze hem om elken prijs wilde boeien, vreesde zij, dat het hooge
verwachten door 't herhaaldelijk overdenken van tevoren zou zijn uit-
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geput en zij zich ook nu weer vol chagrijn tegen het ruchtig woordgespeel der anderen
zou moeten verbijten.
Thuis gekomen hoefde ze slechts de zondagsstemming van den antiekwinkel over
zich te laten kaatsen om te weten, dat hij er was. Oók rinkelde de glasdeur open en,
wijl Marjan nog naar binnen d'r helle lachstem zond, die overketst werd van de
opzwellende stemmenborreling, draaide zij reeds d'r warme lijf 't schemerige gangetje
in, waar zij grimassend zijnen vilten flambard balanceerde. Esther wist dat ze meedoen
moest. Zij vatte Marjan om 't malsche middel, draaide woest in de rondte, en dan,
terwijl de stem, die zij bevende eerst in 't geroes had meenen te onderscheiden, nu
alleen en getemperd tegen de grauwige muren aanklokte, drukte zij zich vaster tegen
haar zuster aan, kuste haren hals, zoodat ze samen het evenwicht verloren en Esther's
wang tegen de sigaretgeurende lapel van zijn helkleurige overjas aanscheerde. Dan
kwam moeder kijken wat die twee daar lawijtten, en zóó, beide met roodaangevlogen
wangen, doch Esther suizend bedremmeld, stonden zij in de haag van op hen
toegepijlde blikken.
- ‘Mijn dochter, de violiste.’ - stelde de ouwe voor.
De kamer vulde zich met de lebemannische buiging van Prosinsky. Hij stak haar
zijn hand toe. Als een reflexbeweging gaf ze hem de hare, want nu was er niets anders
meer, dan zijn stem. Ook zij zelve was weggewischt. Zij wendde haar hoofd om
vaders blik als iets vertrouwds te zien; doch bemerkend, dat de ouwe haar gespannen
en vijandig aankeek (hij verwachtte blijkbaar iets van haar) wendde ze nog eens
haren kloppenden hals, glimlachte weer en toen Marjan met zelfs nu de rij witte
tanden bloot, haar in de zij kneep, waarde ze de ijle kamer door met gebogen hoofd
en zette zich op den leeggebleven stoel, waar dezelfde sigarettenlucht als die van
zooeven, haar vergewiste, dat ze nevens hem gezeten was. Dan broeide het gepraat
weer dichter om haar heen, als een veilige deken.
Vader blies rookwolkjes tegen den hemel van zijn eigen betoging aan. Prosinsky,
knikkend, beaamde en lachtte stootend luid in 't kamertje, direct begeleid door Marjan.
Maar moeder, wie de oude, tot zijn driftige ergernis nog niet had kunnen afleeren
haar eigen mollige trouwhartigheid gestagelijk te beleven, bleef rustig bedisselen
over 't groote, kopergebiesde kuipblad en als David haar met een spierig rukje in 't
opgetakelde gesprek betrok, zocht haar hand telkens opnieuw naar 't schoteltje,
lepelde een overgebleven kruimpje naar
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haren mond, dan knikte ze haren man toe en zei met kuiltjes in de wangen iets
kinderlijks. Esther keek dan vlug naar heur vaders schrapende keel, kleurde, zag hoe
Prosinsky's verzorgde hand een pluisje wegknipte. Zij plukte 't dan met haar dunne
vingers van 't pompadoeren kleed en blies het over de bezonde geraniums naar buiten.
Maar toen zij zich weer het gezelschap toewendde, schrok ze onstuimig op, daar hij
nu zijn volle gezicht haar had toegekeerd en zijnen blik, die spotte dat zij hem zoo
had gadegeslagen, vervaarlijk dicht tegen haar aandrong. Zij zag, dat hij in zijn
jongensgezicht, de uitdrukking van een volwassen man botvierde, maar nu hij haar
vragen ging naar heur viool, ‘zij waren immers collega's!’ (verbeeld je!) vond ze 't
lief van hem, dat hij, die toch heerig wezen kon als vader, nu net deed als 'n gewone
jongen: ‘Zij had zeker die tompoesjes naar zijn smaak gekozen. Hij hield d'r zoo van
en in Berlijn kon je ze zóó niet krijgen.’ Ze voelde in haar opschieten een meelij, dat
zij elken jongen toedroeg, zóó, dat ze hun hoofd wel tegen zich aan zou willen drukken
en zeggen: ‘jou arme lieverd!’ en in dien gloed begon ze opgetogen te praten over
hare toekomst-concerten en tournées. Haar stem had die blijde glijdingen gevonden,
die ze anders alleen in gedachten daarin hoorde, wanneer zij zich verbeeldde
bloeiender te zijn nog dan Marjan. Hij had zijn geluid getemperd in een warm
begrijpen en leunde nu wat achterover, de beenen over elkaar geslagen, zijn vingers
lichtelijk spelend met zijn zwaargouden ketting, zijn mond, 't sigaretstompje
beknabbelend, veranderde met den vierkant gladden kin voortdurend van modulé.
Marjan, op de zwarttrijpen kanapé leunde in dien warmen namiddag loom rijpend
tegen haar moeder aan. Zoo nu en dan wenkte de knettermanchet van den ouwe de
lauw-blauwe sigarendamp weg, die bleef dralen. Zonnige banen stof schoven in
geleidelijke schuinte naar het broeiende tapijt. Moeder had wel even d'r oogen willen
sluiten. Maar bij 't raam klaterde onvermoeid de stem van 't kind verder. Marjan
voelde d'r blouse onder de oksels plakken. Ze verschoof op de stroeve canapé, rekte
heuren hals uit de rooie omsnoering der bloedkoralen, begon onrustig het
bonbonschaaltje naar zich toe te trekken, liet smakkend een suikertje op d'r tong
smelten. Maar dan opeens, stootte ze met 'n brusque gebaar d'r moeder aan, die uit
d'r wakende doezel opschrikte en terwijl de veeren van de canapé pangden, fluisterde
ze te luid: ‘kijk, die!’ Esther voelde de menschenkamer verschrikkelijk hare blijheid over-
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wassen; haar verrukking liep snerpend leeg. Zij schaamde zich. Zij wist, dat hij 't
gehoord had, al liet hij dit fijngevoelig haar niet merken, nu hij zich, quasi spontaan,
vader toewendde, vader uit wiens zelfgenoegzaam gezicht van wereldkenner de
vreeslijke machtwoorden vielen, dat zij spelen moest. Zij wist dat dit nu niet kon
minder dan ooit, nadat zij, dwaas schepsel, zoo hoog had opgegeven van hare
muziekverwachtingen. En ze weigerde met zulk een heftigheid dat zelfs moeder een
smeekende blik naar vader waagde. Doch toen ook hij, met weer die innige stem van
zooeven er haar om vroeg en daarna met groot-verwonderde oogen en meisjesachtig
verwijtenden mond, haar aankeek, had ze wel op de knieen willen vallen en hem
zeggen, dat 't heusch, heusch niet was, dat ze hem geen plezier wou doen, dat ze hem
alles wilde geven, behalve dat ééne; o, als ze maar even alleen met hem had kunnen
zijn; hij zou het begrijpen.
De kamer was met een dreigende onevenwichtigheid geslagen. Prosinsky daarom
stond op, zei eenige vriendelijkheden, die als herinnering klonken, liet zich toch nog
zwierig door Marjan in zijn beige jas helpen, dankte moeder met twee handen om
de hare.
Esther hield zich in een onoverwinbare huilbui achteraf. Haar handen gingen mat
tusschen 't brooze porcelein heen en weer. Dan, terwijl de familie reeds in den winkel
gedrongen was, stond hij plotseling achter haar en zeide, heur diep in de oogen
kijkend. ‘Ik zal U toch nog wel es hooren, juffrouw Esther, want die bescheiden
meisjes...’ (hij klakte met zijn vingers), ‘kom U belooft het me, - ja?’ - Esther voelde
de tranen kroppen in haar keel. Ze wilde zeggen, dat ze hem alleen nooit iets zou
kunnen weigeren. Haar stem haperde. Hij boog zich nog dichter over haar heen; zijn
adem streek langs haar wang. Hij fluisterde. ‘Ik verwacht heel veel van U, ik ben uw
vriend’. Dan was hij weg. Zij stond in een kolk van duizeligheid. Haar vader trad de kamer
weer binnen. Ergens zeide hij ‘Ik heb nog al wat aan je, daar geef je je dochter,
godverdomme, dure lessen voor!’ Haar mond vormde bevende. ‘Ja vader?’...
Maar toen ze haar moeder over eigene vredigheid beveiligend gebogen zag zitten,
welden de tranen weer aan. Zij vluchtte naar boven.
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Nu was er tusschen haar en de wereld een vloers gespannen. Daarachter schoven de
beelden van 't aldaagsche leven stiller af en aan en de geluiden temperden zich tot
refreinen, die con sordino langs haar bewustzijn gleden.
Het gebeurde wel dat ze door de glasdeur binnenkomend, 't huisgezin bij twisterig
kijven verraste. Ze kon dan niet meer als vroeger partij kiezen, maar wanneer zij
tusschenbeide kwam, was 't, alsof veel onrust zich verbaasd legde.
Ze waarde tusschen wijkende verschieten.
***
Op een avond was ze met heur moeder alleen in de kamer. Het zitten had zich moeder
nog niet in de leden genesteld want ze rukte met onevenwichtige trekjes den draad
door 't goed, terwijl ze telkens 't raam uitkeek naar boven, vanwaar scheutjes hoog
kindergepraat (de kleintjes konden blijkbaar nog den slaap niet vatten) in de loomige
avondzoelte neerdrupten.
Esther stond tegen den schoorsteen geleund. 't Fluitje van 't verliefde paar van 't
buurhuis flepte schriel naar binnen. Esther schrok recht, merkte zich door moeder
bespied, sloeg de oogen neer en maakte zich met den tegenstrevenden kater doende.
Dan als moeders hoofd weer over 't naaiwerk was heengedommeld, waagde ze 't,
met veel te hooge stem, die oversloeg, te vragen, of ze uitmocht dien avond. Ze
voelde hoe moeders aandacht zich naar haar toeschroefde; dan heelemaal gevangen
in moeders fascineerende oplettendheid wachtte ze bedremmeld en plotseling
wenscheloos. In haar gedachten zei ze 't telkens ‘Prosinsky, Prosinsky’. - Dan merkte
ze als na een langen tijd dat dit in droom was geuit en 't woord nog niet had geklonken.
Ook wachtten scherp nog moeders oogen tegen haar aan. Daarom liet zij haar glimlach
openbeven. Moeder wegademend in vergoeilijking knikte te begrijpen. 't Veerde in
Esther levendig: ‘O God, wat heerlijk!’ en onstuimig wierp zij zich tegen moeder
aan en kuste d'r wangen en d'r voorhoofd en 't weeke plekje van haren hals. Dan
haastte zij zich mantel en hoed te halen. Toen ze 't kamertje weer binnentrad nog
onwennig in die uitbundige blijdschap, zat moeder alweer als was er niets gebeurd
over 't naaiwerk gebogen; de bewegingen van haar hand waren nu niet onevenwichtig
meer. En met haar stem, die vertrouwelijk klonk, zooals 't slaan van de vele antieke
klokken door 't huis, zei ze: ‘Maar niet later dan tien uur, Es, om half elf komt vader
thuis.
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Buiten stonden de deuren van de winkels open. Ook begonnen reeds lampbelichte
binnenlevens zich van den slaperigen avond af te heffen. Een opgeschoten meisje
stoof lachend de verstilde straat op, tuurde puntig langs het trottoir en bleef dan loom
voor de vitrine dralen. Gefluit van stommelende magazijnjongens flardde uit een
hoog bovenraam naar omlaag. Maar eenmaal de winkelbuurt voorbij, had het
verstrooide vragenspel van kindmeisjes en langsslippende bedienden zich geordend.
Onder de boomen was cadans van lievende paartjes. Esther dacht ‘is 't dat, wat ik nu
beginnen ga?’ - Tot nu toe was het liefdevertoon op zomeravonden haar nog slechts
onderwerp geweest tot spot en genottelijk gegichel met Marjan. Als ze 't wel es
waagde door te denken verschoof ze dit alles naar een onbereikbaar gebied. Doch
nu vanavond voor het eerst de jongensblikken haar vergewisten dat 't kindzijn was
versleten, huiverde zij de nog blanke toekomst aan te breken.
Toen ze eindelijk het armoenge pleintje bereikt had, zag ze hem niet. Hier wapperde
nog rumoerig daglicht brokkelig tegen de schotsche huisklompen, tusschen wier
schurftige wanden 't daggeratel nog niet was gedoofd. Hierop was Esther niet
voorbereid geweest. Doch nu hij, voor ze 't heelemaal had begrepen, met opgestoken
sigaar, vanachter een affichebord vandaan kwam, schrok ze verlegen alsof hij zóó
uit 'n urinoir kwam. Hij echter, had meteen haar hand gevat en wist direct zonder
aanloopje, iets heel liefs te zeggen. Toch bleef zij angstig in de stad. Van de
schuttingen walmden stanken op haar toe. Binnen een gonzing van vliegen lag daar
op een berm vischafval te rotten. Ze schaamde zich, dat zij hièr met hem samen was.
Soms neeg hij den blos om zijn oogen dichter tot haar heen en liet zijn stem broeiiger
gulpen. Dan voelde zij een schok door haar lichaam varen en haar hart begon kwellend
te kloppen. Al spelend schudde zij dan zijnen arm van zich af en draafde voor hem
uit en riep over haren schouder weg dat hij haar pakken moest. Hij met zijn lange
jongensbeenen had haar natuurlijk dadelijk ingehaald.
Een keer, toen zij zoo vooruit gesneld was, juist als het kolenpad, dat langs molmige
keten had gevoerd, zich haaks wendde, stond ze onverwachts en nog alleen voor de
rivier. Een geruischlooze zuiverheid gleed hier vlinderlicht tegen de koelende
hemelwijdte aan en ongerept openbaarden zich de grijsgroene landen ten anderen
oever in een vanzelfsprekende maagdelijkheid. Een bleeke stem van een overgegeven
dier beefde boven wat vederig geboomte en de breede
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leegte der rivierlucht vergetend, was de klacht nu om haar hoofd.
Esther liet hare handen langs heur nog haastige lijf zakken. Er zwol een weemoed
in haar aan, dat dit speelsche toch niet prettig voor hem had kunnen zijn. Zelf had
ze het ook zóó niet bedoeld. Zij liet hem tot vlak achter zich komen. Hij legde met
een drukje zijn beide handen op haar schouders. Ze boog heur hoofd achterover en
liet zich kussen, voor het eerst; en zei ‘Ik houd toch zooveel van jou!’ Er brak een
wond geluid open. Hij klemde haar wild tegen zich aan en in de rooie donkerte van
zijn knellende omarming voelde zij hevig verschrikt zijn natten mond in de hare
boren. Zij wrong zich los, en stond te leunen tegen een telegraafpaal, terwijl haar
handen om 't schriele manteltje klemden. Het rillen schokte in haar aan, eerst kort
en afgestooten, tot het bange beven haar als een stortvloed doorhuiverde.
Hij nam 'er es op, wischte met zijn zijden zakdoek zijn verhitte voorhoofd. Dan
slenterde hij naar haar toe. Hij moest wel lang gesproken hebben vóór ze hem
verstond, want toen eindelijk kalmte in haar klaarde, (wel bleef het ijl om haar heen)
en toen ze opkeek naar zijnen mond waaruit nog de milderende woordjes vielen
‘kindje, kindje toch, melieve kindje,’ bemerkte ze dat zijn gedachten waren
afgedwaald en hij ver weg was van haar. Hij dacht... aan een ander... misschien?...
O, ze wist het, hij had zeker verdriet, daarom was dat van zooeven geweest. Ze lei
voorzichtig haar wang tegen zijn schouder en fluisterde. ‘'t Is niks, niks hoor, arme,
lieve jongen’. - Ze had zóó'n meelij met hem. Hij keek van boven op haar neer zonder
te begrijpen. Dat merkte ze niet. Maar ze haakte haren arm door den zijnen en drong
zoetjes aan om verder te wandelen.
De avond was nu onherroepelijk. Ze liepen langs dauwige uiterwaarden, waar
binnen de rimpellooze wijdten der mistzee vlerkige boomen erbarmelijk om een
bestaan schreeuwden. Daarboven schemerde een maan als pluizig bloemenzaad, dat
der bevruchting wacht. Links van den weg knikten schoven samen, gelijk goedaardig
buigende doeshonden. Soms, onder het schijnsel van een eenzaam licht, bloeide een
koolveld op, met blâren, geaderd van bloed. Tegen haar arm deinde matelijk zijn
lichaam op en neer. Zij zuchtte zwaar en 't was alsof ze den bodem van haar adem
niet kon vinden, zoo zwelgend veel gutste ter herinnering in haar aan. 't Gaf een
beklemmend gevoel. Dat hij met zulke onbehoedzame stappen door dorst loopen,
terwijl zij reeds lang hare schreden getemperd had, leek haar flink en be-
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heerscht, want ze twijfelde niet of hij voelde den avond even diep als zij. Zijn
vioolspel immers bewees haar dat!
Plotseling haastte een gramofoon door de stilte. Adam bleef staan aan den ingang
van een weg met kreupele boompjes en terwijl hij lucifers aanstreek vroeg hij, met
zijn sigaar schuin uit zijn mond, vanachter 't beschuttende holletje van zijn handen
of ze nou niet wat zouen gaan drinken. Zijn stem had het kamergeluid niet verloren.
Nu pas merkte ze hoe lang ze zwijgend waren gegaan. Ze keek nog even vluchtig
terzij naar 't zielige weggetje, dat binnen de lijdzame rust der landen nog niet
verwankelen kon. Daarlangs dus waren ze zooeven gekomen. Dan keek ze op tot
Adam en knikte.
Hij liep het boersche gelagzaaltje binnen. Zij dorst haren arm, die hij weer had
gevat, niet losrukken. Blozend liep ze langs de rijen tafeltjes vanwaar zomersche
meisjes naar d'r verschoten jurk keken. Hij was veel vroolijker geworden, nu hij
advocaat voor haar en voor zich bier had besteld. En reeds vóór dat men hun het
gevraagde had gebracht, zat hij aan de piano en donderde een gierende wals over 't
zedig gefluister van 't zaaltje heen. Hooge gillachjes ontlaadden zich. Een lepel viel
rinkelend op de planken vloer. Reeds was een slungelige jongen wakkergesprongen
en trok, dicht tegen zich aan, een rood lacherig tegenstribbelend meisje in de rondte.
Een man, die 't zweet van zijn kruin geveegd had, zette den verbranden stroohoed
weer in den nek en riep: ‘bravo!’ Esther voelde wel, dat 't mooie van den avond nu was geleden. Ze had ten slotte
toch den bodem gevonden van haar gulzig geluk. Achteroverleunend alsof ze thuis
was, keek ze naar den dans en 't was in een chagrijnige bevrediging dat ze dreinerig
‘nee’ schudde, toen een jongen haar vroeg.
Esther had de deur, die de zoldertrap verborg, achter zich toegetrokken. Daarachter
was nu het warme huisleven van haar afgesloten.
Moeder, bedrijvig in de keuken, de rosse gloed van 't fornuis over haar verhitte
gezicht, maakte iets extra's voor de gelegenheid, maar als de kinderen overdadig
rumoerend de keuken instoeiden en zeurden om rozijntjes voor de poppenkamer,
duwde zij ze, driftiger dan anders met haar pantoffelvoet (haar handen immers
schudden de sissende braadpan) 't gangetje in en plofte de deur achter hen dicht. In
hard gehuil was Gientje losgebarsten, nu ze in 't donkere portaal stond,
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waar de etenswalm dompig smoorde; maar Louwtje, die vader in de kamer ernaast,
recht achter de krant wist, draaide zich om en trok zich onstuimig op aan Marjan,
die langs hen heen geschoven kwam. Ze maakte zich ongeduldig uit zijn sterke
armpjes los. Louwtje gaf toe, opeens beteuterd, nu hij haar zoo anders zag in d'r
Zondagsche blouse met krulspelden in d'r haar, terwijl t' huis toch al naar middageten
rook. Maar Gientje begon harder te schreeuwen. ‘We willen mee in 't rijtuig, we
willen mee!’
Marjan, nu opeens verteederd trok de kinderen tegen haar borst en zóó, met haar
grove stem fluisterend, vertelde ze vervaarlijk van een gróóte, gróó-oote zaal, waar
Esje strakjes heel alleen moest spelen.
‘Voor wel honderd, duizend, millioen menschen?’ vroeg Louwtje met bange
sprookjesoogen. ‘Ja, wel voor honderd, duizend millioen,’ ademde Marjan. En terwijl
Louwtje nog in z'n eentje verwonderlijke getallen pruttelde, wierp zusje, die in
Marjan's omarming direct 't huilen had opgegeven, zich weer tegen haar mollige
boezem aan en begon opnieuw klagelijk te snikken. En Marjan, die opstond, moest
hard heur neus snuiten, nu ze aan den avond dacht.
***
Vóór Esther uit, hieven zich de treden, naar de altijd onwennige leegte van den zolder
toe. Boven, in den hoek, waar oude doozen opgestapeld lagen, kabbelde nog wat
zon; lucht van warm bordpapier broeide tegen den houten vloer. Maar in 't omhoekje
aan den anderen kant, dat zich met een verschoten-groen gordijn van 't overige
zolderdeel scheiden liet, stond de vioolstandaard, in schaduw, armelijk als bij een
verhuizing. De muziekboeken waren tegen den voet gevallen; soms trilden even de
bladen, bij 'n windje dat over de daken gevlogen kwam.
Esther drentelde naar 't raampje en leunde hare armen op het kozijn. Er lag wat
rimpelig water op 't zinken plat; een musch die zich gebaad had, vlerkte schichtig
weg bij haar nadering. Ze stond nu zoo verloren in dat andere leven, dat onbereikbaar
voor 't straatrumoer hier zijn ijlte ontplooide. 't Gerinkel en gejouw van beneden
werd in deze stilte opgezogen en viel dan tot matte klankpluizen dwaas uiteen tegen
de altijd lucht- en zonspiegelende zolderramen.
Hier was ze heengevlucht den dag dat Prosinsky haar in bedwelming had
achtergelaten en hier rakelde ze elken dag opnieuw, al spelende, de verlangende pijn
in zich op, die voor 't eerst haar leven tot zulk
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een kostbare smartelijkheid had verheven. ‘Of hij komen zou vanavond op 't concert?’
In hare gedachten herhaalde ze nog eens het heimelijk verzonden briefje, waarin
ze 't hem had gevraagd, maar ze kon het niet ten einde denken. De woorden vederden
als wolkjes uiteen en lieten de ademprangende felheid van zijn blik tot vlak tegen
haar aandringen. Dan, het hoofd gebogen, bemijmerde ze zijn lieve gezicht en 't was
haar alsof alle dingen zouden wegsmelten als dit en zij, naakt alleen, in die alles
doorglanzende innigheid zou gevangen worden. In deze gestage verwachting leefde
zij en elk geruisch en elk gebaar voorspelde haar de bijna schrijnende nabijheid van
dit groote, dat haar geworden zou.
Toen benauwde het verlangen haar zóó, dat een lichamelijke beweging haar nog
slechts uit de beklemming redden kon. Ze holde de trappen af en vond zich plotseling
tegenover Louwtje, die zijn bruine bloote knietjes gestooten had en een pruillipje
trok. Ze hief zijn betraande oogen verwonderlijk dicht bij de hare, zoodat het kind,
ongedurig, zich loswrong en hard van haar wegliep. Vader, die minder barsch tegen
haar was dan vroeger, daar zij veel studeerde en de leeraar tevreden was, klopte
stootelings de asch van zijn sigaar, schraapte en zei over moeder heen: ‘Artistenbloed.’
Niemand weerlegde zijn machtstem in 't benauwd-gedrongen kamertje.
De pauze was bijna verstreken. Er waren wat vreemden geweest en ze hadden verlegen
tegenover elkaar gestaan. Nu lag opeens de artistenkamer verlaten, geeuwerig als
een stationswachtzaal, wanneer juist de sneltrein vertrokken is. Moeder en Marjan
waren in de zaal gebleven, gelijk ze 't had gevraagd. Ze had er spijt van en wist
opeens dat valsche schaamte om moeders burgerlijke opschik haar gedrongen had
zóó te spreken. Ze voelde zich vernederd en schuldig. De bouquet witte seringen lag
op haar schoot. Haar vingers speelden zachtjes met de zijden linten. ‘Van Moeder’,
stond met stuntelige letters op 't kaartje. Haar hart had zóó geklopt toen ze 't couvert
openbrak. En een gelukscentje was eruitgegleden, dat moeder anders altijd in haar
sleutelmandje bewaarde. Ze moest wel even zachtjes glimlachen. Dan wilde ze
opspringen en toch gauw even de zaal inwippen. Maar reeds rumoerde de pianist het
kabinetje binnen en stond, onaantastbaar voor elke zwenking van gemoed, de zangeres,
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glanzend van zij, haren verstarden lach boven den benepen begeleider uit de pralen.
Esther bemerkte nauwelijks dat de directeur tot haar sprak. Ze antwoordde zachtjes
om zich niet al te zeer te schamen, nu de ander haar spel prees. Immers innerlijk
moest de zware man, die reeds zooveel jaren over zijn zelfbewuste leven had
geregeerd, haar wel bespotten. Zelfs het feit, dat ze weer op 't podium stond, waar
nu 't applaus uiteenwoei naar de wegduisterende zaalhoeken (een laatste weer
openknetterend handklappen viel nog in de zich openende stilte van boven neer,
vermocht niet haar droomerige matheid te verbreken.
Zij, het hoofd weer achterover gebogen, de mond verloren kussen onvergeten,
wachtte de zuiverende omhuiving van haren eersten klank. En er kloeg iets open en
stond voor haar, en ze zag
't Was een ochtend, jaren geleden; haar verjaardag. Vader had reeds de rommelig
intieme slaapkamer verlaten, zoodat zij zich bij moeder in bed doffelen kon en zich
genesteld had tegen 't mollige plekje van moeders schouder. Moeder, in haar armen,
die 't omvatten verstonden, had haar tegen zich aangedrukt en terwijl ze zóó samen
lagen, met hunne oogen in dien rustigen morgen, heel dicht bij elkaar, was er
plotseling een gevoel van onverliesbare vredigheid in haar aangeweld. Doch, en
opnieuw schrok haar hart op tot een onbehagelijke misnoegdheid, toen was moeder
begonnen haar speels te kietelen en was 't fijne verloren gegaan in een ruchtig gestoei,
dat schendend was. - En nu, als ze 't klaagde? Zou 't niet altijd weer hetzelfde zijn?
En haar vader, en Marjan? Ze keek de zaal in. Ja, daar zaten ze. Vader rechtop.
Beware, dat hij es ooit zich zou gegeven hebben aan het luisteren; trouwens, hij had
het druk genoeg vanavond met stram te glimlachen naar zijn bittervrienden!
Er wervelde een opstand in haar op. Ze worstelde wanhopig door een storm van
klanken heen. Dan even plotseling ebde zich alles. Haar denken verschamelde tot
een schichtig schaduwspel over 't rimpelloos wachtend wak harer verlatenheid.
Daaruit klonk gezucht uit onzichtbare monden en overklotste haar. Nóg durfden haar
vingers verder spelen. 't Dwong haar die gruwzame alleenheid met droomgroote
oogen te doorwaden. Doch de leegte, gelijk een vlucht van witte vlinders, die dood
men waande, maar die nog eens hun vleugels kleppen heen en weer, rilde huiverig
open. Ze zag die machtelooze eenzaamheid was niet de dood. Er zengde een traagzame
blik doorheen, die sterkend was. Ze gaf zich onvoorwaardelijk. De klanken streefden
hun
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verlossing, tegemoet, die verholen wenkte. Dan, o God, een schreeuwend accoord.
Ze wist: 't was om Prosinsky.
Ze herinnerde zich niet meer hoe dat zoo gauw gegaan was. 't Daverende applaus
had haar opgejaagd en inplaats van weer te keeren en nog iets te spelen, was ze van
't podium gevlucht. In 't artistenkamertje wrong zij zich los uit de handenreikingen
van den directeur en de zangeres.
En nu opeens stond ze hier in 't vale achterplaatsje, zoo maar in haar witte jurk
geleund tegen opgestapelde tooneeldecors, die halfweggezakt uit de
triestig-zeilenbeschutting tegen 'n uitgeslagen muurtje lagen te verworden, en snikte.
Want hij was niet gekomen en had haar briefje onbeantwoord gelaten.
***
Den volgenden morgen, na een nacht van zwoele droomen, toen ze later dan
gewoonlijk met kringen om de oogen naar beneden kwam, vond ze de ontbijttafel
al afgeruimd.
Het was een kille bunge ochtend. Buiten klepperde een zinken teiltje tegen de
goot, waardoor 't water voortdurend klokkend wegslobberde. Het mauwen van den
druipenden kater, die zijnen kop tegen de keukendeur aanschuurde, leek zoo
vanzelfsprekend dat niemand er aan dacht hem binnen te laten. Soms sloeg de bel
van den winkel aan. Tot in de achterkamer woei dan de lucht van natte kleeren binnen.
Moeder, die een dienbak vol oud koperen en tinnen vaatwerk voor zich had staan
om te poetsen, schudde dan bezorgd haar hoofd, bang, dat het kostbare antiek door
onachtzame klanten bespat zou worden. Zij scheen niet bij machte geweest het
gebeurde in haren gedachtensleur in te schakelen en nu ze weer zooals iederen dag
bedrijvig doende was, leek ze het concert eenvoudig vergeten te zijn. Esther vermocht
met aan den jachtigen avond terug te denken, zonder een benauwend schuldgevoel.
Nog trachtte zij zich hiertegen te verzetten, terwijl ze Gientje bij haar blokkentorens
hielp, ze wist wel dat ze de wrokkende zelfbetichting niet zou kunnen ontkomen.
Als zij binnen deze drenzerige ontmoedigdheid 't waagde aan Prosinsky te denken,
was er niets in haar binnenste, dat bewoog.
Vader kwam binnen, de kranten wijdopengevouwen voor zich uit. Zonder spreken
spreidde hij de artikels op tafel neer en wees met herhaalde vingertikjes de kolommen,
waar d'r naam gedrukt stond. Dan klopte hij haar op den schouder:
‘Daar sta je mijn kind!’ Wel even was de verwachting in haar gespannen. De critiek was
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onverhoopt gunstig en al doemde ergens ver in haar binnenste argwaan op, toen een
geestdriftig recensent haar spel als vol ware hartstocht prees, toch voelde zij zich
gevleid, tot plotseling aan 't eind van een artikel ze wakker schrok. Daar stond het:
‘- ... dat een artiste van zulk uitnemende begaafdheid als mejuffrouw de Raaf ook
gemoeds-qualiteiten blijkt te bezitten, die we bij de huidige musici maar àl te veel
missen, ik meen eene bescheidenheid, die haar zelfs afhield om bij 't stormende
applaus nog eens op 't podium te verschijnen, dit stemt ons vol sympathie voor deze
veelbelovende kunstenares.’ Als een kwade damp, gulpte nu de treiterige wrevel weer in haar op.
Dat men ook nog deze onwaarheid tusschen Adam en haar had gesteld, die heure
blanke genegenheid bezoedelde. Voor 't eerst zag ze dat voortaan leugen
onvermijdelijk werd. En dat ook zij hare argelooze spontaniteit zou moeten opgeven,
opdat ze ongekrenkt haar innigste zou mogen bewaren.
Haar vader keek haar met rimpelwaaiertjes om de oogen, glimlachend aan. ‘Nou,
wat zeg je d'rvan?’ Esther rekte zich op haar teenen, sloeg haar armen om vaders hals en drukte een
kus op diens wang. Er kwam plotseling beweging in 't kamertje. Moeder, veegde
haar handen aan haar boezelaar af en wilde mee omhelzen. Gientje schopte de blokken
om en schreeuwde: ‘- Ook jarig zijn!’ - Dan brak het in Esther samen. Bij de tafel,
het hoofd wat afgewend, - de roode streep der geraniums gloorde nog in haar
gezichtsveld - vroeg ze met matte stem of ze niet naar boven mocht gaan, ze voelde
zich niet goed. Moeder drukjes knikte van lekker es uitrusten. Ze sleepte zich de
hooge trap op. Boven in de aankante slaapkamer hing vreemde lucht, lucht; als van
een witgoedwinkel. Ze vouwde de sprei op, het haar kleeren zakken, dan lag ze,
achterover, de oogen gesloten.
Ze voelde een milderende pijn in alle leden. Beschonken beeldenherinnering
waggelden door haar denken. Nu weer de huiskamer; lucht van tabak om vaders
wang en de kriebelige beweeglijkheid van moeder. Daaromheen geroffel van vallende
blokken. Wat vreemd dat dit zooeven pas was geweest. Waarom had zij die blijdschap
geveinsd? En toch had deze als een zilte geruststelling zuiverend langs haar heen
gestreken. Zij voelde dat, door dit te lijden, zij ongeschondenst zich bewaren kon.
Esther ademde rustig in de lichte kamer. In deze onberoerde ordentlijkheid bij
ochtendlicht, leek zij haar nieuw en onbekend. Dat zij zich hier had uitgekleed,
gisternacht,
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toen zij verhit naar huis kwam, kon zij nu niet vatten. Tot twee keer toe was zij
sidderend geschrokken van de witte bouquet, die in den nacht lichtend bleef, tot ze,
droomverwemeld uit bed gewankeld was en terwijl ze de bloemen vatte om ze buiten
de deur te plaatsen, betrapte zij zich plotseling in 't donker staand, met haar gezicht
in de bloemen begraven en in een verte hoorde ze kussen, kussen... Ook nu weer
woei er onrust in haar op. Toch aanstonds zeefde het wit der wanden troostend op
haar neer, zoodat ze, in haar denken zocht naar 't gebaar, waarmee ze 't tegenover
Adam weer goed zou kunnen maken.
Terwijl ze nu aan hem dacht, onthechtte zijn beeld zich van de omgeving, waarin
ze hem had gezien. Een wijsje was er, dat haar vroeger eens had ontroerd en haar
sinds was bijgebleven. Het schoot op en omrankte zijn vaagomlijnde beeld, zich er
mee vergroeiend zooals ijsbloemen ineenschuiven. Ze voelde: ‘Nu houd ik vreeselijk
veel van hem.’ Op de trap klonk vlug gestommel van voeten. Esther wreef haar wang tegen het
kussen aan en keek met vriendelijke oogen naar de deur. Daar stond moeder, een
haastig smartelijke levendheid. Ze wreef nog eens met haar wang tegen het wit en
wachtte dan, terwijl haar neusvleugels reeds begonnen te trillen. Moeders warmte
boog zich over het bed. Achter haar schemerde Marjan's dampige gestalte in
zwalpende branding van onrust. Daaruit klonk het: ‘Nebish, nebbi-ish, wat een
ongeluk!’ - Haar moeder kuste haar en ze rook schielijk lauwe lucht van melk om
moeders borst, zooals den dag dat kleine Fieke dood was. Marjan waaierde een groote
witflakkerende courant en wilde laten zien en overschreeuwde moeders innigheid.
Esther zag dan ook: - ‘de politie deed een inval in perceel 18 van de Schreveduinsche
singel, dat in verdacht stond van ontucht.’ - Nee-Néé-éé, dat - wàs - het niet. God,
ó-ò, vlak ernaast bij Marjan's vinger: ‘Prosinsky, - Berlijn - zich doodgeschoten!’...
Alle stemmen, van moeder en Marjan en van moeder gingen opeens hard tegen
elkaar aanschervelen, luid, luider, luider! - Dan, als bij 't verstellen van een
tooverlantaarn, week het krassende schreeuwklagen naar een scherpe verte. En in
een leegte van zeker weten, dat niets was gebeurd, doofde alles dan.
Daarna redderden ze bij Esther's waschtafel, waar nog wat spelden zwierven na
den vorigen avond, zoo zag moeder, wat water in de kom en Marjan wreef hevig
huilend de polsen van de bewustelooze.
(Wordt vervolgd).
JEANNE VAN SON-WILLING.
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Droom-visioenen.
I.
Het was alsof alles om mij heen langzaam wegsmolt, alsof alles wat vroeger een
vasten, materieelen, werkelijken vorm had gehad, plotseling zéér onbeduidend, zéér
wazig was geworden. Iets was in wording om mij heen... iets... van groote,
overweldigende beteekenis. Het was alsof ik zachtjes in een levende, denkende
nevelwolk werd gehuld... een nevelwolk, die tot mij wilde spreken... en ik luisterde
roerloos, met de uiterste inspanning van mijn geheele wezen... en terwijl ik zoo lag,
geheel omvat door die wordende kracht... gleed ik zachtjes onbemerkt in een ander
bestaan. De stille woestijn lag om mij heen... dor... somber en grijs... Geen speling
van licht... geen tinteling van kleur... geen warmte... geen gloed... geen levend wezen...
En toch waren Zij daar... maar ik zag ze niet... Ik voeldezezwijgend te zamengeschaard
als de sombere boomen in eene stille natuur. Zij ademden niet... Zij bewogen niet
en toch leefden Zij in de uiterste spanning, op de Groote Kracht die in wording was...
Toen kwam het aan... waar wij allen op wachtten... eerst wazig nog steeds... toen
zwol het aan... en het was het Leed dat ons zwijgend besloop... ons neer deed kruipen
van bevenden angst... ons nederdrukte met beklemmende kracht... dat ons overgolfde
tot stikkends toe... ons wezen besloop met bittere pijn... En nog altijd groeide het
sombere Leed... en wij leden méér met wanhopigen angst... tot een doffe matheid
over ons kwam... Toen verliet mij dit beeld... de nevels sloten zich weer om mij
heen... en langzaam verrees uit dat kwellend visioen mijn tastbaar bestaan. Een
mensch was ik weer... Het visioen was voorbij... maar diep in mijn hart verklonk
nog het Leed..........

II.
En weer verzonk ik in een wakenden droom. Het geheel om mij heen zweefde stil
voor mij weg... en ik stond op een heuvel van helder groen gras... Waar ik ook tuurde...
groen, helder groen gras.Het licht was getemperd zéér streelend en zacht... en rustig.
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Blijmoedig was het mij om het hart... Daar kwamen de menschen in een zwijgende
schâar. Zij liepen tezamen... geruischloos en stil... toch spraken zij samen een
klanklooze taal en begrepen elkander... en wandelden door...
Ik stond en ik blikte naar hen die daar kwamen, alléén op den berg van helder
groen gras... Ik wilde hen roepen... Maar mijn stem kon niet spreken... ik wilde hen
hooren... maar ik kon hen niet begrijpen. Ik boog tot hen neer, maar ook dit mocht
niet baten. - En dichter en dichter verdrong zich de schâar... steeds wandelend...
steeds zwijgend... den heuvel voorbij... Hoe stil was het daar op het helder groen
gras..! Toch leefde daar alles maar ik leefde in niets. Toen gevoelde ik langzaam de
Eenzaamheid komen... niet kwetsend... niet pijnend, maar lijdend-intens. Niet één
die mij wenschte... mij trachtte te begrijpen... niet één die mij zag en met mij wilde
zwijgen... Soms zag ik twee oogen die stil naar mij zagen... maar ik wist dat zij
blikten... niets ziende, niets vragend.Toen zweefde dit heen en ik zonk in een slaap... verkwikkendstil- rustig... tot ik
ontwaakte.-

III.
Ik droomde alweer na een woelend kort slapen een beeld... dat te leven, te worden
begon. Ik stond op een plein heel alléén en verlaten - een plein van mijn stad, van
mijn woning niet ver. In uiterste spanning van angst en van vreezen wachtte ik steeds
op een kracht... van een macht onbegrensd. Van verre, héél verre vluchtten dringende
scharen wanhopige menschen in eindloos gedrang... en renden waanzinnig en joegen
wild, razend, vooruit... altijd voort en elkander voorbij. Daar deinde tot mij op
onzichtbare golven een sombere vloed... als een naderende zee. - Zij sloop duistervloeiend, geruischloos en kleurloos en steeg zwijgend hooger... zich vormend om
mij. Ik zag op dit alles in droefheid, gelaten,... waar het op mijn voeten wild schuimen
nu ging. Een wasem steeg op en verstikte mijn adem... verwischte het plein... al het
leven om mij.
En ik zag op die golven wreed krullend en dampend... die golven die zwegen in
eindlooze macht... en ik weet nu met smart al hetgeen ik ontwaarde... mij omwelde
het bloed dat de aarde zou drenken....
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IV.
Ik sliep... Uit mijn droom sloop een wazig grijs beeld... toen scherper omlijnd van
herkenbaren vorm. Ik stond op de grens van ons Noordelijk land... dicht... dicht aan
de grens. De zwijgende menschen in oneindigen vloed drongen stil om mij heen als
een golvende zee... Steeds stroomden zij aan... en stil langzaam voorbij. Zij spraken
geen woord... doch intens was hun lijden... en diep in mijn hart rees het Medelijden!
Zoo zwart was die schâar... zoo wanhopig... zoo bleek... en toch drongen zij voort
zonder klacht drukkend stil. Ik was niet alleen, want een lief menschelijk wezen
stond achter mij steeds... half weifelend... strevend... ‘Het Leed dat Gij ziet... dat
moet worden gedragen. Een ieder moet torsen zijn zwaar drukkend kruis. Verzwak
niet uw kracht door een andermans Leed’... En terwijl ik zoo sprak in die klanklooze
taal tot Haar die mij lief was... verrees uit het Leed van die sombere schaar een fijn
droomerig beeld. Eerst zag ik ontplooien... een wit- deinenden sluier... die langzaam
zich strekte... loodrecht tot een scherm... Toen verkleurde het wit tot een levend
gelaat, zich scheppend, al denkend, tot herkenbaren vorm... Eerst zag ik de trekken
van ernst somber lijnen... toen de oogen... groot, stil... van oneindig diep lijden. Op
Het Hoofd zag ik nu een omklemmende kroon... van scherp stekende doornen... een
zwaardrukkende kroon... Toen vulden de oogen van ontelbare smart zich langzaam
met tranen, die heel groot en heel stil bevend neertrilden... onhoorbaar... in grensloos
zwaar lijden...
Toen hulde een nevel dit smartbeeld van tranen... ik zag nu niets meer... en ik kon
ook niets vragen!...
RHODA.
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Buitenlandsche literatuur.
‘Georgian Poetry’, 1911-12
‘Georgian Poetry’, 1913-15
‘Georgian Poetry’, 1916-17.
London, The Poetry Bookshop, 1912-17.
Misschien toevallig, maar opvallend zeker, is de bijna gelijktijdige verschijning, in
drie literaturen, van ‘periodieke’ bloemlezingen uit het werk van jongere dichters.
voor wier verzen thans een publieke belangstelling verwacht wordt, welke in de
romantische nadagen onzer grootouders voor het laatst in hunne ‘Muzenalmanakken’
gesproken scheen te hebben. Zou het de derde generatie werkelijk gegeven zijn, het
einde te zien van het diskrediet der dichtkunst?
‘Georgian Poetry’: de titel spreekt van het vertrouwen in herleving van glorieuse
tijden. ‘We are at the beginning of another “Georgian period” which may take rank
in due time with the several great poetic ages of the past’. Zóó zegt het voorwoord
op het eerste vervolgdeeltje der bloemlezing, welke voor de jongere Engelsche
dichtkunst hetzelfde beoogt als GRESHOFF's ‘Jaar des dichters’ voor de
Nederlandsche, en KAEGI's Anthologie voor de jongere Duitsch-Zwitsersche lyriek.
Deze bundels en vervolgbundels brengen verzen van de jongeren. Niet met de
bedoeling der bloemlezingen voor schoolgebruik der groene-, of om te dienen als
examen-phantoom voor de rijpe jeugd. Er steekt in deze ‘periodieke’ bloemlezingen
iets van een manifest der jongeren. Een manifest, dat zoo ongeveer hierop neerkomt:
wij staan met onze kunst buiten noch boven onze tijdgenooten, wij willen gelezen
blijven, en wij willen zelfs het den onwennigen gemakkelijker maken tot onze verzen
zelf te komen. ‘Few readers have the leisure or the zeal to investigate each volume
as it appears; and the process of recognition is often slow’, zegt de Engelsche
verzamelaar-uitgever met een duidelijkheid waaraan niets ontbreekt.
Is deze ‘wending’ op zich zelf al interessant te beleven, een verrassing is de
gelijktijdigheid dezer teekenen, waarvan men op dit oogenblik nog nauwelijks en
vaag verband en verklaring weet.
***
Tegen bloemlezingen is het nogal eenvoudig een reeks van bezwaren op te roepen.
Per slot zijn zij iets als het ‘spectacle coupé’ waarmede de operatroep het speelseizoen
besluit; met dit verschil, dat het ‘spectacle coupé’ der bloemlezing niet eens aan het
eind, maar aan het begin van 's lezers leesseizoen komt. Eenig afgerond oordeel over
een schrijver mag men zich uit een bloemlezing niet vormen, en nauwelijks is het
geoorloofd
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uit een verzameling verzen als de ‘Georgian Poetry’ te trachten een beeld te
ontwerpen van de tendenzen der jongere Engelsche dichtkunst, waarin de laatste tien
jaren een buitengewoon merkwaardige herleving en vernieuwing brachten.
En toch: het is zoo verleidelijk den beginnenden lezer in deze bundels op
gemeenschappelijke neigingen te wijzen: den trek bijvoorbeeld van verre, van
exotische landen, dien eenmaal ook de prille romantiek heeft gekend.
Far are the shades of Arabia,
Where the Princes ride at noon,
'Mid the verdurous vales and thickets,
Under the ghost of the moon,
And so dark is that vaulted purple
Flowers in the forest rise
And toss into blossom 'gainst the phantom stars
Pale in the noonday skies
Sweet is the music of Arabia
In my heart, when out of dreams
I still in the thin clear mirk of dawn
Descry her gliding streams,
Hear her strange lutes on the green banks
Ring loud with the grief and delight
Of the dim-silked, dark-haired Musicians
In the brooding silence of night
(WALTER DE LA MARE.)

En daarnevens: de liefde voor het eigen land, het vertrouwde, het goede.
Black in the summer night my Cotswold hill
Aslant my window sleeps, beneath the sky
Deep as the bedded violets that fill
March woods with dusky passion. As I lie
Abed between cool walls I watch the host
Of the slow stars lit over Gloucester plain,
And drowsily the habit of these most
Beloved of English lands moves in my brain,
While silence holds dominion of the dark,
Save when the foxes from the spinneys bark.
I see the valleys in their morning mist
Wreathed under limpid hills in moving light,
Happy with many a yeoman melodist
I see the little roads of twinkling white
Busy with fieldward teams and market gear
Of rosy men, cloth-gaitered, who can tell
The many-minded changes of the year,
Who know why crops and kine fall ill or well;
I see the sun persuade the mist away,
Till town and stead are shining to the day.
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....
And now the valleys that upon the sun
Broke from their opal veils, are veiled again,
And the last light upon the wolds is done,
And silence falls on flock and fields and men;
And black upon the night I watch my hill,
And the stars shine, and there an owly wing
Brushes the night, and all again is still,
And, from this land of worship that I sing,
I turn to sleep, content that from my sires
I draw the blood of England's midmost shires
(JOHN DRINKWATER.)

En de liefde voor de goede dingen in het leven, de innige, de eenvoudige.
I have been so great a lover filled my days
So proudly with the splendour of Love's praise,
The pain, the calm, and the astonishment,
Desire illimitable, and still content,
And all dear names men use, to cheat despair,
For the perplexed and viewless streams that bear
Our hearts at random down the dark of live.
....
These I have loved.
White plates and cups, clean-gleaming,
Ringed with blue lines, and feathery, faery dust;
Wet roofs, beneath the lamp-light; the strong crust
Of friendly bread, and many-tasting food;
Rainbows, and the blue bitter smoke of wood,
And radiant raindrops couching in cool flowers;
And flowers themselves, that sway through sunny hours,
Dreaming of moths that drink them under the moon;
Then, the cool kindliness of sheets, that soon
Smooth away trouble; and the rough male kiss
Of blankets; grainy wood, live hair that is
Shining and free, blue-massing clouds, the keen
Unpassioned beauty of a great machine;
The benison of hot water, furs to touch;
The good smell of old clothes; and other such The comfortable smell of friendly fingers,
Hair's fragrance, and the musty reek that lingers
About dead leaves and last year's ferns...
(RUPERT BROOKE.)

Bij zoo menige der jongeren de behoefte zich te concentreeren; filosophisch, mystisch,
zich te bezinnen op het wonder van Dood en Leven. Een enkel vers, dat van William
Blake kon zijn:
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A flower is looking through the ground,
Blinking at the April weather,
Now a child has seen the flower.
Now they go and play together
Now it seems the flower will speak,
And will call the child its brother But, oh strange forgetfulness! They don't recognize each other.
(HAROLD MONRO)

En wonderlijk: geen liefdes-verzen bij deze jongeren! Een enkel vers, dat van passie
zingt: hoe onpersoonlijk en ingehouden echter:
When Beauty and Beauty meet
All naked, fair to fair,
The earth is crying-sweet,
And scattering-bright the air,
Eddying, dizzying, closing round,
With soft and drunken laughter,
Veiling all that may befall
After - efter Where Beauty and Beauty met,
Earth's still a-tremble there,
And winds are scented yet,
And memory-soft the air,
Bosoming, folding glints of light,
And shreds of shadowy laughter.
Not the tears that fill the years
After - after (RUPERT BROOKE.)

***
En plotseling is daar in deze jonge wereld van bezonnenheid en melodieuse frischheid:
de Oorlog.
De tweede en de derde vervolgbundel brengen de verzen van de jongeren die aan
het front streden en daar zoo felle indrukken kregen van het wreede nieuwe.
Het is in het Christmas-number van ‘The Bookman’ van 1917, waarin men de
anthologie, met korte levensbeschrijvingen en portretten, zoeken moet van de jonge
dichters die reeds ‘ergens in Frankrijk’ gesneuveld zijn. Maar ook in de ‘Georgian
Poetry’ vindt men oorlogsverzen, waaronder ook het reeds klassieke vers van RUPERT
BROOKE: ‘If I should die....’
Mij heeft het volgende bizonder getroffen door zijn stalen scherpte:
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The kiss
To these I turn, in these I trust,
Brother Lead en Sister Steel
To his blind power I make appeal
I guard her beauty clean from rust.
He spins and burns and loves the air,
And splits a skul to win my praise;
But up the nobly marching days
She glitters naked, cold and fair.
Sweet Sister, grant your soldier this,
That in good fury he may feel
The body where he sets his heel
Quail from your downward darting kiss.
(SIEGFRIED SASSOON).

En van denzelfden het bittere:
The Bishop tells us ‘When the boys come back
They will not be the same; for they'll have fought
In a just cause they lead the last attack
On Anti-Christ, their comrades' blood has bought
New right to breed an honourable race.
They have challenged Death and dared him face to face.’
‘We're none of us the same!’ the boys reply
For George lost both his legs; and Bill's stone blind,
Poor Jim's shot through the lungs and like to die;
And Bert's gone syphilitic, you'll not find
A chap who's served that hasn't found some change.’
And the Bishop said. ‘The ways of God are strange!’
H.E. GREVE.
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Literatuur.
Geerten Gossaert Experimenten, C.A J. van Dishoeck 1916.
Annie Salomons: Nieuwe Verzen, Mij. voor Goede en Goedk. Lect. 1917.
Herman van den Bergh. De Boog, J Ploegsma 1917.
M Nijhoff: De Wandelaar, W. Versluys, 1916.
* * * Nieuwere bundels van René de Clercq
I
Schijnbaar elkaar even vreemd als menschen elkaar in dit leven kunnen zijn! En toch,
de keuze was zeer opzettelijk!
Er is iets in hen allen, dat on-gewoon is, iets dat van het leven meer vraagt dan
het geven kan.
Het was de vers-kunst sinds het jaar 1880, die het leven onder-ging; het is der
jongeren kunst, die het hartstochtelijke leven van ‘de Daad’ dwingt in hare
weerspannige strophen.
En het is de bittere winst van het levens-aanvaarden, die wij op het melancholieke
scepticisme en cynisme behaald hebben.
Denkbeelden had hij aan zijn tred gebonden;
boven hem wapperde extaze als een vlag.
met een lach om den noodkreet der vagebonden
stapte hij zingende naar den jongsten dag,
den dag dat hij het vermetel vuur zou voelen,
straalarmen rondom zijn ondergaande vleesch,
dat, vloeibaar, het lot hem kwam omspoelen,
gaten invretend van venijn en vrees1).

Voor hen is de kern der 80er kunst, niets anders dan een ornamentspel van zeer zuiver
aangevoelde woorden; de fijn-zinnige combinaties nemen zij over in de strophen
hunner denkbeelden2).
De bergen jubelden - voorjaarsfregatten,
flakkrende zeilree aan 't anker dat deint toortsboomen wilden zijn schouders vatten,
door heel een wereld werd hij gedodijnd:
doch had hij denkbeelden al aan zijn tred gebonden,
toen hij stapte, zijn wil tot weg, een vuur tot baak,
kierde hem het lijf ook in duizenderlei monden
- hij zweeg van zijne liefde en van zijn taak. -

1) Herman van den Bergh: De Boog
2) Idem
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Een vorige keer1) had ik in een beknopt, algemeen artikel reeds de gelegenheid er op
te wijzen, dat eene algemeene menschen-liefde tot taak geworden was. Frederik van
Eeden, in zijn ‘Lied van Schijn en Wezen’ zong reeds:
Vest U intijds een rigtstaaf en een wet! Vind, eer ge in storm van zwaarmoed ligt versmeeten,
Uw hoog houvast, uw wijze van gebed
Om even hoe Wel mag 't ook bidden heeten
beproefd in nood en nimmer onverhoord,
als zich mijn geest verankert aan den keelen
van 't sterk en zuiver, schoon vervlochten woord

Hiermede is de laatste strophe van het hierboven aangehaalde gedicht feitelijk
ingeleid; de evolutie heeft zich met al hare wisselvalligheden in Frederik van Eeden
voltrokken.
Ofschoon slechts los met dit overzicht verbonden, is het m.i. hier een te duidelijk
moment om niet even op de beteekenis van Frederik van Eeden in te gaan.
Nog altijd geldt hij voor ‘de dichter van Kleine Johannes I en Enkele Verzen’,
maar zou voor een groeiend dichterschap grooter miskenning, dieper vernedering
bestaan, dan het meewarig schouderophalen over zijn later werk?
De Tijd is voorbij, dat wij met eene Schartensche nauwgezetheid in ieder vers het
mes der anatomie zetten, een dichter, die iets te zeggen heeft, men lette op de
gecursiveerde woorden, beschouwen wij als mensch.
Daarom zou over van Eeden gezwegen zijn tot nu toe; al het voor sommigen
sensationeele werk, krijgt eerst thans voor ons die beteekenis, welke het voor den
dichter reeds lang toekomt.
En zoo is hij thans de representant van het tijdvak 1895-1915. Zijn lied heeft nog
de fijne, geciseleerde luxe zijner groote neven-dichters, Kloos en Gorter; zijn liefde
kende de ijle klaarte van een Boutens; zijn Lied trilde dieper van het leed der massa.
De massa, het schrikbeeld der tachtigers, het bewonderde ideaal van Henriette
Roland Holst c.s. Die brute massa-liefde was het die de nietfel-sociale dichters ook
nog in de twintigste eeuw tot een schraal egocentrisch leven voerde.
Maar2);
- - - Fel stond aan zijn slapen de
verbijst'ring die bonsde, hijgend en vaal
Haat schroeide hem den mond, haat tegen gewapende
massagebaren - - een kwaal!

1) ‘Groot Nederland’,.... no. 1918 (Wordt eerlang geplaatst. Red)
2) Herman van den Bergh: De Boog.
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klonk het lied van Herman van den Bergh, en nog trotscher klonk het1):
‘Enkelingen laaien als zwavelflambouwen,
vol van geel doel hunner oogen schijf;
enkelingen worstlen, menigten vertrouwen,
ontkrachtend elkander door 't aanzijn van het lijf;
Enkelingen zijn macht, menigten verzwakking
daar 't wezen in de groep ten onder gaat, groot is de Eenheid ziel vindt, in zich, dekking,
maar nevenziel maakt de eigene renegaat;
Zooals levens zich voelen het leven bekorten
wanneer over moerassen doodslucht glijdt:
het riekt bederf in 't dringen der kohorten - er is geen ras dan de persoonlijkheid!’

zoo terugkeerende tot de Goethiaansche regelen
Hochstes Gluck der Erdenkinder
Sei nur die Personlichkeit!

Zoo is dan thans de oplossing dier ego- of altruistische richting gevonden.
En geheel onverwacht zingt Geerten Gossaert2):
Wijs is, wie zonder wederstreven
Gelaten zijn geluk ontzegt,
Want wat het leven heeft gegeven,
Ontneemt het naar zijn heilig recht...
Maar werwaarts ons het lot te morgen,
Ver in de wereld, dringt en drijft
Al wat aan Liefde is geborgen
In 's harten schatvertrek: dat blijft!

Minder hartstochtelijk, maar niet minder overtuigend, minder rhetorisch (in goeden
zin!), maar niet minder zuiver van dictie, zegt hier Gossaert, wat Herman van den
Bergh in ‘De Boog’ ook demonstreert.
Er zijn critici geweest, die tegen den titel ‘Experimenten’ bezwaar maakten, maar
hoe zou de dichter een beter aanhef voor zijne bewustzoekende verzen ooit kunnen
kiezen3)?
In volle hartstocht vloeit het leven weg:
Een wrak, verlaten, ten halve bedolven
In het maanlichtbeglansd emeralden azuur,
Dat in laatste agonie, boven 't graf van de golven.
Naar den hemel vervlucht in een passie van vuur!

1) Herman van den Bergh: De Boog
2) Experimenten.
3) Idem.
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Zóó ons hart. Naar den droom van ons leven begeerend,
Boven diepten des doods nog in purperen pracht
Van laayend verlangen zich langzaam verteerend
In de eenzame uren der eindlooze nacht

II
Het is eene rijke weelde van muziek, die de poezie van Gossaert hier heeft, al is zij
niet zoo zwaar van symphonie als ‘De Boog’.
De herleving van sinds lang verloren perioden danken wij hem. Dit op zich zelve
heeft zijn kunst tot iets zeer waarde-vols gemaakt, het is de expressie, die weer uit
zijn eigen wezen gesproten is.
Het was de prenterige Christelijke Kunst, die ons met een medelijdend lachje wars
deed zijn van alle ‘vrome’ kunst, nu wij in den ‘Verloren Zoon’ het heftig levende
beginsel van het eigen leven weerom vinden, zijn we weer overtuigd, dat Christelijke
Kunst, mits zij bouwt op de grondslagen sinds het jaar 1880 gelegd. mogelijk is en
dat voor een oprecht kunstenaar evengoed de inspiratie gevonden kan worden in het
oud-bijbelsche verhaal dan in de woelingen van het moderne leven.
Wel experimenteert Gossaert nog, maar op eéne zoo schoone wijze, dat wij er de
directe schoonheid van ondergaan.
Het is eene volmaakte techniek en een episch-sterk plastisch vermogen, dat zijn
werk zoo krachtig maakt.
Het was niets nieuws van gedachte, dat in:
Wijs is, wie zonder wederstreven
Gelaten zijn geluk ontzegd,

uitgedrukt werd, maar het was de volmaakte langzamer-klinkende stelligheid der
slotregels, die bijzonder waren.
Al te eenvoudig is mij het aanschouwen der onmetelijke Oceaan; in ‘Thalatta’
lijkt de dichter in dit opzicht te ver gegaan, het beeldend vermogen schiet te kort bij
de hooge muzikaliteit.
Het bijtende sarcarme van 's levens hoon wordt bij bij deze dichter getemperd door
het vaste vertrouwen eener Christelijke Wereldaanschouwing.
Sterk valt dit levens-optimisme in laatste instantie wel op wanneer een vergelijk
gemaakt wordt met de hardvochtig-troostelooze poezie van A. van Collem1): beide
voelen zij het grootsche gebaar, maar Gossaert keert tot een classicisme, dat Villiers
de l'Isle Adam en Leconte de l'Isle nabij komt, terwijl van Collem in zijne verzen de
herinnering wekt aan het ‘Achterbuurt’ werk van Piet van der Hem.
Als sociale dichters staan m.i. echter beiden in dezen tijd.

1) Liederen van Huisvlijt.
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III
Sappho, Isoude en Maria Magdalena zusterlijk tezamen in de ‘Nieuwe Verzen’ van
Annie Salomons!
Mocht in de inleiding van deze bespreking haar naam niet voorkomen, het was
omdat zij niet de draagster is van zeer bepaalde denkbeelden.
Het is de Gorter-sche woord-liefde, welke ook haar nog aan de oude school bindt.
Maar, en dit is haar verdienste, zij zoekt de eigen uitingswijze voor haar eigen
ontroeringen zonder te vervallen in hetgeen van den Bergh eens terecht noemde
gliché-kunst.
Het is wel alles het zelfde:
Ik weet niet of ik van je houd!
Maar jij houdt niet van mij!

Het zijn de zacht-mijmerende regels van Hans Koldewijn, die bij de lectuur dezer
verzen gewekt worden.
O, ik kwam niet, omdat ik u nu vertrouw,
En niet, omdat mij de liefde verblindt
Tot den waan, dat uw wezen zich wijzigen zou
Maar ik sta voor uw poort als een hunkrend kind,
Dat de schaamte voorvoelt om haar schande en berouw,
En dat toch de kracht tot ontkomen niet vindt

Toch mist haar werk eenige qualiteiten, de alzijdige grootheid eener antieke liefde,
welke zij zoo graag bezeten had, leeft niet in deze verzen: zij is om het zoo maar
eens te zeggen nog te individualistisch (in engeren zin). Hare Isoude-zangen hebben
niet dat diep-ontroerende, dat grootsch eenvoudige wat Bédier weer in zijn ‘Tristan
et Iseut’ vermocht te geven.
Er is, en dit heeft zij met Nijhoff gemeen, eene fatalistische opvatting in fellen
strijd met den drang tot leven, waarin bij Annie Salomons wellicht een na-zingend
berusten, bij Nijhoff eene zeer persoonlijke houding het slot-resultaat is.
De nacht is stil, niets dan het droeve lied
Uitleven
of verstromplen en verstijven.
Ik hef de hunkerende handen niet
Mijn lief, wij zullen beide eenzaam blijven.

O, dit Hollandsche, dit beperkende! Laat toch liever het leed der miskenning over
ons komen, dan dat we langer zelve de trage conventie aangeven. Het is van onze
scrupuleuze klein kunst, dat de invretende chronique scandaleuze uitgaat! Uitleven,
dat ieder onzer zijne eigen moraal stelle ('t zal er niet slechter om worden!).

IV
In het overzicht der ‘Jongeren’ en in het begin van deze kroniek
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vond ik gelegenheid om op Herman van den Bergh te wijzen. Zijne beteekenis is
nog het grootst. - al wordt hij, publiceerend in ‘Het Getij’ nog niet naar waarde
geschat, - waar hij zijne sterk-gebouwde ‘Studien’ geeft. Even als Kloos in 1885,
handelt van den Bergh thans: zijne verzen geven de schitterende bevestiging van de
verkondigde theorièn.
Zeer sterk is b.v. de bouw van het volgende vers:
Niet ik alleen, ook Dag is loom
de boomen schreien
het duister op den bruinen zoom
van de valleie.
Dit is dezelfde nacht, die ook
mijn handen koelde,
toen 't eerste licht in mij ontlook
en 'k nauw het voelde.
Het is dezelfde nacht, die zonk,
toen ik de zachte
bevangenheid van sluimer dronk
en wachtte, wachtte,
den mond droog van verlangen tot
dit leedgetijde,
waarin een wereld zingt, een God - of geen van beide'...

Wat wij bewonderen: de geniale geweldigheid van zeggen, het is alsof de dichter
nimmer geweifeld heeft welk woord, welke wending voor zijne wel-overwogen
strophen neer te schrijven.
Toch, de rijmen verzwakking/dekking, in tevoren aangehaalde strophe, zijn mij
alles behalve aangenaam, maar een goed, groot-willend dichter kan men zulke kleine
feilen van tijdelijken aard wel vergeven.
Of deze verzen veel gelezen zullen worden, ik twijfel er aan, het zacht-lyrische is
nog steeds preferent.

V
‘Pallieter’ van Felix Timmermans en ‘De Wandelaar’ van M. Nijhoff, ziedaar de
twee uitersten van het jaar 1916!
Timmermans in hartstochtelijke extaze voor de goede vreugde, die des evens is;
Nijhoff met wild-begeerig verlangen naar de weelde, die hem niet geworden mocht.
De dichter ziet de teederheid van zijne groote liefde tot wreede werkelijkheid
keeren. Het zachte gelaat van Novalis bij kaarsen-schijn, de ontroerende fijnheid van
een boer en zijn vrouw op den dood-stillen akker, de melancholie van den
wegvliedenden avond en de kille ontnuchtering na den doordroomden nacht: z leven
wederom in zijne wonderlijk-suggestieve verzen.
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Het is door velen opgevat alsof met de 80er school ook het subjectieve element uit
onze poezie verdreven was, het uiterste der 90er jaren had zich zelve overleefd.
Toch, M. Nijhoff bewijst het, evenals de vrijwel eenstemmig bewonderende pers
(uitgezonderd ‘Onze Eeuw’ en ‘De Tijdspiegel’), is er gebleven de waarde van den
zeer gevoeligen zin.

Lente
De boomen bloeien nu het lente werd,
Fonteinen wit hun bloesems in de tuinen
De straten buigen zich tusschen arduinen
Stoepen. De wereld heeft een zwijgend hart.
Nu zingt het nieuwe leven in mijn hart,
En ruischt het waaien door de jonge kruinen,
En van de daken juicht het luid bazuinen Toch lacht God niet, de oneindigheid is hard.
Lente! - Het lich stroomt over stille menschen.
O zie de boomen en hun duizend loten!
Hoor, stemmen die op 't water beurt'lings zingen Een groote stilte scheidt mij van de dingen,
Die rondom vast staan, of zich rond me in groote
Dansen bewegen van vreemde cadenzen.

Wat er van dezen dichter worden zal? Laat ons hopen, dat het meer is, dan een innig
probleem. Elk oordeel is thans - één bundel is geen gansch oeuvre hier! - min of
meer voorbarig.

René de Clercq 1 Terwe, Een verhaal in Verren, S L. van Looy, Amsterdam
1916.
2. De Vlasgaard, als 1;
3. De zware Kroon, verzen uit den Oorlogstijd; C.A. J van Dishoeck,
Bussum 1915.
Toen ik ‘Van Aarde en Hemel’ in dit tijdschrift besprak1), heb ik mij geheel onthouden
van critiek in zake de ‘Vlaamsche Questie’. Thans nu het zuiver letterkundige overgaat
in het historisch-politieke, dunkt het mij niet verkeerd de aandacht op enkele dingen
te vestigen:
1. Is het voor ons Hollanders moeilijk om ons in dit geval critisch uit te laten. De
gemoederen zijn te veel bewogen, de belangen zijn

1) Jaargang 1916.
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soms zoo materieel of van zoo'n gering allooi, dat wij oude letterkundige
vrienden niet meer herkennen;
2. Het is ontegenzeggelijk waar, dat wij in de eerste opwinding wel wat al te
Vlaamsch-gezind werden. Werk van een' Vlaming was goed omdat het eens
Vlamings was;
3. Zijn wij ‘het koele verstand’, volgens René de Clercq, thans weer tot onze oude,
klassieke nuchterheid terug-gekeerd, waardoor onze besprekingen thans véél
rustiger lijken, dan voor enkele jaren terug.
René de Clercq heeft gekozen, hij is gegaan als Professor aan de nieterkende
Vlaamsche Hoogeschool te Gent.
Hij is gegaan en heeft ons gelaten: de drie bovengenoemde bundeltjes, een bundel
‘Uit zonnige Jeugd’, waarover de dichter mij - na mijn critiek in ‘Den Gulden
Winckel’ - berichtte, deze reeds voor 17 jaren geschreven te hebben, de bundel ‘Van
Aarde en Hemel’ en het groote gedicht in ‘Onze Eeuw’: ‘Tamar’.
Zoowaar niet weinig! Met véél-sprekende glorie oreerde René daar dan ook over
op zijn ‘Nederlandsch Verbond’-vergaderingen.
Het publiek hoorde naar zijn explicaties, zag hem de dichterlijke haren en de
revolutionaire baard hand-kammen, applaudiseerde en de critische croniqueur, dacht
aan rhetoriek.
Jalouzie sprak René terloops en hij ging verder over zijn eigen wereld-vizioenen,
zijn grootsch epos, zijn ‘dichter van het Vlaamsche Volk’.
Wij hebben toen maar gezwegen en de nieuwe bundeltjes heel lief gevonden
(Herman Middendorp sprak in ‘De Tijdspiegel’ zelfs van honneponnig en poeteloerig).
Nu mogen we wellicht weer heel oprecht zijn, we behoeven ons niet meer te
geneeren.
De Vlasgaard.

De Zaaier
De zonne zat van over 't zwarte bosch,
Op 't lage veld heur bundels goud te gooien,
De teere korrels wiegden luw en los
En duizend botten barstten uit hun plooien.
Hel, door den naakten open dorentuin,
Blonk weer de wei vol tint- en tintelingen,
Met koeien, bont van wit en rood en bruin,
Die goedig grazend door de grassen gingen

Willem de Mérode verweet mij eens (naar aanleiding van mijne bespreking zijner
‘Gestalten en Stemmingen’ in dit tijdschrift), dat ik slechts buiten verband aanhaalde
en iemand daarmede ‘afmaakte’, maar heusch, wantrouwig geworden lezer, dit zijn
de eerste 8 regels.
Wilt ge nog zoo iets moois hooren? Ik ga door (regel 9 c.s.)
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En bloote grond lag, tusschen al dat groen,
Nog hier en daar een strepe lands te smachten
Naar zaad cn groeite om lachend mee te doen
In 't groote ontbinden van de jonge krachten
Daar wrocht nu Dolf,

Ge ziet het wordt er niet beter op. Lezen we eens en letten op de plassiek en het
rhythme van deze eerste bladzijde, dan zien we een zatte zon, die geen stralen meer
wil gooien, wij zien tint- en tintelingen (naar de afkortingsstreep te oordeelen
tintelingen en tintelingen) en koeien die goedig grazend door de grassen gingen. Dan
in ons tweede deel, grond, die smacht om lachend mee te doen, ontbinden van krachten
en een wrochtende Dolf.
Wij zien, Dr. René de Clercq, wij zien niets. Gij vertelt in trage, rijmende regels
op valsch-beeldsprakige wijze gewone dingen.
Het is niet ‘aardig’ om mij weer beknopt van U af te maken, maar heusch ‘qualiteit’
is toch ver, 't is alles zoo vlak, zoo vlak.
Ook Joannes Reddingius waarschuwde in ‘De Nieuwe Gids’ voor de vooze
beeldspraak. Over het ‘verhaaltje’ spreek ik maar niet, 't is een min of meer
sentimenteel gebeuren te lande.
Terwe.
Alles wat van ‘De Vlasgaard’ gezegd is, geldt ook voor dit bundeltje. Evenals
Herman Middendorp (in De Tijdspiegel), denk ook ik weinig dichterlijk over dit
Vlaamsch.
Nu landsman, luister Eerst het waar en hoe
Van mijne boersche eenvoudige vertelling.
De streek lichtheuvelt naar het Westen toe;
En waar de sperren kruipen langs de helling,
Daar ligt boer Naestens hof, een breed gedoe.
De smidse duikt zich in de diepe delling*)

Commentaar is overbodig. Het is moeilijk een ‘buitenstaander’ duidelijk te maken
waarom het een of andere werk mooi is, maar er behoort toch niet veel kunstgevoel
toe om de kleurlooze taal hier te onderkennen.
Stierf in ‘De Vlasgaard’ onze held door sluipmoord, hier is het slot blij-zingend:
En van den kouter, vloog met allerlei
Goe nieuws, een praatziek windeken in de elzen

Kouter beteekent bij ons ploeg-schaar, wellicht in Vlaanderen ook, al heeft dit object
van René de Clercq woord-spelende neigingen!
Wat de bundel aantrekkelijk maakt (behalve dan den naam van den Vlaamschen
Dichter), de liedjes: ‘Wie zal er ons kindeken douwen’,

*) Cursiveering van den schrijver dezes.
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‘Heerlijke Terwe’ en nòg enkele. Aardig is het destijds in ‘De Nieuwe Amsterdammer’
verschenen:
Diep in het koren
Daar gaat er een lied,
Die 't niet wil hooren
Die luistere niet.
Griet hing aan Doren,
En Doren aan Griet
Diep in het koren
Daar ging er een lied
Ginds in de voren,
Wi- wi- ti- wiet- wiet!
Diep in het koren
Daar ging er een lied,
Spoedig aan 't sporen
En alles doorspied,
Diep in het koren
Daar ging er een lied
Doren was voren
En achter was Griet,
Diep in het koren
Daar ging er een lied,
't Spoor was verloren,
Maar. wi- ti- wiet- wiel..
Diep in het koren
Daar ging er een lied.

Dit verantwoordt echter niet de uitgave van deze beide bundeltjes, een lyrisch
klein-dichter zou toch weten wat zuivere epiek en wat rhetoriek was!
De zware Kroon.
Eigenlijk nog het beste der drie, rhetoriek is hier schaarscher, waar het eenvoudige
(René's aanleg en kracht!), het zingende liedje de voornaamste plaats gegund is.
Hier vinden we wel verzen, verontwaardigd, bits van toon, verzen, welke de Clercq
thans niet meer zal zeggen in ‘Vlaamsch’ Gent.
Iets bijzonders:
De Clercq schrijft:
Aren rijpen, menschen rijpen.
Naast den maaier stapt de dood,
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Wee het kroos voor krijg geboren
Paarden trappelen door het koren.
Op den oogst volgt hongersnood.
Aren rijpen, menschen rijpen,
Dood zal halm en man omgrijpen

Ik luisterde naar het fatale, traag-schijdende en las de laatste regelen met keerende
gelijkheid:
Aren rijpen, menschen rijpen,
Naast den maaier stapt de dood

Na en door de volle ij-klank hoorde ik de lange oo. Mij dunkt dat de laatste regel
van De Clercq, niet vrij in de strophe gegroeid is, de muzikaliteit van 't vers toch
wordt daar gebroken.
Er rest mij nog iets te zeggen van ‘Tamar’ in ‘Onze Eeuw’ verschenen. Ofschoon
dit geschreven is in vrije, rijmende verzen werd deze bij Verhaeren zoo levens-echte
vorm hem niet tot fel-persoonlijke uitingswijze
Een enkel voorbeeld (uit ‘De zware Kroon’):

Najaar
't Gouden
Glanswaaien om de weide, korenvelden en wouden
De warme vlucht
Des rooden zomers
Witzilvert er iets vredigers, iets vromers,
Trilt door de lucht.
Nadert
De winter met teermooie krankheid in 't gebladert,
Eer droefst en derfst
De heemlen grauwen
Om één dag schoonheid wil ik van U houen
Zonrijpe herfst

Ik zou niet gaarne een zuiver vers ontleden, het essentieel mooie laat zich critisch
slecht benaderen, maar hier voelt men hoe het even goed behalve ‘gewoon’ had
kunnen zijn, dat nadert-gebladert 't hier alles behalve ‘doet’ en er dus wel degelijk
van leege gewildheid sprake is.
'k Geloof dan ook, dat de modern-Da Costa-Tamar door weinigen geheel gelezen
werd.
JAN J. ZELDENTHUIS
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Dramatisch overzicht.
Wanneer men Cor van der Lugt Melsert wil huldigen als een van onze goede
tooneelspelers, dan zal ieder minnaar van de tooneelspeelkunst met een opgewekt
gemoed van zijn instemming doen blijken
Wanneer men Cor van der Lugt Melsert huldigt als directeur, dan kan men zich
slechts verbazen, dan kan men zich slechts afvragen; waaròm, in 's hemelsnaam
waaròm?
Want, laten wij toch goed vaststellen dat er maar één verdienste bestaat, die wij
in een directeur waardeeren mogen: gevoel voor g o e d e tooneelkunst. Het is géén
verdienste om oorspronkelijke stukken op te voeren. Het is een verdienste, stukken
van werkelijke waarde op te voeren.
Als men de zaak zoo beziet, geeft een overzicht van Van der Lugt's werkzaamheid
geen reden tot enthousiasme of blijmoedigheid des harten.
Hij debuteerde met de bleekzuchtige halvewijsheid van Jhr. Dr. Nico van Suchtelen.
Hij deed spelen ‘Kasbloem’, dat ons een matelooze verveling bracht, ‘Monsieur le
Directeur’, waarin een actrice poogde de tooneelspelersstand in discrediet te brengen,
‘Mijn en Dijn’ en ‘De Akker schaamt zich niet’, twee proeven van ‘moderne’ en
vrijzinnige milieuschildering; dan ‘De Gescheiden Echtgenoot’, een bot grapje van
een auteur die zich in zekere kringen een naam heeft gemaakt met pornografische
werken. Verder ‘Een goed humeur’, ‘De Duivel in Delft’ of ‘Goena-Goena’ ter keuze.
Ziehier de oogst van oorspronkelijke tooneelschrijfkunst in Nederland, die Van
der Lugt heeft binnengehaald. Ten slotte heeft alléén ‘Phyllis’ eenige waarde als
luchtige, onderhoudende en pretentielooze avondvulling,
Royaards toonde zijn eerbied en liefde voor de Nederlandsche letterkunde door
het spelen van ‘Palestina’. Dat is een stuk van een beginneling, waarin het
niet-joodsche gedeelte van de Nederlandsche natie rijkelijk wordt beleedigd en dat
dus in Amsterdam een klein succesje kon behalen.
Verder gaf de N.V. ‘Het Tooneel’ tweemaal een reeks een-acters. De eerste serie
heette ‘Grillen’ en was geschreven door Mevr. J. Goedhart - Becker, Zij muntten uit
door gebrek aan logischen zin, karakterkennis en goeden smaak. De tweede serie
was geschreven door J.H. Speenhoff. Deze was dus vol onverwachtsche wendingen,
fijne geestigheden en beminnelijke taalvondsten. De Rotterdammers meenden te
kunnen volstaan met ‘Homo Novus’, door de heeren Van Rossem en Dekking en
met ‘Sousterrein en Bel-étage’, het debuut van een schrijver, die al over den leeftijd
van debuteeren heen is.
Dit stuk kon Amsterdam niet halen. Het is onderweg stil en pijnloos bezweken.
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Het Nederlandsen Tooneel, onder leiding van den vernieuwer Verkade, gaf ‘Willem
van Oranje’ een historisch spel voor aristocratische familiefeestjes; een vernieuwde
en ontvondelde Gijsbrecht; twee blijspelen om te huilen: ‘Wijzen en Dwazen’ en
‘Groote dagen in Nattebroek’ - welke titel op verzoek van enkele menschen die
blijkbaar nog eenig gevoel voor betamelijkheid bezaten is veranderd in ‘Groote
Dagen in Knollenbroek’ -; en ten slotte Fabricius ‘Hein Roekoe’, met een eerste
bedrijf, zoover deze schrijver dat kan, knap en hol
De tooneelvereeniging bracht: Walch ‘De Hoogste Wet’; Van Bruggen ‘Kom
Pater’ (na één opvoering verdwenen) en twee nieuwe Heyermans' ‘Eva Bonheur’ de verheerlijking van het ongehuwde moederschap en van het onmaatschappelijk
vaderschap - en ‘Dageraad’ waarin een sociaal probleem in hakkelige jamben met
veel vertoon van overbodige woorden niet wordt opgelost.
Daarnaast staat een uitstekende opvoering van Krelis Louwen, waarin Jan Musch
zich weer toonde wat hij is, de Nederlandsche acteur die in sentimenten en uiterlijke
typeeringen de rijkste schakeeringen weet te brengen.
In de ‘Plantage Schouwburg’ zagen wij ‘Het Licht in de Nacht’, een volksstuk
van Inte Onsman, waarin enkele sterke scènes midden in het losbandigste
hoera-socialisme. En wat later een maakwerkje in denzelfden toon maar zonder de
sterke scènes onder den titel ‘Oorlog aan den Oorlog’ of wel ‘Kosmo, de advocaat
van het volk.’
De ‘Onafhankelijken’ speelden nog ‘Nanda’ van Otto Zeegers, ‘Die Ghesellen
van den Spele’, ‘Joseph in Dothan’.
Ziehier de resultaten van een vol seizoen Nederlandsche tooneelkunst. Als men
deze lijst van ‘oorspronkelijke’ werken aanvult met enkele Engelsche society-stukken,
enkele Fransche blijspelen en een reeks Duitsche kluchten, dan krijgt men een
denkbeeld van de hopelooze verwarring, van de hopelooze geesteloosheid van ons
vaderlandsch tooneel. En men waardeert te meer den man, die de ‘Faust’ aandurfde
en die de Faustopvoering máárkte, zooals wij haar gezien hebben. Men mag vele
bezwaren daartegen hebben. Men is verplicht ze niet al te breed uit te meten, want
Royaards heeft ten slotte een werk volbracht. En hij is de eenige die in dit seizoen
een werk volbracht heeft.
Nu rusten directeuren en tooneelspelers uit. Na gedane arbeid is het goed rusten.
En zij bereiden zich voor op een nieuw tijdperk van blijspelletjes en burgerlijke
comedietjes
Het lijkt mij heel moeilijk om in Nederland acteur te zijn en tegelijkertijd een
literair geweten en idealen te hebben.
GRESHOFF.
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Het elysisch verlangen.
Een beschouwing, gevolgd door een Iersche sage ‘De zeetocht van
Bran, zoon van Febal.’
Overal, groot en aanhoudend is achter den mensch het ruischen gebleven van het
Paradijs, het duistere, het bedwelmende, waarin de stemmen van ziel en bloed zich
overweer verliezen tot de zang der natuur.
In hem is die zang gebroken.
Die verbreking is het bewustzijn, en het bewustzijn is hem in zijne zwakte de
verbanning uit het Paradijs. Maar in zijne grootheid wordt binnen het bewustzijn
hem het leven tot liefde, en het verlangen dier liefde droomt een hereeniging van de
stemmen van ziel en bloed tot een lied van jubelender verrukking, tot het lied eener
tweede wereld van ijler gelukzaligheid, tot het lied van Elysium.
Het verlangen dier liefde is het Elysisch verlangen, en het bewustzijn waarbinnen
deze liefde gaat verlangen naar die Elysische hereeniging van ziel en bloed, wordt
veredeld tot mystischen aandacht.
Zoo is dan de mensch, in dezen nimmer persoonlijken zin, de verbreking van de
eenheid van ziel en bloed der natuur en het vrijkomen des levens daaruit naar een
hereeniging van ijler verhouding en duizelender spanning, de aanhoudende overgang,
jubelend of klagend, van Paradijs naar Elysium.
Het eindelijk achterlaten van de uiterste grenzen dier kringloop van bloeien en
welken, waarbinnen alle dingen der natuur verblijven, is de dood, die in dezen waren
zin geen einde, doch het onherroepelijk aanvaarden is van het afscheid der natuur
en het aanvangen van dien overgang naar een tweede wereld.
***
Het zal hem, wien - wellicht door een mystische verwantschap met het vloeiend
element - dit aardsch bestaan een eiland is geworden, niet bevreemden als mij het
Elysisch verlangen de stroom werd waar mee het leven zich uit dit eiland slaakt naar
zee, noch dat ik de dood, die niet meer een terugzwichten binnen de natuur is, een
scheepgaan noem, een zeekiezen vanuit de monding van dezen stroom, een uitvaart
dus en een overtocht naar dat lichter land, dat als Elysium in zicht zal komen.
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Dit afscheid des levens, als liefde, van de aarde, als beminde, is de mensch in zijn
meest waren en eenig durenden zin.
Deze uitvaart en deze overtocht voltrekken zich door de groote symbolen, en
zooals het leven zich uit den kringloop van bloeien en welken der natuur in den
mensch als liefde dóór dezen dood slaakt naar een wedergeboorte, zoo redt ook de
aandrift des levens zich uit het gebeuren der natuur dóór de arbeid der afzonderlijke
menschen eindelijk weer met het ontstaan dier symbolen tot een scheppende daad.
Groot en verheven zijn die tijden, waarin het leven machtig bewogen wordt tot
Elysisch verlangen, want naar deze mate zullen de tallooze afzonderlijke menschen
worden bewogen tot een deel hebben aan het zijn van den mensch, aan des levens
uitvaart van dit eiland, dat het aardsch bestaan is.
Een machtig bewogen worden des levens tot Elysisch verlangen, een alzijdig deel
hebben der talloozen aan het zijn van den mensch, openbaart zich door een
menschelijke gemeenschap van zoo ruimen en voltooiden bouw, dat, uit alle huizen,
der harten begeerten hun vrijen uitweg hebben naar den tempel van het Elysisch
verlangen der ziel.
De tempel is dan op dit eiland de monding van het Elysisch verlangen en de groote
symbolen zijn de schepen van den uitvaart.
***
Wij staan, ternauwernood ontkomend, nog in de schaduw van een tijd, die vervreemd
was van de waarheid, dat de uitvaart van dit eiland en de overtocht naar een tweede
wereld de roeping is des levens in den mensch.
Want de machtige bewogenheid des levens brak, het Elysisch verlangen verloor
den grooten droom der tweede wereld, en verzwakte in de weinige vereenzaamden,
door wie de mensch zich nog handhaafde, tot een weemoedig doodsverlangen. Nog
is de tempel vervallen en vergeten, en de vele menschen zijn ver achter de kusten
uit den mensch uiteengevallen tot een verwarde wereld, een duister labyrinth,
waarbinnen de begeerten der harten elkander den uitweg afsnijden naar het verlangen
der ziel.
De arbeid der menschen in de wereld, dat schoon en alzijdig voorspel op het
scheppen van het leven in den mensch, is versomberd tot een mistroostig zwoegen
zonder uitzicht, en het groot ritueel verband der
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symbolen ging verloren in die steeds eigenzinniger verbijzonderingen, welke wij de
kunsten noemen.
Weinigen nog maar hooren om dit eiland de branding van de groote zee, en die
het hooren zijn vergeten, dat de dood het scheepgaan was voor een overtocht, en in
hun vereenzaming bij de kusten is hen geen droom gebleven dan een voorgoed
wegzinken in die wateren.
***
Maar ook doet zich het eerste aanvangen van een nieuwe grootheid van den mensch
vermoeden. Want van den verloren droom dier tweede wereld is een spiegelbeeld
op aarde gezien, en enkelen der nog door het weemoedig doodsverlangen bewogenen
zijn, door dit beeld vervoerd, uit hun vereenzaming teruggekeerd tot de tirereld,
belijdend een te worden heilstaat der menschen binnen deze kusten.
Hun geloof gaat de verwarring dier wereld vereenvoudigen tot een strijd, waaruit
een nieuwe gemeenschap van ruimen en voltooiden bouw voort zal moeten komen.
En uit het ontstaan dezer gemeenschap zal, naarmate haar vormen zich duidelijker
af gaan teekenen, ook weer het besef ontwaken, dat haar voltooiing niet de roeping
des levens in den mensch is, doch de voorwaarde, de wereldlijke omstandigheid,
zonder welke die roeping zich nimmer groot zal kunnen vervullen. Zij zal dus de
droom van een heilstaat binnen deze kusten gaan erkennen als van den Elysischen
droom een tijdelijk spiegelbeeld, dat zij behoefde, en met die erkenning zal het
verlangen weer vrij gaan komen naar de tweede wereld, om volgens de bouw der
gemeenschap, die dan de bedding weer is van dien stroom, de vormen te bepalen
van een nieuw geloof.
***
Echter zal, omdat de mensch zoolang er menschen zijn gehandhaafd moet blijven,
dit in een tijd als dezen, waarin uitvaart en wedergeboorte verloren gingen, toch als
het afscheid van dit eiland althans nog geschieden, en zal het aardsche spiegelbeeld
van Elysium dus het verlangen niet geheel tot de wereld doen terug keeren. Enkelen
der nog door dit verlangen bewogenen zullen aan de kusten van dit bestaan, hoezeer
ook vereenzaamd, blijven; en met het worden van den droom eener aardsche heilstaat
in wie zich strijdbaar naar de wereld keerden, zal nu
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ook in dezen het doodsverlangen gaan ontwaken tot een nieuw Elysisch-mystisch
voorgevoel.
Wij nemen dit nog aarzelend aanvangen van een nieuwen tijd waar in die zuiverste
daad van het verlangen, de ware kunst, die nu uit verwarring en vereenzelviging zich
vrij begint te maken volgens twee - vooralsnog gescheiden - wijzen van zijn, van
welke de eene, bewogen door dien droom van een aardsche heilstaat, zich keert tot
het streven der menschen in de wereld, terwijl de andere, bevlogen door het
Elysisch-mystisch voorgevoel, zich aan de roeping van het leven in den mensch wil
wijden.
Het groot scheppend vermogen ontbreekt beiden nog. De eerste is vóóral uit
verlangen strijdend, de tweede in aandacht schouwend.
Eerst later als de gemeenschap het verlangen naar een heilstaat, dat haar wording
bewoog, weer uit kan ademen als Elysisch verlangen, zullen deze beide kunstwijzen
zich vermogen te vereenigen tot de bouw van den tempel en de vormgeving der
symbolen.
***
Zooals de natuur zich, naar gelang zij de zee nadert, in hare kustgebieden welhaast
geheel tot de naakte elementen herleidt, zoo zal ook in dezen tijd een kunstenaar, die
zich bevlogen weet door het Elysisch-mystisch voorgevoel, er toe gedreven worden
het tijdelijk leven van zijn hart te vereenvoudigen tot hem eindelijk de branding der
eeuwige ziel hoorbaar gaat worden.
Gedurende zijn doortocht dezer andere kustgebieden zal hem het verlangen, ouder
dan de eeuwen, naar de geheime zee der ziel al onherroepelijker vervoeren, en als
hij ten laatste de kusten, die in deze tijden zoozeer van allen verlaten zijn, betreedt,
zal hij in de roeping van het leven in den mensch, dien drang tot een overtocht naar
lichtender kusten, geheel worden opgenomen.
Als kunstenaar echter zal het streven dan in hem wakker worden de symbolen te
scheppen, door welke zulk een overtocht zich vanuit den mensch als gemeenschap
van vele menschen alleen kan voltrekken.
De kracht der vaste vormgeving, die slechts uit kan gaan van een gemeenschap,
zóó gebouwd, dat hare bewogenheden allen open staan op het Elysisch verlangen,
ontbreekt hem in dezen tijd echter ten eenenmale.
Door zijn aard gedwongen aan de kusten van dit bestaan te ver-
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blijven, kan hij, in zijn verlangen bij te dragen tot de wording eener toekomstige
grootheid van den mensch, slechts de atmosfeer benaderen, waarin eenmaal de
symbolen zullen ontstaan, en in het weergeven zijner persoonlijke bewogenheden
binnen die atmosfeer misschien, door die hartstochtelijke vereenvoudiging van eigen
gemoedsleven, al iets - hoe aarzelend dan ook - van het rhythme, dat eenmaal het
ontstaan dier symbolen zal bewegen. Want deze atmosfeer en dit meest wezenlijke
van het rhythme worden bepaald door wat van den tijd onafhankelijker is dan de
bouw der gemeenschap, door de meer oorspronkelijke maar ook dieper verborgen
verwantschap tusschen de kunst en het ras of het rassenverband, waaruit zij ontstaat.
***
Daarom kan ik niet geloven, dat de voorliefde, die mij er toe bracht een bewerking
te geven van een verhaal uit een der mythologien van ons West-Europa, uitsluitend
een toevallige en persoonlijke zou zijn geweest.
Ook meen ik, dat - in weerwil van enkele bijna koddige bijkomstigheden - deze
voorstelling van het gelukzalig eiland, vreemd als zij is van elke ethische voorwaarde
zoowel als van elke onderverdeeling van dier zaligen gebied, en daarom wijzend op
een menschelijke gemeenschap van nog maar zeer aanvankelijken bouw,
onmiddellijker het gemoed van den tegenwoordigen mystischen kunstenaar, wien
nog geen gemeenschapsvormen steunen, zal bewegen, dan latere verbeeldingen van
een tot hemel ontwikkeld Elysium, voortgekomen uit een gemeenschap, wier
samengestelder bouw alreeds zoo vast werd, dat zij de werking der ethische begrippen,
welke haar hechtheid verzekerden, tot in die tweede wereld van kracht vermocht te
doen zijn.
Dat het op een dag van eenzaam en verloren droomen alleen de zingende gunst
was eener van overzee verschenen vrouw, waardoor het dien zoon van Febal mogelijk
werd scheep te gaan en dat eiland te bereiken, zal geen bevreemding zijn voor den
dichter van het Elysisch voorgevoel dezer tijden, die ook niet dan door de genade
eener eenzame vervoering over kan gaan naar een lichter en wijder gebied.
En waar hij naar buiten nog slechts bewogen wordt door een peinzend heimwee
naar de natuur, die hem uitsluit, en een verwonderd aanschouwen van de geliefde,
die hem toch een wijze van overgaan
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in die natuur nog schijnt te mogen beloven, daar zal zulk een dichter van thans, meer
allicht dan zijn in ruimer gemeenschap weer opgenomen broeder van een te komen
tijd, ontvankelijk zijn voor dezen ouden droom, waarin de geliefden en de boomen
en de bloemen en de verre zee hem verschijnen in een samenzijn en in een licht zóó
ijl en open, als hij het buiten zijn oogen nooit zag.
***
Dit verhaal van Bran, de zoon van Febal, en zijn overtocht naar het eiland der
gelukzaligen, was al een oude overlevering toen voor het eerst in de VIIe eeuw een
Iersche monnik het opschrift stelde, omdat het door dat nieuwe geloof, dat hij beleed
en liefhad, bedreigd werd. Wel moet hij er dus door bekoord zijn geweest, noch zal
dit ons bevreemden, die toch zoozeer bevangen zijn van den droom, eenmaal achter
de waarheid en de verheven weedom van het kruis iets als een verhoogd herstel te
mogen beleven van de verschijningen en de gedaanten, die in het verloren verband
der natuur ons het beminnen leerden.
En mij is het altijd een ontroering geweest te denken, hoe, in een aandoenlijk pogen
om goed te maken wat hij vreesde te misdoen en toch niet laten kon, deze monnik
er toe kwam een belijdenis van zijn geloof in dit oud verhaal te voegen, en hoe hij
meende dit niet overtuigender te kunnen volbrengen, dan door de geboorte van zijn
Heiland te doen voorzeggen door die vrouw der gelukzaligen en door dien blijden
god, die zingend aanreed over de glinsterende zee.

De zeetocht van Bran, de zoon van Febal1).
1. Het waren vijftig kwatrijnen, die de vrouw uit ongekende landen zong op den
vloer van het huis van Bran, den zoon van Febal, toen

1) ‘Imram Bram maic Febail’ is een oud-Iersche sage, waarvan een late christelijke nabloei, de
‘Navigatio St Brendani’, Europeesche vermaardheid kreeg Geen echter van alle Iersche
verhalen van dit soort geeft zulk een archaische opvatting van het eiland der onsterfelijken
en van de wedergeboorte als de voorstelling van het eiland der gelukzaligen en de
wedergeboorte van Monan door een sterfelijke vrouw in deze ‘Zeetocht van Bran’. Zoo vrij
van alle ethiek of eschatologie - d.w.z bouw en indeeling als gevolg van theorien over het
leven na den dood - vinden wij deze voorstellingen trouwens in geen enkele mythologie, dan
alleen bij de Grieken vóór hun historisch contact met de Kelten, in het voor-Platonisch
Orphisme namelijk Aftred Nutt heeft aangetoond, dat, evenals bij de Grieken dit mythisch
Orphisme is terug te brengen tot de Eleusische mysterien en de orgische offerdienst van
Dionusos, ook de mythische concepties der Kelten berusten op de ritueele dienst bij een
voornamelijk nog landbouwend volk, de offerdienst n.m. van de Tuatha De Danaan, het
vierde godengeslacht dat Ierland bewoonde, en dat met het Gouden Ras van Hesiodus
overeenkomt. Volgens Nutt behooren deze meest archaïsche voorstellingen zoowel bij de
Grieken als bij de Kelten dan ook tot de vroegste mythische ontwikkelingsphase van het
Arische ras.
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er in het vorstelijk huis vele koningen stonden, die niet wisten vanwaar de vrouw
gekomen was, daar de bolwerken gesloten waren.
2. Dit is de aanvang van het verhaal. Eens op een dag dwaalde Bran in de nabuurschap
van zijn veste alleen, toen hij achter zich muziek hoorde. Zoo vaak hij omzag, was
het steeds weer achter hem, dat de muziek bleef. Ten laatste beving hem de slaap,
zoo zoet klonk het. Toen hij uit zijn slaap ontwaakte, zag hij dicht bij zich een tak
van zilver met witte bloesems, en bloeseming en tak waren welhaast niet te
onderscheiden. Bran nam de tak in zijn hand naar het vorstelijk huis. Toen de krijgers
waren in het vorstelijk huis, zagen zij een vrouw, gekleed in vreemd gewaad, op den
vloer van het huis. Het was toen, dat zij de vijftig kwatrijnen1) zong voor Bran, terwijl
de krijgers haar hoorden, en zij allen die vrouw zagen.
En zij zeide:
3. Een tak van Imeen's appelaar
breng ik; een zelfde zag men al van zilver zijn de twijgen en
de bloesemen van kristal.
4. Er is een eiland ver van hier
dat op vier voeten staat getild;
de witte paarden van de zee
spelen daar schoon en wild.
5. De vlakte waar het kampspel wordt
gevierd der krijgers is wijd en groot;
de zilvren stranden langs snelt daar
de strijdkar tegen de lichte boot.

1) Alle M S.S. geven slechts 28 kwatrijnen.
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6. De bronzen voeten glinstren in
de wijde stilte van den tijd;
de lichte bloesemen zweven er
neer, zonder duur en wijd en zijd.
7. Vanuit een ouden boom, die bloeit,
zingen de vooglen uur aan uur;
de lichte tijden worden er
gelijk een ijle duur.
8. En in het zuiden is een droom
van zachte jubeling en glans
over de velden, en rei aan rei
gaat om de spelenden de dans.
9 In de gemeenschap van dat land
weet geen van klagen of verraad
of harde woorden - de lucht is daar
zacht als muziek om elk gelaat.
10. En buiten pijn of leed of dood,
buiten gebrek en buiten kwaal
is Imeen, en het leven daar
is als een toover, een vreemd verhaal.
11. Schoon als een wonder is dat land
onder het liefelijke licht;
in gouden misten van de kim
glinstert een vergezicht.
12. En waar het golvenpaard het schuim
schudt uit zijn manen op het strand,
ligt overvloed van tooversteen
en droomkristallen op het zand.
13. En al wie in dat land van jeugd
van zachten gloed en kleuren leeft,
drinkt bij het avondlied de wijn
die lichte droomen geeft.
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14. Maar als de gouden wagens van
de zon op zee verschijnen gaan,
dan vangen zij in wagens van
zilver en brons hun spelen aan.
15. In sterke, zuivre kleuren staat
de grazige wei van paarden vol;
blauw, zooals om de zon de lucht,
draagt elk een dek van wol.
16. Met daagraad komt een verschijning schoon
en maakt de zee een rooden brand
onder zijn wielen, en hij doet
het licht zijn op het lage land.
17. Soms komen over de lichte zee
helden gevaren, want daar blinkt
eenzaam in wind en licht een klip
waar eindeloos muziek uit klinkt.
18. Het zingt door alle tijden heen
met vele koren blij en groot;
de helden hooren, en zij zijn
vrij van verval en dood.
19. Wat is nabij en wat is ver...
ergens in zee ligt schoon Imeen daar zingen de vrouwen der zaligen,
en de zee glinstert om hen heen.
20. Wie daar moe na de spelen rust
ontwaakt in der vogelen lichte lied;
lachende zijn de vrouwen, die
hij van een heuvel dalen ziet.
21. Over dat leven breekt de lach
als de lichte zee op een gouden strand;
gezondheid en geluk zijn als
een blijde duur in dat zachte land.
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22. Daar is de tijd een zilvren dag
die nimmer daalt en nooit begon een klip, hoog en alleen uit zee,
staat Imeen, blinkend voor de zon.
23. Snel rijden de krijgers over het veld het spel van strijden schoon en groot
is in de weelden van dat land
vrij van verval en dood.
24. Er wordt gezongen in den nacht beminden luisteren, en gaan
naar wateren en bloemen, ver
onder een witte wolk der maan.
25. Eilanden liggen westelijk
ver in de zee, voorbij den tijd;
drie malen vijftig zijn er, en
grooter dan Erin waar gij zijt.
26. Er wacht een geboorte in den verren tijd
groot in een woning laag en klein;
de moeder zal de maagd, de zoon
de Koning der ontelbren zijn.1)
27. Bestier, dat aanvang heeft noch eind
van Hem, die schiep de rechte staat
des werelds; Hem zijn aarde en zee wee, wie zijn wetten tegengaat.
28. Hij schiep de heemlen, en hij zal
met water zuiveren, en de smart
der menigten genezen doen zalig de mensch met een wit hart.
29. Schoon allen hoorden het wonder groot,
niet voor u allen was mijn woord -

1) De kwatrijnen 26, 27 en 28 zijn later onder Christelijken invloed tusschengevoegd.
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laat treden uit des werelds kring
Bran, die de wijsheid heeft gehoord.
30. Val op het bed der traagheid niet wee hem, die in bedwelming zwicht;
maar scheep u in op de open zee,
gij vindt der vrouwen land wellicht.

31. Hierna ging de vrouw van hen heen, terwijl zij niet wisten waarheen zij ging. En
zij nam de tak met zich mede. De tak sprong uit Bran's hand over in die van de vrouw,
omdat zijn hand de kracht niet had de tak te houden.
32. Toen, den volgenden morgen, scheepte Bran zich in en koos zee. Het aantal van
zijn mannen was drie groepen van negen. Aan het hoofd van elk der groepen van
negen was een van zijn even oude pleegbroeders gesteld. Toen hij twee dagen en
twee nachten op zee was geweest, zag hij een man in een strijdwagen, die op hem
aanreed over de zee. Deze man zong ook dertig kwartrijnen1) naar hem, en maakte
zich hem bekend, en zeide dat hij was Manannan, de zoon van Ler2), en dat het hem
beschikt was naar Ierland te gaan, en dat hem daar een zoon zou worden geboren,
Mongan, zoon van Fiachna - zoo zou de naam zijn, die deze dragen moest.
Hij zong deze dertig kwatrijnen:
33. Bran in zijn boot ziet de open zee
gelijk een wonder schoon en wijd;
maar ik zie van mijn wagen uit
een bloemig veld waar hij op rijdt.
34. Wat glinsterende waatren zijn
vanaf de plecht waar Bran op staat,
ligt voor mijn wielen uit een veld
onder der bloemen overdaad.
35. Want Bran ziet op de heldre zee
het spel der golven ongeteld

1) Ook hier geven alle M S S. slechts 28 kwatrijnen.
2) De Keltische god van de zee, ook wel Monan genaamd.
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maar roode bloemen smetteloos
zie ik op mijner spelen veld.
36. Zoover Bran ziet schittert het spel
van de paarden der zee in den zomergloed;
maar in 't land van Monan, de zoon van Ler,
stroomen rivieren honigzoet.
37. De lichte zee waarop gij roeit,
de groote glans waar gij op zijt,
het is een vlakte, goud en blauw,
het is een land, even en wijd.
38. De zalmen, die gij springen ziet
tintelend uit de schoot der zee,
het zijn mijn kalvren, en het zijn
mijn lammeren in hun dartele vreê.
39. Hoewel gij op het zalig veld
der bloemen maar één wagen ziet
en één berijder, draven er
veel paarden door dit groot verschiet.
40. Gekleed in goud, langs zilvren stroom,
gaan glinstrend in een zuivren gloed
de helden over het wijde veld een open leven van overvloed.
41. Mannen en zachte vrouwen zijn
onder het loover zij aan zij,
vurig de wijn, en der minne spel
vrij van zonde en van misdaad vrij.
42. Uw hooggetilde boot is langs
de toppen van een woud gegaan;
ik zie onder uw kleine boeg
de schoone boomen vol vruchten staan.
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43. Een woud, dat bloesemt, een vruchtenwoud,
en wijngaarden, die geuren zoet en nimmer vallen de blaren hier,
maar ruischen in een gouden gloed.
44. Wij zijn hier van den aanvang vrij
van jaren en de dwang van 't graf;
ons vond de zonde niet, en geen
wien ooit de kracht der jeugd begaf.
45. O, donkre dag waarop de slang
kwam tot den Vader in zijn stad,
den tijd ontwrichtend met verval
dat geen ding in zijn oorsprong had1).
46. Want hij versloeg zijn hoog geslacht
met lusten, en van dien af aan
is tot het oord van eeuwige pijn
het dorre lichaam ingegaan.
47. Des werelds hoovaardij aanbidt
afgoden en vergeet zijn God;
door dit bedrog werd ouderdom
en ondergang der ziel uw lot.
48. Eens zendt de Koning, die ons schiep,
verlossing hoog, een wit gebod
van over zee, een heerscher, die
in éénen zijn zal mensch en God.
49. Ik, de gestalte die gij ziet,
ben naar het land dat gij verlaat
op weg; mijn tocht gaat naar de vrouw
wier woning in Moylinny staat.
50. Want Monan, zoon van Ler, ziet gij
als man in deze wagen staan;

1) De kwatrijnen 45, 46, 47 en 48 zijn eveneens van Christelijken oorsprong.
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van zijn stam zal een korten tijd
een schoon, wit mensch op aarde gaan.
51. Ik, Monan, zal naast Caintigern
zijn als een vuur, en eenmaal vindt
in het land der jeugd ik mijn zoon, die eerst
op aard zal gaan als Fiachna's kind1).
52. Hij met der heuvlen toovervolk
zal lachen in hun land van droom;
geheimen zal hij aan den mensch
onthullen, blij en zonder schroom.
53. Van ieder dier op zee en land
neemt hij de vormen menigvoud:
hij zal een draak zijn in den strijd,
hij zal een wolf zijn in het woud.
54. Een hert met zilveren gewei
voor de strijdwagens uit, en aan
de kust een zeehond of een zalm,
en op het meer een witte zwaan.
55. Hij zal een edel koning zijn
na aardsch bestaan, voorbij den tijd;
rood zal het spoor van zijn wagen zijn,
geweldig in den strijd.
56. Bij aardsche vorsten en hun keur
zal hij erkend zijn als een held,
tot in een hooge burcht mijn woord
van overzee zijn einde meldt.
57. Schoon hoog in aanzien, zal hij door
een bastaard sterven: maar dan weer

1) De zoon, die Monan hier zegt te zullen verwekken bij Caintigern, de vrouw van Fiachna, en
die hij later tot zich zal nemen in het rijk der onsterfelijken, is uit andere Iersche verhalen
bekend als Mongan, een magisch wezen, een zoon of ook wel een wedergeboorte van den
god van de zee.

Groot Nederland. Jaargang 16

135
wordt vader en behoeder hem
Monan, de zoon van Ler.
58. Hij zal maar vijftig jaren zijn
op aarde; dan roep ik hem heen;
dan in den strijd te Senlabor
doodt hem een slingersteen.
59. Dan wordt, als hij vanuit zijn bloed
om water roept erbarmelijk
door de witte krijgers1) hij ontvoerd
in een wagen van wolken en naar mijn rijk.
60. Niet ver meer is der vrouwen land
als Bran gestadig roeit; de reê
van lichtend Imeen zal hij zien
eer nog de zon daalt in de zee.

61. Daarop ging Bran van hem heen. En hij zag een eiland. Hij roeide er rond omheen,
en zag er een groote menigte lieden, die lachten met open monden. Allen zagen zij
Bran en zijn mannen aan, maar met hen spreken wilden zij niet. Zij hielden aan
luidkeels naar hen te lachen. Bran zond een van zijn mannen naar land. Hij voegde
zich bij die anderen, en lachte naar hen zooals zij van dat eiland het deden. Bran
bleef om het eiland roeien. Telkenmale als zij hun makker voorbij kwamen, riepen
zij hem toe. Doch hij wilde niet spreken, maar keek slechts naar hen, lachend met
open mond. De naam van dat eiland is het Eiland van Blijdschap. Zij lieten hem toen
daar achter.
62. Het was niet lang daarna dat zij het Land der Vrouwen bereikten. Zij zagen de
leidster dier vrouwen aan de reede. Zij zeide: ‘Kom hierheen aan land, o, Bran, zoon
van Febal! Wij begroeten uw komst!’ Bran waagde niet te landen. Toen wierp de
vrouw een dradenbal recht boven het hoofd van Bran. Hij greep den bal, die aan de
palm van zijn hand bleef kleven. De draad van den bal was in de hand der vrouw,
en zij trok de boot naar de reede. Daarop

1) De onsterfelijken.
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gingen zij een ruime woning binnen, waar een legerstede was voor elk paar, drie
maal negen legersteden waren er. De spijzen, die gediend werden op elks schaal,
verminderden niet. Hen scheen het een jaar te zijn, dat zij daar verbleven; in
werkelijkheid waren het vele jaren. Geen genieting is er, die zij daar niet smaakten.
63. Toen werd een van hen door heimwee gegrepen; het was Nechtan, de zoon van
Collbran. Zijn verwanten smeekten Bran voortdurend met hen naar Ierland terug te
gaan. De vrouw zeide hen, dat hun heengaan hen zou berouwen. Evenwel gingen zij
toch, en de vrouw zeide nog, dat geen van hen het land aan moest raken, en dat zij
moesten gaan naar den man, dien zij achterlieten op het Eiland van Blijdschap, en
hem meenemen.
64. Toen reisden zij heen, tot zij aankwamen te Srub Brain, waar een bijeenkomst
was. De mannen vroegen hen wie het was, die van overzee kwam. Bran zeide. ‘Ik
ben Bran, de zoon van Febal.’ De anderen echter zeiden. ‘Van zulk eenen weten wij
niet, hoewel de zeetocht van Bran in onze oude verhalen is.’
65. Nechtan, de zoon van Collbran, sprong uit hun midden van de boot af. Zoodra
hij de aarde van Ierland aanraakte, was hij terstond een hoop asch, als ware hij reeds
voor vele honderden jaren begraven geweest. Het was toen, dat Bran dit kwatrijn1)
zong:
Wel dwaas was Nechtan, die zijn hand
dorst heffen tegen wet en tijd,
eer heilig water van den doop
den zoon van Collbran had gewijd.

66. Daarop verhaalde Bran aan de lieden van die bijeenkomst alle zijne omzwervingen
van den aanvang tot op dien tijd. En hij schreef de kwatrijnen in Ogam2), en zeide
hen toen vaarwel. En zijne tochten van dien af aan zijn niet meer bekend.
A. ROLAND HOLST.

1) Ook dit kwatrijn is een Christelijk invoegsel.
2) Het steenschrift der oude Kelten.
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De roman van den schaatsenrijder.
Tweede Deel.
Maud.
(Slot.)

V.
Kunst is een heerlijk iets. Kunst loutert de ziel van den mensch en verheft hem hoog
en nobel boven de kleinzielige sleur van 't alledaagsche leven. Kunst is de bloem des
levens. En kunst is liefde, liefde in den schoonsten en den ruimsten zin van 't woord.
Dit mocht ik met volzaligheid ervaren gedurende de vele dagen en de lange weken,
die op mijn eerste bezoek aan Maud's ouders volgden.
Het ijs is niet eeuwig, tenzij aan de Noordpool en omgeving, en ook wel, - 't spreekt
van zelf, - aan den Zuidpool en omgeving, en met angst zag ik de dagen langer worden
en voelde ik de zon luwer en warmer schijnen, terwijl het ijs op den vijver steeds
zachter werd en de sneeuw die er omheen lag zienderoogen wegsmolt.
De lastige en gecompliceerde kringen welke onze schaatsen trokken over de gladde
oppervlakte lieten er, - schrijnende emblemen van alle vergankelijkheid, - nog
nauwelijks zichtbaar hun sporen na; en 't werd mij meer en meer en o zoo droevig
duidelijk hoe al die schoone kunst voor goed verloren ging. Maar het lot waakte, als
een trouwe beschermengel over mij en naarmate de ijskunst in het niet verzwond,
ontwaakte en leefde steeds intenser in mij, - en in ons beiden: in Maud en mij, - de
koesterende heerlijkheid van den breederen, blijvenden, algemeenen kunstzin op.
Dat was aldus gekomen door 't bezichtigen van die monster-schilderijen in Papa's
huis en vooral door het bezoek op Maud's boudoirtje en het bewonderen van haar
aquarellen-album.
Vast en zeker geloof ik, dat het ontstaan en 't zich ontwikkelen van het kunstgevoel
in 't algemeen, van dien ontroerenden tijd in mijn leven dagteekent. Ik moet haar in
die dagen dingen hebben gezegd, - wàt al weet ik niet meer, - dingen, die het geloof
in haar levendig maakten, dat zij een groot talent als schilderes bezat, terwijl ze van
mij
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den indruk moest krijgen, dat ik, ondanks al mijn verregaande bescheidenheid, over
een buitengewoon ontwikkelden en scherpen critischen kunstzin beschikte.
Hoe dan ook toen het ijsvermaak dien winter onherroepelijk onder den alles
nivelleerenden en verwaterenden door verloren en verdronken was geraakt, hielden
onze gezellige relaties daarmee niet op. Wel integendeel. Ik vertelde haar van mijn
voorname artistieke vrienden uit de ‘old country’; van den Grooten Schilder, van
den Grooten Dichter en zelfs van den Grooten Musicus; en die verhalen boeiden haar
bovenmatig; haar wangen kleurden en haar oogen tintelden; zij had ze willen kennen;
zij snakte naar een meer artistiek en intellectueel milieu; en zij bekende mij met
treurnis dat haar gewone leven en omgeving in Amerika haar dikwijls zoo banaal en
zoo prozaisch scheen. Zij had de wereld willen zien, de artistieke wereld: Parijs,
Londen, Rome; zij stelde zich wonderen voor van 't heerlijk leven der artisten in die
groote steden en zij vroeg mij of ik daar niet dikwijls heentoog, en er weken en
maanden verbleef, om mij op te frisschen, om mij als het ware aan die bron van louter
heerlijkheid te laven en te herdoopen.
Ik loog er maar wat raak op los. Ik vertelde van mijn bezoeken in Parijs, welke
zich in dien tijd feitelijk tot één enkel bezoek bepaalden en van mijn herhaalde
verblijven in schilders-milieux, welke zich ook al beperkten tot één enkel milieu:
dat van een Belgisch schilder, die toentertijd in Frankrijk's hoofdstad woonde en mij
eens op zijn atelier ontvangen had. Inderdaad had ik haar meer pikants kunnen
vertellen over mijn vroegere verhouding tot het mooie Tieldeken van Meijlegem en
tot he mooie freule van 't Kasteel; maar, vreemd genoeg, daar dacht ik op dat
oogenblik niet aan.
Met dat al werd onze kennismaking gaandeweg intimer en het duurde niet lang of
zij inviteerde mij om af en toe eens, als ik tijd had, een uurtje bij haar te komen
doorbrengen.
Tijd of geen tijd, ik maakte tijd, natuurlijk; en zoo kwam het als van zelf, dat ik
daar ook wel eens bleef lunchen en dineeren, tot het ten slotte een vaste regel werd,
dat ik er elken zondag kwam en er geregeld het middagmaal gebruikte.
Ik verscheen zoowat tegen vier uur en gebruikte thee met de gansche familie. Dat
was als de inleiding, als de inwijding tot het groot geluk dat volgen zou. Zij zat daar,
mijn aangebeden schoone, in den banalen huiskring en zij deed mee als ik in het
banaal gesprek over banale dingen; maar onze oogen spraken tot elkaar een intimere
taal, waarin
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heerlijke werelden van geluk zich soms in één enkelen zwijgenden blik openbaarden.
Ons lichamelijk wezen was daar, maar onze geest, onze ziel, ons ideaal leefden, en
trilden, en jubelden hoog en verre daarboven en daarbuiten; en zoodra het behoorlijk
kon stond zij op en noodde zij mij om verder met haar alleen te gaan keuvelen.
Met haar alleen! Telkens weer bracht het mijn gansche wezen als in duizeling.
Het was steeds weer voor mij van zulk een overweldigend geluk, alsof een schoone
hemel genadig voor mij openging. Ik volgde haar, bij slecht weer op haar kamertje,
bij mooi weer naar buiten, in het lenteveld, waar nu de eerste bloemen fleurden; en
het waren ofwel bespiegelingen zonder eind in de geparfumeerde gezelligheid van
't lichte boudoirtje, ofwel lange wandelingen door de velden en de bosschen, in die
mooie maar verwaarloosde amerikaansche natuur, die, zelfs tot in de onmiddellijke
nabijheid der groote steden iets oerruws en wilds behouden heeft.
Ik kon het voor mijzelf nooit precies goed uitmaken wat ik wel prefereerde thuis
bij haar zijn of met haar te gaan wandelen. En eigenlijk was het net eender, want
waar ik ook met haar was, slechts één gedachte bezielde en vervulde mij geheel en
al: mijn vurige liefde en hoe ik haar die eindelijk verklaren zou.
Want dat dit moest en zou gebeuren zat zoo vast als een spijker in mijn brein. Het
zou en moest gebeuren, het kon niet anders; maar wanneer, maar hoe: dat was de
groote vraag.
Booze plannen spookten in mijn geest, die mij tot een spoedige, ja, tot een
gebruskeerde beslissing stuwden. Een stem riep in mij, geweldig-dringend sla nu
toch eenvoudig je arm om haar middel en geef haar een zoen! En ik voelde werkelijk
mijn arm, die naar haar toe wilde en pijn deed, omdat ik hem tegenhield. Doe dat
niet, hou je stil, waarschuwde een andere stem in mij; en die nuchtere, koele stem
des verstands verstijfde mij, deed mij ijzen. En dan was er ook nog een derde stem,
een raadselachtige, die nooit iets duidelijks zei, maar aldoor glimlachte en spotte.
Die heimelijke stem deed mij telkens denken aan 't gezicht van ‘Auntie’ met haar
felle spot-oogen; en 'k was er banger voor dan voor de ernstig-waarschuwende-stem,
want ofschoon ze niets duidelijks zei, dacht ik toch altijd weer te hooren: ‘En vooral,
maak je niet belachelijk!’
Zoo was het dan ook wel een soort van verlichting voor mij als het boudoir-uurtje
of de wandeling in 't veld was afgeloopen. Dan was de twijfelstrijd althans geeindigd
en in 't gezelschap der gansche familie
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voelde ik weer de geheime verstandhouding tusschen haar en mij, die ons daar beiden
op een apart en als 't ware superieur plan stelde. Dan zeiden weer de oogen wat de
mond nog niet had durven uitdrukken. Dan voelde ik haar heel, heel dicht bij mij,
veel dichter dan wanneer we werkelijk alleen waren. Dan,... ja,... dan had ik misschien
wel, als het mogelijk was geweest, mijn arm om haar middel durven slaan en op haar
frissche wang een zoen geven. Dan voelde ik mij vrij en onbevangen; en alleen de
oogen van Auntie die ik altijd, altijd raadselachtig om mij heen zag loeren, hielden
het bewustzijn in mij levendig, dat ik eigenlijk in het geheel niet vrij noch onbevangen
was.
Het diner was dikwijls iets heel eigenaardigs. Mijn europeesche smaak had zich
van lieverlede wel wat aangepast aan de amerikaansche toebereiding der spijzen;
maar toch kwamen nog telkens van die verrassingen voor, waarop ik in het geheel
niet geprepareerd was en die mijn innerlijk-materieele wezen in plotselingen opstand
deden steigeren. Zoo werd ik eens vergast op ‘oystersoup’. Dat waren uit hun schaal
gehaalde en in melk gekookte oesters. Als verschrompelde stukjes caoutchouc of als
doode slakken lagen zij daarin te zwemmen; en het gerecht, dat sterk gepeperd en
gekruid en met beschuit bestrooid was, lag vol met groote, dikke, witte vellen.
Ik dacht te zullen sterven. Ik had het gevoel, nog vóór ik één lepel proefde, dat
mìjn keel als met een muur was dichtgemetseld en dat het alles langs mijn neus zou
uitkomen.
- Houdt u er niet van! riep Papa met de grootste verbazing.
- Jawel zeker, antwoordde ik machinaal, maar ik ben er niet aan gewend. En ik
proefde een lepel, met draaiende oogen.
- Laat u 't maar staan, zei goedig Mama, die wel merkte dat ik niet kón.
- Neemt u 't mij niet kwalijk? smeekte ik en lei mijn lepel neer.
De anderen smulden er lustig op los, ook Maud. Zij vonden 't allen even heerlijk.
Papa slurpte van genoegen en Auntie's oogen flikkerden bijna uitdagend, zóó fel
genoot ze. Zij hadden allen het diepste meelijden met mij en zeiden, met een soort
van spijt, dat ik toch heusch nog geen Amerikaan was. De kleine Violet keek over
haar lepel naar mij op en kreeg een lach-crisis. Zij vond het zoo ‘funny’ die groote
meneer, die nog geen ‘oystersoup’ kon eten!
Na den eten nam Papa mij dan naar zijn werkkamer mee om een likeurtje te drinken
en een sigaar te rooken. Ook dát was wel een zware dobber. Papa strekte zich met
de sigaar tusschen de lippen in een ge-
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makkelijken stoel uit alsof hij doodmoe was en begon over ‘business’ te praten.
Aldoor, en nog, en uitsluitend, praatte hij over ‘business’ Het woord ‘dollar’ klonk
aanhoudend als een hardnekkig leitmotiv in zijn gesprek door en de reusachtige
fortuinen schenen zich als 't ware in tastbare vormen om hem heen te stapelen, terwijl
zijn koonen kleurden van al de weelde die hij in en om zich heen droeg. Telkens
weer herhaalde hij hoe hij met niets begonnen was, hoe hij gewerkt en gezwoegd
had, hoe hij er eindelijk gekomen was. Hij lag daar als de heldere, integrale parvenu
die het hoogste heeft bereikt wat een ordentelijk mensch kon wenschen te bereiken,
en die nu mag genieten, die nu móét genieten, vetgemest in een geluk, dat slechts
door ziekte of door 't einde van het leven meer verstoord kon worden. Hij kreunde
in zichzelf van wellustig genieten, hij aanbad zichzelf, hij keerde zich soms half om
op zijn fauteuil en sloot even zijn oogen, om nog inniger en warmer te genieten. En
hij gaf mij goeden raad, hij ondervroeg mij over mijn eigen zaken met welwillende
genadigheid; hij achtte het niet uitgesloten, dat ik er wellicht ook zou komen.
- In dit land, orakelde hij, is plaats en rijkdom voor eenieder, maar men moet
willen. In Europa, voegde hij er met meelijdende geringschatting aan toe, is alles te
oud, te versleten; daar is niets meer te beginnen. Er bestaat slechts één land op de
wereld Amerika.
Daarmee was de sigaar doorgaans opgerookt en het likeurtje gelepperd en wij
gingen terug naar het salon, waar wij de dames vonden. Zij ontvingen er ons met
vriendelijken glimlach in een zachte atmosfeer van gedempt licht en 't was voor mij
als 't komen in een mooien tuin met frissche bloemen na de barre rotswoestijn van
Papa's gebusiness en gedollar. Maud's oogen hadden dan meestal een lieflijken,
vredigen glans in het getemperd schijnsel van de lampen en Mama's grijze haren
golfden sierlijk en deftig om haar frisch gebleven gezicht, terwijl Auntie's wezen in
de halve schemering waar zij bij voorkeur zitten ging, zich eenigszins verschrompelde
en vertroebelde, met minder fellen glans van oogen, alsof zoo bij het einde van den
dag een waas van droefheid kwam over haar toch eigenlijk mislukte
oude-vrijstersleven. Dan voelde ik nog sterker, door 't kontrast, al de frissche jeugd
en schoonheid van 't jong meisje; en 't zong in mij, o, 't zong zoo heerlijk van intiem
geluk en opwellende groote illuzies; en ik voelde mijn jeugd en hààr jeugd daar
regeeren en alle mogelijke rampen trotseeren en alle mogelijke hinderpalen
overwinnen.
Maar Papa, moe van al zijn dollar-gepraat-en-geluk, strekte zich al-
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weer op een leunstoel lang uit en Violet begon aan haar oogjes te wrijven en zich,
lichtzeurderig, tegen haar grootmoeder aan te vleien, 't Werd tijd voor mij om heen
te gaan en langzaam stond ik op. Het moment van afscheidnemen was telkens als
een geweldige en angstwekkende gebeurtenis voor mij. Van de wijze waarop ze mij
aankeek en een hand gaf, hing het geluk van den dag en van de gansche, daarop
volgende week af. Auntie herleefde even uit de schemering weer op en haar oogen
flikkerden om dat waar te nemen.
Soms keek Maud mij bij het afscheidnemen ‘gewoon’ aan en gaf ze mij ‘gewoon’
de hand. Dan werd het koud in mij, alsof ik van binnen verkilde en 't was alsof er
diepe snikken naar mijn keel opbonsden. Maar soms lachte zij met stralende oogen
en drukte mijn hand iets warmer en langer dan strikt noodig was; en dan kon ik niet
gauw genoeg weg zijn om met die laatste volzalige impressie te vertrekken; dan liep
ik als een gek, bijna luid-jubelend, het hoofd stoomend van liefde, den weg af; en in
den trein die mij terug naar New York voerde zat ik glimlachend als een kind naar
mijn geluk te staren.

VI.
Maar dat moest eindigen en op een of andere wijze tot een beslissing komen. De
lente bloeide nu volop over het land en er hing alom als een blijde, lichte
feeststemming in de atmosfeer. De wereld herleefde na den langen, guren winter, er
heerschte drukte overal, men voelde als 't ware toekomstplannen in ieder mensch
dien men ontmoette.
Ook Maud en haar ouders spraken reeds over wat ze dien zomer zouden doen.
Behalve t gewone verblijf aan zee en te Saratoga gedurende de heete maanden en de
najaarsvacantie in het mooie Lennox, stond ook nog een reisje in de Adirondacks
voor Mei of Juni op 't programma. En 't was reeds half April!
Even was er sprake van geweest, of ik soms met hen mee zou gaan. Maar Papa
was dadelijk verontwaardigd opgevlogen, niet dat hij mijn gezelschap ongewenscht
achtte, maar wijl het immers vanzelf sprak, dat een jonge man die zijn positie maken
moest, niet zijn zaken in den steek kon laten. Als Papa slechts had kunnen vermoeden
hoe graag ik wèl mijn zaken op dat oogenblik had in den steek gelaten, wat zou hij
met verbazing opgekeken hebben! Maar met dat alles was de kans voor mij verbeurd
en ik putte mij vruchteloos uit in gedachten hoe ik
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naar vóór dat vertrek naar 't geduchte ‘society-leven’ vast aan mij verbinden zou.
Het toeval kwam mij te hulp. Eens, terwijl ik op een glanzendmooien namiddag,
na kantoortijd door Fifth Avenue slenterde, zag ik, langs het trottoir, twee gestalten
vóór mij uit loopen, die ik in 't gewemel van de elegante wandelaars terstond herkende:
Maud en Auntie!
Mijn hart stond even stil, en ook mijn beenen stonden stil. Ik had op mijn verhaal
te komen, om te beramen wat ik doen zou: haar ongemerkt blijven volgen; of naar
haar toe gaan en haar aanspreken!
Terwijl ik, jagend van ontroering, twijfelde, bleven zij op haar beurt stilstaan,
geboeid door de uitstalling aan het raam van een luxewinkel. Zij keken met de grootste
aandacht, heelemaal in beslag genomen door iets wat ik niet zien kon; en, na een
korte aarzeling, trokken zij den winkel binnen.
Ik had 't gevoel van iemand, die een prooi beloert, welke niet mag ontsnappen. Ik
moest en wilde en zou haar zien, wat er nu ook gebeurde; en schijnbaar kalm ging
ik naar den winkel toe, kalm en slenterend, als een wandelaar die nu eenmaal goed
den tijd heeft om alles op te nemen wat hem ook maar eenigszins interesseeren kan.
Ik zag een roomkleurige rez-de-chaussée omlijst met goud en aan beide kanten van
de deur twee groote spiegelramen. Op een van die ramen stond in sierlijke gouden
letters slechts de voornaam ‘Véronique’ geschilderd en op het andere raam het woord
‘Modes.’
Met een bonzend hart en quasi-geboeide belangstelling keek ik naar de uitstalling.
Die was gauw genoeg gezien. Op een gedistingeerd fond van lichtmauve fluweel
verrees tusschen crême kantgordijnen, een ebbenhouten pin, en boven op die pin,
een dameshoed: één enkele. Dat was alles; verder niets! Achter het tweede raam
precies hetzelfde schouwspel, één enkele hoed op één enkele ebbenhouten pin, met
daaronder, tusschen de crême kantgordijnen, de gedistingeerde kale vlakte van het
lichtmauve fluweelen fond. Ik besefte dat ik daar onmogelijk lang kon blijven staan
en reeds bewoog ik mij, met een zucht van teleurstelling, verder op, toen plotseling
de deur geopend werd en een schelle stem, Auntie's opgewekte stem, mijn naam
uitriep, terwijl Antie-zelf, met een levendig gebaar der rechterhand, mij tot zich
wenkte.
Ik veinsde de grootste en aangenaamste verrassing. Wel, wel, wat 'n chance Auntie
daar zoo gansch onverwacht te ontmoeten! Maar

Groot Nederland. Jaargang 16

144
Auntie liet mij den tijd niet aan mijn gevoelens van verbazing lucht te geven; zij
vertelde mij, op gejaagden toon, dat Maud daarbinnen was om zich een zomerhoed
te koopen; maar dat het gesprek met die Fransche modiste, die slechts gebroken
Engelsch kon, niet vlotte; en dat ze mij juist voorbij het raam zag passeeren en mij
verzocht als tolk te willen dienen.
Dat is de eerste maal van mijn leven geweest, dat ik als tolk heb gefungeerd en
nog voel ik er, na zooveel lange jaren, de emotie en den trots van na.
Maud stond daar, met de modiste, in den luxe-winkel en met een kleur van
dankbaarheid kwam ze naar mij toe en drukte mij, in een soort van hartstochtelijke
blijdschap, de hand. Dat staalde mij, dat ridderde mij als 't ware in 't harnas en met
hoog voorhoofd en vastberaden blik stapte ik op de toonbank toe, waarachter madame
Véronique in al haar glorie troonde.
Madame Ve ronique scheen daar te regeeren, als een hoogepriesteres in haar
tempel van de godheid Mode. Zij stond, groot en zwaar, in glimmend zwarte zijde,
als gepantserd in haar ongenaakbaarheid en zij zag mij tot haar naderen met een
koelen, kouden blik van geheime, stille hostiliteit. Blijkbaar verkocht zij haar hoeden
als gunsten; en zij verwaardigde zich eenige meesterstukken van haar kunst, die
achter haar in glazen kasten prijkten, te vertonnen, en vermelde telkens daarbij, met
nauwelijks bewegende lippen, de duizelingwekkende hoedanigheden van het wonder
en noemde even prijzen, die mij, in figuurlijken zin, gewoon in zwijm deden vallen.
Ik herinner mij o.a. een zoogezegd ‘matelotje’ met een of andere pompon of prul er
op, waarvoor ze ‘tirty dollàr’ zooals ze 't in haar eigenaardig taaltje uitdrukte, rekende.
Maud glimlachte genietend; Maud was gelukkig. Welke jonge mooie vrouw is
niet gelukkig in een mode-winkel? Zelfs de verschrompelde ‘Auntie’ was gelukkig
en haar felle oogen flikkerden van genot. De mooie Maud paste een voor een de dure
hoeden op haar hoofd en bekeek zich daarbij welgevallig in de spiegels. Al haar
bewegingen waren van een uitnemende gratie en wanneer ze zoo een kunststuk met
beide opgeheven armen boven op haar kapsel zette kreeg ik telkens den bedwelmenden
indruk, alsof die mooie armen streelend om mijn hoofd heen gingen, om mij te
omhelzen.
Het was als een voortdurende gedaantewisseling, die telkens weer andere gevoelens
in mijn zwaar-verliefde ziel omwoelde. Soms zag zij
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er uit als een aanbiddelijke jonge bruid en het was mij te moede of ik in de kerk het
orgel hoorde spelen, terwijl wij samen statig tot het altaar naderden. Een ander tooisel
stond haar veel te wuft en deed mij pijn; een derde, dat te rijk was en te deftig,
verwijderde haar van mij.
De keuze was lastig. Voor de ramen stonden slechts de twee hoeden op hun
ebbenhouten pinnen, - dat was gewilde eenvoud, ter wille van de deftige distinctie,
- maar daarbinnen waren er genoeg; en er waren er nog meer, want toen Maud bijna
alles had gepast wat achter de glazen kasten schitterde, drukte madame Véronique
op een schelknop en een binnendeur schoof plechtig open, en boven op een trapje
van drie treden verscheen een mooi jong meisje met blond haar en sierlijk-volle
buste, aan wie de hoogepriesteres een kort bevel gaf.
Ik keek in een zaal, een soort van troonzaal met hooge, lichte ramen, waar nog
meer knappe, jonge meisjes over fijn werk gebogen zaten. Men hadde gezegd, de
ingetogen suivantes eener onzichtbare feeenprinses in gewijde aandacht bezig aan
de schoonste wondermaaksels. En 't mooie, blonde meisje bracht nog meer hoeden
te voorschijn: hoeden die op haar blank vuistje door de lucht schenen te zweven met
sierlijk-wegdrijvende kantensluiers; met bloemen die men meende te ruiken en met
glinsterende vogels die men dacht te zien vliegen; zij bracht er nog en nog, van alle
vormen en van alle kleuren, tot het oog er duizelig van werd en de knieen van
vermoeidheid knikten.
Toen maakte Maud ten slotte een keuze: iets dat Papa wel met een chèque zou
betalen; en als toetje nam zij er ook nog 't matelotje bij: dat van ‘Tirty dollàr.’
Madame Véronique neeg, genadig. Met mindere minachting en hostiliteit keek zij
mij aan en eventjes schemerde zelfs in haar oog iets leuk-ondeugends als van
heimelijke verstandhouding. Plechtig werden de deuren van de troonzaal weer
dichtgeschoven; en 't blonde meisje begeleidde ons tot aan de deur, terwijl madame
Véronique weer hieratisch-strak achter haar toonbank stond, als de onverstoorbare
godin, die het hoog-heilige van haar altaar nooit verlaten mag.
Ik ademde luid toen we weer buiten in de vroolijke drukte van Fifth Avenue waren
en de beide dames moesten hartelijk lachen en vonden, dat ik een
buitengewoon-geschikte tolk was geweest. Zij verkeerden in een opgewekte stemming;
er was ook iets aanstekelijksopwindends in de zachte lente-atmosfeer, die als een
rooskleurig waas over de deftige hooge huizen en het jeugdig groen der boomen
tooverde;
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en, daar wij in de buurt van ‘Sherry's’ kwamen, stelden zij mij voor in die chicque
gelegenheid met haar thee te gaan drinken, wat ik natuurlijk zonder aarzelen aannam.
Het was er ‘chic’, het was er ‘smart’, nog meer dan ik wel dacht. Het zat er vooral
vol met elegante en overvloedig bejuweelde dames die gewinkeld hadden en een
symphonie van parfums steeg je van op den drempel, niet zonder eenige benauwing,
naar het hoofd.
Hier heb je nu een stuk ‘society’, zoo dacht ik, met een vagen weemoed in mezelf;
een proef, als 't ware, van wat deze, die ik zoo vurig bemin, weldra, verre van mij
weg, gaat opzoeken en genieten. Zij was daar reeds in haar milieu, zij werd gegroet,
van rechts en links en groette terug, met den lieven glimlach van haar mooie oogen;
en het was mij te moede alsof ze reeds mijlen en mijlen van mij was verwijderd,
alsof ze langzaam aan werd opgenomen en verloren raakte in een kring, waar ik haar
nooit meer zou kunnen bereiken.
- U kent hier zeker weinig menschen? vroeg Auntie die blijkbaar met haar scherpen
zin mijn bevreemding opmerkte.
- Niemand, bekende ik, ietwat gegeneerd en vaag verdrietig.
- Er komen hier veel lui, die wij ook 's zomers in Newport, Saratoga en Lennox
ontmoeten, deelde Auntie mij mee. 't Is nogal aardig, begrijpt u; het wordt zoo'n
beetje als één groote familie.
Een dikke, hoewel nog betrekkelijk jonge meneer kwam voorbij, bizonder elegant
gekleed, met lakschoenen en witte slobkousen, die buigend groette en even stilhield,
alsof hij naar ons toe zou komen, om de dames aan te spreken, maar die toch verder
doorging, nadat hij een vluchtigen en, naar het mij voorkwam, ietwat verwonderden
en bijna geringschattenden blik op mij had neergeworpen.
- Mister Bunk, fluisterden gelijktijdig Maud en Auntie, alsof 't een heel bizondere
personage gold. En met geboeide oogen zagen zij hem verder gaan en nog aan vele
tafeltjes groeten en handdrukken wisselen.
- Dat is de beroemde mister Bunk, de groote valseur, die al de elegante cotillons
in Saratoga leidt, vertelde mij Auntie, op een toon van bewonderingsvolle
vertrouwelijkheid.
Ik voelde mij als door een wesp gestoken. Zonder eenige reden kreeg ik plotseling
een hekel aan dien poen; en het ontsnapte mij:
- 'n Valseur! Maar die man is veel te dik om te dansen!
- Dat zou u niet zeggen als u hem walsen zag! antwoordde Auntie snibbig. En
Maud beaamde, door een zwijgend hoofdgeknik, haar tante's woorden.
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Ik werd zenuwachtig. Ik voelde instinktmatig iets van gevaar, iets als een te duchten
vijand in dien man. Hij was daar in zijn atmosfeer, in zijn milieu; en ik stond er
buiten. Het prikkelde en ergerde mij, dat ik er buiten stond. Dat was nu eenmaal de
‘society’, hààr ‘society’, waar ik niet thuis bij hoorde; en ik wilde er bij behooren,
om harentwille!
Er steeg een plotselinge vlam, van waan en hoogmoed naar mijn hoofd. Waarom
zou ik ook niet eens groot en chic doen, zooals al die lui welke daar zaten of
rondliepen en die met het geld, dat trouwens hun eenige beteekenis uitmaakte, konden
gooien alsof het heelemaal geen waarde had? Ik keek Maud en Auntie met
strak-geinspireerde oogen aan en vroeg
- Zou u mij niet het genoegen willen doen, en zouden ook uw ouders mij niet het
genoegen willen doen, eens met mij te komen dineeren, vóór het vertrek naar uw
zomervacantie-oord?
Verrast en eenigszins verwonderd keken Maud en Auntie mij, en daarna ook
elkander aan.
- Gaarne... ik toch wel... en ook mijn ouders, denk ik, antwoordde langzaam Maud,
een lichte kleur krijgend.
- Ik vind het dol, dól! jubelde Auntie met stralende oogen. Niets wat ik liever doe
dan eens in een fijn restaurant gaan dineeren. Waar zou het zijn? vroeg ze mij op
den man af, mij met haar felle oogen aankijkend.
- Delmonico? stelde ik voor. Delmonico, of Martin's, als u 't verkiest, of Waldorf
Astoria, 't is mij eender.
- Delmonico! Delmonico! Ik ben verzot op Delmonico! juichte Auntie.
Ook Maud vond dat een heel geschikte, aardige gelegenheid. Het werd ineens
bepaald en de datum voorloopig vastgesteld. Wij lachten en jubelden alle drie en ik
voelde mij trotsch als een prins. Mijn vluchtige gedruktheid was heelemaal
overwonnen; ik stond ineens als 't ware midden in hààr kring, in de ‘society’ en de
verwaande poen van daar straks kon mij geen zier meer schelen. Ik zag hem nog een
oogenblik, terwijl wij opstonden om Sherry's te verlaten; ik zag hem, gebogen
steunend met zijn beide, zwaar-beringde handen op een tafeltje, waaraan elegante
dames zaten, die met schitterenden tandenglimlach en levendige oogen tot hem
neigden; en 't deed mij goed dat ik hem eventjes moest storen om voorbij te kunnen
hij zette met zijn te dikke lijf de smalle ruimte af waar wij doorheen moesten; en
onder
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het wijken gooide hij een halfvol kopje om, wat hem even met verbolgen blik naar
mij deed omzien, iets dat ik mij alweer in het geheel niet diende aan te trekken, want
het gebeurde was zijn schuld en niet de mijne.
In de zachtroze lenteschemering, die 't drukke New York als met een uitstraling
van apotheose-licht overgoot, begeleidde ik Maud en Auntie tot aan de West Shore
ferry-boat; en, na nog eens de afspraak herhaald te hebben, zag ik de zware boot met
haar naar den anderen oever wegvaren, terwijl de frischheid van den avond neerzeeg,
en aan den westerhemel, die groenachtige tinten van limpiditeit had, een groote mooie
zilveren ster reeds hing te schitteren.

VII.
Papa en Mama hadden, evenals Maud en Auntie, mijn invitatie aangenomen; en
daags vóór den gestelden datum toog ik even naar den restaurant Delmonico, om er
met den baas, of een der chefs, het menu op te maken.
Ik werd er ongeveer ontvangen, zooals Maud bij madame Véronique onthaald was
geweest. 't Was in de stille uren; de garçons waren langzaam en zorgvuldig bezig in
de ruime zaal met rood tapijt de tafeltjes te dekken; en een dikke meneer in rok, met
glimmend-wit plastronhemd en zwarte das kwam statig naar mij toe, nam mij even
vlug op met één blik, die gansch zijn oordeel over mij vast scheen te vestigen, en
vroeg mij, met een vette stem, in 't Fransch, wat ik verlangde.
Ik zei hem wat ik voor den volgenden dag zoo al wenschte.
Zakelijk ging hij in zijn binnenzak, haalde een gedrukte spijskaart te voorschijn,
nam een potlood en begon voor te dragen.
- Cinq potages bisque? vroeg hij.
Ik knikte.
- Du saumon à la Chambord?
Ik knikte.
- Une entrée, longe de veau; entrecôte Béarnaise; selle d'agneau!
Ik aarzelde, er kwam in mij een spanning.
- Longe de veau? herhaalde hij, mij met een greintje van meelijdende
geringschatting aankijkend.
- Plutôt entrecôte Béarnaise, zei ik eindelijk.
- Comme légume? ging hij voort, opteekenend. En, daar ik weer aarzelde, mij
helpend:
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- Tomates farcies, artichauts, céleri à la moelle.
- Céleri à la moelle, echode ik machinaal.
- Comme rôti? ging het verder.
Gaat hij er niet haast mee uitscheiden! dacht ik bij mezelf. 't Was warm daarbinnen
en ik voelde mijn wangen gloeien.
- Sarcelle; canard sauvage; dinde Maison? ging hij onverdroten voort.
- Dinde Maison, echode ik nog eens, heelemaal onder zijn invloed en machinaal
reageerend op zijn laatste klanken.
- Et comme dessert une omelette Sibérienne et une macédoine de fruits? besloot
hij, mij te nauwernood nog raadplegend.
Ik knikte.
Hij teekende op en er was een stilte. De garçons dekten rustig verder hun tafeltjes
en daarbuiten, achter de hooge, breede ramen, stroomde het druk-mondaine leven
van New York voorbij.
- Hoeveel wordt dat dan samen? vroeg ik eindelijk, met inspanning en matte stem.
- Eh bien, comme nous avons dit, n'est - ce pas? En hij begon nog eens op te
sommen: Potage Bisque, Saumon à la Chambord, entrecôte Béarnaise...
- Ja maar... de prijs... te zamen... stamelde ik met het rood der schaamte op mijn
wangen.
- Oo... zei hij, alsof ik iets heel bizonder geks gevraagd had, en een bijna
onnaspeurlijke glimlach kwam even op zijn lippen.
Hij zette vlug wat cijfers onder elkaar, telde samen, zette er nog iets bij, telde weer
samen en noemde mij eindelijk een getal, waarvan ik, evenals enkele dagen te voren
bij madame Véronique, in figuurlijken zin van omviel. Ik meende verkeerd begrepen
te hebben, vroeg hem om nog eens 't cijfer te herhalen, viel er nog eens, in figuurlijken
zin, van om.
- 't Is goed, zei ik klankloos, terwijl de gansche ruime zaal, met al haar tafeltjes
en stoelen, vóór mijn bedwelmde oogen scheen te dansen en te schemeren.
Ik koos het tafeltje, of, beter gezegd, nam het tafeltje dat hij mij aanwees; sprak
af voor den volgenden dag om acht uur; en 't oogenblik daarna stond ik buiten op 't
trottoir, met het gevoel alsof een schurksche goochelaar de laatste centen uit mijn
portemonnaie had weggemold.
Ik nam een heldhaftig besluit. Ik zou dien dag alvast niets meer
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eten, mitsgaders de drie eerste weken die op het diner zouden volgen, één dagelijksche
maaltijd derven. Zoo zou de wreede bres toch eenigszins gestopt worden.

VIII.
Even vóór acht uur stond ik zenuwachtig-wachtend in Delmonico's
ontvang-salonnetje. Over den rooden looper van den marmeren gang passeerden af
en toe heeren in rok en witte das en gedecolleteerde dames in ruischende
sleepjaponnen, die glinsterden van sieraden en juweelen. Zij verdwenen in de groote
restauratie-zaal en telkens golfde van daaruit een bouffee van muziek:
voluptueus-kweelende violen bespeeld door bruine kerels met donkere oogen en
donkere snorren, exotisch-opvallend in hun roode buisjes met gouden borduursels.
Een oude hollansche klok met speelwerk sloeg in zilverklank acht ure. En eensklaps
waren ze daar, zonder dat ik hen in mijn agitatie had zien komen: Mama voorop, het
witte kapsel als een sneeuwdos op haar frisch gezicht, de oogen vriendelijk lachend
en de valsche tanden schitterend; Auntie een en al pittige levens-uitstraling en
voorwaar buitengewoon knap dien avond in haar bescheiden décolleté; en Maud een
bloem, de schoonste bloem der wereld, in 't wit, met iets van groen en roze roosjes,
om van te duizelen. Papa volgde, proletig in zijn avondpak, alsof hij de portier was,
die de deur zal opendoen.
Onze intrede verwekte eenige sensatie. Sommige gasten aan de tafeltjes keerden
zich om; en ook de bruine kerels in hun roode jasjes keken onder het violeren, met
langoureuze oogen. Twee bedienden stonden eerbiedig bij ons tafeltje te wachten.
Zij schoven de stoelen bij en een derde bracht een tuil met rozen aan. Een maître
d'hôtel kwam naar mij toe en bood mij stil de wijnkaart aan. Ik bestelde Mumm
Cordon Vert en ook Vichy water met ijs, omdat Mama daar naar vroeg. De ‘bisque’
werd opgediend.
De zaal was vol en geanimeerd en gonsde van opgewekte beweging en vroolijke
geluiden. Er waren ‘beauty's’ en schitterende toiletten, die zich in de spiegelwanden
reflecteerden. De violen kweelden en zwollen hun tonen tot een soort wellust aan.
Men voelde lust om zich gemakkelijk in weelde uit te strekken of om stil op het
rythme mee te neurien of zacht-heupwiegend te dansen.
Maud keek mij aan met geestdriftige oogen. Zij had een heel licht veegje rouge
op haar wangen gelegd en dat gaf aan haar teint, dat
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toch al zacht en frisch was, iets warms en bloeiends dat onweerstaanbaar bekoorde.
Het bloeide boven haar gedecolleteerden hals, die van een roomige blankheid was;
en de mooie armen en de zacht-golvende buste verwekten droomen die bedwelmden.
Ik sloeg even mijn oogen neer, als verblind door te veel en te diep-ontroerende
schoonheid.
Papa at smakelijk en nogal luidruchtig; Mama gebruikte meer haar face à main
dan vork en mes; en Auntie zat van genoegen op haar stoel te wippen en te trillen,
als een eekhoorntje dat nootjes kraakt. Af en toe keek zij mij aan, fiks en strak, met
haar felle oogen, en 't kwam mij voor alsof daar nu iets ongewoons in schitterde, iets
dat mij opzweepte en tevens verontrustte. Zij sloeg mij blijkbaar gade, zij sloeg mijn
oogen gade; en telkens wanneer deze zich, in onweerstaanbare aantrekkingskracht
op de ontroerend-schoone Maud gingen vestigen, voelde ik Auntie's oogen op mij
gepriemd en zag ik haar glimlach, die iets raadselachtigs en bijna spottends had. Wat
was er toch? Wat wilde ze van mij!
Na de entrecôte Béarnaise scheen Papa zich reeds wat verzadigd te voelen; hij
strekte zich in een gemakkelijke houding uit en begon nu ook eens rond te kijken in
de zaal, of hij daar ook menschen kende. De dames hadden reeds herhaaldelijk, met
lieven glimlach naar mij totaal onbekende gasten gegroet, wat mij telkens heimelijk
een beetje hinderde; en nu ging ook Papa aan 't groeten, met korte, harde, familiaire
hoofdknikjes, en noemde daarbij namen, waarbij de dames omkeken, en ook nog
eens groetten. Er ontstond daar als 't ware een soort van verbroedering waar ik, als
vreemdeling, buiten gesloten bleef en 't maakte mij verdrietig en chagrijnig; ik was
er niet verre van af te gaan denken, dat het eenigszins ontactvol van hen was, terwijl
ze toch mijn gasten waren. En, eigenaardig genoeg: niet de dames, maar Papa, die
anders niet zoo buitengewoon fijn-besnaard was, scheen dat te voelen. Hij keek mij
welwillend aan, glimlachte en zei:
- U is hier natuurlijk nog een beetje vreemd, maar ik zal u wat op de hoogte
brengen. Ziet u die oude man, daar, met grijze snor, naast die jonge dame in 't mauve,
met haar prachtige parels en briljanten! Dat is een spoorwegkoning, meer dan vijftig
miljoen dollars waard. Hij is op meer dan zeventigjaren leeftijd hertrouwd met een
heel jong meisje zonder fortuin uit Nebraska, deze die nu naast hem zit. Zij draagt
voor meer dan honderd duizend dollars waarde aan parels en juweelen.
De violen kweelden, af en toe knalde dof een champagne-kurk en de
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animatie werd steeds vroolijker en levendiger, en Papa liet mij nog meer
beteekenisvolle mannen zien, telkens daarbij vermeldend hoeveel ze ‘waard waren’;
en Mama en Auntie en ook Maud waren ten diepste mee geinteresseerd, genietend
van die weelde-in-cijfers zooals alleen echte Amerikanen dat kunnen. Toen slaakte
Auntie plotseling een soort verrassingskreet en zei:
- O! en mister Bunk zit daar ook, daar, bij dat raam! Kijk eens; kijk eens hij gebruikt
nog steeds zijn toast met eieren, net als in Saratoga!
Het was een emotie! Allen keken om en zagen mister Bunk zijn eieren eten. Hij
merkte hun opvallende belangstelling, herkende hen, groette, ernstig, plechtig bijna,
met een volmaakt-correcte buiging. De dames kregen een lichte kleur, groetten terug,
namen weer haar gewone houding aan. Mij had hij heel even, met een koel-strakken
blik opgenomen.
- Die man, meende Papa mij te moeten inlichten, is 'n aardig aantal miljoen dollars
‘waard’ en gaat door als de ‘arbitre des élégances’ in New York en eigenlijk ook wel
in de ‘society’ van heel Amerika. Sinds jaren, waar hij ook komt, gebruikt hij voor
zijn diner nooit iets anders dan drie gekookte eieren, met toast en thee. Maar lastig
als hij is op de kwaliteit van die eieren, daar hebt u gewoon geen idee van! Hij wil
ze maar alleen gebruiken als ze afkomstig zijn van een speciale ‘farm’ daar ergens
in de Catskill's Mountains, van boeren die hij kent. In Newport, in Saratoga, in
Lennox, onverschillig waar hij verblijft, steeds komen zijn eieren uit diezelfde ‘farm’.
En ook hier, in New York, moet Delmonico, waar hij geregeld eet als hij niet op zijn
clubs of bij families dineert, hem kunnen garandeeren, dat ze daar vandaan komen.
En wilt u nu eens weten wat hij voor zoo'n diner van drie eieren met toast en een kop
thee betaalt?...
Glimlachend naar mij toe gebogen staarde Papa mij aan, als om bij voorbaat van
mijn bewonderende verbazing te genieten. En toen liet hij 't cijfer los:
- Vijf dollar, meneer! Vijf dollar en 'n dollar fooi aan den garçon: samen zes dollar
voor 'n maaltijd die zoowat een zestig cent waard is!
De dames knikten, met een soort ingehouden admiratie, om te betuigen dat Papa
de zuivere waarheid sprak.
Zwijgend keek ik den kerel aan, terwijl hij met een van zijn eieren bezig was. Wat
'n sinistere vlegel! Wat 'n sombere bruut! Wat 'n
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boeventronie! dacht ik in mezelf. En ik leed er onder, ik leed harde, vlijmende pijnen,
dat Maud zulk een aanstellerig wanschepsel kon bewonderen. Hoe was het mogelijk!
Hoe zag ze toch met, hoe begreep ze toch niet wat voor een abominabele poen die
kerel wezen moest! Het vergalde mijn avond, die vent wierp door zijn enkele
tegenwoordigheid een akelige schaduw over al mijn vreugde.
Eensklaps had ik een geweldige emotie. Hij was klaar, had afgerekend en stond
op; en ik zag, ik vóélde, dat hij naar ons tafeltje toe kwam! Zou hij heusch durven?
Werkelijk! Daar was hij! Daar stond hij!
Hij stond daar in rok en witte das, met zijn drie eieren en zijn toast in zijn te dikke
lichaam en hij boog groetend, met een akeligen glimlach op de lippen, naar Mama
en kuste haar de hand.
In onwillekeurig walgen keerde ik even machinaal het hoofd om. Hij groette
Auntie, hij groette Maud, hij groette Papa; en dan weer tot Maud zich wendend
hoorde ik hem vragen:
- Goed nieuws van Reggy?
- Heel goed, dank u, hoorde ik Maud antwoorden.
- Wanneer verwacht u hem terug? vroeg nog de vlegel.
- Waarschijnlijk tegen het eind der volgende maand, antwoordde Maud, een lichte
kleur krijgend.
Hij glimlachte, fatterig voldaan, boog weer en vertrok, zonder met een woord of
een blik van mij notitie te hebben genomen.
Even keek ik naar Auntie op. Haar oogen stonden strak op mij gepriemd en haar
lippen hadden een soort glimlach, die tot in 't diepste van mijn ziel drong.
Ik keek naar Maud. Er lag eensklaps iets vreemds en ernstigs over haar gezicht.
Zij leek mij plotseling zoo koud als ijs. Wat was er toch gebeurd? En wie was die
Reggy, waar de vlegel naar gevraagd had? Was dat Maud's gehuwde broer, die in
Philadelphia woonde? Of...
Opnieuw keek ik naar Auntie en 't werd kil in mij. Er was ineens 'n soort van gêne
over ons gekomen; en even heerschte er een stilte, die de muziek gelukkigerwijze
door een meeslepende wals eenigszins aanvulde. Ik voelde mijn hart jagen en kloppen,
alsof het barsten ging.
't Diner was afgeloopen. De klok wees kwart over tien en Papa oordeelde dat het
tijd werd om de boot te halen.
Met een bescheiden gebaar wenkte ik naar den maître d'hótel om af te rekenen.
Hij knikte; en 't oogenblik daarna bracht hij mij, met innemenden glimlach, de nota
dichtgevouwen op een zilveren plateau, als een vertrouwelijk document van zeer
gewichtige beteekenis.
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Ik ontplooide die even en las een bedrag waar ik, nu voor de derde maal in die enkele
dagen, in figuurlijken zin van omviel. Maar ik hield mij goed. Ik ging in mijn
portefeuille, haalde er, onder den vorm van bankpapier, een klein fortuintje uit, schoof
het onder de rekening, op de schaal.
Mama was opgestaan. Met den vriendelijksten glimlach van al haar valsche tanden
reikte zij mij de hand en bedankte mij zeer, zéér hartelijk. Auntie deed het zelfde,
met oogen die flikkerden, en ook Maud kwam mij danken, heel zacht en lief en
vriendelijk, met een langen, warmen handdruk en een uitdrukking van groote
sympathie in haar sprekenden blik. Papa, op zijn beurt, schudde mij krachtig beide
handen en voorspelde mij dat ik een prachtige carrière zou maken in Amerika, ja,
dat ik er millionnair zou worden. Hoe en waarom hij juist op dat idee kwam terwijl
hij me nagenoeg heel mijn beurs had zien ledigen, was mij niet duidelijk en is het
mij nu nog niet, maar zoo zei hij toch.
Langzaam en statig laveerden wij tusschen de reeds half verlaten tafeltjes heen.
Er werd nog hier en daar geknikt en gegroet en de bruine kerels met hun roode jassen
en fluweeligen oogen, speelden en keken nog hartstochtelijker dan bij onze aankomst,
en ik kreeg den gekken indruk, dat ze met hun opgewonden gedoe de laatste centen
uit mijn beurs wegspeelden.
Mantels en overjassen werden aangetrokken en wij kwamen aan den ingang. Een
lange file rijtuigen stond langs 't trottoir. Papa wenkte er een, een bediende in livrei
opende het portier en de familie stapte in.
Glimlachend stond ik nog even, in den zachten lentenacht, onder de electrische
booglampen te groeten en te wuiven. En een laatste maal zag ik haar, háár alleen, in
al haar betooverende schoonheid, met wit bont om den goddelijken hals en met
gansch haar ziel in den glinsterenden afscheidsgroet van haar prachtige oogen. Toen
reed het rijtuig heen...

IX.
Dien nacht lag ik rusteloos te woelen in mijn bed zonder den slaap te kunnen vinden.
Ik voelde, dat het tot een punt van heftige crisis in mijn leven was gekomen. Ik
draaide en keerde mij om en mijn hart klopte gejaagd, als met korte, harde
hamerslagen.
Hoe was de avond nu eindelijk geweest: een succes, of een ‘failure’? Was ik een
stap verder gekomen in het leven en het hart van Maud, of bleef dat nog steeds 't
zelfde: onzeker, raadselachtig, twijfelachtig?
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Ik wist het zelf niet; heusch, ik wist het niet! Ik voelde weer haar handdruk bij het
afscheidnemen en zag de straling harer prachtige oogen, welke mij van liefde deden
sidderen; maar ik herinnerde mij ook weer haar plotselinge koelheid en het soort
gêne dat over haar kwam, toen die kerel, die vent, die abominabele fat, die walgelijke
mister Bunk haar aan ons tafeltje kwam vragen, of zij goed nieuws van Reggy had.
Reggy!... Reggy!... Wie was die Reggy?... Was dat de oudste zoon, die in
Philadelphia woonde? Heette hij werkelijk zoo? Had ik hem niet een paar keer anders
hooren noemen, terwijl ze mij zijn portret op de piano toonden?... Eensklaps kreeg
ik als een bons in 't hart, terwijl ik mij heel duidelijk herinnerde. Basil, heette hij,
Basil! Ik zag Papa nog naar de foto wijzen en hoorde 't hem nog zeggen! Reggy was
dus een ander; maar dan toch een die de familie kende, en goed kende, aangezien ze
nieuws van hem ontvingen. Wie was het dan wel en hoe kwam het dat ze nooit met
mij een enkel woord over hem gesproken hadden?
Ik gooide mijn dekens van mij af, blies alsof ik stikte, sprong uit mijn bed, haalde
de gordijnen van mijn ramen op. Ik kon het niet langer meer uithouden in de benauwde
eenzaamheid; ik had kunnen snikken van ellende en ik trok een van mijn vensters
wijd open, haalde diep adem en staarde wijd over de grootsche, nachtelijke
eenzaamheid van New York.
De lucht was zacht en zwoel en vol mysterieuze leven. De nachtelijke lentehemel
schemerde wazig-blauw doorprikt met vele stille lichten. De stilte was
indrukwekkend-grootsch en toch gonzend van dieptrillend leven. Men voelde als 't
ware de levende rust der geweldige stad. Er droomde een zware rythmus in. En af
en toe was het alsof de slapende reus even ontwaakte de fluit van een locomotief
gilde, als een schrille noodkreet; de stoomhoorn van een steamer brulde, in langgerekt
en schor geloei; en de roode en groene lichten aan den oever gulpten in het kabbelend
water neer, als brekende stralen van zwavel en bloed.
Wat deed ze nu, op 't zelfde oogenblik, dat ik hier aan mijn open venster stond te
staren en te lijden? Zij sliep natuurlijk, in zalige, onbezorgde rust; of zij droomde,
maar niet van mij: zij droomde van een ander, van dien mij onbekende, van dien
Reggy, waarnaar de walgelijke poen aan ons tafeltje was komen informeeren. O, die
vlegel, hoe haatte ik hem! Wat had ik hem graag tegen het te dikke lijf willen
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aanvliegen en hem in het zelfvoldane gezicht willen schreeuwen. Ploert! Bruut!
Vraag excuus, smeek om genade, of 'k sla je den dikken kop in! Mijn vuisten knelden
in elkaar, mijn tanden knarsten; ik had hem levend kunnen villen, hem verscheuren!
Mijn hart joeg en klopte, rusteloos. Aan slapen was geen denken meer. Wanhopig
staarde ik in den nacht, over de oneindigheid van New York en ik reikhalsde naar 't
donkergrijze westen, in de richting waar zij woonde, alsof het mogelijk was, dat ik
haar zien kon. Haar zien! Haar zien! Al de verlangens van mijn ziel, al de zintuigen
van mijn overspannen lichaam waren tot dat doel gericht. Om haar nu nog eventjes
te zien en met haar te mogen spreken, had ik jaren van mijn leven willen afstaan.
Het scheen mij toe of alles weer terecht zou komen, of alles weer heel goed en zacht
zou zijn, als ik haar ook maar even zag en met haar sprak. Wie weet,... wie weet!...
Misschien toch was ook zij niet tevreden; misschien lag ook zij nu rusteloos en
slapeloos op haar eenzame kamer!... Als ik mij nu aankleedde en met den electrischen
tram die, ik wist het, ook 's nachts nog om het half uur reed... Ik kon toch niet slapen;
wie weet... wie weet... of ik aan haar raam geen licht zou zien, of ze niet zou vóélen
dat ik komen moest, of ze mij niet wachtte...?
Met jagende haast, zonder verder na te denken of te aarzelen, rukte ik mijn kleeren
aan. Ik keek op mijn horloge. Kwart over twee. Als ik mij repte kon ik de electrische
van half drie nog halen. Ik stopte de veters in mijn laarzen zonder die aan te rijgen,
nam hoed, stok en jas, rende, in de duisternis, de trappen af. Het oogenblik daarna
liep ik door de stille straten in den lenteluwen nacht.
Het licht van de electrische flikkerde in de verte en ik holde er naartoe in stormpas,
om toch op 't uiterst oogenblik nog niet te laat te komen.
- Plenty of time; plenty of time, zei mij kalmeerend een bediende, toen hij mij
buiten adem aan zag rukken.
- Gaat hij nog niet? vroeg ik wanhopig.
In 't schijnsel van een lamp haalde de man zijn horloge uit.
- Over zeven minuten; de andere moet nog eerst arriveeren, berichtte hij.
Ik ging in een hoek de veters van mijn laarzen aanrijgen en keek naar de van binnen
verlichte, wachtende tram.
Er zaten een tiental menschen in: enkele slaperige arbeiders met hun gereedschap;
een paar jongelui die lachend pret maakten en wat
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dronken schenen; een man eenzaam in een hoekje, met donkere snor en peinzende
oogen.
De huizen daaromheen sliepen in duisternis, met dichte luiken. Mijn
scherp-gespitste waarnemingsvermogen merkte de dingen op; de gedachte drong in
mij dat de huizen, evenals de menschen, een eigen leven leefden en dat zij, na 't
volbrengen van hun dagtaak, moesten rusten en slapen. Ik voelde sterk dat alles rust
en slaap behoefde om normaal te zijn en dat het abnormaal was als een tram zoo laat
nog reed en abnormaal ook wie daar nu mee reisde. Die menschen waren uit hun
natuurlijk leven, uit hun evenwicht geslagen, en zoo was ik ook, ik die nu, door mijn
zenuwen opgezweept, in dit vreemde oord, het onbekende en het leege van den nacht
instormde, om een hersenschim na te jagen. Ik gaf mij zeer goed rekenschap van 't
gekke mijner daad, maar deed die toch.
De telegraafdraden langs den spoorweg zongen mysterieus naar de donkere verte,
alsof zij geheimzinnig spraken en de electrische draadleiding begon te trillen, met
een geluid van zink. Toen kwam een bleeke schemergloed ginds aan den einder
boven op den heuvel klimmen en weldra zag ik een helder lichtpunt, dat zienderoogen
grooter werd en flikkerend naderde.
- Instappen! berichtte de conducteur; en de wattman kwam uit een donker houten
huisje en nam zijn plaats in op het voorbalcon. Zacht en snel reed de electrische weg.
Het hamerde en klopte in mij, en droog hikte mijn keel, met korte tusschenpoozen.
Ik voelde mij heel week en zwak. Ik benijdde de kalmte van mijn medereizigers: de
slaperige moeheid van de werklieden, de zorgelooze jool der ietwat aangeschoten
jongelui, de starende rust van den man in den hoek met de donkere snor en de
peinzende oogen.
De tram hield op. Ik schrikte, machinaal. De conducteur riep een naam en de
vroolijke jongelui stapten licht-waggelend uit. Even verder stopte hij weer; en op
hun beurt verlieten de slaperige arbeiders den wagen, met hun
nacht-sjouwersgereedschap over den rug. Toen reed de tram weer een heel eind, met
alleen den donkeren man en mij op de banken. Er waren geen huizen meer; het licht
scheen flikkerend op de langs den weg geplante boomen en maaide ze telkens, met
een zwiep, als 't ware in de duisternis om. De beugels trilden op den leiddraad, met
een geluid van zink.
De tram hield stil. Hij was aan zijn terminus gekomen, en een andere die gereeed
stond, reed weer af.
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Ik Stapte uit, door den peinzenden man gevolgd. Ik zag een oogenblik zijn donkere
silhouet naast mij; en dan verdween hij, als door de duisternis opgezogen.
Al spoedig was ik voorbij de enkele slapende huizen die daar stonden. Ik kende
mijn weg en wende aan de duisternis, die lichter scheen te worden. De villa's
schemerden achter de boomen en veel schoone sterren blonken in den stillen hemel.
Bij den kruisweg nam ik links, den heuvel op. Ik zag den weg, grijsachtig-blond,
tusschen de donkerder velden. Er waren daar geen boomen meer en de gansche
hemelkoepel met al zijn sterren welfde er ontzaglijk-grootsch over het slapend land.
De lucht was heerlijk frisch en zuiver en drong mij als een milden balsem in de
longen. Zachter klopte en hamerde het hart.
Even bleef ik staan. Wat kwam ik daar nu eigenlijk doen? Ik kon geen redelijk
antwoord vinden. Een soort van nuchterheid zonk stilaan in mij neer, ontgoochelend,
maar meteen stillend, bedarend. 't Was mij te moede alsof ik reeds mijn doel bereikt
had en nu terug mocht keeren. Heel duidelijk besefte ik nu het nuttelooze en onzinnige
van mijn daad, midden in die grootsche stilte, midden in die heilige rust der gansche
streek. Ik schaamde mij als 't ware; voelde den diepen wanklank met de rustige
omgeving.
Schoorvoetend toog ik verder. Daar schemerde reeds, op korten afstand, eenzaam
op den heuvel, háár villa onder de sterren. En dat leek alweer iets zoo gewoons, iets
zoo natuurlijks, dat ik mijn geest moest inspannen om te begrijpen hoe óngewoon
en ónnatuurlijk ik daar liep. Al mijn gekke illuzies dat zij mij wachtte, dat ik haar
zien zou, dat ik met haar spreken zou en dat mijn verder levenslot dien nacht beslist
zou worden, verdwenen als ijle rook bij het aanschouwen der werkelijkheid uit mijn
ontspannen hoofd; en ik stond eindelijk vóór haar villa, en draaide er langzaam om
heen en stelde, bijna met een soort genoegen, vast, dat ook daar, evenals overal elders,
alles stil en rustig was, en dat nergens een lichtje door de luiken pinkte en dat zij mij
niet wachtte om de eenvoudige reden dat zij sliep, zooals alle andere menschen in
den omtrek op dat uur van den nacht sliepen.
Ik glimlachte. Ik glimlachte in mijzelf en om mijzelf waar ik daar roerloos stond
te staren En ik voelde hoe vreemd de wereld is, terwijl ik overpeinsde, hoe ik, slechts
enkele uren geleden, tegenover haar zat, aan den feestdisch van een luxe-restauratie,
in een der meest-mondaine wereldsteden, en daar nu liep te zwerven als een landlooper
in 't holle
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van den nacht, opgezweept door de onzinnige illuzie haar nog eventjes terug te zien.
Stil droop ik af. Het was opeens heel kalm in mij geworden. Het zonk en zeeg
alles in mij neer, als frissche dauw op droog-geschroeide loovers. Maar iets stond
vast in mij muur- en rotsvast ik wilde en zóu weten!... Ik zou haar schrijven, morgen
aan den dag, ik zou haar schrijven mijn liefde, mijn hoop en mijn lijden,... ik zou uit
al die folterende onzekerheid geraken en eindelijk weten wat het leven voor mij in
bewaring hield onverdeeld geluk, of onafzienbare smart.
Ik kwam terug aan de tramhalte, waar in de nachtelijke stilte en eenzaamheid, de
telegrafische draden geheimzinnig zongen. Wat zongen zij geluk of lijden? Het kwam
er niet op aan over enkele dagen zou ik wéten...
Daar naderde de tram uit New York reeds n de verte. Ik was de eenige reiziger
voor den terugtocht. De beugel zong op zinken snaren en ik stapte in.
Aan 't oosten schemerde heel zacht het eerste ochtendlicht. Een vogel piepte en
ergens in de buurt kraaide een haan.
De silhouetten van conducteur en wattman namen wezenlijker vormen aan.
De dag, - de groote dag - was aangebroken.

X.
Ik schreef mijn brief in zachte spanning. Ik schreef hem, schreef hem over, schreef
hem nog eens.
Mijn ziel zong erin en klaagde; en háár verrukkelijk-schoon beeld stond aanhoudend
vóór mijn geest en in verbeelding vóór mijn oogen. Ik schreide en ik glimlachte. Ik
jubelde en twijfelde; ik was vol hoop, vol angst en vol van sterken hartstocht. Ik
voelde in mij de kracht om werelden te veroveren.
Toen de brief geschreven was en in zijn omslag dicht gezegeld, liet ik hem liggen
en ging wandelen. Ik had te werken, maar ik werkte niet. Ik ging wandelen. Nooit
heb ik duidelijker gevoeld dat er plichten zijn welke nog sterker dringen dan het
drukste werk.
Ik wandelde den ganschen middag, ik luierde en slenterde door parken en door
straten; en er was in mij een soort van weerzin en van angst om op mijn kamer, waar
de brief te wachten lag, terug te keeren.
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Ik dacht den ganschen dag door aan dien brief, en of het zoo wel goed was, en of ik
niets essentieels vergeten had, en of het nog niet beter, mooier, aangrijpender en
ontroerender kon. Zou het niet goed zijn als ik hem nog eens openmaakte en hem
overlas? Zou ik in elk geval niet wachten tot den volgenden ochtend, er nog eens
een nacht laten overheen gaan, alvorens hem te verzenden?
Langzaam, en twijfelend, keerde ik naar mijn kamer terug. Ik was moe van den
vorigen dag, zou nu maar gauw gaan slapen. Morgen zou ik weer frisch zijn.
Loom stapte ik de trappen op, opende mijn kamerdeur, draaide het licht aan.
Het eerste wat mij trof was 'n brief op mijn tafel. Geen handelsbrief, zooals er
meer kwamen; een ‘mondaine’ brief, als ik het zoo mag uitdrukken, een fijne
enveloppe, met de hand van een vrouw.
Zenuwachtig scheurde ik die open, keek en las.
Het schemerde even vóór mijn oogen; ik zag niet goed, begreep niet goed.
Ik streek de hand over mijn voorhoofd, lei den brief neer, nam hem weer op, en
las, en spelde, woord voor woord.
Toen begreep ik en een ontzettende emotie vol tegenstrijdige gewaarwordingen
stroomde als een heete gloed door gansch mijn wezen.
Het was een brief van Auntie.
Auntie vroeg mij of ik haar den volgenden dag, om vier uur, in New York, bij
Sherry's, wilde komen spreken! Auntie schreef mij, dat ze zeer verlangend was mij
daar te zien, om mij iets mee te deelen, dat zij als een plicht beschouwde en hoopte
wel, dat niets mij zou verhinderen om er te komen.
Kort was het briefje, maar heel vriendelijk van toon; en in zijn kort bestek omvatte
het voor mij als 't ware de beschikking over mijn gansche verder leven.
Voor de tweede maal lei ik het briefje neer en keek mij in den spiegel aan. Ik zag
zoo wit als 't velletje papier waarop de ontzettende woorden neergeschreven stonden
en mijn voorhoofd was klam van transpiratie. Mijn beenen voelden eensklaps zóó
zwak, dat ik even moest gaan zitten.
Ik dronk een glas water en stak een sigaret op.
Toen las ik nog eens, voor de derde maal...
Het leed geen twijfel Auntie wou mij over Maud spreken! Dat voelde ik zoo vast
en zeker als de vier strakke muren, die mijn kamer om-
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sloten; maar wàt ze mij over Maud mee te deelen had, dat was het raadsel, het
onbekende, op welks openbaring ik bijna nog vier en twintig uren had te wachten.
Iets onvriendelijks kon het niet zijn. Daar was geen reden voor, daar had ik geen
aanleiding toe gegeven. De laatste blik die Maud met mij gewisseld had, toen ze
reeds, vóór Delmonico's, met haar ouders in het rijtuig zat, was er een geweest van
sympathie, van uitstralende sympathie, ja, bijna van liefde.
Van liefde...! Dat woord hield mij vast, prangde mij, als een klauw, om het hart.
Van liefde...! Zou ze werkelijk liefde voor mij voelen, en zou ze Auntie bezigen als
afgezant, om... ja, waarom dan eigenlijk... om mij te doen zeggen dat ze mij liefhad
en haar leven aan het mijne wenschte te verbinden...?
Het leek mij vreemd; het leek mij gek; en toch... wat anders? Ik had haar immers
nog niets gevraagd, nog niets gezegd dat haar kon doen vermoeden, dat ik van plan
was haar ten huwelijk te vragen. Mijn brief was niet weg, gelukkig! gelukkig! Ik zag
hem daar nog op mijn tafel vóór mij liggen en ik strekte er de hand naar uit met
zwakbevende vingers en stopte hem behoedzaam in mijn binnenzak, als vreesde ik,
dat hij vanzelf zou kunnen wegvliegen.
't Was vreemd, 't was gek; en toch: 't kon bijna niet anders: Auntie zou mij over
liefde spreken, over de liefde van Maud en mij!
Mijn rijke verbeelding maakte een sprong en ik zag mij vóór het feit gesteld, dat
mij levenslang aan haar verbond. Was ik nu niet gelukkig, over-en-overgelukkig!
Had ik nu niet bereikt waar ik al maanden lang naar snakte? 't Was vreemd, o, 't was
zoo vreemd, maar een soort twijfel, een soort heimwee drong stilaan in mij. Ik dacht
alweer aan 't verleden, aan mijn familie en mijn vrienden, aan 't zachte, blonde, lieve
Vlaanderen! Ik dacht aan de witte kerktorentjes der vriendelijke dorpjes, aan
Meijlegem-Noord en aan Meijlegem-Zuid, aan de kalme lussen van de kronkelende
Leie, waarin zich, op het groen der weilanden de pittoreske roze en witte hoevetjes
weerspiegelden. Ik dacht aan Tieldeken en aan de jonkvrouw van 't kasteel; ik dacht
aan alles wat ik daar gelaten had en hoopte weer te zien en voelde de diepste wortels
en de geheimste vezels van mijn innig wezen mij nu pijnlijk weer daarheen trekken,
zooals de wortels en de vezels trekken van een boom, dien men uit zijn oergrond los
wil rukken. Zou ik het waarlijk doen en voor altijd de banden van het zoet verleden
afsnijden? Hield ik werkelijk genoeg van haar? Was mijn leven zóó in 't hare
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opgegaan, dat ik zonder haar niet meer bestond? Was zij de zusterziel, de eenige die
voor mij op aarde bestond en die ik wellicht vroeger in een ander leven had ontmoet?
Ik weifelde; ik twijfelde. Ik verlangde naar haar met den vurigsten hartstocht, en ik
aarzelde tezelfdertijd, ik vreesde haast om dat zoo zeer begeerde voor altijd in mijn
bezit te krijgen. Ik had hààr gewild; en ook het andere. En ik wist wel dat zulks niet
mogelijk was, dat er een keuze móést geschieden; en dat die keuze, hoe ze ook uitviel,
mij of het een, of het andere zou doen betreuren. Ik leed, zooals men lijdt wanneer
men nog geen vijf en twintig is en in zich de kracht gevoelt om gansch de wereld te
bezitten. Ik leed zooals men lijdt wanneer men nog niet werkelijk geleden heeft.
Het hart klopte alweer en hamerde onstuimig. En voor de tweede maal ging ik den
nacht in vol kwellende onzekerheid en vol gejaagde woeling.

XI.
Even vóór vier uur stond ik bij Sherry's ingang,. Ik zou daar Auntie opwachten. De
zenuwachtige overspanning was in mij ten top gestegen en ik voelde, dat ik geen
seconde rustig zitten zou daarbinnen. IJsbeerend liep ik langs het breede trottoir heen
en weer tusschen de elegante menigte, met scherpe aandacht de gezichten opnemend.
Mijn keel hikte droog en spasmodisch; elk oogenblik keek ik op mijn horloge.
Toen ik zoowat voor de tiende maal weer bij den ingang even stilhield ging achter
mij de glazen draaideur rond en een bediende in wit buisje met vergulde knoopen
kwam naar mij toe en deelde mij mede dat daarbinnen een dame op mij zat te wachten.
Ik schrikte hevig, keerde mij om, bonsde tegen de draaideur, strompelde binnen.
Was Auntie dan tóch binnen gekomen zonder dat ik het bemerkt had?
Er waren nog maar weinig menschen en ik zag haar dadelijk,... ik zag haar felle
oogen, in een hoekje, heelemaal achter in de ruime, ietwat somberige zaal. Zij wenkte
mij en ik spoedde mij naar haar toe. Zij zat alvast met thee en gebakjes. Ik maakte
mijn diepste excuses, dat ik haar onvrijwillig laten wachten had.
- Ik had u reeds gezien, vóór 't raam en dacht dat u zoudt binnenkomen, glimlachte
zij. Toen ik merkte dat u heen en weer bleef loopen, heb ik u maar laten roepen.
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Zij wees mij een rieten leunstoel en verzocht mij te gaan zitten. Thee? vroeg ze nog;
en schonk mij alvast in.
Ik nam plaats, lei mijn hoed naast mij, en keek haar even aan. Er was iets
ongewoons in het gezicht van Auntie: iets straks, bijna getrokkens. Het was alsof
ook zij dien nacht niet had geslapen. Alleen de oogen blonken, met hun gewone,
onverwoestbare felheid.
- Ik heb hier dit eenzaam plaatsje uitgekozen, om rustig te kunnen praten, begon
ze. Ik heb u iets te zeggen. Ik beschouw het als mijn plicht u een gewichtige
mededeeling te doen... voor het misschien te laat zou zijn, voegde zij er na eenige
aarzeling aan toe.
- Ik luister, zei ik, zenuwachtig hikkend.
- Wellicht moet ik u pijn doen, sprak ze met gedempte stem, en eensklaps heel
diep-ernstige en werkelijk bedroefde oogen.
- Wat is er? Wat is er toch? schrikte ik. En 't was alsof eensklaps al mijn schoone
luchtkasteelen vóór mijn voeten in gruzelementen neerstortten.
- O, schrik niet, voer ze voort; 't is beter nu dan later. Ik moet u over Maud spreken.
Ik knikte, zwijgend, onbekwaam een enkel woord te uiten.
- Ik vrees, zei ze... ik vrees... dat heb ik althans meenen op te merken - dat Maud
u niet gansch onverschillig laat en dat u wellicht ernstig aan haar zoudt kunnen
denken.
- Kàn dat niet? Màg dat niet? ontsnapte 't mij in plotse, ontembare wanhoop.
- Het màg wel, maar het kàn niet, antwoordde Auntie droevig.
- Waarom? kreet ik dof.
Auntie zuchtte, aarzelde.
- Waarom! herhaalde ik dringender.
- Omdat ze reeds verloofd is!!
Het werd eensklaps heel stil in mij. Het werd doodstil, alsof mijn leven meteen
ophield te bestaan. Ik staarde Auntie roerloos aan, met strakke oogen en mijn lippen
gingen van elkaar, zonder een klank te uiten. Ik zat als dood op mijn stoel.
- Drink even van uw thee, zei Auntie bezorgd.
Ik dronk, machinaal, zonder te proeven.
- Herinnert u zich, dat mister Bunk eergisteren aan ons tafeltje kwam vragen of
wij goede berichten hadden van...
- Van die Reggy? kreet ik.
- Juist, van Reggy. - Reggy Clarke, die op reis is in Australie
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voor handelszaken en de volgende maand naar New York terug zal keeren, is de
intieme vriend van mister Bunk en sinds twee jaar met Maud verloofd.
Auntie zweeg. Zij zag een weinig bleek en haar sterke oogen hadden een ernstige
uitdrukking. In mij gonsde en bruisde het als een orkaan die niet tot uitbarsting kan
komen. Met een pijnlijk-scherpe perceptie zag en hoorde ik alles wat om mij heen
gebeurde: Auntie, die zenuwachtig met haar lepel in het kopje roerde; de draaideur
bij den ingang, die voortdurend rondtolde en aldoor menschen in en uitliet; de
bedienden in witte buisjes met vergulde knoopen, die bedrijvig heen en weer liepen.
En dezelfde folterende helderheid, die mij al die onbeduidende details zoo nauwkeurig
deed opmerken, leefde en trilde ook, niettegenstaande alle stormen en emoties, in
mijn diepste binnenste. Ik kon mijzelf als 't ware objectief ontleden, mij exterioriseeren
in de gedaante van een ander, die zou voelen en zou lijden wat ik op dat oogenblik
voelde en leed. Ik wist en hoorde wat die ander in mijn plaats zou moeten antwoorden
om zijn figuur te redden: antwoorden, met zelfbeheersching, dat hij Auntie dankte
voor haar vertrouwelijke mededeeling, maar dat hij nooit ernstig aan zulke dingen
had gedacht, dat hij er nooit aan zoude hebben dùrven denke, dat hij alleen de warmste
sympathie en de grootste bewondering voor Maud gevoeld had; en dat hij wel begreep,
ofschoon met diepe spijt en droefheid, dat 't nu uit moest wezen tusschen hen... Zoo
voelde ik te moeten antwoorden, met waardigheid en ernst; maar ik kon niet, ik kón
niet!... de smart en de teleurstelling waren te overweldigend-groot, mijn verwrongen
gezicht verried mijn gevoelens en ik vond slechts een kreet, een droeven noodkreet:
- Waarom heeft nooit iemand daar over gesproken? Waarom heeft, zij vooral, dat
zoolang voor mij geheim gehouden!
- Dat heb ik haar ook verweten; en zij zelve, trouwens, verwijt het zich ook! viel
Auntie levendig in. O, zij lijdt er onder, weet u, want zij houdt van u. Den halven
nacht heeft ze gehuild, na het diner bij Delmonico. Tot twee uur ben ik bij haar op
haar kamer gebleven!
- Wat zegt u daar! kreet ik.
- Jawel, antwoordde Auntie eenigszins verwonderd. Verbaast u dat zoo zeer?
Tranen kwamen in mijn oogen. De emotie overweldigde mij, plotseling. En ik
bekende haar, week en zwak, hoe ik daar ook dienzelfden nacht, bijna op 't zelfde
uur, rond hun villa gedoold had.
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Auntie was diep aangedaan. Zij drukte even mijn hand en haar harde oogen kwamen
eensklaps vol zachtheid.
- Hoe jammer, hoe vreeselijk jammer dat het niet kan, maar het kàn niet, zuchtte
zij.
Wij waren uitgesproken en een droeve stilte kwam in ons. Wat wij nu nog verder
zouden zeggen kon niets meer wezen dan een matte weerklank van hetgeen reeds
was gezegd. Misschien, wie weet, zou er nog later iets te zeggen zijn. Nu was er niets
meer te zeggen.
Langzaam rees Auntie op.
- Is het nu uit? Zal ik nu niemand van u allen ooit meer zien, of nog iets van u
hooren? vroeg ik diep-neerslachtig.
- Ik zal u schrijven, u op de hoogte houden als u 't wenscht, beloofde Auntie
plechtig.
Ik wou haar nog eenige laatste woorden toevertrouwen voor Maud; ik zocht naar
die woorden in mijn overvol gemoed, en vond ze niet.
- Adieu,... adieu... kon ik enkel snikken; en drukte een kus op haar hand.
Ik zag haar door de draaideur tollen en vlug voorbij het raam passeeren. En gansch
alleen, met al mijn zware droefheid, stond ik in 't groote New York.
***
Nooit meer heb ik iets van hen gehoord. Is Maud getrouwd? Heeft Auntie ooit
geschreven en raakte soms haar brief verloren? Ik weet het niet. Nog lang heb ik
wachtend gehoopt, maar stilaan is dat alles weggetaand, zooals alles eens wegtaant.
vreugde, droefheid, smart...
't Was als een droom geweest; en droomen zijn slechts droomen...
Nu denk ik er somtijds nog aan, maar zonder bitterheid en zonder leed.
Het is toch mooi geweest; het waren schoone dagen... En het was jong en frisch,
naief en onbezonnen! 't Was een illuzie, een roman: de roman van een Schaatsenrijder!
Nu is er slechts tragedie op de wereld....
Einde.
CYRIEL BUYSSE.
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De Boodschap
Nu worden al mijn dagen
verrukking en gebed;
en kan ik plage' en slagen
wel heel geduldig dragen,
en vreesloos ze aan zien vlagen,
nu God mij heeft gered!
Hij gaf mij Zijn verbondenheid,
en deed het wéte' aan mij;
nu leef ik, zorg om zonden kwijt,
in Zijn lichts onomwondenheid Nu Gij, mijn Licht, gevonden zijt,
wat deert mij boos getij!
O, 't licht doorstraalt mijn leven,
waarin ik vreesloos ben;
mijn vrienden zullen beven
om wat het mij zal geven
aan smart en vruchtloos streven...
die 'k van-te-voren ken.
Want van-te-voren heeft de Heer
mij leed én heil voorzegd:
‘'k Ga u gebruiken tot Mijne eer,
door u dale een getuignis neer;
lang zal men u verachten zeer;
maar gij zult zijn: Gods knecht’.
‘En éénmaal ziet ge 't schoon gedicht
dat ik door u begin,
voltooid: de spreiding van dat licht,
dat door u heen is neergeschicht dit loon na harden zuivren plicht,
kind, woudt ge méér gewin?’
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‘“O, zóó te mogen leven:
in de verkorenheid!
en dán nog, na het streven,
dat Gij, Gij-zelf woudt geven,
ook hier nog loon beleven!
Heer! hóé-zeer ben 'k bereid!”’
‘“Hoe worden al mijn dagen, God,
nu daden van Uw woord,
hoe zal ik 's werelds plagen, God,
glimlachend, blij, verdragen, God laat maatloos zijn hun vlagen, God, nu Gij mij dit beschoort!”’
J.L. WALCH

ALLERZIELEN 1916.
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Esther.
Fragment uit ‘Eene vertelling van minnelijke ontvlotenheid’
II.
Een ochtend, dat moeder de kleintjes, die nu allebei schoolgingen zelve wegbracht,
had Esther bestemd om vader haar voornemens te zeggen. De oude stond beheerscht
onverschillig door de glasdeur naar buiten te kijken, waar 't straatleven, gedrenkt in
oneigenlijk licht, als in een aquarium verschoof. Daarachter bleef de winkel donkerend
en roerloos liggen. Ontzielde meubelen torsten kroezen en gebruinde kannen met de
weerbarstige smetsels van stoere vingeren, en naast zich breedmakende glazen kruiken
waren ruchteloos feestende kanten serviezen op de satijnhouten secretaires tot een
ontstellend schijnleven gedoemd.
Zij spraken niet samen, Esther en de oude. Esther, die vandaag voor moeder den
winkel stofte, voelde de stilte beangstigend en de statige man verschrikte haar als
een wassen beeld uit het panopticum. Ze verlangde naar 't daagsche rumoer, dat toch
nog behagelijker was dan dit. Maar toen vanuit het mangelkamertje plotseling een
operadeun naar beneden joelde, sleepend en overslaand en zich gillend rekkend,
(telkens onderbroken, wanneer Marjan den mangel stopzette om 't goed te vouwen,)
zag ze ook dit beeld van warme huiselijkheid als een afgeronde intimiteit, waar zij
was buitengesloten.
Toch viel het haar niet licht vader heur plannen mee te deelen en hem te overtuigen,
dat zij eigen kamers noodig had, nu zij zich als leerares wilde vestigen. Ze stamelde
iets van winkel en drukte en ook van goed soort lessen. De ouwe streek bedachtzaam
zijn knevel glad, zoodat een glimp van een nog jonge mond zichtbaar werd en keurde
doordringend Esthers gezicht en haar tengere gestalte. Dan verschoot er iets in zijn
oog. Hij streek een denkbeeldig haar van zijn voorhoofd weg en zaagde: ‘Enne, het
geld, meisje?’ Doch nadat Esther haastig beloofd had dat zij daarvoor zelf wel zorgen
wilde met 't geen ze door haar concerten zou verdienen, spreidde de lach vanuit de
oogen zich over 't heele gezicht. Hij tilde den kater op, schudde diens nijdigen kop
en schaterde: ‘Wat zeg jij d'rvan, ouwe scharrelaar, haha, wat zeg jij d'rvan, zullen
we maar ja zeggen tegen 't vrouwtje?’ - De kater wrong zich los en sprong onder een
kast. De ouwe grommelde
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nog wat onverstaanbare klanken als: ‘breng kinderen groot, en zóó is het leven.’ Dan
viel hij plotseling luider uit: ‘En wie heb je alzoo als lessen?’- Zij: ‘Grasée wil me
van de zijne overdoen nu hij aan 't Stedelijk verbonden is. De kinderen Dooyer heeft
ie beloofd en misschien de familie Kroon.’ - ‘Kroon van de rubber?’ - Esther knikte.
Dan pakte vader den eeuwigen, hoogen hoed, liet zich in zijnen demi helpen, nam
zijn wandelstok en trok de deur achter zich toe. Het speelwerkje, dat voor winkelbel
diende, rinkelde zijn deun.
Moeder huilde 's avonds. Ze kon maar niet gelooven dat 't om den winkel was. Zij droomde. Zij zag zich staan onder 't drukkende plafond van 't kille slaapvertrek,
waardoor drensde een vale geur van viooltjes. Ze wilde rijen platen hangen en de
hamer was al te zwaar. Eén prent vermiste ze, daarvoor moesten veel muffe boeken
worden opgetild. Dan zag ze dat hij toch al hing. 't Was een briefkaart foto, die ze
op reis had laten maken: zij, zittende met vijf keer zich zelve om een ronde tafel.
Maar een man, wiens pelsjas los was over de schouders geslagen (de mouwen
bungelden als gekeelde dieren tegen zijn dijen aan,) tikte haar zacht op den schouder.
Ze wendde zich om. Hij keek naar 't bed en fleemde: ‘Mor - gen - stond?’ - Zij, nu
zeer eenzaam en bedroefd geworden, stamelde: ‘Ach, om dat ééne, leelijke, gouden
tandje!’ Hij liet echter zijn mouwen, die hij als zweepen gebruikte knallen en nu wist ze
dat zij dansen moest, de spelen van Tschaikowsky. Ze had echter geen begeleider
gevonden. Wel lag het Alhambra vóór haar. Maar reeds stonden de vele jonge
vrouwen, leunend tegen de jonge mannen gereed ten dans en zij lieten in 't licht van
den kristallen luchter hun aardig gouden tandje fonklen. - Esther was er verlegen van
en liep handenwringend de paren langs. Was er dan niemand, die haar begeleiden
wou? Ergens riep er een: ‘Laat dat gewicht in 's hemelsnaam toch vallen.’ Dat deed
haar huiveren en zij hield het wegende nog dichter tegen zich aan gedrukt. Toen
merkte zij dat allen naar den vleugel keken en haar met hun blikken daarheen
dwongen. De spanning was hoorbaar. als 't zoemen van snaren, die aangeslagen zijn.
Dan zag ze dat heur balboekje daar te wachten lag; ze beurde het met bevende vingers
op; een licht handgeklap brak open. Zij wendde
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het naar 't licht en vond toen alle dansen ingevuld. Ze dacht nu wel dat dit lange
waren door de ijlte reeds haar dansen was geweest. Immers, daar stond het in smalle
kolommen op 't wit gesatineerd papier: Adam Prosinsky. R.I.P. Het applaus donderde
nu open. En plotseling luchtig door een weeken drang tot tranen, boog ze en boog
ze en boog ze...
Met de handen achter het hoofd gevouwen was Esther ontwaakt. Nog steigerde
het dreunen van de kar, die over 't bochtige bruggetje gerateld was, flauwer en flauwer
tegen den ochtend op. Ze voelde zich koud en rillerig want zóó te slapen was anders
hare gewoonte niet. Toch durfde ze 't wachtend luist'ren niet verbreken. Het moest
nog wel vroeg wezen, want de kinderen van de kostjuffrouw schoffelden nog niet
langs de trappen. Het groene behang met de roode margrieten, overdag tergend
banaal, doezelde nog weg naast banen zilverend gekabbel, reflèctie van de vaart en
dicht tegen het plafond vloeide, achter de met glaspapier beplakte bovenruiten, nog
deemstering uit. Maar op den matten leunstoel, naast 't waschtafeltje, van geel
geschilderd hout, lag de city-bag nog open en de herinnering aan den vorigen avond
werd levend in haar:
De thuisreis van de laatste tournée dien winter; een speeltochtje, half ironisch en
onberaden pretbelust ondernomen door Munte, Mieke Brons en haar langs de
provinciestadjes van Holland. Een verademing zou 't zijn en een lilliputterig parodietje
op de beklemmende concerten in Munchen en Berlijn. Maar zij, Esther, had de
verluchting niet kunnen vatten, zóó werd zij 't zich op de thuisreis bewust. Terwijl
ze halfdommelend tegen 't coupéekussen leunde, had ze door haar oogwimpers heen
Mieke aangekeken en voor 't eerst zag ze, zooals een man dat zou zien, hoe mooi
Mieke was. Het rijpen van haar lichaam leek diep in haar wezen onaflaatbaar
werkzaam. Haar te groote bruine oogen klaarden en verdroomden, de mond, die
telkens van innerlijke warmte openplooide, vervormde, overgegeven aan de ebben
en de vloeden van haar bloei. Heur bewegingen, nog door geenerlei achterdocht
geschonden, waren de gevoelige reflexen op elke rimpeling harer krachtige
spontaniteit. Zoo was ze treffend, omdat ze niet onderhevig was aan de al 't overige
in zich opzwelgende atmosfeer en wekte zij medelijden, omdat zij alleen was met
zich zeiven en het toch niet wist. Als zij zong (haar alt was zoo diep, dat ze bijna de
tenorregisters omspande,) was zij 't, die 't aandachtigst luisterde en dat luisteren
wiekte in machtige kringen van haar af en zonk neer over de
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menschen. Na afloop was ze blij als men haar complimenteerde en haar 'n souper
aanbood. Daar scheen ze letterlijk op te wachten en was 't gelukt, dan pakte ze haren
accompagnateur bij den arm en lachte ‘O joggie, joggie, wat goed toch dat ze niet
allemaal zoo kaal zijn als jij, want ik vraag vast kreeft vanavond!’
Esther keek naar 't voorbijsnellende buiten, dat bijna onbegrijpelijk geworden was,
door de elke ruimtelijkheid doodende omlijsting van 't raampje. Het trof haar dat
Mieke nu ook 't beeld in zich moest laten dringen van de grijze luchten en de
paars-dampige stoppelvelden. Maar Mieke begon onrustig haar pols in den armhanger
te wiegen. Een keer leek iets van 't landschap haar te boeien vee, dat gemolken werd.
‘Leuk om te melken,’ zei ze met een zucht naar Esther toe. Doch niemand antwoordde.
Dan, nadat een nieuwe halte geen vertier had gebracht, streek ze 't kortgeknipte
donkere haar ongeduldig van haar slapen weg, drukte haar zilveren beugeltasch open
en tipte, binnen 't gebied van Munte's geamuzeerde kijken, een kristallen flaconnetje
te voorschijn. Ze hief het fleschje tegen het licht, ('t was alsof ze alleen in haar
kleedkamer gebaarde) en sprenkelde met intieme glanzen in haar oogen de odeur
over 't violentuiltje, dat zij op haar mantel had gespeld. ‘Rozen’, zei ze, voor 't eerst
nu Henk aankijkend, ‘rozen op viooltjes, om de menschen voor den gek te houden!’
- Esther voelde 't bouquetje, dat zij van Munte had gekregen, naast zich op 't kussen
liggen. Ze greep er naar, wist 't dan te laat, rook er even aan om zich een houding te
geven. Maar in een krampachtige poging zich te verbeelden dat nu 't oogenblik
gekomen was om zich in kinderlijk blije vreugde los te geven, stond ze bewegelijk
op, boog zich dicht over Mieke's borst, en zóó met nabij haar de welving van Mieke's
lichaam, dat ze als 't hare voelde, nog in strakken lach opkijkend, trof ze de kille
wisseling van blikken en terugdeinzend zag ze 't nu ook aan Munte, die nog steeds
ironisch in zijn bontkraag gedoken zat, dat er tusschen die beiden iets bestond. Zij
verweet zich dat ze hun geheim geraden had, hoewel de beiden geenszins hun fiere
leven achtten aangerand.
Maar Esther voelde het binnen zich samentrekken tot een nauwe dreigende kring,
waarbuiten zich te wagen onoverkomenlijke moedeloosheid tengevolge hebben zou.
Op weg naar huis trachtte zij zich nog goed te houden, door scherp te denken aan de
werken waarmee zij haar repertoire aanvúllen wilde. Nu eens geen classieken, maar
luchte charmeerende muziek en een modieuze concert jurk zou zij zich maken
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laten, inplaats van de simpele zijdjes, (in hun soberheid pretentieus,) die zij tot dus
gedragen had.
Thuis lag een brief op haar te wachten. Een kennisje klaagde haar leed, dat ze niet
mee wilde doen met 't frivole studentengedoe van de universiteitsstad. Even flauwtjes
dacht ze ‘Dat heb ik toch niet bedoeld?’ - Doch reeds sloeg een plotselinge afschuw
van 't onnatuurlijke krachtlooze tegen haarzelve uit en na eerst 't briefje tot snippers
te hebben verscheurd, ontkleedde zij zich treiterig langzaam, onderwijl gespannen
elk verzachtend mijmeren bannend. Dan gaf ze zich over aan 't vermoeiend en pijnlijk
oprakelen van de reis, nu in 't besef dat naast haar had getoefd de ander, die instinctief
en haast spelend, de spil van 't leven dichter genaderd was dan zij in heur eindeloos
tobben. Mieke Brons, die nu misschien Munte wachtte, de handen achter het hoofd
gevouwen Zoo was het en zoo zou het wel altijd blijven. Het eenige, dat zij van haar ervaringen
als waarachtig menschelijk ondervond was de teleurstelling. Maar voor anderen was
dit de schaduw van 't licht dat zij zich toegeeigend hadden, de diepte waartegen zich
't relief van 't leven scherp afteekende. Doch haar was dit het altijd opnieuw
aanzingende accoord, waarin het leven zich aanbood en 't eenige daarmee strookende
gebaar was nog wel dat zij opgaf voor iets verlangd te hebben en was dit iets anders
dan de lijn, die de eene teleurstelling aan de andere koppelde aanvaarden? Toch
mankeerde het haar niet aan de ondervinding, die haar bestaan tot 'n natuurlijke
verwachting had kunnen opvoeren. Voor mannen, die van schoone vrouwen moe
waren geworden, was haar weifelig schuwe bekoorlijkheid een lafenis. Jongeren
werden door de tegenstrijdigheden in haar uiterlijk licht misleid. De scherpe lijnen
van haar gezicht leken verdoold en gaven zich vragend over, nu de zoekende oogen
niet vermochten hen tot hun doel te spannen. Ze had den wijden mond met de
welvende lippen van Marjan, maar bij 't praten trokken de hoeken zich nerveus samen,
zooals wel de ongevormde monden van kinderen zich pruilend fronsen. De soepelheid
van haar rijzig lichaam misbruikte zij tot de tegendraadsche gebaren van mismaakten,
die ongemerkt willen blijven en haar gang was als van een tot vorm gewekt silhouet.
Doch noch de amoureuze conflicten waarin zij door 't gedwongen verkeer met
menschen ondanks zichzelf was geraakt, noch de be-
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leedigingen of eerzucht prikkelende ervaringen, hadden den egalen tint van haar
bestaan door een tegenkleur kunnen verhelderen. Zij hoorde niet tot degenen, die 't
interesse in 't omringende verloren hebben; integendeel, ze proefde elk aangegleden
feit met de langoureusheid van iemand, die smachtend verlangt erdoor opgenomen
te worden en weggedreven, doch juist haar onvermogen om 't eene boven 't andere
te verkiezen had gemaakt, dat ze niet de dingen, maar haar altijd eendere hunkering
ontmoette, zoodat er niets hevig genoeg kon zijn om haar van zichzelf te verlossen.
Ze stond op en leunde over 't vensterhekje. De groene vaart slobberde weg naar
'n verte van vochtig-glanzende weien. Daar tenminste bestond vergoeilijking voor 't
rottende bestaan tusschen de schijnheilige huizen. Want de hemel zelfs had over de
stad zijn zuiverheid verloren; als kwalm van vooze muren en afgemartelde straten
drukte hij groezelig tegen de daken aan, opzuigend wat er aan smook nog tegen hem
aanlekte. Op de kade stonden twee jongens te visschen. Ze zwegen daar onbewegelijk
en wachtten hun beurt om van den bries omflapperd te worden, zooals de masten en
de lantaarnpaal en de spionnetjes wachtten. Soms, bij een krachtiger windstoot,
kletterde even 't roestige uithangbord van de bakkerswinkel. Dan sprak er een even
de lucht in, want er werd nooit geantwoord. Maar de langste onderzocht keurend de
wolken en zag toen haar. Een onkuisch woord viel. Ze wist wel dat ze in d'r nachtpon
stond, doch ze ging niet weg. Wat kwam het er ook op aan? Trouwens het deed goed
haar denken te laten breken in den huiverigen ochtend. Doch toen nu ook de tweede
grijnzend naderbij slenterde en vlak in haar gezicht obscene taal begon te voeren,
dook in d'r gedachten plotseling op, het beeld van den recensent, die ergens te Weenen,
haar, die eerst niet begreep, vunze voorstellen had gedaan en geeindigd was met hare
meisjes-schuchterheid drastisch op te schokken. Ze sloot 't venster en ging op 't bed
zitten en vroeg zich koel verwonderd af of ze nu nog wel ervan schrikken zou? Maar
meteen dacht ze aan den gloeierigen avond toen Marjan haar van Sander had verteld.
't Kind was nu geboren en wanneer Marjan d'rmee zat, de jongen tegen de dikke
blauw geaderde borst, had ze weer 't voor haar zóó ontstellende lachen. Daar was
het weer. Was zij jaloersch op de anderen, die konden wachten zonder te weten
waarop? Op de kinderlijk blijen? Waarom anders na elk samenstooten met de
geneuchten verdrensde haar denken tot zelfbeklag? Verlangde zij zooals Marjan?
Maar met een schok drong haar iets in
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'n andere richting te denken opdat ook niet dit altijd gespaarde gebied, dat braak was
blijven liggen van af haar jongste jeugd, door hare, elken luister aftakelende verlangst
zou worden geeffend.
***
Men had Esther geraden een ander pension te zoeken. Voor 't geen zij besteedde zou
ze iets veel beters kunnen vinden dan de lage kamertjes bij 't rommelige gezin.
Trouwens, ze verwendde het mensch schromelijk, zelf de vaat te wasschen en de
kamers stofvrij te houden, zooals ze deed nu de hospita na nieuwe bevalling,
bedlegerig gebleven was. Doch Esther weigerde kortaf. Wanneer zij de deur van
haar kamer openzette, kon ze de stemmetjes der kinderen op zolder onderscheiden
en de zure lucht van drogende luiers leekte warm tegen de stilte van haar binnenste
aan. Eens was zij boven geweest. Nu de vrouw ziek was, had zij haar alledaggezicht
verloren. Tusschen het glad weggestreken haar lagen de rimpels van haar vinnige
gewoonten schuldeloos kinderlijk open en de angstige blik der pijnoogen maakte het
afgebeulde gezicht in moeheid menschelijk. ‘Alle zieken lijken als dieren op elkaar’,
dacht Esther. Dan zei ze ‘'t Kindje lijkt op U,’ hoewel ze bedoelde, dat de vrouw op
't kind geleek. Dan bleef ze dralen, tegen 't voeteind geleund, opeens met haar houding
geen raad wetend, nu ze begreep dat ze fruit in plaats van bloemen had moeten
meebrengen.
Het alcoof ontving licht, dat op zijn weg door de huiskamer heen triest geworden
was. De bruin-vochtige lancaster-gordijnen schommelden zacht op den tocht, die
door de ruiten heenblies. Een zoet kind speelde met doosjes, die 't op een uitgesleten
stoof gestapeld had en pruttelde in zijn eentje. Aan den wand hingen lijstjes van
houtsnijwerk en een naaidoos, door den man zelf geknutseld, woog op een spichtig
tafeltje. Van doeken, die voor de kachel hingen te drogen, wasemde de vertrouwde
lucht, die ook langs de gangen druilde. 't Verhaal van 't daghitje schoot Esther te
binnen: ‘hoe'n gelukkig huwelijk dit was.’ De vrouw vertelde nu ook van haar man.
Ze noemde hem bij zijn achternaam en somde zijn deugden op als verre dingen, die
ze nooit begreep. Toch brak er echts door haar prijzende stem onverheelbare angst.
't Was Esther alsof hij komen ging, sluik en lijzig, bewust van zijn waarde als
oppassend echtgenoot en hij zou zich goed genoeg achten om zijn zelfvoldaanheid
aan zijn gedwee-bange vrouw te verkussen. En opeens voelde zij de gedachten,
waarbinnen dit als goed
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werd erkend, de hare worden. Hare stugheid brak. Een warmte steeg in haar op dat
dit waar kon zijn: tusschen haar en die vrouw daar bestond een band. Ze hadden
slechts 't gebaar te zoeken dat dicht voor 't grijpen lag, om dit bewezen te zien. Ze
versmeet elke terughoudendheid als waardeloos, ook toen de vrouw al spoedig de
grenzen vergat en haar in 't intieme van haar huwelijk inwijdde. Esther stond rillend
gespannen om deze werkelijkheid, waarvoor ze dan toch nog vatbaar was, droppel
voor droppel te genieten. De eenzaamheid van lange maanden lag als een zwaarte
in haar, die dreigde te versmelten. Ten slotte, toen 't praten van de vrouw verslonsde
en ze vreesde verder afgestuwd te worden van 't moment der alles verzoetende
mildheid, veerde ze op, drukte een kus op 't voorhoofd van de zieke en na 'n schuwe
blik naar 't kind, dat haar strak en achterdochtig aankeek, holde ze de trappen af en
naar heur kamertje.
Maar aan de deur bleef Esther staan. Langs de weggezakte, welke meubelen kroop
woekering van schemer geluideloos voort. 't Was alsof ze te veel was hier. Maar toen
van de lantaarn buiten eensklaps een schrille lichtstreep naar binnen schoot, sloop
ze naar 't venster en zachtjes dekte ze het duister veilig toe. Daarna, na even
gedachteloos talmen opende ze de muurkast en beurde voorzichtig de pronkstukken
en vazen eruit, die zij waanwijs weggesloten had. Ze schikte alles op den schoorsteen
en de richels, precies zooals ze het gevonden had. Ter weerszijden de gouden vazen
met de kunstbloemen erin dan daartusschen de klompjes en 't dansend boerinnetje,
en op 't buffet de glazen met Bruxelles erin gegraveerd van de wereldtentoonstelling.
Ze begreep dat alles nu veel beter.
Dan speelde ze lang en innig tot de deemstering als nacht geworden was..........
Echter ze ontdekte, dat 't heel makkelijk was vanuit Mendelsohn in den bekenden
straatdeun over te glijden. Als je 't eens gemerkt had, bleef de wendling onuitroeibaar
in je gehoor hangen. 't Gaf een verdwazende gewaarwording, zóó, dat ze wel even
lust gevoelde 't ook eens met andere melodien te probeeren. Maar reeds dampte
braadlucht door de kieren en uit de keuken sloeg driftig gekletter van borden op. 't
Leek dus onnoozel nog langer in 't donker te toeven. Ze tastte onder den glazen stolp
van 't gas en plofte 't licht aan. Doch zoodra de kamer, nu toch onverhoeds om haar
heen loensde en de uitstalling op den schoorsteen haar stond aan te gichelen, speet
het haar onmiddellijk
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niet met 't schemerlampje te zijn begonnen. Ze treuzelde nog terwijl 't zoontje van
de kostjuffrouw de etensbus naar boven bracht. Hij was alweer bijna de trap op, toen
ze hem nog es naar binnen riep om te vragen, wat de pot vandaag schafte. De jongen
keek haar onthutst aan en vond haar lijken op de schooljuffrouw als die haar lorgnet
poetste. Hij lichtte 't deksel van de pannetjes en na eenige keeren te hebben
aangeslagen achter zijn rooie oorlappen, antwoordde hij correct: ‘bloemkool met
aardappelen en gehakt, juffrouw!’
Ze wachtte tot hij heelemaal boven was. Dan barstte ze in zulk een onbedaarlijke
lachbui uit, dat 't was alsof ze heel den middag slechts daarop had gewacht.
Natuurlijk dacht ze er niet aan, thuis te blijven. Ze herinnerde zich de uitnoodiging
van Mieke Brons haar flat te komen kijken. Ze rende de trappen af om bij den bloemist
te telefoneeren. Ze kocht ook nog een felroode roos voor haar corsage en fougère-zeep
van Coty, die ze zich anders nooit gunde. Ze had nog wel zijden kousen willen
koopen, maar vreesde daarmee te veel tijd te verliezen, daar ze lang en zorgvuldig
van 't aankleeden genieten wou.
Even had het Esther toegeschenen alsof nu voorgoed hare afzondering geeindigd
was. Niets naar zichzelf toegerichts te vragen, ook niet de bevrediging van de innigste
wenschen van haar, als vrouw? Een vale pijn. Maar zij zou waardig worden bevonden
't bloedendste der echte menschlijkheid te ontvangen. Ze dacht aan den verteederden
middag, haar liefde gloeide aan, zoodat ze zinderend van overgroote ontroering zich
aan 't vooruitzicht eener eindelijke vergemeenzaming met de anderen bedronk. Het
scheen als ware door drukkende muren een bres geschoten en zij hief hunkerend haar
gezicht in den troostenden wind.
Sinds rees een waaksch zonde-gevoel tusschen haarzelf en hare verlangens. De
nietige voldoeningen, die heur tot dus nog wel sporadisch waren toegevallen
schimmelden schuw van haar weg, wijl al 't kwellende van beloften zwaar haar
tegenademde. Ook de laatste rest eener op slagen gerichte werkzaamheid verdween
en ze stond voor een nog ongekenden bodem, waaruit haar overvloed van
arbeidsaandrift ontbloeide; het gaf een zilt genoegen om alleen gelaten met de
afgetobde meubelen, de sleepende, tergende gamma's te herhalen. Van af den
spoordijk denderde dreunen aan van treinen, die naar
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't land vertrokken. De eenzelvige tonen, nog niet in muziekverband gereid, werden
zoo goed voor haar, zoo eigen en vertrouwd. Met een zure klaarte wond zich een
sonate los, waarvan ze veel had gehouden, vroeger. In straffe helderheid doorzag ze
dat ie voos was en uit minderwaardige driften geboren. En ze was weer alleen met
de ongevormde klanken, die hoog en duldzaam wachtten om door de menschen
vergeild te worden.
Een avond had Nancy haar verkleumd gevonden bij de uitgedoofde kachel en zij had
haar meegetroond naar huis. Nu zat Esther linksch en onwennig bij de familie Kroon.
Hier lieten zich hooge gobelinpapieren wanden ongenaakbaar gelden en 't baatte niet
of men al dicht om 't vuur gedrongen zat. De gapingen welden uit de veel te diepe
kamer onaflaatbaar aan. Meneer wreef de handen in elkaar en gelastte korzelig de
tusschendeuren dicht te doen, hoewel de vulhaard gloeiend stond, en schoof den
clubzetel humeurig bijzijden; hij zag op tegen den langen avond thuis. Ook Nancy's
helder-amicale stem verwekte wrevel, omdat ie ongedeerd de benepenheid braveerde.
Zij kwam net van kostschool en studeerde nu piano, hoewel ze crème kanten gamps
boven d'r fluweelen japonnen droeg. Als er jongens kwamen maakte ze chocola in
wijde koppen en presenteerde uit een blikken trommeltje Mariakaakjes, net alsof ze
niet aan trouwen dacht.
Van mevrouw moest nu het eenheidbrengende element uitgaan. Maar ook in hare
hoorngroene oogen was niets te bespeuren, dat onrust verried. Naarmate ze in Esther
minder de violiste en meer het meisje zag, zwond de benarde glimlach, die als
misplaatst vernis haar zelfverzekerde gezicht getroebeld had. Ze troonde in zóó
doorgerijpte massieve onnoozelheid dat elk verzet daartegen vruchteloos leek en
ziekelijk schamel, vooral wanneer 't uit fijnere gevoelens was ontsproten.
Ze wikkelde onverstoorbaar een borduurwerk open, terwijl haar man naar de
oorlogstelegrammen keek. Soms schudde hij het hoofd en gaf den getorpedeerden
tonnenmaat of 't cijfer der gevangenen ten beste. Mevrouw hield het voorhands liever
bij de weduwen en weezen. Ze sprak erover met zeurige stem, telkens pauzeerend
wanneer de buffetlooper dat vereischte en je merkte duidelijk dat ze juist tot
penningmeesteres van de noodkeuken gekozen was.
Tersluiks informeerde ze naar Esther's familie door te vragen of zij
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ook verwanten in de beproefde landen had. Esther herinnerde zich vagelijk gehoord
te hebben van een ouderen broer van Nancy, die es naar Frankrijk was getrokken en
omdat ze meende dat mevrouw Kroon daarheen 't gesprek had willen leiden, vroeg
zij op haar beurt naar den onbekenden en of hij nog in Parijs studeerde. Dat gaf
opschudding in de kamer. Meneer streek ruchtig de avondbladen glad, dan antwoordde
hij voor zijn vrouw, die bitsig zweeg ‘Neen juffrouw, pardon juffrouw, mijn zoon
woont niet meer in Parijs!’ Nancy porde onrustig in den gloed en toen de pijnlijke stilte onder Esther's
terloopsche zinnen door voortheerschen bleef, zuchtte ze, juist toen haar moeder 't
incident vergeten achtte ‘Jasses, die oorlog!’ Mevrouws vergoeilijkende oogen
trachtten die van Esther te zoeken, maar toen ze daarin opzichtig partij kiezen voor
Nancy ontmoette, remde ze haren weezoeten lach en dacht er 't hare van.
Nu werd 't Esther te machtig. Alleen te zijn! - Toch diende er eerst gespeeld te
worden. Bereids had Nancy in 't salon de lichten opgestoken. Een muffe kilte woei
hen tegen. Aan de zeegroene muur hingen portretten in geborduurd zijden lijstjes.
Mevrouw, die Esther was gevolgd, fluisterde, met d'r warme hand tegen Esther's
schouder op 'n nevelig figuurtje duidend: ‘U weet wel, onze Jo, die van 't zomer naar
Indië getrouwd is, daar is wat op komst!’ - ‘Zoo,’ antwoordde Esther luid, ‘is ze
zwanger?’ - Ze wist dat ze de ander daarmee kwetste. Mevrouw begon dan ook
verlegen het vleugelkleed op te vouwen en nam 't mee naar binnen. Meneer keek
geinteresseerd op van zijn lectuur, 't geen Esther's bedoeling niet was geweest.
Reeds had Nancy alle loopjes afgewerkt, die ze moeizaam van pianisten had
afgeluisterd. Men wachtte. Esther moest nu spelen. Hier! Ze kon niet. Op haar knieen
lag ze voor 't gelakte muziekkastje en bladerde in de boeken en bladerde. Zoo hier
en daar trof heur een bekend motief. Ook de oude sonate lag hier nog in eere.
Eensklaps werd ze verdrietig. Alle opstandigheid gleed weg. Het speet haar dat ze
zich had laten verleiden aan den poveren, door onbewustheden bepaalden strijd te
hebben deelgenomen. Haar hoogmoed brak. Ze voelde zich armelijker dan de anderen
en schuldig over haar ontrouw aan zich zelven. 't Beeld van de wachtenden stond als
op afstand in haar denken. Niets ergerlijks kleefde hen meer aan. En als een zoenende
plicht wonk het haar toe, hier in dit schamele huis, waar geen waarheid ooit had
mogen bloeien, de koele vlam van haar muziek te laten branden.
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Toen ze de eerste accoorden aanhief, was 't alsof er uren waren verstreken tusschen
't vorige en dit.
Doch na afloop was ze duizelig moe. Meneer stelde voor haar in een taxi thuis te
brengen. Ze weigerde verzadigd van luie overdaad zóó heftig, dat mevrouw
achterdocht vatte en Nancy, die reeds eenige keeren 't gapen had onderdrukt,
aanmoedigde met haar vader mee te gaan. Nu ze plotseling stonden, alle vier, was 't
alsof de kamer met de versjouwde stoelen en de zwervende kopjes een andere was.
Ze scheen wel lang gespeeld te hebben, want de gastvrouw begon alvast koeltjes de
rommelige bordjes ineen te zetten. ‘De meisjes sliepen immers allang!’
Esther was te verwezen om zich 't verwijt nog aan te trekken. Ze verheugde zich
flauw op de avondwandeling. Meneer, die behalve politiek en zaken niet te praten
wist, zou wel es zwijgen, hoewel onrustig en Nancy, die door 'n witte voile om d'r
modieuze hoed geknoopt van kind tot dame geworden was, bleef heur in die nieuwe
gedaante zoo ver, dat ze van haar geen hinder vreesde.
Buiten sloeg hun onverwachts een groeizame lucht tegemoet. Bij de bocht van de
nauwe gracht was bevend maangroen water achter zwarte duisternis verscholen. Daar
schuurden de afgebeulde rompen van schuiten, snerpend van touwen tegen elkaar,
als dieren, die zich overnacht gevonden hebben. De kade fleemde vereenzaamd de
huizen langs. Maar een valsch schijnsel ketste door de vestibule-ruit der Kroons over
de portiek van 't deftig huis. De stille honden wisten wel. Ze schuwden in wijde
cirkels de hardsteenen stoep, die van al 't bezielde onbesmet, zich boven 't trillende
buiten dorst verheffen en staroogde. Maar Esther had begrepen: Dit was een nacht,
dat de hemel keek! Nancy was bang in den avond en drong haren vader de volksbuurten, waarvan
Esther zoo hield te vermijden. Meneer Kroon zocht daarom de breede grachten, waar
de kantoren gevestigd waren. Hij probeerde den vooruitgang der handelsstad aan te
toonen, door op uit vreemde werelden saamgeraapte détails te wijzen van degebouwen,
waarlangs ze gingen. Door zijn zakelijk en uit gewoonte autoritair betoog schemerde
toch verlegenheid heen, laat uit te zijn met 'n knap, jong meisje en wel een violiste,
zonder dat 't gebied der dubbelzinnigheid betreden worden kon. Eens ontmoetten ze
een paarsch gepoederd kind. Toen werd hij dadelijk kwetsend eerbaar tegenover zijn
dochtertje, dat heimelijk zich verkneuterend voor de vrouw uit den weg week. Zoo
was de wandeling beklemmend gebleven. Bij haar voordeur bedankte
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Esther vluchtig en liet de beiden van zich gaan. Ze zag nog hoe meneer den kraag
van zijn jas neer sloeg Dan liep hij naast zijn dochter voort, drukker en opzettelijk
jonger gebarend, opdat men Nancy voor zijn meisje houden zou.
Esther grendelde achter zich toe. 't Was met dit late uur zoo stil in huis. 't Druppen
van 't fonteintje op de bovengang was tot beneden hoorbaar. Ze legde muts en mantel
af en vond een kaart voor haar op den standaard liggen. In 't grijze maanlicht waren
de drukletters makkelijk te onderscheiden. Een annonce van den een of anderen
stalhouder. Opeens voelde zij zich bang worden. Boven haar hoofd hing de rieten
kinderwagen tegen 't plafond gesjord en onder 't trapgat glom de vormlooze klomp
saamgesmeten fietsen verraderlijk. Eensklaps klonk een harde, schrapende kuch, die
recht tegen de hoogste zoldering van 't huis scheen af te schampen. Met kloppend
hart rende ze de trappen op en stond voor haar kamer en wist nu wel weer dat 't de
officier van beneden wezen moest. Dan drukte ze voorzichtig de deur open.
Men scheen hier binnen te zijn geweest. De stoelen waren verschikt en in den hoek
loerde iets waarvan ze den vorm niet erkende. Ook golfde een diepe bloemenlucht
tegen haar aan. Even doorflitste 't haar, of misschien de juffrouw gestorven was. Om
elken prijs... Ze maakte licht. De slofferige kamerverveling week uiteen voor 't
beloftevolle, nieuwe dat van af den divan lonkte. Esther naderde. Ze plooide het
zoetjes-vochtige vloeipapier van de bloemen af. Aan witte koeltes volgedronken
seringen sproeiden tegen haar armen. Zij boog zich tot hen over. Van de doorzichtige,
argeloos-saamgespatte lieflijkheden hunner geuren-sprenkeling waren
porcelein-paarsche orchideeen afgezwijmd. Hun verzonken kelken dachten,
daaromheen strekten zich de opengenerfde petalen tot luistering. Ademloos keken
zij elkander aan, Esther en de bloemen. 'n Gruwzaam altijd gebannen inzicht was
hier kristald tot bloem. In een laatste poging om 't van zich af te wenden hief ze haar
hoofd om bij den schoorsteenpronk een beetje troost te vinden. Maar in een
tranendroeve wemeling wist ze zich alleengelaten. Er was geen uitweg meer, ze
moest zich overgeven. Ze zag: Binnen de arme harten der orchideeen starde in
zekerheden van verganklijkheid de dood. Uit verdwazende duizeling groefde zich
een vertrokken lach: - ‘O, ben jij het maar?’ - Dan begreep ze dat 't hiermee was, dat
de altijd gezochte vergemeenzaming zich voltrok. In hel huilen brak ze uit, als had
iets haar lichaam pijn gedaan. Doch
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even plotseling bedaarde 't snikken. Nu lag ze stil van zich weg te weenen, zonder
dat ze 't zelf wel goed besefte. Soms was 't alsof moeder bij haar zat, zooals vroeger,
wanneer ze ziek was thuis. Tegelijk wist ze dat het niet waar kon zijn; doch 't gaf
geen leed, nu ze gelukkig was. Even leek de crisis weer op te komen. Haar overgroote
teederheid, waarvoor ze geen uiting wist, werd 'n beklemming. Dan echter zonk ze
weg in vasten slaap.
***
't Gas brandde nog toen ze ontwaakte. Ze voelde zich te ijl om op te staan, hoewel
't daghitje elk oogenblik kon komen. Ze zag hoe de verkaterde ochtend
binnenkantelde. Naast haar op 't kussen lag 't kaartje, dat uit de bouquet gevallen
was. Wiesberth Kroon. Rue du Casque 17. Paris. 't Laatste doorgeschrapt. D'rboven
stond: ‘Als dank voor 't geen ik afluisteren mocht’. Ze had hem nooit gezien. Een reepje zin lanterfantte achter in d'r hoofd, zeker van
gisteren onthouden: ‘Dat van nu af aan je leven rechtuit schieten zal.’
Ze wist, dat het met hem zou zijn.
JEANNE VAN SON-WILLING.
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Guy de Maupassant.
In 1880 verscheen te Parijs de eerste bundel van Guy de Maupassant. Het waren
verzen, maar deze bundel zou zijn eenige blijven op het gebied der dichtkunst. De
talrijke bundels, nadien van zijn hand verschenen, hebben nooit meer zelfs het kleinste
gedicht gepubliceerd.
Madame de Maupassant, zijn moeder, schreef dit verschijnsel toe aan de wisseling
der twee groote invloeden, welke Guy's leven beheerscht hebben, n.l. die van Louis
Bouilhet de dichter en die van Flaubert, de romancier. Bouilhet stierf, toen Maupassant
nog in het onzekere verkeerde omtrent zijn eigen richting. ‘Si Bouilhet eût vécu,’
zeide Mme de Maupassant, ‘il eût fait de mon fils un poète. C'est Flaubert qui voulut
en faire un romancier.’
Het is de vraag, of de kwestie zoo eenvoudig is op te lossen. Het is een
aannemelijke hypothese, te veronderstellen, dat ook onder andere omstandigheden
Guy de Maupassant een romancier en geen dichter geworden zou zijn. Hoeveel
kunstenaars hebben in hun jeugd bundels vol verzen geschreven van meerdere of
mindere waarde, doch die later bleken niet meer te zijn dan de uiting van jeugd-lyriek,
van jong enthousiasme, dat nog geen basis had.
Hoe het zij wij zullen Maupassant als dichter buiten beschouwing laten en alleen
de aandacht op zijn proza vestigen.
In hetzelfde jaar waarin bovengenoemde dichtbundel verscheen, publiceerde
Maupassant zijn eerste vertelling: Boule de Suif. Hij was toen dertig jaar en van af
dat oogenblik tot kort voor zijn dood heeft voor hem slechts één ding bestaan. de
litteratuur.
In de korte spanne tijds van 1880 tot 1891, dus in ongeveer tien jaar, heeft hij zijn
geheele oeuvre geschreven.
Dit oeuvre omvat zes1) romans, zeventien bundels vertellingen, drie bundels
reisbeschrijvingen en enkele tooneelstukken. Met groote snelheid verschenen zijn
werken. In een jaar (1884) zagen zelfs vijf boeken van zijn hand het licht.
Daar Maupassant, ook in deze tien jaren, herhaaldelijk groote reizen maakte, is
het na te gaan, dat hij snel en geinspireerd werkte. Men zou zelfs van een
krampachtige werkkoorts kunnen spreken, die zich na zijn dertigste jaar openbaarde.
Had hij vóordien geluierd? Niemand is zoo naief om te veronder-

1) Wij rekenen slechts de werken, tijdens zijn leven verschenen.
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stellen, dat hij de laatste tien jaar van zijn leven plotseling de romans maar voor het
opschrijven had. Misschien heeft Maupassant zijn voornaamste werk vóor zijn
dertigste jaar gedaan: het voorbereiden en opvoeren van zijn geest tot die hoogte,
waarop zijn oeuvre geboren wordt.
Telkens meent hij zelf, iets bereikt te hebben; maar zijn uiterst strenge meester,
Flaubert, is niet tevreden. Wat een voldoening, als Flaubert eindelijk, nadat hij Boule
de Suif heeft gelezen, Maupassant een enthousiasten brief schrijft, waarin hij de
vertelling een ‘chef-d'oeuvre' noemt1)!
Hoe het leven van Guy de Maupassant voor zijn dertigste jaar verliep, zullen wij
eerst nagaan.
Een Lotharingsch en een Normandisch geslacht verbonden zich, toen zijn ouders
in 1846 huwden. Zijn vader Gustave de Maupassant was afstammeling van een
adellijke Lotharingsche familie.
De Maupassants droegen oorspronkelijk den titel van markies, doch later werd
deze waardigheid slechts behouden in het familiewapen, dat een kroon voerde.
Zijn moeder, Laure Le Poittevin, was in 1821 te Rouen geboren. (Van haar heeft
Guyden sterksten invloed ondergaan: hij was volbloed Normandier). Haar broeder,
Alfred Le Poittevin en zij waren de jeugdvrienden van Flaubert en diens zuster. Om
een zuiver beeld te krijgen van de vriendschap dezer vier kinderen, leze men de
Correspondence van Flaubert. Alfred Le Poittevin is voor Flaubert altijd de innigste
vriend geweest; geen heeft na zijn vroegen dood zijn plaats in Flaubert's hart kunnen
innemen. Jaren en jaren later spreekt Flaubert nog van dezen vriend met vochtige
oogen en in een der brieven aan Guy's moeder zegt hij, dat Guy hem aantrekt, ook
door zijn treffende gelijkenis met zijn oom Alfred.
Ook voor Laure heeft Flaubert zijn leven lang een hechte vriendschap behouden
en het is op haar verzoek, dat hij de litteraire opvoeding van Guy later behartigt.
Op haar vijf en twintigste jaar, in 1846 huwt Laure. Het was een huwelijk uit
liefde: Gustave de Maupassant was een fraai en welgemaakt man, wiens warme,
verleidelijke oogen door Guy werden geerfd.

1) Na het lezen van Boule de Suif scheen Flaubert niet beter te spreken over Guy's verzen Men
leze zijn brief aan G d M. op blz 377 en 378 der Correspondance IV
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Al vrij spoedig bleken hun karakters slecht bij elkaar te passen. Gustave beschikte
over een vrij beperkte intellectualiteit en een zwak karakter, dat hem van het eene
avontuur in het andere deed overgaan, terwijl Laure zeer intelligent en ernstig was.
Botsingen bleven niet uit en de eenige troost, die Laure in haar huwelijk vond, was
de geboorte van haar twee zoons: Guy werd 5 Augustus 1850 geboren1), haar andere
zoon, Hervé, zes jaar later.
Het schijnt dat Guy een zeer vroegrijpe opmerkingsgave bezat. Hij had de
verhouding zijner ouders bespeurd, maar ook de oorzaken daarvan gingen hem niet
voorbij. Op zijn negende of tiende jaar schrijft hij zijn moeder:
‘J'ai été premier en composition; comme récompense Madme de X... m'a conduit
au Cirque avec papa. Il paraît qu'elle récompense aussi papa, mais je ne sais pas de
quoi.’
De huwelijksomstandigheden waren ten slotte van dien aard dat een minlijke
schikking tusschen de echtgenooten werd getroffen, waardoor Mme de Maupassant
met haar kinderen zich op haar bezitting te Etretat terugtrok en daar verder alleen de
opvoeding harer kinderen voltooide.
Na de scheiding bleef Gustave zijn vrouw af en toe bezoeken onder de
nadrukkelijk-gestelde en aanvaarde voorwaarde, dat hij daar slechts een gast was2).
Tusschen Guy en zijn vader is echter een groote genegenheid blijven bestaan,
zooals uit hun briefwisseling te zien is. Zelfs zou Guy zijn vader hardnekkig verdedigd
hebben als het gesprek op hem kwam, ondanks de algeheele toewijding aan zijn
moeder.
De verhouding van Guy en zijn moeder is een sterke innige band. Madme de
Maupassant was een voorbeeldige moeder. In alle opzichten leefde zij met Guy mee,
hem leidend, terwijl ze zich zijn kameraad toonde.
Zij bewoonden te Etretat de villa des Verguies die dicht bij zee was gelegen. Een
groote tuin omgaf het huis, een tuin vol bloeiende meidoorns en bloemen, met geurige
hagen en prachtige boomen. Het huis rees wit en vriendelijk boven de struiken, het
balcon overgroeid met wingerd, jasmijn en klimop. Guy heeft zijn leven lang de
herinnering aan ‘la chère maison’ met zich gedragen en later, als hij rijk en be-

1) Op het Château de Miromesnil, 8 kilometer van Dieppe.
2) Souvenirs intimes de Charles Lapierre
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roemd is geworden, laat hij dicht in de buurt van het huis zijner kinderjaren, de
bekende villa ‘la Guillette’ bouwen, om in het geliefde landschap de rust en inspiratie
voor zijn volgend werk te vinden.
Tot zijn dertiende jaar bleef Guy te Etretat wonen. Al dien tijd was zijn moeder
zijn speelkameraad, zijn vriendin en zijn leermeesteres. Al heel jong leerde zij hem,
te zien, de natuur te begrijpen, door hem telkens en telkens, opmerkzaam te maken
op de wisselende kleuren van den hemel en van de groote zee, op de vlucht der
meeuwen boven de golven, op het zonlicht dat de rotsen beschijnt en de bloeiende
groene landen er achter, op al de duizenden bijzonderheden van het weelderige
Normandische landschap.
Zij zelve bezat een rijken aanleg, die nog was ontwikkeld en in bewustheid
toegespitst door haar omgang met haar broer Alfred, met Louis Bouilhet en Gustave
Flaubert. Zij was de vertrouwde, de toehoorster van hun eerste verzen en van den
hoogen vlucht hunner droomen. Niet alleen haar ontvankelijkheid voor poezie, haar
eerbied en liefde voor letterkunde was hierdoor toegenomen, maar ook haar klassieke
opvoeding was door de lessen van Alfred geheel tot stand gekomen. Bovendien
leerde hij haar voldoende Engelsch, om Shakespeare in het oorspronkelijk te kunnen
lezen. Dit alles maakte haar bij uitstek geschikt, om den jongen Guy in de goede
richting te leiden.
In de eerste plaats hield zij zich bezig met de lectuur, die Guy kreeg. Hij had zeer
snel leeren lezen en spoedig waren boeken het eenige middel, dat zijn kinderlijke
rusteloosheid tot aandacht en kalmte kon omtooveren. Al jong las hij met zijn moeder
Midsummernightsdream en Lady Macbeth, dat een onuitwischbaren indruk op hem
maakte.
Ook aan de studie van meer practische onderwerpen moest eenigen tijd worden
besteed. Pastoor Aubourg, vicaris van Etretat gaf hem les in grammatica en wiskunde
en leerde hem ook Latijn.
Behalve deze taal, kende hij geen vreemde talen. Hij meende echter, dat het
voldoende was, het Normandisch dialect uitstekend te verstaan en vloeiend te spreken.
Inderdaad heeft hij bij zijn later werk daarvan meer genoegen beleefd, dan
waarschijnlijk de Konjunctiv of de Duitsche werkwoorden die den Dativ regeeren,
hem zouden bezorgd hebben.
Buitengewoon hard studeeren deed Guy niet en zijn moeder begreep terecht, dat
hij het meest leerde, door veel buiten te ravotten en te dwalen, met de visschers over
de vangst te keuvelen en allerlei tochten te maken langs de kust en door de landen.
Niets blijft ons meer bij,
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wordt in zuiverder herinnering bewaard dan de diepe, ongecompliceerde indrukken,
die wij in onze kinderjaren ontvangen. Guy leidde, zooals Mme de Maupassant het
noemde, ‘une vie de poulain échappé’ en waarschijnlijk heeft hij daaraan te danken,
dat hij in ‘Une Vie’ de jeugd der heldin in het Normandische landschap zoo diep en
innig kon beschrijven, geinspireerd door ‘ces souvenirs, dont les racines tiennent
jusqu'a la mort1).’
Jaren later, als hij reeds lang te Parijs woont, vraagt Flaubert hem een duidelijke
beschrijving van de kust tusschen Antifer en Etretat en Guy schrijft hem een zóo
minutieuzen brief als antwoord, dat Flaubert zegt:
‘Vos renseignements sont parfaits. Je comprends toute la côte entre le cap d'Antifer
et Etretat comme si je la voyais2).’
Maupassant behoefde slechts in zijn herinneringen te grijpen, de indrukken zijner
jeugd opnieuw innig te herleven, om het Normandische landschap vóor zich te zien
en tot in details te beschrijven.
Niet alleen zijn opmerkingsgave werd door dit vrije buitenleven ontwikkeld, ook
zijn gezondheid werd er door bevorderd, zoodat hij over een inderdaad buitengewone
physieke kracht beschikte. Heel zijn vierkante stoere gestalte, zijn gespierde armen
en stierennek schenen de uiting van de gulzigheid, waarmee hij het leven indronk
en wilde veroveren. Hij noemde zichzelf dan ook omtrent zijn twintigste jaar een
‘gourmand de la vie3).’ Dit leventje van vrije Frans kon natuurlijk niet altijd duren:
Guy's opvoeding moest worden uitgebreid toen hij ouder werd.
Op zijn dertiende jaar werd Guy naar het seminarium te Yvetot gezonden, waar
de zoons van rijke landbouwers en van de provinciale aristocratie hun kennis van
Latijn opdeden. De meeste leerlingen van deze ‘citadelle de l'esprit normand4)’ wisten
op deze wijze aan den militairen dienst te ontsnappen, bij een zeer enkele was roeping
in het spel. De provincialen, die met de hier opgedane kennis, hun verdere leven
toekwamen, vastgevroren als zij zaten aan hun dorp of gehucht, behielden als uiterlijk
kenteeken van hun verblijf in het Seminarium bepaalde manieren en een eigenaardig
accent.
De jonge Guy, geboren vrijbuiter, kon in deze omgeving niet aarden.

1)
2)
3)
4)

Une Vie, blz. 25
Correspondance IV, blz. 279
Maynial. blz 36
Hugues Le Roux Portraits de cire

Groot Nederland. Jaargang 16

187
Alles in het seminarium wekte zijn vijandigste gevoelens. Hij, die gewend was, op
alle uren van den dag naar buiten te kunnen loopen, heen en weer te draven langs de
kust, zijn eigen wil en neiging te volgen, - hij moest plotseling aan den
onverbiddelijken dwang van vastgestelde schooluren, vastgestelde wandel- en
speeluren gehoorzamen. De lessen vond hij saai, zijn kameraden kon hij niet uitstaan,
onbeschaafd en zonder eenigen geest als zij waren. Op de andere jongens wreekte
hij zijn verveling in de lessen en vermaakte zich op hun kosten.
Ook met de religie kon hij het niet te best vinden. Hij zag in de ceremonieen en
rythen van den godsdienst niets dan het belachelijke. Op een dag vermaakte hij zich,
door ten gehoore van de klasse den leeraar te parodieeren, die hun zoo juist de
martelingen der hel had beschreven.
Op het seminarium viel Guy geheel uit den toon. En toen op een goeden dag verzen
van hem werden gevonden, waarin hij den spot dreef met de soutanes en koorhemden,
was dit aanleiding, om den ongewenschten leerling van het seminarium te verwijderen.
Guy werd naar huis gezonden.
Hij was buiten zichzelf van geluk. Daar waren weer de boomen en het lieve huis,
daar was weer de groote oude zee en daar zag hij weer zijn vrienden: de visschers.
Maar bovenal: daar was hij weer vrij, daar mocht hij weer de zuivere lucht ademen
terwijl hij zijn ongebreidelde strooptochten maakte.
Zijn moeder deed een flauwe poging, hem te beknorren, waarin zij slecht slaagde.
Het scheen wel, of zij zelve gelukkig was haar jongen weer te zien teruggekeerd tot
zijn oude gewoonten en droomerijen.
Maar toch: het leven heeft zijn eischen. Eenmaal moest Guy een mensch in de
maatschappij worden. En het volgend jaar ging hij naar het gymnasium te Rouen.
Daar kwam hij minder in botsing met zijn omgeving. Ook hier ging hij door met
verzen maken, maar nu kwam er meer lijn in. Bovendien had zijn moeder, - die de
grootste belangstelling toonde voor Guy's litterairen aanleg en de hoop koesterde
hem tot kunstenaar te zien groeien - den jongen Guy aanbevolen in de aandacht van
haar jeugdvriend, Louis Bouilhet, een fijn bewerktuigd dichter. Deze kreeg al spoedig
een grooten invloed op Guy, die echter van te korten duur was, om beslissend te zijn.
Bouilhet stierf in 1869.
In de vacanties ging het in villa des Verguies vroolijk toe. Vrienden
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van Guy en jonge meisjes, die er 's zomers kwamen logeeren, verschillende gasten
van Madme de Maupassant vulden het huis met hun opgewekt geroes en gelach.
Picnics werden gehouden, charades en zelfs tooneelvoorstellingen gegeven, waarvan
Guy de ziel was.
Hij hield buitensporig van grappen, van voor den gek houden, en amuseerde zich
dol met de naieve verbazing waarmee zijn dwaze paradoxen en fantastische verhalen
werden ontvangen. Hij had een bijzonderen aanleg voor het karikatunseeren.
In dezen tijd - Guy was nauwelijks twintig - brak de oorlog van 1870 uit. Rouaan
werd door de Duitschers ingenomen. Guy maakte als vrijwilliger den veldtocht mee.
Het is te begrijpen, dat hij, jong, gezond en sterk zich tot het romantische ‘vechten’
voelde aangetrokken.
De beroemde novelle Boule de Suif - misschien zijn meesterwerk - die door deze
veldtocht werd geinspireerd, toont ons echter, dat de twintigjarige Guy ander profijt
van den oorlog had getrokken dan alleen het voldoen van romantische neigingen.
Hij had hier de stof gevonden en bewaard (bijna tien jaar lang), waarmee hij in 1880
zijn litteraire loopbaan begon. Het lijkt wel, of Maupassant gewacht heeft, tot hij
deze herinnering vond, om te debuteeren.
En hij heeft in de practijk de waarheid bewezen van hetgeen hij in zijn ‘Etude sur
le roman’ voorafgaand aan Pierre et Jean, schrijft ‘...(Bouilhet) me fit comprendre
que le travail continuel et la connaissance complète du métier peuvent, un jour de
lucidité, de puissance et d'entraînement, par la rencontre heureuse d'un sujet
concordant bien avec toutes les tendances de notre esprit, amener cette éclosion de
l'oeuvre courte, unique et aussi parfaite que nous la pouvons produire.’
Na het sluiten van den vrede, vertrok Maupassant naar Parijs, waar hij een
betrekking aanvaardde aan het Ministerie van Marine. Hiermee is zijn jeugd gedaan.
Het buitenleven, de zorgelooze droomen liggen achter hem. Het gewoel van het
groote Parijs luidt een nieuwtijdvakin.
***
Parijs was een geheel nieuwe omgeving. De grootste stad, die Guy tot nu toe had
bezocht, was Rouaan. Het verschil van de kleine boschweggetjes met de Champs
Elysées, van de frissche zuivere lucht der zee en bosschen met de van duizenderlei
geuren bezwangerde lucht
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van Parijs - het deed hem den eersten tijd zich als een verdwaalde voelen in de groote
stad.
Zijn betrekking, die hem een salaris van 1500 franc 's jaars opleverde dwong hem
in een klein en donker bureau te zitten in het Ministerie van Marine. De tucht, hem
hier opgelegd, was nog een geheel andere dan die van het seminarium. Het was de
tucht van den bestaans-strijd. Hij had geen geld, en moest zijn kost winnen.
Alles biedt in het leven echter compensatie; was de eerste tijd donker en vol
heimwee naar de lichte dagen die achter hem lagen - langzamerhand begon Guy de
eigenaardige aantrekkingskracht van Parijs te ondergaan. De geweldige klop van het
groote stadshart moest hem wel fascineeren en na eenigen tijd had de Parijsche sfeer
zich geheel meester van hem gemaakt en gaf hij zich met hart en ziel over aan dit
koortsige nieuwe leven.
Zijn gezonde drang naar lichaamsbeweging in de open lucht, de behoefte van zijn
longen om volop de zuiverende buitenlucht in te ademen, kwamen echter telkens
sterker terug, en werden door hem ook telkens bevredigd. Zoo groeide in hem een
hartstocht voor tochten op het water, lange roeitochten, ver de Seine op, tot de drukte
van Parijs week en kleine lieflijke dorpen oprezen.
De tijd, dien Maupassant te Parijs doorbracht, is in twee helften te verdeden: de
kleinste wijdde hij aan het ministerie, de grootste, de allergrootste aan zijn roeitochten.
Voor hem wordt dat tijdperk beheerscht door eene groote, hardnekkige liefde: de
Seine.
Zijn vrienden, die hem in dezen tijd kenden, hebben allen de herinnering behouden
aan Guy als een vroolijk matroos, een geoefend sportsman, een goede kameraad, vol
energie, vol plannen en... vol grappen. Hij was trotsch op zijn athletische kracht, zijn
buitengewone biceps en zijn sportief uithoudingsvermogen. Hij legde met gemak
een afstand van tachtig kilometer te voet af, en eens roeide hij zonder rusten van
Parijs naar Rouaan met twee vrienden in zijn boot1).
Hij had de verweerde kleur van een schipper gekregen door zijn tochten in wind
en weer. De Zaterdag en Zondag, als het ministerie hem vrij liet, waren voor
Maupassant ‘les jours sacro-saints du canotage2)’ en uit een brief van Flaubert (28
Juli 1874) blijkt, hoe deze zelf zijn pupil op die dagen niet vermocht te benaderen.

1) A Lumbroso Blz 40
2) Correspondance de Flaubert IV Blz 200
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Hij maakte met verschillende vrienden uitgebreide tochten, waarvan hij de ziel was.
‘Auréolé d'un reste de chapeau de pêcheur à la ligne, le torse dans un tricot rayé,
ses gros bras de rameur nus jusqu' à l'épaule, il accueillit ses amis à la gare par de
joyeux propos de bienvenue, souvent immodestes, et qu'il avait som de lancer d'une
voix retentissante s'il apercevait à proximité quelque gros personnage décoré, quelque
pudique familie en pique-nique. Puis on descendait à la Seine; dans la yole tout en
ramant ou en veillant à la voile, il racontait sans fatigue des farces indécentes, de
grasses histoires longuement detaillées, dont il riait le premier à faire chavirer le
bateau1).
In deze jaren zag niemand in hem den litterator, den schrijver. Zoo rood en
verbrand, zoo onbezorgd en vol kwinkslagen is misschien geen enkel Fransch auteur
ooit geweest. Hoe genóót hij van de tochten met zijn vrienden, van al de
kwajongensstreken en dolle grappen. In een van zijn latere novellen2) verhaalt hij
zelf van dezen tijd. Hij stelt zich zelf en zijn vrienden daarin voor (‘la bande de cinq
chenapans,’ noemt hij ze) onder hun bijnamen, waarvan hij den zijnen, Joseph Prunier,
een enkelen keer later als pseudoniem gebruikt. Men zou dien naam kunnen
beschouwen als het symbool van zijn stoere, bloeiende kracht in die dagen. Wat een
schuimende levenslust, wat een rijke humor, wat een tintelende energie en werklust!
Hij droomde van niet anders dan vreugde. Elken morgen stond hij met zonsopgang
gereed om in zijn boot te stappen en een paar uur op het water door te brengen, voor
hij naar zijn bureau ging. Hij wilde nergens anders wonen dan aan den Seine-oever.
Hij hield van een stevigen dronk, hij at als een wolf en sliep als de reus van
Klein-Duimpje.
Een buitengewoon ijverig ambtenaar was Maupassant niet bepaald. De tijd op zijn
bureau besteedde hij nog dikwijls aan litteraire proeven. Tusschen twee Zondagen
van sport en buiten zijn wijdde hij zich toch steeds weer aan de dichtkunst en schreef
zijn verzen op het papier van het ministerie. Deze ‘ambtelijke papieren’ bracht hij
geregeld aan Flaubert, die met strenge nauwgezetheid alles keurde, wat zijn leerling
produceerde.
Zijn vrienden, die ondanks Guy's zeldzame uitlatingen, de lucht

1) Souvenirs de Henry Roujon dans la Grande Revue Febr 1904
2) Mouche in de bundel l'Inutile Beaute
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hadden gekregen van zijn letterkundige aspiraties, vroegen hem dikwijls, wanneer
er nu eens iets van hem zou verschijnen en trachtten hem tot spoed aan te sporen.
Maar kalm antwoordde Guy, opgevoed door Flaubert's zorgvuldige voorbereiding:
‘Rien ne presse; j'apprends mon métier.’
(Men zou dit een parafrase kunnen noemen van Buffon's beroemde woord: Le
génie n'est qu'une longue patience, dat later een rol speelde in het proces van Guy
met de Figaro, welk blad zijn studie over de romans publiceerde.)
Flaubert daarentegen, wel verre van hem tot publiceeren aan te moedigen, spoorde
hem scherp aan tot hard werken. 15 Juli 1878 schrijft hij zijn leerling1).
‘Votre ennui m'afflige, car vous pourriez employer plus agréablement votre temps.
Il faut, entendez vous jeune homme, il faut travailler plusque ça. J'arrive à vous
soupçonner d'être légèrement caleux. Trop de canotage, trop d'exercice! Oui monsieur.
Le civilisé n'a pas tant besoin de locomotion que prétendent messieurs les médecins.
De 5 heures du soir à 10 heures du matin tout votre temps peut être consacré à la
Muse. Ce qui vous manque, ce sont les principes. Pour un artiste il ny en a qu'un:
tout sacrifier à l'art.’
Maar dit harde werken, waartoe Guy werd aangespoord, beteekende volstrekt niet
een aandringen tot spoedig publiceeren. Enkele keeren had Madme de Maupassant
reeds aan Flaubert gevraagd, of Guy nu nog het ministerie niet kon verlaten en zich
geheel aan de litteratuur wijden. Hij antwoordde dan steeds: ‘Pas encore, n'en faisons
pas un raté.’
Zijn leermeester was niet spoedig tevreden, maar trouw bracht Guy steeds weer
nieuwe studies, die hij zorgvuldig mee terug nam, als Flaubert ze had volgekrabbeld
met verbeteringen en aanteekeningen.
Het bleef echter niet bij opvoedende lessen. Door toedoen van Flaubert, leerde
Guy in deze jaren van tal schrijvers en andere kunstenaars kennen. Onder de vele
vrienden, die hij zich nu verwierf, noemen wij Tourguenieff, Alphonse Daudet, Zola,
Catulle Mendès, Huysmans, Edmond de Goncourt.
Vooral met Tourguenieff onderhield Guy de vriendschap. Hij is het, die later de
werken van zijn jongen vriend in Rusland verspreidt.
Hoewel Guy nog niets heeft gepubliceerd van eenige beteekenis (er

1) Correspondance Blz 302
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was een en ander verschenen onder pseudoniem) wordt hij opgenomen in den kring
van Flaubert's vrienden.
Hoeveel jonge schrijvers hebben jaren en jaren - zelfs na verdienste lijk debuut den kring hunner letterkundige tijdgenooten niet of heel uit de verte slechts kunnen
benaderen. Gewoonlijk gaat het niet zoo snel met het aanknoopen van litteraire
banden. Guy kwam met éen slag in een buitengewoon bevoorrechte positie. De glans
van Flaubert, die ook over zijn naam straalde, deed alle gezichten met vriendelijke
belangstelling naar hem zien. Zijn debuut werd met aandacht beschouwd en de vele
moeilijkheden, miskenningen en misverstanden waarmee zoovele jonge auteurs te
kampen hebben, worden hem bespaard door den toovernaam: Flaubert.
En zelfs buiten de territoriale grenzen der litteratuur weet Flaubert zijn leerling
en jongen vriend te pousseeren.
Het Ministerie van Marine, waar Guy een saaie en inbeslagnemende (?) betrekking
had, (volgens zijn zeggen), verveelde hem hartgrondig. Door Flaubert's bemoeiingen,
komt Guy nu aan het Ministerie van Openbaar Onderwijs, waar Bardoux, een vriend
van Flaubert, minister was.
Niet alleen kreeg Guy hier een aangenamer betrekking, maar Bardoux protegeerde
hem zoodanig, dat Guy promotie op promotie maakte en zelfs werd gedecoreerd tot
Officier d'Académie.
Hoewel zijn maatschappelijke positie dus aanmerkelijk verbeterd was, kon Guy
zich niet vereenigen met het werk, dat het hem onmogelijk maakte, zich geheel aan
de letteren te wijden. Hij was echter nog niet vast overtuigd van zijn eigen talent en
vreesde een dubbele schipbreuk te lijden, als hij zijn baantje opgaf, zonder zekerheid
te bezitten omtrent zijn litteraire toekomst.
Eerst in 1880, als Boule de Suif verschijnt, is hij voldoende gerustgesteld omtrent
zijn aanleg, om het Ministerie te verlaten.
Een mooie verbintenis met een dagblad ontnam hem de zorg voor zijn directe
materieele omstandigheden.
Zoo zeide hij dus in 1880 alle kantoorleven voorgoed vaarwel. Ofschoon hij tien
jaren onder den druk van dit doodende werk had geleden, had hij er toch profijt van
getrokken. De kleine concurrenties van het ambtenaarsbestaan, verschillende
bureaucratische typen, het eentonige en duffe, maar ook het humoristische van dit
alles was hem sterk bijgebleven en werd later neergelegd in verschillende verhalen,
die tot zijn meest expressieve en waarachtige
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novellen behooren: l' Héritage, la Parure, A cheval, En famille enz.
Guy de Maupassant was dertig jaar, toen hij debuteerde met zijn meesterlijke
vertelling, Boule de Suif. Van af dat oogenblik wijdde hij zich geheel aan de
litteratuur. Wij zullen zien hoe de volgende tien jaren de vruchten afwerpen van
hetgeen hij voor zijn dertigste jaar had gekweekt.
***
Wanneer wij Boule de Suif het debuut van Maupassant noemen, is dit niet geheel
juist. Reeds eerder toch waren verschillende verzen van hem gepubliceerd, die min
of meer succes hadden en later, met andere te zamen, in een bundel verschenen
getiteld. ‘des Vers.’
Zijn verzen zijn bijna altijd onder pseudoniem verschenen, waaronder die van Guy
de Valmont en Joseph Prunier de talrijkste waren. Enkele van deze verzen gaven
aanleiding tot eenig rumoer wegens de zeer persoonlijke opvattingen omtrent liefde
en moraliteit. Later bezorgen deze verzen Guy zelfs de eigenaardige reclame van
een zedelijkheids-proces, dat het proces van Madame Borary in de herinnering
terugroept.
Flaubert heeft zijn goedkeuring gehecht aan een vers getiteld la Vénus rustique
en doet in 1870 moeite, dit vers van Guy geplaatst te krijgen in la Nouvelle Revue,
waarvan de bekende Madme Adam de teugels in handen heeft. Ondanks ‘la lettre
chaude’ van Flaubert, weigert Madme Adam dit vers, dat kuische gevoelens
alarmeeren zou. Vijf maanden later besluit Madme Adam het er toch maar op te
wagen.
Van hoe onschatbare waarde de door toedoen van Flaubert aangeknoopte relaties
voor Guy waren, blijkt uit een bundel kritieken van Zola, waarin hij, Zola in ‘Les
Poètes contemporains’ gelegenheid vindt zijn jongen vriend Maupassant in het zadel
te helpen door de volgende passage:1)
‘En parcourant les rares journaux littéraires qui publient des vers, je lis parfois des
pièces très caractéristiques, annonçant une tendance naturaliste chez beaucoup de
débutants. C'est ainsi que je parlerai du poème d'un jeune homme, M. Guy de
Maupassant. Ce poème, intitulé Au bord de l'Eau, est simplement l'histoire des amours
d'une blanchisseuse rencontrée un soir par un jeune homme et qui épuise son amant
sous ses baisers. La donnée est un peu risquée, mais j'ai rarement vu un tableau plus
magistral et d'une vérité plus vraie.’*

1) Documents Littéraires. Paris 1881 Blz 189.
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Wanneer een debutant op zoo'n wijze door iemand als Zola wordt besproken, dan is
hij een goed eind op weg.
De bundel verzen had succes. In twee maanden verschenen drie uitgaven. In
hoeverre echter dit succes is te danken aan de reclame van het proces, is moeilijk
vast te stellen.
Flaubert was met dit boek zeer ingenomen. Hij kon het als de vrucht zijner
opvoeding beschouwen. De opdracht had hem de tranen in de oogen gebracht.
De opdracht verdiende dat:
‘A Gustave Flaubert, à l'illustre et paternel ami que j'aime de toute ma tendresse,
à l'irréprochable maître que j'admire avant tous.’
Dit is de geschiedenis van Maupassant's poetischen arbeid. Dat hij zich tot het
schrijven van Boule de Suif met niets anders dan verzen heeft bezig gehouden, is
echter niet juist.
In 1875 was een novelle verschenen in de ‘Almanack lorrain de Pont-à-Mousson’
en in 1877 publiceerde ‘la Mosaique’ een verhaal: ‘le Donneur d'eau bénite.’ In 1878
volgde in dit weekblad ‘Coco, coco, cocofrais.’
Hieruit volgt, dat Maupassant ook reeds vóor het succes van Boule de Suif, zich
toelegde op het schrijven van novellen. Toen in 1880 tegelijk ‘Verzen’ en ‘Boule de
Suif’ verschenen, wees het uitbundige succes van de novelle hem den weg, dien hij
voortaan moest inslaan.
Het ontstaan van Boule de Suif heeft een kleine geschiedenis.
Op de bezitting van Zola te Médan kwamen verschillende schrijvers bij elkaar.
Vijf daarvan werden ‘la queue de Zola’ genoemd. Het waren Maupassant, Alexis,
Hennique, Huysmans en Céard.
Tijdens een warmen zomer dien zij daar wederom doorbrachten, kortten zij zich
de prachtige warme nachten door verhalen te vertellen. Elken avond was de beurt
aan een ander. Zola opende de reeks met zijn ‘Attaque du Moulin’ en Maupassant
volgde met ‘Boule de Suif.’
Al deze verhalen waren ontleend aan den oorlog van 1870 en de zes auteurs
besloten, de verhalen tot een bundel te vereenigen met den titel: ‘Les Soirées de
Médan.’
Deze bundel verscheen in 1880 en dankte zijn succes bijna geheel aan Boule de
Suif. Flaubert verklaarde het een meesterwerk, dat de geheele rest van den bundel
verpletterde1).
Voor 1880 had Maupassant zich ook met tooneel-arbeid bezig

1) Correspondance IV, blz. 384.
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gehouden. Andere, minder bekende stukjes voorbijgaand, noemen wij ‘La Demande’
in een bedrijf, ‘La Comtesse de Béthune’ in drie bedrijven en ‘Histoire du Vieux
Temps’, dat in 1879 werd opgevoerd en matig succes had.
Bij al zijn werk vóor 1880 is Flaubert de groote raadsman en meester, die geen
moeite en toewijding spaart, om zijn leerling te steunen en voort te helpen. 8 Mei
1880 stierf Flaubert, - zijn prachtige plotselinge dood, als neergebliksemd door de
litteratuur, wordt door Maupassant beschreven in zijn Voorrede bij de brieven aan
George Sand. Guy bezorgt met de grootste pieteit de uitgave van Bouvard et Pécuchet,
welk onvoltooid werk hij hoofdstuk voor hoofdstuk heeft zien ontstaan
Voortaan heeft Maupassant geen leider dan zichzelf. Maar nu begint het tijdperk
van aanhoudenden, bijna koortsachtigen arbeid, waarin al de romans en novellen
ontstonden, die wereldberoemd zouden worden.
Maupassant heeft de ‘Conte’ in Frankrijk populair gemaakt. Wie voor of na hem
heeft zóo de kleine vertelling weten te geven, dat de intrige - hoe eenvoudig en kort
ook - dadelijk en hevig boeit, zóo dat wij in één adem de vertelling uitlezen - en wie
heeft dit tegelijk vermogen uit te beelden in een zoo zuiveren eenvoudigen stijl. Het
is of men in het heldere water van een bergbeek kijkt, zoo limpide, kristalzuiver
vloeien de woorden. Men merkt niet, dat men leest. Het is, alsof in ons binnenste het
vertelde zich voltrekt, zonder woorden, zonder nadruk. De zinnen zijn kort, weinig
samengesteld, de beschrijvingen sober. Het geheel suggereert; de zinnen hebben een
muzikalen toon.
Van de ruim driehonderd novellen die Maupassant geschreven heeft, is er geen,
die met geslaagd is. Alle zonder uitzondering trillen van leven. Het is het leven zelf
door woordspiegels weerkaatst. De spiegels ziet ge niet, ge tuurt geboeid, ademloos,
naar wat zich daar afspeelt.
Boule de Suif is de inluider van deze nieuwe kunst. Boule de Suif is de bijnaam
van een vrouw, die tijdens den oorlog van 1870 te Rouaan woonde, een vrouw van
‘galante zeden.’ In werkelijkheid heette zij Adrienne Legay en stierf omstreeks 1896
in zeer behoeftige omstandigheden. Madme de Maupassant betreurde, hiervan te laat
vernomen te hebben, om haar te kunnen helpen. ‘Mon fils lui devait quelque chose,’
zeide Guy's moeder.
Inderdaad!
Flaubert had bij het verschijnen dezer eerste novelle gezegd. ‘Tracht
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er zóo een dozijn te maken.’ Minder dan een jaar later was het dozijn gereed en
vormde de bundel ‘Maison Tellier.’
Om de groote massa werk die hij voortaan per jaar leverde, te kunnen produceeren,
had Maupassant zich een vaste werk-methode aangewend. Elken morgen van zeven
tot twaalf zat hij aan zijn werktafel en schreef gemiddeld zes bladzijden (waarschijnlijk
bladzijden druks) per dag. Hij veranderde zelden iets in het geschrevene.
Bij het prepareeren der compositie, besteedde hij de uiterste zorgvuldigheid aan
de details en controleerde de juistheid van locale beschrijvingen met nauwgezette
aandacht.
In zijn eerste werken put hij voornamelijk uit zijn herinneringen. Zijn fantazie
spreekt eerst in latere boeken. Het beeld van het Normandische landschap met zijn
bewoners is zoo volledig in zijn herinnering bewaard en zoo door hem geliefd, dat
hij vooral hieraan talrijke onderwerpen ontleent.
Dikwijls zelfs laat hij zich inspireeren door de verhalen van een vriend, die langer
dan hijzelf in aanraking is gebleven met zijn geboorte streek. En meer dan eens neemt
hij gebeurtenissen of handelingen van bekende personen zóo naar de werkelijkheid,
dat hevige verontwaardiging gewekt wordt!
Op een of ander detail, dat hem getroffen had bouwde hij een kleine intrige en
voerde personen ten tooneele, die hij in zijn jeugd ontmoet had.
Op deze wijze ontstond ook Maison Tellier. Maison Tellier, dat in werkelijkheid
te Rouaan bestond, plaatste hij te Fécamp. Het onderwerp van deze nouvelle zou
Maupassant geleverd zijn door Charles Lapierre.1) Maupassant was verscheiden
maanden met de compositie dezer vertelling bezig, en had zijn vrienden reeds een
en ander er van verteld, voor hij gereed was met het schrijven. Hij wendde zich tot
zijn vriend Tourgenieff met de vraag, hoe precies de eerste woorden luidden van het
Engelsche Volkslied, dat hij niet kende.
‘C'est Rule Brittannia, Brittannia rules the waves’ antwoordt hem Tourgenieff2).
En wij vinden in Maison Tellier dezen zin: ‘Les bourgeois allaient se retirer quand
la bande tumultueuse des hommes du port reparut au bout de la rue. Les matelots
français braillaient la Marseillaise, les Anglais le Rule Brittannia.’

1) Goncourt zegt in zijn Journal, dat het afkomstig was van Hector Malot
2) Tourgenieff Correspondance avec ses amis français, blz 273
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Terwijl hij aan Maison Tellier bezig was, schreef hij verschillende kleinere verhalen.
In la Nouvelle Revue, waar Madme Adam eindelijk Flaubert's leerling ontvangen
had, verscheen ‘En Famille,’ dat groot succes had.
In 1881 verscheen de bundel Maison Tellier, die acht novellen bevatte. Het boek
verscheen met bij Charpentier, die zijn verzen had uitgegeven, doch bij Victor Havard,
die voortaan (tot 1887) bijna al zijn werken zal uitgeven. Uit de correspondentie van
Havard met Maupassant zijn interessante brieven bewaard, waarop wij later zullen
terugkomen.
La Maison Tellier had groot succes; binnen twee jaar verschenen twaalf uitgaven.
Het werk was opgedragen aan Tourgenieff, die het in de Russische taal in zijn
vaderland bekend maakte. Alle novellen, die deze bundel bevat, zijn verhalen van
tochten à deux in de omgeving van Parijs, meest watertochten en roeipartijen.
In 1882 had Maupassant opnieuw een bundel vertellingen gereed, die te Brussel
bij Kistemaeckers in een luxe-uitgaaf verscheen. Mlle Fifi, de novelle waarnaar de
bundel heet, was hem opnieuw door den oorlog van 1870 ingegeven. In eenige dagen
was de oplaag uitverkocht; in 1884 verscheen bij Havard een nieuwe uitgave, met
elf novellen vermeerderd.
Ondertusschen was Maupassant aan zijn eersten roman begonnen, Une Vie. Het
schrijven der vertellingen had hem de inspiratie gegeven voor een langer werk;
verscheiden details uit de novellen zijn later in zijn romans terug te vinden.
Bij zijn eersten roman heeft Maupassant zich bijna uitsluitend het Normandische
landschap voor oogen gesteld, dat hij zoo door en door kende. Hij heeft bij de talrijke
gebeurtenissen, in Une Vie beschreven, het landschap als de lijst gezien waarin dit
alles werd gevat en tot een geheel vereenigd. Het heele boek door voélen wij de zee
en de rotsen als achtergrond der gebeurtenissen, wij zijn met het landschap vertrouwd
geraakt en zien de personen uit het boek als de bewoners van die streek, die nergens
anders zouden kunnen wonen.
Misschien heeft Maupassant in ‘Une Vie’ het meest zichzelf beschreven,
getransponeerd in de figuur van Jeanne. Zijn geheele jeugd, alle menschen die hij in
les Verguies had ontmoet, inspireerden hem bij het schrijven.
Une Vie verscheen eerst als feuilleton in de Gil Blas (van 25 Februari tot 6 April
1883) en kwam toen uit bij Havard. Het had een onmiddel-
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lijk inslaand succes. Maupassant ontving uit Engeland de eerste aanvrage voor
vertaling, die weldra werd gevolgd door aanvragen uit vele andere landen van Europa.
In een jaar waren 25000 exemplaren verkocht en nog wel in een tijd van malaise
voor den boekhandel zooals 1883 en volgende jaren waren.
Maupassant bereikt nu het tijdperk van zijn grootste productiviteit. De roem begint
zijn naam te omspelen en hij gaat fortuin maken.
Het snelle en belangrijke succes, dat zijn boeken verwerven, doen de kritiek in
heftige afkeuring of warme bewondering zijn talent bespreken. Het nieuwe van de
korte vertellingen maar vooral het gedurfde, uitgesproken sensueele karakter dat al
Maupassant's werk draagt, was aanleiding tot tal van besprekingen. Verschillende
schrijvers (Jules Lemaitre, Sarcey, Brunetière) roemen met nadruk de zeer bijzondere
eigenschappen van dit werk. De volkomen eerlijkheid, de natuurlijkheid vooral van
dezen schrijver worden in het licht gesteld en vooral ook de objectiviteit, het
onpersoonlijke, (voor de jongeren van onze litteratuur een stokpaardje geworden!).
Een eigenaardige trek in Maupassant was, dat hij - hoewel vrijgevig en niet
bijzonder aan geld gehecht - zijn geheelen schrijversloopbaan door, zijn finantieele
rechten heeft verdedigd en zich geen franc liet ontglippen, die hem toekwam.
Maupassant heeft zich rijk geschreven. In korten tijd verdiende hij een aanzienlijk
fortuin door zijn litterairen arbeid. Hij bezat het talent, om zijn geldelijke belangen
uitstekend te behartigen en zijn werk zooveel mogelijk te doen opbrengen. Hij prees
Victor Hugo die desgelijks had gedaan. Zelfs zei hij soms dat hij alleen schreef, om
geld te verdienen, wat vroolijke blague was.
Hij stond op zijn rechten, niet alleen uit het rechtvaardige beginsel dat
buitengewone arbeid buitengewoon betaald behoort te worden, maar vooral om de
eenvoudige reden, dat hij graag veel geld had. Hij beschouwde geld niet als een bezit
dat zich ophoopt en uitbreidt, maar zuiver en alleen als het middel, dat hem in staat
stelde, alle sensaties van het leven door te maken. Hij trachtte zijn leven zoo volledig
mogelijk te maken, door alle, ook de zeldzame en moeilijke te verkrijgen sensaties
te ervaren. Zijn lange en verre reizen, zijn herhaalde proeven met alle mogelijke
bedwelmingsmiddelen (opium, ether, haschisch etc.) zijn daarvan bewijzen.
Hij verstond de kunst, om geld op elegante wijze uit te geven, maar hij heeft zijn
fortuin niet alleen aan zijn plezier en aan zijn kunst
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dienstbaar gemaakt. Zijn moeder, die altijd moeite had, rond te komen (hoewel zij
een vrij ruim inkomen bezat), heeft hij doorloopend en zeer krachtdadig bijgestaan,
daar hij niet wilde, dat zij ooit eenige geldzorgen zou hebben. Zijn broer Hervé, die
botanischen aanleg toonde, stelde hij in staat, een botanische inrichting te openen en
later, toen zijn broer ziek werd (wij komen hierop terug) betaalde Guy alle onkosten
en zorgde, dat hij in een zieken-inrichting werd opgenomen.
Onder de weinige brieven die van Maupassant gepubliceerd zijn, bevindt zich de
correspondentie met zijn uitgever Havard, waaruit men kan nagaan, hoe Maupassant
met gespitste aandacht de opbrengst van zijn auteursrechten regelt.
De meeste van zijn novellen en bijna al zijn romans werden, alvorens als boek te
verschijnen, gepubliceerd door kranten (meestal le Gaulois of le Gil Blas) en
tijdschriften. Voor de romans ontving hij een honorarium van een franc per regel.
Elke novelle, elk artikel bracht hem minstens 500 francs op. Hij stelde vrij hooge
bedragen vast, waartegen het vertaalrecht werd afgestaan.
Zijn auteursrechten brachten Maupassant gemiddeld acht en twintig duizend francs
per jaar op.
Een der eerste dingen waartoe zijn fortuin hem in staat stelde, was het bouwen
van een huis in Normandie. Het huis zijner kinderjaren bleef hem altijd in de
gedachten. En dicht in de buurt van les Verguies verrees nu te Etretat het charmante
‘chalet,’ la Guillette, dat alleen reeds door zijn verschijnen tusschen de boomen rust
gaf en deed droomen. Op dit plekje kwam Guy voortaan kalmte en inspiratie zoeken
als het nerveuze Parijs of de lange reizen hem vermoeiden. Hier ademde hij weer de
zuivere lucht, die hem in glimlachenden droom wiegde. Als hij de oogen sloot,
herleefde hij zijn kinderjaren; hij hoorde het ruischen van de oude zee tegen de
bekende rotsen, hij meende zijn moeders stem te herkennen. De boomen wuifden
hem als kameraden toe, de visschers waren oude vrinden. Hier voelde hij zich thuis
en tevree.
Op la Guillette schreef Guy vele zijner beste bladzijden. De beroemde studie over
den roman en groote gedeelten van Pierre et Jean ademen de heldere kalme diepte,
waartoe de Normandische lucht hem inspireerde.
's Zomers was zijn chalet bevolkt! Guy ontving talrijke bezoeken van verschillende
kunstenaars. De vroolijke tafelgesprekken gingen slechts zelden over litteratuur.
Maupassant sprak niet gaarne over zijn
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werk en evenmin over boeken van andere schrijvers1). Hoe kon het anders bij iemand
die dag en nacht met litteratuur bezig was; in de gesprekken met zijn vrienden zocht
hij verstrooiing, afleiding van den steeds weerkeerenden, geen rust latenden
werkdrang.
Een der groote attracties van het buitenleven bestond voor Maupassant in de jacht.
Jaren achter elkaar besteedde hij een deel van den zomer en den herfst aan dezen
diep gewortelden hartstocht. Tegen den tijd dat de jacht werd geopend, zette hij alle
verbintenissen en afspraken op zij, om zich geheel te wijden aan de tyrannieke en
dikwijls gevaarlijke passie van het jagen. Verschillende van zijn novellen en vooral
de bundel: Contes de la Bécasse zijn herinneringen aan zijn jagers-ondervindingen.
In vele dezer vertellingen wordt een Sint-Hubertus-maal beschreven, waarbij de
jagers drie uren en langer aan tafel zitten en elkaar hun jacht-avonturen vertellen.
In later jaren werden Guy's bezoeken aan la Guillette minder talrijk. Zijn moeder
was naar het Zuiden getrokken en woonde te Nizza (waar zij ook gestorven is) en
zoo kwam Guy er toe, een gedeelte van het jaar te Cannes door te brengen, waar hij
later een landhuisje bewoonde le Chalet de l'Isère.
Guy bracht echter den langsten tijd met zijn reizen door. Hij had een sierlijk jacht
laten bouwen en het den naam gegeven van het boek dat hem het grootste succes
bracht Bel-Ami. De oude liefde voor roeitochten, die hij tusschen 1870 en 1880 op
de Seine had getoond, uitte zich nu in zijn lange, verre zwerftochten, die hem
langzamerhand tot een onontbeerlijke behoefte waren geworden.
‘Tout logis qu'on habite longtemps devient prison Oh! Fuir, partir! Fuir les lieux
connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures et les mêmes pensées
surtout’ schrijft hij in een van zijn bundels reisbeschrijvingen2). De afkeer van
veel-menschen-zien, de hang naar eenzaamheid, de koortsachtige onrust naar nieuwe
streken, onbekende landen, vreemde menschen wordt steeds sterker.
Wij kunnen hier waarschijnlijk reeds de symptomen vinden van Guy's latere ziekte
en vreeselijken dood. Het is, of hij de ziekte in zich voelt naderen als een vijand die
hem te lijf wil en hij vlucht, vlucht steeds verder maar ziet aan den horizon de
onontkoombre dood.
Overal in Maupassant's werk vinden we uitingen van zijn abnormaal-

1) Brief van Leopold Lacour Lumbroso bladz 426
2) Au soleil, blz. 1-5
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sterke vrees voor den dood. Reeds in zijn eersten roman (Une Vie) toen hij in den
bloei en kracht zijner jaren het succes, de roem zag naderkomen en zijn hoofd met
aureool omstralen, reeds toen zag hij Achter alles staat de dood. In dezen eersten
roman reeds wordt de dood beschreven als een fantoom, als de geest van het
vreeselijke en vreeswekkende. In zijn latere werken komt deze beschrijving
herhaaldelijk terug. In Bel-Ami daagt reeds iets op van het griezelige, het Poeachtige,
dat de groote, serene rust van den dood niet meer kent en slechts de spokige schaduw
er van over het leven ziet. Een van zijn romans draagt de kenschetsende titel; ‘Fort
comme la mort.’ De dood, waartegen niemand ooit kan strijden, zag Maupassant als
de grootste macht van het leven. Zooals sommige menschen reeds bij het begin van
hun vacantie aldoor aan het einde er van denken en daardoor slechts in mineur van
den korten tijd dien zij tot genieten hebben, kunnen profiteeren - zoo zag Maupassant
in de kracht van zijn jeugd, in het begin van zijn levensbloei, steeds het einde, het
einde: de dood. Waartoe dan alles, waarvoor het lijden, het hardnekkig werken,
waartoe zelfs de korte genietingen, de zeldzame momenten van geluk, als alles toch
tot onherroepelijk vergaan is gedoemd.
Maupassant was pessimist als Flaubert. Maupassant de grappenmaker, de vroolijke
matroos, die gewaagde aardigheden smakelijk voordroeg als de riemen door het
water kliefden en de ranke boot snel vooruit schoot op het zon-flikkerend water,
Maupassant de gespierde athleet, de sterke stoere man, in wien al het manlijke
gemanifesteerd scheen - Maupassant kende de wanhoop, de donkere afgrond die
achter het leven wacht op ieder, waarin ieder eens springen moet, in de zwarte
oneindigheid. Hij kende de rustelooze jacht naar vrede, naar verzoening met het
bestaande, naar oplossing van het groote raadsel van het zijn. Wie heeft als hij de
groote eenzaamheid gekend, gezocht en doorpeild om de kern van zichzelf te vinden...
Ach de groote vriend te Croisset was boven de passie uit, boven de slingerende
sexualiteit die de motor is van het hevige geluk en de hevige smart, bij hem was het
genie de rustgevende overwinnaar. Zóo hoog reikte Maupassant's aanleg niet; zijn
gestel alleen reeds dreef hem tot reeéler liefde, tot reeeler smart dan de op hooger
plan geplaatste aandoeningen van Flaubert. De groote meester kon aan de eenige
vrouw die hij heeft liefgehad, schrijven.
‘Ne sens-tu pas qu'il y a dans la vie quelque chose de plus élevé que le bonheur
que l'amour et que la religion, parce qu'il prend sa source
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dans un ordre plus impersonnel? Quelque chose qui chante à travers tout, soît qu'on
se bouche les oreilles ou qu'on se délecte à l'entendre? à qui les contingents ne sont
rien et qui est de la nature des anges, les quels ne mangent pas je veux dire l'idée.
C'est par là qu'on s'aime quand on vit par là. J'ai toujours essayé de faire de toi un
hermaphrodite sublime1).’
Wie zóo tegenover de liefde staat, is niet meer van de gewone menschen-stof
gemaakt. Dat is het genie. Maupassant is ons dáarom misschien zoo lief, omdat hij
geen genie was en wij arme menschen soms behoefte hebben aan de woorden van
een uit ons midden, die voelt als wij, die lijdt als wij, die tenonder gaat als wij, of
die moeizaam er boven op komt als wij.
Maupassant was sensueel, hij voelde het bloed warm in zich bonzen. Hij hield van
de gewaarwording. En dit is misschien de sleutel tot zijn vrij geheimzinnig
liefde-leven. Van de feiten in zijn later leven weten wij zoo goed als niets. Geen
enkele amourette is ons bekend. Zijn moeder heeft na zijn dood zorgvuldig gewaakt,
dat geen particuliere geheimen uit Guy's leven openbaar werden. Misschien dat over
dertig of vijftig jaar de sluier van Maupassant's liefde-leven zal worden opgetild en
wij de feiten kunnen zien. Ons rest niet anders dan de hypothese, gegrond op wat
zijn werk ons deed mijmeren.
Vast staat, dat zijn behoefte aan zuivere buitenlucht, aan leven in de vrije natuur
de aanleiding was tot Guy's eerste zwerftochten. Doch langzamerhand trad het
sportieve in hem geheel op den achtergrond en werd de liefde tot de eenzaamheid
aanleiding tot zijn rusteloos trekken. Maupassant hield hartstochtelijk van de zee.
Ver van alle gewoel, yan alle steden en menschen, alleen te dobberen op het groote
water met slechts de hooge hemelkoepel boven zich, die groote onafzienbare ruimte,
gaf hem rust.
Toch waren deze tochten geen onderbreking van zijn werk. Herhaaldelijk bracht
Maupassant een boek mee van de reis. De drie bundels reisbeschrijvingen: Au Soleil,
Sur l'Eau en La Vie errante zijn herinneringen aan verre streken. Maar bovendien
leverden zijn indrukken en aanteekeningen hem de stof tot menige novelle en zelfs
tot heele stukken van zijn romans. De huwelijksreis in ‘Une Vie’, gedeelten van
‘Mont-Oriol’ en de gesprekken in ‘Bel-Ami’ zijn alle reisbeschrijvingen. Bovendien
schreef hij brieven in de Gaulois terwijl hij reisde.

1) Correspondance II, bladz. 397
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Zijn voornaamste excursies waren naar Corsica, Algiers, Bretagne, Italie, Sicilie,
Tunis en de kusten der Middellandsche Zee. Een van zijn minder bekende uitstapjes
is zijn verblijf in Engeland, waar hij was uitgenoodigd door Baron Ferdinand
Rothschild op diens kasteel Wadesden. Een uitgelezen gezelschap was op het prachtige
kasteel genoodigd, om den Franschen auteur te ontvangen. En Maupassant noemde
het aantrekkelijk out-door 's life der Engelsche aristocratie een van zijn meest
interessante levenservaringen. Na in Hampshire te zijn geweest, wilde Guy echter
niet naar Londen. Tot ieders verbazing wou en zou hij Oxford zien. Zijn vriend Paul
Bourget had hem n.l. geschreven dat Oxford de eenige middeleeuwsche stad in
Engeland was. Er stond een orkaan, de trein was ongeloofelijk veel te laat, een
wolkbreuk barstte los, maar Guy was te Oxford. Hij trof het ongelukkig met een
dronken koetsier, hij trof het ongelukkig met de gidsen, maar vooral met den
stroomenden gudsenden regen. Guy geraakte in een toestand, waarbij hij alleen aan
Afrika als troost kon denken; zijn tochtgenooten waren wegens zijn gedrag bevreesd,
te worden opgepakt als ontoerekenbare gekken en haalden hem over, Oxford te laten
voor wat het was. Met moeite hadden zij hem naar Londen gekregen, toen zij den
volgenden dag vernamen, dat Monsieur de Maupassant was vertrokken met
achterlating van deze woorden ‘J'ai trop froid, cette ville est trop froide. Je la quitte
pour Paris; au revoir, mille remerciements1).’
Een warme herinnering aan Engeland heeft Guy niet behouden!
Ook in Frankrijk zelf reisde Maupassant veel. Zijn roman Mont-Oriol werd hem
geinspireerd toen hij in Auvergne reisde. Hij schreef tijdens zijn verblijf te
Châtel-Guyon aan zijn vriend Amic:
‘Je viens de faire d'admirables excursions en Auvergne; c'est vraiment un pays
superbe et d'une impression bien particulière, que je vais essayer de rendre dans le
roman que je commence.’
Met de compositie van Mont-Oriol scheen hij veel moeite te ondervinden. Na een
gedeelte geschreven te hebben bij zijn terugkeer, twijfelde hij of zijn indrukken juist
waren weergegeven en opnieuw trok hij naar Auvergne, om zichzelf te controleeren.
In 1886 was Mont-Oriol gereed; het werd, evenals zijn andere romans in de Gil Blas
als feuilleton opgenomen en verscheen in 1887 bij Havard. Zijn uitgever had Guy

1) Dit verhaal is ontleend aan een artikel van Blanche Roosevelt verschenen in de Womans
World 1888-89
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een geestdriftigen brief gestuurd, om zijn bewondering voor Mont-Oriol te betuigen.
Hij had reusachtige verwachtingen omtrent den verkoop van dit boek, die naar hij
meende den verkoop van Bel-Ami nog zou overtreffen. Dit is echter zeer
tegengevallen. Tot op den huidigen dag is Mont-Oriol ver achter gebleven in de
belangstelling vergeleken bij Bel-Ami. Over het algemeen wordt Bel-Ami als het
meest bekende en meest gelezen boek van Maupassant beschouwd. Inderdaad was
de verkoop van Bel-Ami fabelachtig. Het boek verscheen in Juni 1885. In het
September van datzelfde jaar schreef Havard aan Guy:
‘Je m'empresse de vous donner des nouvelles de ce grand vaurien de Bel-Ami.
Nous sommes en ce moment sur la 37e édition1).
Twee jaar later was de 51e uitgave bereikt. Ondanks de fameuze reclame, voor
Mont-Oriol gemaakt, heeft dit boek het nooit zoo ver gebracht.
Het is te begrijpen dat de auteur van Bel-Ami, dat boek van brutale liefde en van
Parijsche salons, vrij spoedig ‘in de mode’ kwam en men hem trachtte te veroveren
in de kringen, waar altijd een of andere ster moet schitteren, om glans te verspreiden
op gezichten, die anders nooit aan den dag zouden komen. Maupassant heeft de zaak
eens aangezien, het een en ander meegemaakt, tot hij er genoeg van had en hij alle
‘salons’ den rug toekeerde, al smeekte men hem, niet zoo hooghartig zich af te wenden
van de wereldsche glorie. Slechts bij Madme Adam en Mme Yung, de vrouw van
den directeur der Revue Bleue bleef Maupassant komen. Hij behoefde daar zichzelf
niet op te schroeven; zijn afschuw van esthetische gesprekken en de pose van ‘genie’
deed hem de salons ontvluchten ‘où l'on cause.’ Maar hier kreeg hij zijn goed humeur
weerom, zijn vroolijke grappen en voor-dengek-houderijen kon hij hier botvieren.
In de litteraire wereld had Guy weinig vrienden. De kameraden uit zijn roeitijd
bleven hem trouw. Hij ondervond een vaderlijke genegenheid van Alexandre Dumas
fils. Een broederlijke vriendschap ontstond tusschen Guy en Paul Bourget2). Minder
intieme vrienden waren Edouard Rod, (de biograaf van Stendhal) Paul Hervieu en
Léopold Lacour.

1) Lumbroso Bladz. 421
2) Zelfs zou een eigenaardige overbrenging van gedachten de oorzaak zijn geweest van de
gelijkenis hunner boeken Notre coeur en Bourget's Un coeur de femme, Fort comme la mort
en Bourget's Le Fantôme
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Een belangrijke relatie was de vriendschap met Taine, dien Guy voor het eerst bij
Flaubert ontmoette. Tijdens Guy's verblijf te Aix-les-Bains bracht hij menig bezoek
aan Taine, die dicht in de buurt woonde. Hoewel veel ouder, had Taine groote
bewondering voor Guy's talent. Bij een zijner bezoeken las Guy zijn novelle ‘Le
Champs d'oliviers’ voor en Taine riep vol geestdrift:
‘Cela, c'est de l'Eschyle1)!’
Later, toen Maupassant reeds heel erg ziek was raadde Taine hem een kuur aan,
die hem zelf goed had geholpen. Hij had een warme belangstelling voor Guy, dien
hij ‘un taureau triste’ noemde. Waarschijnlijk heeft de invloed van Taine's gesprekken
zich bij Maupassant doen gelden bij het schrijven van ‘Notre Coeur.’
Onder Maupassant's litteraire betrekkingen noemen wij tenslotte Edmond de
Goncourt. In het bekende ‘Journal des Goncourts’ vinden wij verschillende passages
over Guy. Wanneer wij die zoo achter elkaar nalezen, kunnen wij de gevoelens van
Edmond de Goncourt ten opzichte van Guy vrij nauwkeurig qualificeeren met de
adjectieven afgunstig, kleingeestig, onkameraadschappelijk, koud. Wij gaan de
incidenten voorbij, welke zich tusschen Goncourt en Maupassant voordeden en die
niet verhinderden dat beide auteurs aanwezig waren bij de onthulling van Flaubert's
standbeeld. Slechts leggen wij den nadruk op Goncourt's totaal gebrek aan pieteit na
Guy's verschrikkelijken dood, hetgeen zijn gevoelens bij Guy's leven illustreert. In
deel VII van het Journal lezen we de volgende opmerking:
‘Et pourquoi, aux yeux de certaines gens E. de Goncourt est-il un gentleman, un
amateur, un aristocrate qui fait joujou avec la littérature, et pourquoi Guy de
Maupassant, lui, est-il un véritable homme de lettres? Pourquoi? Je voudrais bien le
savoir.’
Men voelt hierin de nijd van de onmacht. En Guy, in de veilige zekerheid van zijn
talent, heeft zich nooit verweerd tegen dergelijke aanvallen.
Wat men ook van Edmond de Goncourt mag zeggen, door niets is te
verontschuldigen wat hij schrijft over een van Frankrijk's grootste auteurs als deze
op de meest tragische wijze uit het leven wordt gesleept. De Goncourt schijnt zich
in de handen te wrijven van genoegen, dat Maupassant in een krankzinnigengesticht
is opgesloten en gaat hem nú eens flink te lijf, schrijvend.

1) Lumbroso. Bladz. 280.
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‘Maupassant est un très remarquable novelliere, un très charmant conteur de nouvelles,
mais un styliste, un grand écrivain, non, non1)!’
Goddank behoeft het nageslacht de opinie van de Goncourt niet te raadplegen om
te zien welk een heel buitengewoon stylist Maupassant was en wèlk een groot
schrijver!
Maupassant heett zich niet alleen steeds ver van de ‘salons’ gehouden, maar ook
hield hij zich zorgvuldig buiten de hartstochtelijke mededinging naar de candidatuur
der Académie française. Sommigen zijner tijdgenooten, onder wie Zola, solliciteerden
met groote hardnekkigheid naar deze plaats, anderen hadden een ietwat luid-klinkende
verachting er voor. Maupassant bemoeide er zich niet mee. Ook het Legioen van
Eer, dat hem bijna werd opgedrongen, wist hij af te wijzen De eenige decoratie die
hij in zijn leven heeft aanvaard, was het violette lintje, dat Bardoux hem had doen
geven tijdens zijn verkzaamheden aan het Ministerie van Openbaar Onderwijs.
Zooals wij reeds vroeger opmerkten, is geenerlei liefde van Maupassant bekend.
De eenige relatie met een vrouw, waaraan publiciteit is gegeven, was zijn vriendschap
met Madme Leconte du Nouy, een begaafde vrouw, die dicht bij ‘La Guillette’ een
villa bewoonde, ‘la Bicoque’ geheeten. In de eenzaamheid daarbuiten werden de
avonden soms spookachtig van verlatenheid en Guy zocht dikwijls het gezelschap
van deze bekoorlijke vriendin, die, naar hij zei ‘le génie de l'amitié’ bezat.
Madme Leconte heeft, in samenwerking met Henri Amic eenige boeken geschreven,
die bijna geheel aan de Maupassant gewijd zijn. ‘En regardant passer la vie’ en
‘Amitié amoureuse’ publiceeren zelfs brieven van Guy en van Madme Leconte.
Guy's moeder heeft zich echter steeds gereserveerd getoond waar het deze vriendschap
gold en later verklaarde Madme de Maupassant, dat deze geschriften (die nog wel
aan haar waren opgedragen) haar zeer ontstemden en zij twijfelde aan de echtheid
der z.g. door Guy geschreven brieven. Naar Mme de Maupassant beweerde, was er
geen onderscheid tusschen de brieven van Guy en van Mme Leconte. Guy's moeder
had deze relatie niet aan den dag willen gebracht zien, zooals zij alles wat op Guy's
particuliere leven betrekking had, achterwege liet bij het vertellen van haar
‘Souvenirs’. Weliswaar eerbiedigde zij hiermee Guy's nadrukkelijke wenschen - hij
wilde zelfs zijn portret niet in den handel zien - maar

1) Deel IX, blz 5, 9 Januari 1892
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het nageslacht heeft recht op het geheele leven van groote mannen. Alle details
behooren de menschheid, zoodra de persoon van den schrijver verdwenen is. Zij zijn
het voedsel voor wie na hen komen. Gretig en vol pieuze liefde het leven van een
groot man te doorgronden, is het recht van wie kan bewonderen.
Moeilijk is het, om eenige gegronde hypothese te uiten omtrent Guy's liefdeleven.
In een ‘Lettre d'un noyé’, die na zijn dood in de bundel ‘Le Colporteur’ verscheen,
schrijft hij:
‘Je n'ai jamais aimé... Je crois que je juge trop les femmes pour subir beaucoup
leur charme... Il y a dans toute créature l'être moral et l'être physique. Pour aimer, il
me faudrait rencontrer entre ces deux êtres une harmonie que je n'ai jamais trouvée.
Toujours l'un des deux l'emporte trop sur l'autre, tantôt le moral, tantôt le physique1)
En wanneer wij, met deze gedachte, de vrouwen in zijn boeken en novellen aanzien,
dan begrijpen wij, dat hij inderdaad die ééne noodige harmonie niet heeft aangetroffen
in een vrouw. Zij zijn allen ontrouw aan hun liefde of ze zijn te onbeduidend van
geest om hun liefde tot trouw aan zichzelf te kunnen dwingen.
De mondaine vrouwen in Bel-Ami zijn - met kleine nuances - in hoofdzaak van
één genre: alleen-sexueel. Voor die vrouwen is de omhelzing het symbool des levens,
een ‘geestelijke vriendin’ kunnen zij niet zijn. Ontrouw, overspel is aan de orde van
den dag, maar de motor van al deze gebeurlijkheden is de liefde der zinnen.
En waar een vrouw geestelijke praestaties vertoont, zooals in Notre Coeur, daar
mist zij de passioneele warmte, de zinlijke gloed die het denken bloed toevoert en
opstuwt tot de groote milde redelijkheid, die de eenig-stabiele levenshouding blijkt.
Wanneer wij hier een vergelijking maken met Flaubert, dan zien wij bij veel
overeenkomst één groot verschil. Ook Flaubert kende de vrouw als het
zuiver-sexueele, roofdier-wreede werktuig der voortplanting. De vrouwen in
l'Education Sentimentale zijn draagsters der lichamelijke vrouwelijkheid zonder
meer. Hun wreedheid ten opzichte van elkander is verscheurend, hun ijdele verovering
van den man is doel in zichzelf. Maar waar Maupassant slechts in de vrouw zag het
sexe-dier-òf de sexe-looze, die àndere op den voorgrond tredende eigenschappen in
sterke mate bezit (geest, gemoed), daar heeft Flaubert als een dauw van zegen, als
een milde vloed van tranen ons gegeven de

1) Le Colporteur, blz. 116.
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ándere vrouw. Madame Arnoux, de serene moeder, de zuivere liefdevrouw, die de
passie maakt tot teederheid en de teederheid tot passie...
Hoe Maupassant gesmacht heeft naar déze vrouw,... we weten het niet, maar
kunnen het benaderen. De kreet van Norbert de Varenne in Bel-Ami. ‘Mariez vous
jeune homme que vous ne soyez pas seul au grand-âge’ kwam uit zijn diepst
verlangen. De vreeselijke eenzaamheid van hem, die liefde en niet anders dan liefde,
liefde van het leven wilde... die wordt ons duidelijk door zijn dood, in een gesticht
tusschen dokters in lange jassen. Geen boven alles geliefde hand legde zich op zijn
zieke hoofd, geen teedere stem fluisterde hem zachte woorden toe, die de fantomen
van zijn gemarteld brein konden verdrijven. Alleen, alleen, tot in den dood alleen...
Ook Flaubert kende niet de gulden avonduren waarin twee zielen de diepste
verbintenis op aarde doormaken, ook zijn kamer bevatte slechts boeken, en geen
vrouwenzakdoek slingerde op zijn tafel... Maar hij, de visionaire kunstenaar had
minder de reeele feiten noodig, dan Maupassant die alles van de werkelijkheid moest
hebben.
Misschien dat juist Maupassant's buitengewone sensualiteit en zijn primaire
gevoeligheid voor ‘l'amour de la chair’ hem beletten, de groote harmonische liefde
te vinden waarnaar hij dorstte. Ieder trekt uit het omringende datgene tot zich en
wekt met zijn actie de reactie an datgene, dat hijzelf het sterkst in zich heeft. Zijn
athletengestalte, zijn stoere verschijning, zijn onstuimig temperament wekten geen
cerebrale overpeinzingen doch een amoureuze, lichamelijke bewondering bij de
vrouwen.
Misschien ook hield Maupassant onbewust de liefde-voor-het-leven voor een
vrouw van zich verwijderd doordat Flaubert's principe zich in zijn geest had gegrift:
‘Tout sacrifier à l'art; la vie doit être considerée comme un moyen rien de plus.’
Inderdaad kon naast Flaubert's liefde voor de litteratuur geen andere liefde bestaan.
Echter is dit vrij persoonlijk. Wanneer wij in dit verband Zola's leven beschouwen,
komen we tot een ander resultaat. Litteratuur kan ontstaan uit het gemis, uit het
smartelijk ontberen van de hevigst verlangde dingen (en dus in zekeren zin uit
armoede des levens) maar óok kan zij geboren worden uit overvloed van exuberante
leefkracht zooals bij Zola.
Echter is Flaubert's armoede aan feitelijk geluk weer de reactie van zijn overvloed
aan geestelijke kracht, zooals onwillekeurig

Groot Nederland. Jaargang 16

209
Zola's buitengewone leefkracht een geestelijke verfijning uitsloot.
In Maupassant werkte ook steeds de drang tot zwerven, naar verplaatsing van
omgeving. Hij had geen rust, steeds wilde hij nieuwe sensaties, nieuwe gedachten,
nieuwe landschappen vinden. Hij wilde alles doormaken wat het werkelijke leven
door te maken biedt, tot in de meest perverse en decadente uitloopers daarvan. De
bedwelming door geraffineerde geur-combinaties uit verschillende parfumflacons,
- de vreemde gewaarwordingen en visioenen, gewekt door ether, opium, haschisch
- alles wilde hij ervaren, beleven.
Maar daardoor, door die jacht naar steeds nieuwe en telkens verfijnder sensaties,
heeft hij één ding niet kunnen beleven, dat Flaubert kende: het zuivere leven dat
boven de reeele emoties staat en dat de uitzonderlijkheden des levens slechts in de
fantazie ervaart.
Maupassant vond geen vrede met zichzelf. De jagende onrust, de vreemde pijn
der weemoed om het vervlogen kinder-geluk, het duldelooze smachten naar een groot
geluk... alles dreef hem tot rusteloozer werken, tot zichzelf vergeten in de goddelijke
wellust van het scheppen, het máken. Zijn kunst, dat was tien jaren, - de laatste tien
jaren van zijn kort leven - zijn eenige liefde, waarvoor hij al het leed wel lijden moest,
want alle geluk wordt met leed gekocht...
Maar hoe, in welken vorm het ‘leed van den hartstocht’ tot hem kwam, dat zullen
wij misschien eerst later, veel later vernemen.
Het groote aantal novellen (over de driehonderd) door Maupassant geschreven,
vermeerderd met zijn romans en tooneelstukken vormt een belangrijk oeuvre. Het
debiet van zijn boeken werd slechts overtroffen door dat van Zola's werken. Maar
weinig auteurs hebben in zóo korte spanne tijds zoo veel geschreven dat tot in elk
detail meesterwerk was en van zooveel verscheidenheid getuigde. In Holland denken
wij ter vergelijking aan Heyermans, die ook novellist, romancier en tooneelschrijver
is. Waar de dramaturg in Heyermans grooter is, daar moet hij echter als novellist
(niet in quantiteit doch wel in qualiteit) verre onderdoen voor Maupassant.
Inderdaad is de kunst der kleine vertelling, waarin al de moeilijkheden
gecomprimeerd zijn, zeer zeldzaam. In de vertellingen van de Meester treffen wij
enkele aan, die de fransche conte evenaren; wij denken bijvoorbeeld aan Het avontuur
van David Zangvogel, De Plaatsvervangster, Zondagsvaart, Erman en Chatrian en
ook De Kindsheid van Harlekijntje, dat schrijnende verhaal waarachter statig 't eigen
leed schrijdt van wie vergeefs zoekt.
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Na Maupassant's dood werden twee bundels posthume novellen uitgegeven. Le
Colporteur en Le Père Milon. De fragmenten uit zijn onvoltooide romans l'Angelus
en Après! zijn gepubliceerd in de Revue de Paris (Maart 1895). Hij hield zelf l'Angelus
voor zijn meesterwerk, echter onderbrak hij den arbeid daaraan eenigen tijd, om in
samenwerking met Jacques Normand het tooneelstuk ‘Musotte’ te schrijven dat in
1891 werd opgevoerd. Hij zou nu l'Angelus hervatten.
Maupassant was toen echter reeds aan de maatschappij onttrokken. De vreeselijke
ziekte had toen de algeheele heerschappij over zijn geest gekregen.
***
Guy de Maupassant is gestorven in een krankzinnigengesticht, na bijna twee jaren
daar als ongeneeselijk te zijn verpleegd.
Het leven, dat zoo flonkerend voor hem lag toen hij zich aan de litteratuur wijdde,
eindigde in een zwarten nacht vol spoken en nijpende schaduwen.
Reeds in 1878 beklaagde Maupassant zich tegen Flaubert over zijn gezondheid;
vooral zijn oogen veroorzaakten hem pijn. Daar Guy echter een bij uitstek gezond
en robuust man scheen, nam niemand veel notitie van zijn terloopsche klachten.
Waar wij echter den nadruk op leggen is de droefgeestigheid, waar over Guy zich
tegen zijn ouderen vriend beklaagt. Flaubert wil hem door een hem vertrouwd arts
laten onderzoeken, maar betreffende Guy's melancholie schrijft hij deze prachtige
woorden, die veel zwaarmoedig-aangelegde jongeren tot raad kunnen zijn
‘Prenez garde à la tristesse. C'est un vice, on prend plaisir à être chagrin et quand
le chagrin est passé, comme on y a usé des forces précieuses, on en reste abruti. Alors
on a des regrets, mais il n'est plus temps1).’
De oog-kwaal, waarover Guy zich beklaagde verdween echter niet, integendeel
wordt deze steeds erger. In 1883 onderzocht een oogspecialist hem, Dr. Landolt, die
toen reeds constateerde, dat de ziekte niet in de oogen doch er achter school; deze
arts had in 1883 reeds voorzien, welk vreeselijk einde den jongen rijkbegaafden
schrijver wachtte.
In 1886 excuseert hij zich in zijn brieven, dat deze kort zijn; hij

1) Correspondance IV, blz. 303

Groot Nederland. Jaargang 16

211
verklaart ‘qu'il n'y voit plus, tant il a fatigué ses yeux1)’. Later zijn er oogenblikken,
dat hij totaal blind is en een secretaresse moet nemen, om zijn werk te dicteeren.
‘La dernière fois que je le vis, il me dit sa mélancholie, la maladie grandissante,
les défaillances de sa vision et de sa mémoire, ses yeux cessant tout à coup de voir,
la nuit totale, l'aveuglement persistant d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure...
Puis, la vision revenue, dans la hâte, la fièvre du travail repris, un arrêt subit de la
mémoire et - quel supplice pour un tel écrivain! - l'impuissance à trouver le mot juste,
sa recherche acharnée, la rage, le désespoir2).’
In enkele passages van zijn werk vinden we deze angst voor blindheid terug. (Le
Horla, Fort comme la Mort).
Welke was nu toch de ziekte, waaraan Maupassant is gestorven? Het was een
algeheele verlamming van het denkvermogen, een zeer eigenaardige ziekte, die lets
bijna bovennatuurlijks heeft.
De strubbelingen van het gezichtsvermogen zijn belangrijke symptomen van deze
ziekte3).
Onwetend, welke kwaal hij in zich droeg, bevorderde Maupassant het
voortwoekeren der ziekte door zijn levenswijze. Hij maakte misbruik van zijn
uitzonderlijk sterk gestel. Reeds voor hij zich aan de letteren wijdde, had hij een
ingespannen leven. Overdag op bureau, waar hij zijn aandacht verdeelde tusschen
ambtelijke en litteraire bezigheden - daarvoor en daarna urenlange zwerftochten op
het water, een zware boot met drie, vier menschen alleen voortroeiend. 's Morgens
op voor dag en dauw, laat naar bed en daartusschen door zijn succes bij de vrouwen.
Later, toen hij zich voorgoed aan delitteratuur wijdde, spreidde hij een vruchtbaarheid
ten toon die eveneens geforceerd was. Hij schreef gemiddeld 1500 bladzijden per
jaar. Soms verschenen vier boeken, eens zelfs vijf in een jaar.
In den laatsten tijd van zijn leven gebruikte Guy middelen als cocaine, ether,
opium, om zijn verslapte fantazie te prikkelen. Bovendien leefde hij het Parijsche
leven als publiek man mede, moest belangstelling op verschillend gebied hebben en,
als hij op La Guillette of op zijn jacht Bel-Ami rust zocht, eindigde die rust in een
meer dan ooit

1) En regardant passer la vie, biz 107
2) Rede van I M. de Heredia bij het onthullen van het standbeeld van Maupassant te Rouaan
3) Cf Mignot Contribution à l'etude des troubles pupillaires dans quelques maladies mentales
Thèse de Parts 1900
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ingespannen arbeid. Zijn vele reizen hebben tenslotte ook zijn geest vermoeid.
Indien Guy niet aan een hersenziekte gestorven was, zou deze levenswijze
misschien als minder-verwoestend voorgesteld worden. Doch terecht zegt Louis
Thomas in dit verband post hoc, ergo propter hoc.1)
Reeds in Maupassant's goeden tijd was in zijn werk te bespeuren een gemarkeerde
vrees voor en veelvuldig denken aan den dood en een groote liefde voor de
eenzaamheid, die telkens omsloeg in afkeer en vrees er voor.
‘J'aime tant être seul que je ne puis même supporter le voisinage d'autres êtres
dormant sous mon toît. Je ne puis habiter Paris. Je suis supplicié dans mon corps et
dans mes nerfs par cette immense foule qui grouille, qui vit autour de moi, même
quand elle dort’ schrijft hij in Sur l'Eau. Ook bewijzen feiten echter, dat hij soms
bevreesd was, des nachts alleen te zijn en de eenzaamheid hem drukte.
‘La solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent... Quand nous
sommes seuls longtomps nous peuplons le vide de fantômes2).’
Wei verre van dit ‘gevaar’ te ontwijken, zoekt Guy het op. Hij cultiveert zijn angst
en koestert zijn neiging om spoken te zien en stemmen te hooren. Deze neiging wordt
sterker en sterker. In 1889 vertelt Guy aan een vriend
‘Maupassant se retourna et ne fut pas peu surpris de voir entrer sa propre personne
qui vint s'asseoir en face de lui, la tête dans la main et se mit à dicter tout ce qu'il
écrivait. Quand il eut fini et se leva, l'hallucination disparut3).
In enkele zijner laatste novellen (Lui? Le Horla, Qui sait?) schijnt Maupassant te
voorvoelen, wat met hem gaat gebeuren. Le Horla is een phantoom, een schrikbeeld
in menschengedaante; hij voélt een wezen naast zich, dat hem overal vergezelt en
waarvan hij niet kan loskomen. In Lui? spreekt hij zijn angst voor de eenzaamheid
uit, zoekt hij iemand, die altijd bij hem is, die hij 's nachts in de klemmende stilte
een vraag kan doen, om een stem te hooren, een ziel te voelen, een normaal brein
gewaar te worden. Hij beroept zich op de liefde, hij smacht naar de nabijheid van
een die hem liefheeft. Maar altijd keert

1) Louis Thomas La maladie et la mort de Maupassant
2) Le Horla Bladz 21
3) Dr P Sollier Les Phénomènes d'autoscopie. Bladz 7.
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dezelfde stilte trouw terug en legt zich om zijn hart en nijpt, nijpt... En telkens komt
die stem terug, die fluistert
‘Jouis de la vie; bois, mange, dors, aime, travaille, voyage, regarde, admire. A
quoi bon? Tu mourrss.’1)
Zijn uiterlijk veranderde. Hij had aanvallen van zenuwachtig lachen en buien van
ongetemde woede. De grappen, die hij steeds gaarne vertelde, namen een macaber,
huiveringwekkend karakter aan. Zijn blik kreeg een eigenaardige starheid. Bij de
onthulling van Flaubert's standbeeld te Rouaan2) zijn velen zijner vrienden (de meesten
zagen hem toen voor het laatst) ontsteld door zijn uiterlijk. Vóor het monument van
zijn grooten vriend, stond Maupassant, vermagerd, huiverend met het uiterlijk van
een zieke.
Tegen enkelen van zijn vrienden beklaagt hij zich over zijn toestand. Hij lijdt aan
toenemende slapeloosheid en wil zijn huisbaas een proces aandoen, omdat hij de
benedenwoning aan een bakker verhuurde, die hem 's nachts uit den slaap houdt.
In Maart 1891 schreef Guy van uit Parijs aan zijn moeder, dat hij druk bezig was
met zijn tooneelstuk Musotte, waarvan de opvoering spoedig zou plaatsvinden; zijn
gezondheid ging veel beter, hij was eenvoudig over-vermoeid en had behoefte aan
rust en kalmte...
In 1891 verliet hij overhaast Divonne, waar hij een kuur volgde, omdat zijn kamer
daar ‘overstroomd’ was en omdat de dokter weigerde hem een bepaalde
sterk-aangrijpende douche te geven, waarvan hij veel heil verwachtte.
Van Divonne trok hij naar Champel, waar hij de kuur vervolgde. Zijn ziekte hield
hij voor een hardnekkige influenza. De dokters en Guy's vrienden spanden samen,
om hem den ernst van zijn toestand te verbergen. Reeds begon Guy af en toe wartaal
te praten. Toch vertelde hij helder en aangrijpend de intrige van l'Angelus aan zijn
vriend Dorchain. Met starre wanhoop eindigde hij:
‘Voici les cinquante premières pages de mon roman. Depuis un an, je n'ai pu en
écrire un seul autre. Si, dans trois mois, le livre n'est pas achevé, je me tue.’3)
Een korte opleving volgt, hij schijnt genezen; hij begint een studie over Tourgenieff.
Spoedig komt de inzinking. Afscheid nemend van

1) de Heredia-Lumbroso. Blz 206.
2) 23 November 1890
3) Aug Dorchain. Quelques Normands. (Annales polit et littér. 1900)
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een vriend zegt hij treurig ‘Je n'en ai pas pour longtemps... Je voudrais bien ne pas
souffrir.’ Tot een anderen zegt hij vastbesloten ‘Ma résolution est prise. Je ne traînerai
pas longtemps. Je ne veux pas me survivre. Je suis entré dans la ue littéraire comme
un météore, j'en sortirai comme un coup de foudre.’
Zijn dokters zagen dat binnen korten tijd deze geniale persoonlijkheid niet meer
zou zijn dan een wezenloos nummer in een krankzinnigen gesticht.
Hij voelt zelt de catastrophe naderen. En de eerste dag van 1892 breekt die uit.
Madme de Maupassant vertelt.
‘Le jour de l'an, Guy, en arrivant, les yeux pleins de larmes, m' embrassa avec une
eflusion extraordinaire. Ce ne iut que plus tard à table que je m'aperçus qu'il divaguait.
Malgré mes supplications, mes larmes, au lieu de se coucher il voulut tout de suite
repartir pour Cannes. Enfermée, clouée ici par la maladie: ‘Ne pars pas mon fils!’
lui crai-je. Je m'attachai à lui, je le suppliai, je traînai à ses genoux ma vieillesse
impotente. Il suivit sa vision obstinée. Et je vis s'enfoncer dans la nuit... exalté, fou,
divaguant, allant je ne sais où, mon pauvre enfant.’1)
Guy keerde terug naar het Chalet de l'Isère waar hij in Cannes woonde en zond
zijn knecht, die ongerust was, weg. Hij wilde gebruik maken van zijn laatste heldere
oogenblikken, om zichzelf te behoeden voor verder leven. Hij haalde zijn revolver
tu voorschijn, maar François, zijn trouwe knecht had uit voorzorg de kogels
weggenomen. Guy trachtte zichzelf de keel af te snijden met een metalen vouwbeen;
het voorwerp schoot uit en maakte een diepe wond in zijn gezicht. François schoot
toe op zijn kreet van pijn en haalde hulp. Met groote moeite legden zij hem in bed.
De wond genas spoedig, maar zijn verwildering was van dien aard, dat men hem het
dwangbuis moest aandoen, en hem naar een gesticht vervoeren.
Zoo was het einde gekomen. Na de snelle stijging de plotselinge val. Zijn huis in
Parijs, waar hij langzamerhand tal van geliefde voorwerpen bijeen had gebracht,
stond leeg en hijzelf werd weggevoerd naar een krankzinnigengesticht, het instituut
van Dr. Blanche.
Voor men hem van Cannes wegvoerde, trachtten zijn vrienden zijn herinnering
op te wekken. Zijn jacht Bel-Ami, waarmee hij zooveel

1) I umbroso Blz 119
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zwerftochten had gemaakt, dobberde aan de kust. Men bracht Guy er heen. De diep
blauwe hemel, de zuivere zeelucht, de vertrouwde vorm van zijn sierlijk jacht scheen
hem kalm te maken. Er kwam een zachte glans in zijn blik en hij bleef lang, lang
naar zijn boot kijken met weemoedige teederheid, af en toe zijn lippen bewegend
zonder dat een woord verstaanbaar werd. Zacht voerden zijn vrienden hem terug.
Verscheiden keeren wendde hij zich om en keek naar het jacht, alsof hij er afscheid
van wilde nemen, zooals hij van de heele wereld afscheid moest nemen bij zijn
opsluiting.
Achttien maanden overleefde zijn lichaam zijn geest. 6 Juli 1893 overleed hij
kalm, zonder pijn. Zijn leven slonk weg als een lamp zonder olie.
Bij zijn graf stonden alle getrouwen. Zola sprak:
‘Nous qui l'avons connu, nous resterons le coeur plein de sa robuste et douloureuse
image. Et dans la suite des temps, ceux qui ne le connaîtront que par ses oeuvres,
l'aimeront pour l'éternel chant d' amour qu'il a chanté à la vie,’ eindigde hij.
Twee borstbeelden zijn voor Maupassant opgericht, een te Rouaan en een in het
park Monceau door hem zoo vaak beschreven. Het monument te Rouaan werd onthuld
met een Normandisch feest. Talrijke schrijvers brachten Maupassant de hulde der
Fransche letterkunde. En zoo waren de standbeelden van Flaubert en Maupassant te
Rouaan vereenigd als de apotheose in het Normandische landschap van den Meester
en den volgeling, die beiden hun leven wijdden aan de groote litteratuur die van alle
eeuwen is.
Hun persoonlijkheden zijn vergaan. Het pessimisme heeft afgedaan. De
ideaal-loosheid van Flaubert's tijd scheen wel het voorspel van het gigantisch
afbranden der dorre wereld die, nu, tijdens dien brand nog, reeds achter ons ligt. De
nieuwe menschheid moet van meet af aan beginnen. Nergens hebben de oude kiemen
zich kunnen vastzetten. Het beslotene van eigen huis is door dezen wereldbrand zelfs
aangetast. Wat de stoutste fantazie van een Wells niet kon droomen, is gebeurd. Ieder
moest zijn leven tot op den grond herzien, alle uiterlijke weelde en overdaad zal
worden weggestreken, met den grond gelijk gemaakt. De nieuwe maatschappij heeft
de heerlijkste taak voor zich: opbouwen.
In de asch der oude idealen en ideaal-loosheden kiemt de nieuwe geest. De kunst
zal het ons bewijzen, als geheel de maatschappij opnieuw geconstrueerd is. De kunst
zuigt haar sappen uit de diepste
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werkelijkheid en schiet omhoog tot heerlijk loof de nieuwe aarde overspant met zijn
net van zon- en schaduwvlekken. Wat ook vergaat in de eeuwige evolutie: het leed
van den hartstocht en de zaligheid der liefde zullen blijven.
Slechts zullen zij worden omgezet in nieuwe klanken, gevoed door het geruisch
van nieuwe tijden.
EMMY VAN LOKHORST.
Juli - Augustus 1917, Rotterdam.
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Nieuwe verzen.
Liederen van A. van Collem. Eerste deel Liederen van Huisvlijt. (Van
Dishoeck, Bussum, 1917)
Een kostelijke kerel, deze Van Collem; een man, zooals ik mij graag een bejaard
priester denk, een oude rabbi, verstild in levenswijsheid, maar toch geenszins van
een steriele berusting. Hij kent het zachte, innerlijke leven der gedachte, - er zwel
gedurig in zijn hart een begeerte naar de zoete en verklaarde wereld-schouwing der
mystiek, een verlangen zelfs naar de vage, dichterlijke droom, maar steeds toch houdt
de luide werkelijkheid van de dáád hem wel zóózeer gebonden dat hij geheel blijft
‘van deze aarde’. Er leeft iets in hem, nièt van de wetenschappelijke wijsgeer, maar
van de levens-ervarene wijze, die de wereld rondom beschouwt met de liefde-volle
oogen van een dichter. Allerminst lijkt Van Collem's wijsheid op de onbewogen rust
der wijsgeerige contemplatie, - integendeel, hij wordt hevig door het leven
aangegrepen en voortgesleurd, geworpen van de eene ontroering in de andere; hij
kent de haat en de liefde, de opstandigheid zoo goed als de berusting, - hij aanschouwt
zijn medemensch met afkeer of medelijden of bijtend-felle ironie, - maar steeds
straalt over al deze gevoelens het licht van zijn al-omvattend begrijpen.
In zijn vers hoort ge na-klanken der poezie van Herman Gorter en Henriette Roland
Holst, maar toch hoe geheel verschillend van deze beide is hij, als dichter en als
mensch. Hij kent niet het gedurig hooggestemde en zwaar-ernstige, dat het werk der
genoemde socialistische dichters zoozeer typeert; het gebaar en de stem waarmede
hij dezelfde overtuigingen en gevoelens tot uiting brengt, zijn zooveel... ik zeg nièt:
krachtiger en schooner, maar wel eenvoudiger, meer gewoonmenschelijk. Het
ijl-bespiegelende en theoretiseerende van Gorter is hem even vreemd als het
profetisch-hartstochtelijke van Henriette Roland Holst, - tevens echter is zijn woord
van geringer kracht en schoonheid: zijn beeldspraak lijkt onbeholpen naast de pracht
van Gorter's beelden, zijn rhythme is een zoet-vloeiende, maar ondiepe cadans naast
de zwaar-aanzwellende golf van Mevrouw Holst's versgeluid. Hij is stellig niet de
groote dichter, die vanuit de hoogte u
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overstelpt met een vloed van ontroering, een siddering van geluk, - maar hij is de
goede, wijze vriend, die vlak naast u en even menschelijk als gijzelf, zacht tot u
spreekt, verteederd soms in medelijden, dan plots fel-hekelend met de snier der ironie.
Want hij kent, wat Gorter en Roland Holst in hunne zware ernst immer missen, - hij
kent de onverwacht-felle, in de oogen bijtende, pijnlijke schittering van het
sarcastische en ironische, de plotselinge wending der rede, die zoo zwaar van
aanklacht kan zijn, zoo diep van mededoogen en die tevens onmerkbaar stimuleert
tot een aarzelend-schuwe, smart-volle lach. Ironisch is reeds dadelijk de titel dezer
verzen: ‘Liederen van Huisvlijt’. ‘Huisvlijt’... Ge herinnert u wat onze dagelijksche
conversatie en òòk het woordenboek daaronder verstaan, - maar als ge op grond
daarvan hier liederen mocht verwachten over het verveelde sportspelletje der slojd,
klei-gepruts en kartonnetjesplakkerij van nette jongeheeren en oud-achtige dames,
dan staat ge toch even later wel verwonderd te staren op de rauwe verzen van de
kamertjes-zwoegers onzer huis-industrie, de schoenmaker van Waalwijk, de
lompen-sorteerster, de mattenvlechter, de bontwever van Gemert, - en door de
tegenstelling van hetgeen ge verwachtende waart en hetgeen ge zièt, treft zijn vers
u des te pijnlijker. Ziehier het allereerste, het ‘Gebed te Waalwijk’, waarin de
schoenmakersvrouw aan Christus vraagt te gaan tot
Den meester in de zalen
Die over onze dagen wikt
Die over onze nacht beschikt
Van wien wij arbeid halen
Zeg hem het klein betaalde loon,
De dagen lang, de korte woon,
De altijd vochte muren,
De krankheid en het kinderbed,
Het schamel lichtje neergezet,
Om op het leer te turen,
Waarop mijn man te hamer gaat
En kloppende zichzelf verslaat,
Totdat hij ligt versleten

En deze zwarte ellende noemt hij schamper met een luchtig woord ‘huisvlijt’. Voelt
ge het pijnlijke van de reflex? Voelt ge de tegenstelling schrijnen als een schelle
dissonant? En wonderlijk daarbij is dìt: dat de dichter zelf het woord toch misschien
nièt ironisch gedacht
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heeft, dat hij wel waarlijk, maar ànders dan wij, bedoelde: huis-vlijt. Zijn ironie is
zóózeer samengegroeid met de ernst waardoor ze gedragen wordt, dat men telkens
weer twijfelt of hij wezenlijk opzettelijk ironisch is (ironie veronderstelt
opzettelijkheid) of dat hij het precies zoo bedoelt als hij het zegt en niet anders. Zie
bijvoorbeeld het aangrijpende vers over de moeder, die, terwille van haar kind,
zichzelve ten koop houdt en hunkerend wacht op een donkere straathoek; - de titel
luidt: ‘Stabat Mater’.
Veel duidelijker intusschen is zijn ironie in ‘De advertentie’. Hoe beschaafd en
correct staat daar de groote confectie-patroon als hij zichzelf en zijn koopwaar
presenteert aan het publiek:
Ik neem mijn hoed af en ik zie U aan,
Ik lach beschaafd en wijs dit is mijn jasje,
Volkomen uitgesneden tot raglaan
En omgeboord, aan beide zijden taschje.

Maar hoe barbaarsch en zedeloos, hoe arm aan naastenliefde en gerechtigheid is het
bedrijf dat in het donker achter hem ligt en waarop hij parasiteert:
Bij mij staat niet de hooge teringman
Gebogen aan de nimmerzatte bouten,
En perst zich uit al wat hij persen kan,
De longen vol van zwavel uit de houten
Je ziet zijn kind'ren niet, uit school, in huis,
De magere armpjes naar de mouwen rekken,
Met kleine tandjes bijten af het pluis
Of vlugge-weg de rijgedraadjes trekken.

In deze verzen, die mede tot zijn beste behooren, zou men alle goede en slechte
kwaliteiten van den dichter Van Collem één voor één kunnen aanwijzen. Ziehier
allereerst - en dat is de hoofdzaak - een man, die iets te zèggen heeft. Er woelt en
schuimt iets in zijn hart dat zich naar buiten vechten wil; er leeft in zijn diepste
menschelijkheid een wonderlijke kracht, die hem geen rust laat, die hem, schrijnend
soms, dringt tot spreken. Maar zijn woord is niet sterk genoeg om deze opstuwende
ontroering geheel te omvatten; - zijn taal heeft iets onzekers en zwaks, iets dat niet
de dingen slagraak treft in het allerdiepste; - ge kunt bij hem niet ieder woord in zijn
bizondere beteekenis doorproeven zonder te komen tot gebreken en duisterheden; -
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zijn vers is, van bouw en woordkeus beide, onvast en ijl, maar door dat ijle heen ziet
ge toch wel wat hij bedoelt en, uit de verte, is het niet onschoon.
In hun onvaste gang schijnen deze liederen het beginwerk van een nog jong, maar
overrijk talent; er ontbreekt iets van eruditie en van beproefde zelf-kritiek. ge vindt,
evenals bij Jacques Perk bijvoorbeeld, het héél mooie en het héél leelijke onmiddellijk
naast elkaar. Toch kan de dichter naar mijn gevoel geen jonge man meer zijn, daarvoor
is zijn geest te mijmerend en te wijs, te goedmoedig dikwijls ook, te breed en te
algemeen van begrijpen. De sociaal-democraat die met zooveel innigheid als Van
Collem een Katholieke bidstond kan zien, is niet jong meer. Maar zie hoe de dichter,
toch jeugdig-onbeholpen als een beginneling, worstelt met woordbeteekenis en
strophenbouw:
Aarzelend de stemmen zwerven
Tot een vleugelend geruisch
Veler vogels, langs de nerven
Van het voortgeplante huis
Heiligen, verstild van trekken,
Heffen de versteende hand.
Voelen vrome klanken trekken
Door der kerke ingewand
-------Zijdene gewaden zijgen,
Bidgestoelte wordt verzet
In de ruimte hangt het hijgen,
Van een ingekeerd gebed
Tot het orgel op gedonder
Opent zijn verschoven sluis
En een bevend klankenwonder
Staat te vloeien in het huis

Een vers als dit is verre van volmaakt; zelfs schijnt het dikwijls alsof de dichter niet
eens de beteekenis en de kracht kent der door hem gebruikte woorden; tracht u
bijvoorbeeld eens bewust te maken wat beteekenen moet: ‘langs de nerven van het
voortgeplante huis’. Het is soms alsof hij haastig op de maat van zijn vers maar wat
woorden mee-neuriet, naar wier beduidenis ge niet al te instantelijk informeeren
moet, - en toch ontdekt ge hier onmiddellijk en onmiskenbaar een benijdenswaardig
talent. - Wederom moet ge het vers uit de verte
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en in zijn geheel zien om de schoonheid te ontdekken. Zelfs de volschoone laatste
strophe overstelpt u van dichtbij met twijfelende bedenkingen. is ‘op’ uit de eerste
regel te verklaren? is ‘stààt te vloeien’ het juiste, precies-beeldende woord? is het te
vergeven dat de dichter juist op dit moment van de hooge, ruime kerk een... ‘huis’
maakt? En toch, als geheel suggereert het u een stemming; ontroert het u, en ge
bevindt dat het schoon is.
Zijn onbeholpenheid, zijn vaag en onzeker woordgebruik vooral, vindt, gedeeltelijk
althans, een oorzaak in zijn verlangen naar welluidendheid en zoet-vloeiende
maat-gang. Hij wil een zànger zijn, - in zijn hart ìs hij een zanger en zóó sterk is in
hem de begeerte daartoe, dat hij nièt grijpt naar het woord dat het zuiverst zijne
bedoeling weergeeft, maar dat het zoetst is van klank of het zachtst mee-vloeit in het
rhythme van zijn vers. Om het rijm (‘huis’ voor ‘kerk’) of om een klankvolle
vocaal-opeenvolging (‘Tot het orgel op gedonder’) tast hij haastig en luk-raak naar
het eerste het beste woord dat zoo ongeveer zijne bedoeling weergeeft, onbewust
zoowel van de reden waarom hij het doet, als van het middel dat hij gebruikt.
Onbewust, want allerminst is hij de verzenmaker die opzèttelijk zoekt naar
mooiheidjes van klank en cadans, - daarvoor trilt er een te duidelijk timbre van
echtheid in zijn vers, - daarvoor ook wordt zijn geluid te zuiver omhoog gedragen
door eenvoud en oprechtheid.
Een wonderlijke verschijning dus, deze dichter; - een kàràkter stellig, zoowel
gericht op innerlijke zelfbezinning als op het uiterlijke leven van de daad, maar
bovenal gedreven door een sterken drang zich te uiten op zangerige wijze, eerlijk en
zonder pose; zijn verzen zijn daardoor geen ijdele maak-dingetjes, maar hebben wel
waarlijk iets te zèggen en ze treffen door een verre, ijle schoonheid, product van een
vàge ver-woording en van veel welluidendheid. Zijn poezie bereikt slechts zelden
het allerhoogste, slechts zelden werkt zijn woord met de juiste beteekenis op de juiste
plaats en in raak-typeerend verband met zijn eigenaardig rhythme, zóó plotseling en
zóó hevig op ons onbewust gevoel van harmonie dat voor immer uit dat woord de
muziek klinkt die er zong in het hart van de dichter; slechts een enkele maal ziet ge
in zijn vers dat geheimzinnig proces voltrokken waarvan Shelley spreekt in zijn
‘Defence of poetry’, slechts een enkele maal n.l. is bij hem de taal het
weergegevene-zelf geworden en het middel tot weergave, het penseel en tevens de
schilderij, de beitel en tevens het beeld, de harp en tevens de melodie. Bij Van Collem
wordt ge te dikwijls
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bekoord door klank en rhythme van zijn stem zonder dat ge, juist dóór deze middelen,
preciès verstaat wat hij zegt. Zijn vers kan daardoor bij-lange-na niet geplaatst worden
naast het allerbeste van Boutens of Henriette Roland Holst. En tòch is hij een man
met prachtige gaven en is zijn poezie een kostbaar bezit. Het lijkt soms alsof hij om
het hoogste te bereiken, maar een klein weinigje nog noodig heeft van stijl-techniek
en vorm-vaardigheid, van wat Scheltema noemde ‘kennis van het vàk’. Maar wanneer
hij dat bezat, wie durft zeggen hoe weinig er dan juist van hem zou overblijven?

Voorjaarsklanken, door Dr V te Z (Honig, Utrecht 1917)
Verzen, door J L Gregory (Brusse, Rotterdam, 1917)
Langs Heide en Akker, verzen, door Jan J Zeldenthuis (De Zonnebloem,
Apeldoorn, 1917)
Van Schijn en Schemer, verzen van Bernard Verhoeven (Mastrigt en
Verhoeven, Arnhem)
Verrassend is het hoe spoedig en hoe gemakkelijk ons leven zich aanpast, zich voegt
naar àlle omstandigheden en toch altijd gelijk blijft, immer dezelfde tot in de geringste
zijner uitingen. De droeve druk der tijden, het geweld der huidige wereld-historie,
verbijsterende moordpartijen gelijk de oude aarde nog nimmer gekend heeft,
voorloopig schijnt het alles niet in staat tot diepe veranderingen in ons innerlijk leven
en het vermag ons zelfs niet te weerhouden van onze klein-menschelijke dwaasheidjes
en vergissingen. - Terwijl nog steeds de groote kunstenaar ontbreekt in wiens werk
het nageslacht zal kunnen lezen hoe en wat het Nederlandsche hart gevoelde temidden
dezer even grootsche als verschrikkelijke gebeurtenissen, gaan de waarlijk-begaafden
onzer dichters immer voort op de beproefde wijze van eigen hart en ziel te zingen,
en de talentloozen worden ook door de meest nijpende papiernood niet afgeschrikt
van hunne mislukkende publicaties.
Wanneer ge het boekje van Dr. V. hebt opengeslagen en van den ‘Voorzang’ de
eerste drie regels gelezen hebt, weet ge er reeds aanstonds alles van:
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Schrei uit, mijn blijde ziel, want ik kan t niet langer kroppen!
Klaag uit, o zwanger hart, in maatvol, zangrijk kloppen
en los mij 't knellend leed, ik wil in mijn smart niet smoren!

Echter, al behooren alle deze ‘Voorjaarsklanken’ tot de meest wanhopige rijmelarij
welke er in de laatste jaren verscheen, toch durft de criticus (en misschien is deze
pieteit wel misplaatst) er niet veel kwaad van zeggen omdat zoo uitdrukkelijk op den
omslag vermeld staat dat ze werden uitgegeven ten bate van de tuberculosebestrijding.
De dokter had stellig een zekerder middel kunnen kiezen tot verrijking van het fonds
der Centrale Vereeniging, met-dat-al schijnen zijne verzen niet enkel het product
van ijdelheid maar ook van een beter en zuiverder intentie, - een gelukkige
verontschuldiging, zooals er helaas, niet te vinden is voor den heer J.L. Gregory.
Diens geaffecteerde verzen, precieus gedrukt op kostbaar papier, willen enkel naar
hunne schoonheid gewaardeerd worden en deze nu bezitten ze evenmin als het
slecht-rechte, menschlievend gerijmel van Dr. V. Ze vertoonen de moderne
dichter-allure van weemoed, smart en zonde, ze bergen in duistere woorden een
macht van vage gevoelens en geheimzinnige gebeurtenissen, en misschien - ik weet
het niet - zijn ze wel symbolisch bedoeld, maar het is den lezer onmogelijk het
symbool te herkennen:
Ik heb geweend in den donkren nacht
In een nacht van eindloos wee
En de golven hebben een graf gedolven
In de diepten van mijn weemoedszee
Oh, ik heb geleden in den donkeren nacht
En aan den donkren hemel
Heb ik gevonden in den flonkerwemel
Een duizendvouden wonderglans
--------

Ik had om mijn oordeel te rechtvaardigen een nog dwazer citaat kunnen nemen;
Gregory's verzen lijken mij een zeer duur gekochte ijdelheid of misschien - de tijd
zal het leeren - de jeugdige vergissing van een begaafd en fijnzinnig man.
Het sobere boekske van den heer Jan J. Zeldenthuis is het eerste uit onze rij waarbij
waarlijk gesproken kan worden van ‘poezie’. Hier blijkt een talent aanwezig, al is
het voorloopig nog kleintjes en
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zwak. Zijne verzen, naar de seizoenen gerangschikt, brengen de voor elk dier
seizoenen overbekende dichterlijke natuurbeelden en stemmingen: de lente ‘jubelt’,
de zomer komt met ‘blauwe luchten’ waarin ‘de leeuw'rik stijgt’, de herfst doet hem
weemoedig staren naar ‘schaam'le boomen’ en dans van doode blaren, en al getuigt
dit alles, evenals het door hem gebruikte woord, zeker niet van groote kracht en
persoonlijkheid, toch weet hij een wijsje te neurien, een kittig liedje soms te zingen
dat prettig aandoet en lichtelijk bekoort:

Najaars-regen
De regen ruischt langs 't rieten dak,
De zwaluw zwenkt en wijkt
Langs 't effen grijs, zoo troost'loos vlak,
Dat ieder licht bezwijkt.
Langs boom en blad, door 't buigend graan,
Waar wind in heeft gespeeld.
Hoor ik den droeven regen gaan,
Eentoonig en verveeld
Een enk'le reiger, breed van vlucht,
Wiekt statig nog en onbeducht,
Dan wordt het weder stil
En alles blijft zoo, onbewust
Van de eigen troostelooze rust,
Zóó, zonder doel of wil.

Geenszins stellig behoort dit liedje van Zeldenthuis-op-zijn-best tot onze
meest-voortreffelijke, ontroerende poezie; daarvoor vertoont het te veel
onvolkomenheden in bouw en woordkeus, daarvoor vooral mist het àl te zeer een
eigen rhythme, een eigen stemgeluid van den dichter, - maar toch ook is het lang niet
slecht, integendeel, ge ziet even iets aardigs, ge hoort een zachte melodie en een
najaarsstemming strijkt voor kort moment over u, - en dat is reeds veel bereikt. Wat
deze dichter vóór alles noodig heeft, is: innerlijke groei, d.w.z. een sterker-worden
van het hem eigene en een ontkomen aan de invloed van andere poezie (Reddingius
en Bastiaanse), hoe zuiver die op zich zelf ook moge zijn. Misschien brengt de tijd
hem dit.
Veel krachtiger reeds dan Zeldenthuis is Bernard Verhoeven. Naam en werk van
dezen dichter waren mij beide onbekend, maar met welk een blijde verwondering
beschouw ik nu zijn slecht-gedrukte boekje, waarin verzen staan als dit:
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'k Houd van het snel-gerythmeerde en luchtige
Musschengescharrel en musschengepraat,
En van den wind, de vlug-voetige, vluchtige,
Die in de blaren aan 't schommelen slaat.
'k Houd van de kleuters, de speelsche en kluchtige,
En hun bedrijf in de zonnige straat
Kleurig gestoei, en het rappe geruchtige
Stuiven der lijfjes en spelen op maat.
Ik ben de dwaze, hartstocht'lijk aandachtige
Minnaar van rythme en lichten cadans
Ik ben verzot op het gracelijk-krachtige
Meisjes-bewegen in stappen en dans.
Op àl dat broze, nietsnutterig-prachtige
Zonnigheid, zwier en wat bloeme' in een krans.

Héél mooi is dit gedicht om zijn vreugdige frischheid, zijn in één toonaard
volgehouden luchtige melodie, terwijl toch al dat blijde en speelsche in de diepte
schijnt te worden saamgebonden en bedwongen door een rustige kracht, - héél mooi
is het vooral ook om zijn eerlijkheid en nobele eenvoud. Met dit vers is tevens deze
dichter het best getypeerd. Want wel zit hij soms even ter neer in devote mijmering,
wel waagt hij zich menigmaal aan de teekening van een landschap, haastig, met
snel-getrokken, toch dikwijls ràke lijntjes, - bovenal echter is hij de zanger van het
vreugdig-bewogene. zijn lente-liedjes daveren van gerucht en nimmer schijnt hij uit
gezongen over de blijde, stoeiende wind.
De wind, de wijde almachtige wind!
Die den heelen hemel vol vlaggen waait,
De flanken der boomen aan flarden zwaait
En elke tronk met een wimpel omwindt!

Natuurlijk is er ook veel in deze eerste bundel dat minder-schoon en zelfs onzuiver
is; wie het boekje doorleest vindt soms strophe na strophe die hem geheel onbewogen
laat, hij vindt ook wat verre en slechte na-klanken van àndere dichters (van Van
Eeden b.v.) en zelfs een berijmde, ietwat zoutelooze ‘humoreske’.
Maar welk verzenboek, ook van onze allergrootsten, laat zich lezen met ònverdeeld
genot? Gelijk alles wat goed en kostbaar is, zoo is ook de poezie nergens aanwezig
in gróóte hoeveelheid; het glanst en glinstert slechts hier en daar in een enkele regel,
een enkel woord. En begeerig naar dit allerbeste, zoekt ge bij Bernard Verhoeven
niet geheel te-vergeefs. Wij zullen wel meer van hem hooren, hoop ik.
HERMAN POORT.
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Buitenlandsche literatuur.
Heinrich Mann, ‘Die Armen’ Roman Kurt Wolff Verlag Leipzig 1917
In een vorige kroniek*) heb ik de aandacht gevestigd op een beweging in Duitschland,
die zich ‘Aktivismus’ noemt en wier leiders eischen: ‘Umgestaltung der Welt nach
dem Befehl der Idee.’ Deze ‘anarchisten’ willen geen onvruchtbare ideologie
verkondigen, maar zij vragen van den wijsgeer en kunstenaar de onmiddellijke daad;
geen aestheticisme, geen l'art pour l'art is hun leuze, maar volgens hen mag de kunst
slechts werken met een bepaalde zedelijke of politieke strekking uitbeelden. ‘In
Wahrheit sind alle wirklich groszen Kunstwerke, will sagen alle, welche Geister
umrichteten, Herzen umrissen, grosz gewesen nicht durch die Vollkommenheit ihres
spezifisch Kunsthaften, sondern durch die Machtigkeit des Bildes ihrer gewollten
Welt; durch die Wacht ihres Bejahens und Verneinens, Verherrlichens und
Verfluchens; durch die postulative Flamme, die aus ihnen schlug; durch die
Erhabenheit ihres Was, ihrer Idee, ihres Ziels, ihres Ethos. An allen groszen
Kunstwerken ist, dasz sie Kunstwerke sind (und nicht Religionen, nicht Philosophien,
nicht Politiken), Zufall und Nebensache. (‘Das Ziel. Aufrufe zu tatigem Geist,’ Georg
Müller Verlag, Munchen und Berlin 1916, bl. 192). ‘Dies ist das Entscheidend-Neue
der Bewegung: Umgestaltung, tatsachliche Anderung der greifbar-dreidimensionalen
Welt wird gefordert, Verwirklichung der Ideegebote im Raum, nicht blosz ein
Schein-Realisieren in irgendeiner metaphysischen, musischen oder sonstwie
“geistigen” Neben- und Schemenwelt.’ (Kurt Hiller: ‘Taugenichts, Tatiger Geist,
Thomas Mann.’ Berlin 1917. bl. 4). - Men ziet hier dus een denkwijze en een geestesrichting, die men een ‘positivistisch
idealisme’ zou kunnen noemen en die, wars van alle theoretische abstracties de directe
verkeering der idee in de daad eischt. Aan het hoofd dezer beweging, die omstreeks
1910 is ontstaan en die door Thomas Mann in zijn vroeger door mij besproken opstel
‘Der Taugenichts’ aan een scherpe kritiek onderworpen is, staat diens oudere broer
Heinrich. Het groote, essentieele verschil van gevoels- en denkwijze, dat zich in hun
beider werken overal openbaart, zien wij dus ook hier in hun zoo geheel verschillende
houding tegenover het ‘Activisme’.
- Zijn nieuwste boek ‘Die Armen’ is een oprechte bekentenis tot het kunstideaal
van deze beweging. Want wij zien hier eén kunst met een zeer bepaalde strekking.
Mann heeft de opvatting van het Arbeidersvraagstuk

*) Groot-Nederland Juli 1917.
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willen geven en tevens de ideologie van het socialisme willen brandmerken vanuit
zijn standpunt als ‘activist.’ Zonder er nu nader op in te gaan, of het boek niet in
waarde vermindert, wijl het blijkbaar is geschreven om een bepaald partijprogramma
in literairen vorm te verkondigen, zal ik in het kort den inhoud van het verhaal
meedeelen en zijn waarde op zichzelf trachten aan te toonen. - De ‘kapitalist’ Hessling, directeur van een groote papierfabriek, heeft een deel
van zijn vermogen verkregen door bedrog en diefstal. De arbeider Karl Balrich, die
in de fabriekskazerne B. kamer no. 101 woont, komt door een toeval achter de
kuiperijen van Hessling en wil nu, aangezien hijzelf daarin is betrokken, omdat
Hesslings vader een oom van hem op slinksche wijze heeft bedrogen, Hessling aan
de kaak stellen en ontmaskeren, zijn kameraden van het ‘slavenjuk’ bevrijden en zelf
in Hesslings villa ‘Hohe’ gaan wonen. Maar hij moet, om dit alles ten uitvoer te
kunnen brengen, het Recht kennen en hij gaat nu met onverzettelijken wil en vol
zelfvertrouwen zich voorbereiden voor het staatsexamen. Hij wil jurist worden en
zich op deze wijze zelve het Recht verschaffen. Geholpen door dr. Buck, zwager en
ook een aartsvijand van Hessling, met diepen ernst zwoegt Balrich en studeert's
nachts Latijn en Grieksch. Hij wint het vertrouwen van zijn kameraden, die hem als
hun verlosser en redder beschouwen. De felle haat en de overtuiging van zijn goede
recht geven hem moed en kracht zijn zware studie voor het examen met
bovenmenschelijke inspanning te voltooien, maar ten koste van zijn gezondheid. Hij
wordt zenuwziek, doordat hij zich overwerkt en de directeur, die door allerlei intriges
achter de plannen van Balrich is gekomen en die een onthulling vreest, ontslaat hem,
belooft den arbeiders een deel van de winst Deze worden hun kameraad Balrich
afvallig, omdat het hun te lang duurt eer zijn idealen verwezenlijkt worden. Balrich
bezwijkt ten slotte; hij ziet, hoe zijn streven faalt en hoe alles op een jammerlijke
mislukking uitloopt. Hessling blijft overwinnaar en Balrich komt, door allerlei ellende
en tegenslagen gefnuikt en gebroken, weer bij zijn vijand terug. Hij geeft de studie
op en gaat opnieuw iederen morgen naar de fabriek aan den arbeid. ‘An der Maschine
stand wieder der Arbeiter Balrich, asz wieder das Brot des Hessling, um Kraft zu
haben fur den Heszling. Vor sechs, den Rockkragen hinauf und los, den frostelnden
grauen Weg nach der Fabrik, zu Hunderten schweigend und trabend, Trab hinter
sich, vor sich, in sich, Trab wie Maschinenlauf. Abgerackert zuruck am Abend in
seinem Zimmer, wollte er wohl einmal auch denken, sich erinnern, klarstellen; aber
die vielen Gerausche des Hauses ubertonten, wie einst, bei weitem seine Gedanken;
und er fand es gut. Gut, einzuschlafen, gut, still zu sein. Nicht langer ein arbeitender
Kopf, von dem die Chimaren das Fleisch nagen. Nur Arbeit unserer Hande bezwingt
den Sinn des Lebens, so dasz er weniger furchtbar wird.... Von da an sasz er auch
wieder in der Kantine mit den Genossen. Sie sahen
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endlich, er war ganz wie sie, niemand muszte vor ihm sich zuruckhalten. Dennoch
erfuhr er wieder Feindschaft noch Undank. Er fuhlte, dankbarer sind sie mir jetzt,
da es vergebens war.... Bei der Taufe ihres Kindes trug Thilde schon ein zweites.
Balrich sagte: “Wir sind Proletarier,” - und als einziger verstand er das Wort. Da es
ein Sonntag war, ging er und zog aus dem fichtenen Tisch seine lateinischen Bucher...
Er sah sie an, die Brust ein wenig beklommen, aber entschlossen, sie wegzutun und
zu vergessen. Wem sie Kraft genug gaben, den Heszling zu besiegen, der mochte
sie lesen. Du hast es doch versucht, durfte Balrich zu sich sagen... Das Wissen, das
nicht hilft, ist eitel und schlecht. Der Geist, der nicht handelt, ist strafbarer als die
Totung keimenden Lebens. Wer denkt, soll auf das Glück der Menschen denken’. Al zijn werken was ten slotte vergeefs en onvruchtbaar, omdat hij den Geest niet
onmiddellijk tot Daad vermocht te verwezenlijken. En als de oorlog uitbreekt, trekt
hij met zijn socialistische kameraden ten strijde voor het vaderland ‘Ruszland! das
ist der Feind. Frankreich! England! das ist er. Wer fragt noch nach Heszling. An
Heszling konnten wir nicht hinan, - mit ihm denn gegen die, die uns uberfallen! Dort
winkt der Sieg. Krieg musz sein, damit endlich wir Armen das Glück erraffen, das
kein Kampf des Lebens uns bringen wollte. Heszling zahlt bis 80 Prozent unserer
Lohne an die Familien der Einberufenen. Was Proletarier, was Bourgeois, - das
Vaterland! - Dit is in het kort de inhoud van den roman. Met de hem eigen forsche en
kernachtig-bruuske manier van schrijven heeft hij op waarlijk bijzondere wijze het
leven der armen uitgebeeld. In het middelpunt staat de arbeider Balrich. Zijn stroeve,
harde onverzettelijkheid, zijn op één doel gerichte wil, zijn liefde voor den ‘Geest’,
zijn geloof in den opstand en de vrijmaking van de logge massa en de mislukking
van zijn streven, kortom zijn tragisch idealisme, zijn bijzonder overtuigend
beschreven. De sluwheid en slinkschheid en het walgelijke machtsvertoon van den
kapitalist Heszling worden met wrange ironie bespot, terwijl de ontzettende ellende
der onderdrukte ‘slaven van den arbeid’ met diepe deernis en warme liefde geschilderd
is. Ook de eenzijdige verheerlijkers van den ‘Geest’, de ‘Bildungsphilister’, die prat
gaan op hun ‘algemeene ontwikkeling’, heeft hij in de kostelijke figuur van den
‘Professor Klinkorum’ belachelijk gemaakt. Maar tevens staat Heinrich Mann toch
ongetwijfeld zeer critisch tegenover het hedendaagsch socialisme. In de figuur van
‘Napoleon Fischer’, den sociaal-democratischen afgevaardigde, die vóór zijn
partijgenooten schitterende redevoeringen vol schoone beloften houdt, maar achter
hun rug hen bedriegt en zich door Heszling laat omkoopen, heeft hij blijkbaar een
satire willen teekenen van een socialistischen partijleider, zooals er in Duitschland
en elders wel te vinden zullen zijn. - In het algemeen zal men dit boek kunnen beschouwen als een der beste en
belangwekkendste beschrijvingen van de tragedie van den moder-
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nen arbeider, die naar het ‘hoogere’ streeft en dit toch niet verwerkelijken kan wijl
zijn krachten te kort schieten en dat door zijn innerlijk gehalte èn door zijn waarde
als kunstwerk m.i. van groote beteekenis is.

Ricarda Huch, ‘Luthers Glaube’. Briefe an einen Freund Inselverlag
Leipzig 1916.
Iemand, die uit bovenstaanden titel zou opmaken, dat hij hier te doen had met een
stelselmatige uiteenzetting van Luthers geloofsleer of een psychologische analyse
van zijn religieus leven zou, na de lectuur van dit boek, het teleurgesteld ter zijde
leggen. Want evenmin als men den inhoud van dit werk bepaald ‘theologisch’ zou
kunnen noemen, kan men hier spreken van een ‘zielkundige ontleding der
persoonlijkheid Luther.’ In zoover is de titel misleidend. Maar nochtans hebben deze
‘Briefe an einen Freund’ m.i. groote waarde en blijvende beteekenis. Het zijn feitelijk
niets anders dan studies en phantasieen over de wijsbegeerte van den godsdienst,
men zou ook kunnen spreken van een verzameling van opstellen over de belangrijkste
problemen van het godsdienstig leven, waarbij sommige gedachten van Luther als
motief of uitgangspunt genomen werden.
Dat R.H. de kennis en de vaardigheid bezit, op belangwekkende wijze wijsgeerige
vraagstukken te behandelen, bleek ten volle uit haar mooie boek over de Duitsche
romantiek (‘Blutezeit’ en ‘Verfall der Romantik’). Ik ken geen werk over dit
onderwerp, dat dit zou evenaren. Ook hierin gaf zij niet zoozeer een systematisch
overzicht van de Romantiek in Duitschland, ook heeft zij niet gepoogd haar geheelen
ontwikkelingsgang te schetsen, maar zij gaf in een aantal portretten van Duitsche
romantici en in eenige zorgvuldig gedocumenteerde studies een beeld van de
bijzondere geestesgesteldheid aan het einde der 18e en het begin der 19e eeuw in
Duitschland. Met fijne intuitie en een bijkans onbegrijpelijk aanpassingsvermogen
wist zij zich in te leven in de denk- en gevoelswijze van dien tijd en zij heeft met
haar suggestieven stijl een geheel opgebouwd, dat hoewel niet overal gaaf en van
gelijke waarde, toch een voorbeeld blijven zal van waarlijk artistieke en toch ook
‘wetenschappelijke’ literatuurgeschiedenis. Ook in haar nieuwste boek moeten wij
den fijnen, soepelen geest, de groote scherpzinningheid èn diepzinnigheid bewonderen,
die deze vrouw in staat stellen, zulk een zwaar en in sommige opzichten weinig
aantrekkelijk onderwerp zoo belangwekkend te behandelen. Waarschijnlijk is dit
boek ontstaan uit voorstudies voor haar grootsche geschiedenis van den dertigjarigen
oorlog, die van 1912 - 1914 in drie deelen onder den titel ‘Der grosze Krieg in
Deutschland’ is verschenen. R.H. heeft zich ten volle ingedacht en ingeleefd in de
wereld der Hervorming en zelfs van de subtiele geloofsgeschillen der Reformateurs
weet zij de groote drijvende krachten en den historischen achtergrond te onderkennen.
Zij heeft de werken, brieven en gesprekken van Luther doorvorscht en biedt nu in
haar boek een met fijnen
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smaak uitgekozen verzameling van sommige zijner gedachten en uitspraken aan, om
deze op hare wijze te interpreteeren en te commenteeren. Zij gebruikt (‘orthodoxen’
zullen wellicht zeggen misbruikt) deze om tevens haar opvattingen en meeningen
over eenige godsdienstige, wijsgeerige en aesthetische vraagstukken mede te deelen.
Men meene niet, dat al deze gedachten bepaald nieuw en oorspronkelijk zijn of dat
zij een geheel anderen kijk zouden geven op Luther en zijn tijd. Maar wat wel opvalt,
dat is de innige en echte vroomheid, die zich in dit boek openbaart. Immers het zou
haar onmogelijk zijn geweest met den grooten hervormer zoo diep mede te leven,
als zij ook niet iets van het groote, ja al-machtige geloof in zich had gevoeld, dat ook
hem heeft vervuld en bezield. Er is in dit werk een diep besef van de waarde der
eeuwige dingen en van de beteekenis der hoogste aangelegenheden des Geestes voor
ons leven; er spreekt tevens een godsdienstigheid uit, die wellicht kenschetsend is
voor de nieuwe religieuze wedergeboorte, wier aanvang wij thans meenen te
bespeuren. Want wij, die zoo diep doordrongen zijn van den ontzettenden geestelijken
nood en de rampzalige verstoffelijking en vervlakking van onzen tijd en die weten,
dat er slechts één ding van noode is: den Geest in ons te hervinden en de
persoonlijkheid weer tot een spiegeling van het Hoogste te maken, wij hooren hier
een mensch spreken, die mede overtuigd is van een regeneratie in en door het geloof.
Hoe vaag en onbepaald ook vele van haar uitspraken mogen schijnen, toch verkondigt
ook zij de liefde voor het scheppende Leven en voor de persoonlijkheid van den
mensch, die in en door zijn werk den Geest zal hebben te verwerkelijken. Zoo is het
verschijnen van dit boek in vele opzichten zinnebeeldig voor dezen tijd. Het zal
menigen zoekenden mensch ook wellicht moed kunnen geven, zooals zij zelf zegt:
‘den Adlerweg des Glaubens zu betreten, der, pfeilerlos und gelanderlos, doch der
sicherste zum Ziel ist.’

Deutschlands Dichter Neuzeitliche Deutsche Lyrik Ausgewählt von Ernst
Krauss Mit 65 Dichterbildnissen und biographischen Notizen-Meulenhoff,
Leipzig 1917
Het samenstellen van bloemlezingen is in vele opzichten een bezwaarlijk en gevaarlijk
werk. Immers: hij die keurt en vergaart, moet een zeer groote, veelzijdige kennis en
een bijzonder fijnen en ontwikkelden smaak in zich kunnen vereenigen. D. w.z. men
zou van hem in de eerste plaats mogen eischen, dat hij goed op de hoogte is van de
geheele letterkunde en haar geschiedenis of van een bepaalde periode en tevens moet
hij blijk geven van een beproefd onderscheidingsvermogen voor alles wat er aanspraak
op maakt, tot de literatuur en poezie gerekend te worden. Hij zou in zijn keur een
volledig en harmonisch beeld moeten geven van bijv. de geheele poezie van een land
of van haar ontwikkeling gedurende een zekeren tijd. De gedane
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keuze zou dan moeten worden gerechtvaardigd, door de belangrijkheid der
persoonlijkheid van hem, die geschift en verzameld heeft. Het wil mij toeschijnen,
dat het werk van den heer Krauss niet ten volle beantwoordt aan de bovengestelde
eischen en dat hij dus m.i. niet geheel en al voor zijn hachelijke taak berekend was.
Hoewel hij deze in het algemeen wel ernstig heeft opgevat, kan ik toch zijn keuze
niet overal begrijpen en bewonderen. Zijn bloemlezing, die de dichters van de laatste
25 jaar behandelt, kan er geenszins aanspraak op maken een werkelijk volledig beeld
van de ontwikkeling der Duitsche lyriek gedurende deze periode te geven. Hoe is
het bijv. te verklaren, dat dichters, zooals Stefan George, Hofmannsthal en Rainer
Maria Rilke ten eenenmale ontbreken in een ‘Auswahl’, die zooals de samensteller
beweert, ‘gleichzeitig dem literaturgeschichtlichen Zwecke dienen soll.’ En deze
dichters zijn toch zeker van meer beteekenis dan de heer Krauss zelve, wiens verzen
niet minder dan zeven bladzijden van het boek innemen. Gaarne hadden wij deze
gemist, als er b.v. voor Peter Hille maar twee en voor Hermann Hesse maar drie
bladzijden beschikbaar waren. Bovendien zijn er van sommige dichters, zooals b.v.
Richard Dehmel en O.J. Bierbaum, die verzen opgenomen, die men in elke
verzameling voor ‘school- en huisgebruik’ vindt en in wier plaats men gaarne andere,
minder bekende had gezien. (Vergl. daarmee de uitstekende boeken van Will Vesper
‘Die Ernte aus 8 Jahrhunderten deutscher Lyrik’.) Toch heeft deze bloemlezing een
zekere waarde en niet het minst om de vele uitstekende reproducties van portretten,
en de korte ‘Biographische Notizen’ der dichters, wier werk in dit boek
vertegenwoordigd is. Alleen waarom behalve de levensloop der reeds bovengenoemde
dichters George, Hofmannsthal en Rilke ook nog die van Nietzsche en Hartleben
worden medegedeeld, terwijl toch geen enkel vers van hen in de verzameling te
vinden is, is mij volstrekt onbegrijpelijk.
HERMAN WOLF.
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Xerxes of de hoogmoed.
Uit de Annalen der Ironische Historie.
Vrij naar Herodotos.

Prologos.
Dit is een vreemd boek. Wàt is het? Is het een roman? Ik geloof van niet. In een
roman komen vrouwen voor, als ‘heldinnen’ en in dit boek van ‘Xerxes of De
Hoogmoed’ komen geen vrouwen voor als ‘heldinnen’: de vrouwen spelen er slechts
bijrollen in en het boek is een liefdeloos boek: ter nauwernood komt er aan het slot
een pikante epizode van enkele bladzijden slechts. Het boek is een boek van Grieken
en Perzen, maar als het geen roman is, wat is het dan? Een boek van historie, al is
het geen historische roman? Maar het is ook een boek van fantazie want al behelst
dit boek historische feiten, er is veel in de zielen dezer zeer bekende historische
koningen, prinsen en helden, dat de schrijver wel heeft moeten fantazeeren. Het is
dus niet heelemaal een boek van historie, en ook niet heelemaal een boek van fantazie.
Het is een vreemd boek. Ik kan u niet zeggen wat voor een boek het is: misschien is
het wel - bijna - een ‘leesboek’ voor gymnaziasten en H.B.S.-scholieren. Misschien
ook niet. Hoe kómt de schrijver er toe zulk een vreemd boek te schrijven in deze
‘kosmische’ dagen? Of is dit tóch wel een ‘kosmiesch’ boek? Ik twijfel er aan. Het
heeft er niet de pretentie van. Heeft de schrijver een paralel willen trekken tusschen
onzen Oorlog en het oorlogje van Xerxes met de Grieken? Neen, héélemaal niet!
Hoewel het soms toch wel schijnt, dat de eeuwen, de menschen en de dingen bijna
niet veranderd zijn en misschien dààrom...
Maar dit zijn alle vragen en weifelingen. Eéne zekerheid slechts rijst uit alle deze
vragen en weifelingen als een rots omhoog: dit is een vreemd boek. En waarom heeft
de schrijver het geschreven? Om zichzelven pleizier te doen? Een misschien wel
vreemd pleizier; misschien ook omdat hij niet anders kon?
In deze dagen moet een schrijver over oorlog schrijven. Ware deze schrijver een
jonge Franschman of Italiaan of Engelschman geweest - of een Duitscher of
Oostenrijker - hij had misschien in tragische loopgraaf en in de tragischere nachten
der geteisterde slagvelden een
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boek zich gedacht en gedicht van moderne dagen en dingen. Maar wat kan een
‘neutrale schrijver’, zoo hij schrijven wil en dus wel, zijns ondanks, over oorlog
gedwongen is te schrijven, anders schrijven dan een boek over een oorlogje, dat er
geweest is? Eeuwen geleden... want die eeuwen kan hij wel leeren kennen en zien
en zijn eigen tijd blijft voor hem het groote Onbekende, wat die vermoedelijk ook
blijft voor een ‘niet-neutralen’ schrijver...
Maar dit zijn wederom de onzekerheden...
De eenige zekerheid blijft:
Dit is een vreemd boek...
Of is zelfs die zekerheid niet zeker? En is het boek niet zoo heel vreemd, al roept
het een lang verleden oorlogje weêr op in deze tijden van huidigen Oorlog??

Eenige jaartallen,
die de Lezer vermoedelijk vergeten heeft en toch goed doet zich te herinneren.
500-494

v. Chr. De Aanleidende Oorzaak:
Opstand der Ionische Grieken onder
Aristagoras van Milete.

494.

Het Dagen van de Toekomst: Perikles
wordt geboren.

492.

Het Waarschuwende Noodlot:
In den Eersten Veldtocht der Perzen tegen
Griekenland verongelukt de Perzische
vloot bij den Berg van Athos.

490.

Eerste Slag van het Noodlot:
Datis en Artafrenes, de Perzische
heirmacht tot een Tweeden Veldtocht in
Griekenland voerende, worden door
Miltiades verslagen bij Marathon.

480.

Tweede Slag van het Noodlot:
In den Derden Veldtocht der Perzen tegen
de Grieken wordt, na het Epos der
Thermopylai, in den zeeslag bij Salamis
de Perzische vloot vernietigd.

479.

Derde Noodlotsslag en Verplettering van
den Hoogmoed:
Slag van Plataiai. Algeheele Vernietiging
van de Perzische legermacht.

470.

Medelijden en Esthetische Verzoening:
Eerste opvoering in Athene van
Aischylos' ‘Perzen.’
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Xerxes of de hoogmoed.
I.
Toen zeide Xerxes, in de reusachtige apadana des paleizes te Suza, tot zijne
verzamelde grooten:
- Perzen, ik wensch niets nieuws of den goden ongevalligs te doen: ik wensch
alléén maar de Wereldalmacht te verkrijgen.
En met den schepter schetste hij een sierlijk gebaar, om te onderlijnen, dat hij
werkelijk zéer zedig was en te goeder trouw aan menschheden en goden.
Xerxes, de Koning der Koningen, zat op zijn verhevenen troon, dien steunden
twee gouden leeuwen, met barbaarsche grijnsgezichten, en langs de breede treden
rijden eveneens zich tweemaal zes leeuwen van goud, met barbaarsche grijnsgezichten.
Xerxes zelve was in de glorie van mannelijke jeugd en een innemende glimlach en
een innemende blik (van toch-willen-begrijpen-doen, dat ‘de Wereldalmacht’ een
doel van eerzucht was, zeer veroorloofd den Koning der Koningen, dat is: den Koning
der Perzen), zonnigden uit zijn gelaat de zaal in, óver zijne grooten, die, staande,
zich verdrongen tot héel ver weg tusschen de wijkende zuilen: velen, zoo ver, van
de mindere grooten, hoorden Xerxes niet. Dit deed er weinig toe: zij waren het steeds
eens met de grootere grooten, die wèl konden vernemen wat de Basileus zeide met
welluidende stem.
Het was in den nanoen en de zon (die de priesters zeggen te zijn het Oog van
Ormoezd, maar dat niet zoo is) schuinde in een schitterend poeiergestuif met hellende,
helle banen van glans de troonzaal binnen, boven, door de vele vierkante
vensteropeningen. Op knielende, blauwgrijs marmeren, dubbele stiere-torsen, die de
zeer slanke zuilen, uitbloeiend bóven hun kelkkapiteel tot twee dubbele blauwgrijs
marmeren voluten, bijna te hoog voor hare slankte, verhieven, lagen de immense,
goud versierde cederhouten balken der zoldering: er zwom daar een azuren
schaduwwaas... Maar de hellende banen van zonneglans glooiden achter en om den
vorst en wie naief was, kon gelooven, dat goddelijke genieen langs die paden van
stofgoud den hemel af zouden dalen rondom Xerxes, of dat hijzelve, straks na zijne
peroratie, er over heen naar boven zoû wandelen, den hemel in, Ormoezd te gemoet,
als cf dat even rechtmatig zoû zijn als de Wereldalmacht te be-oogen.
Xerxes was groot van gestalte: zoo als hij daar zat, rechtmatig
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fier, toch beminnelijk doende, minzaam glimlachend op zijn van leeuwen grijnzenden
troon en in zijn gouden mantel, die koninginnen van Perzie zelve hadden geweven,
maakte hij indruk, zelfs op de verst weg staande grooten. De regelmatige krullen,
die uit zijn tiara vielen langs zijn licht ambergeel gelaat, de regelmatige krullen van
zijn baard, waren blauwzwart, zwart met blauwen weêrglans. Innememd ging Xerxes
door:
- Egypte hebben wij juist overwonnen; Egypte is aan ons.
Het was waar, wat hij zeide en zijne grooten wisten het: Egypte had hij juist
overwonnen. Egypte was leenplichtig aan Perzie gemaakt en Xerxes' legers waren
die maanden tot hunne haardsteden weder gekeerd.
- Sedert Kyros de kroon ontrukt heeft aan Astyages en wij hun rijk den Meden
ontwrongen, zaten wij nooit stil, mijne voorouders noch ik...
Xerxes keek glimlachend rond en een zacht gegons van bijval murmelde als van
vele bijen de troonzaal door.
- God geleidde ons, zeide Xerxes plechtig en hij voegde er verklarend aan toe:
- De God der Perzen...
Want ieder volk had zijn god en zelfs zijne goden maar Xerxes wilde er
nadrukkelijk op wijzen, dat de God der Perzen de Perzen geleid had in hunne streving
naar Wereldalmacht en de bijna-bereiking ervan.
En de Koning der Koningen ging door, goed op dreef:
- Ge weet zelve, dat Kyros, dat Kambyses, dat mijn onvergetelijke vader Dareios
tal van provinciën aan ons rijk hebben vast gesmeed; ik kan niet anders doen dan zij
deden en de traditie volgen mijner dynastie. Ik moet een rijk veroveren en vooral
een rijk, dat niet voor eertijds overwonnen rijken onder doet. Ik wil tevens ons op
Perzie's belageren wreken. Ge begrijpt mij nu wel: ik wil over een brug, dien ik over
den Hellespont slaan zal, met mijne legers in Griekenland vallen. Het zijn vooral de
Atheners, die beleedigden mijn onvergetelijken vader èn Perzie. Ik zal mij dus meester
maken van Athene. Trouwens, de Atheners zijn het eerst begonnen. Zij zijn met
Aristagoras van Milete - dat was een slaaf van ons want Milete behoort aan ons - in
Sardes gekomen en zij hebben er de heilige hoogvlakten ontwijd en de heilige
bosschen in brand gestoken. Het zijn barbaren, hoewel zij ons Barbaren noemen.
Toen Datis en Artafrenes met onze legers in Griekenland vielen... nu, over Marathon
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wil ik liever niet spreken. De historische waarheid over Marathon is nog làng niet
bekend. Om terug te komen van waar ik was uitgegaan: hoe meer ik er over denk
Griekenland te veroveren, hoe meer mij dat eenvoudige plan toe lacht. Pelops stichtte
den Peloponezos maar was eigenlijk een slaaf van ons, Perzen, want hij was een
Frygier en Frygie behoort aan ons. Eigenlijk behoort de heele wereld aan ons. Ik wil,
dat Perzie geen andere grenzen heeft dan de hemel en de zon zal niet ondergaan in
mijn rijk: trouwens, het is door de Magiers voorspeld, dat er een wereldrijk eenmaal
zal wezen, waarin de zon niet zal ondergaan: daarmeê is natuurlijk Perzie bedoeld.
Ik wil dus heel Europa veroveren en ik zal de Koning der Koningen zijn van heel de
wereld. Als de Grieken eenmaal verpletterd zijn, zal er stad noch volk ons meer
weêrstaan. Schuldig of niet, alle volkeren zullen buigen onder ons juk. Ge zult mij
dus zeer verplichten, o mijne satrapen, door te doen zoo als ik u zeg. Roept in uwe
satrapieen alle lichtingen op. Wie de beste troepen mij voor voert, zal het schoonste
geschenk ontvangen uit mijn koninklijke hand. Zoo stel ik het vast. Maar opdat het
niet schijne, dat ik alles vast stelle naar eigene meening, verzoek ik u, o mijne grooten,
te beraadslagen over deze kwesties en mij uw gewaardeerden raad niet te onthouden.
Xerxes keek beminnelijk rond, trotsch op zijn tact en laatste woord: hij wist met
zijn grooten om te gaan. Hij wist zeker, dat als hij, zoo beminnelijk neêrbuigend,
zijne satrapen hun raad vroeg, zij niet anders zouden raden dan naar zijn wil. En
welbewust glimlachend rond kijkende - geheel en al ompoeierd door het goudstof
der hellende zonnepaden, als of hij zoo juist ze af was gewandeld den hemel uit,
merkte Xerxes wel, dat achter in de immense troonzaal de verste grooten de halzen
rekten en de handden achter de ooren hielden, om nog op te vangen des Konings
laatste, reeds verklonkene woord. Maar hij trok zich niet aan, dat zij niets hadden
gehoord. Waarom waren zij geen groote maar kleine grooten en stonden zij zoo ver
van zijn troon en glorie, weggeduwd door de grootste grooten? Onmerkbaar haalde
Xerxes de in zonneschijn stralende goud-ommantelde schouders op...
Maar naast hem, van geleeuwpoote schabel, was Mardonios opgerezen. Die was
zijn zwager en droeg als vele Perzen, een wel Grieksch klinkenden naam. Want zoo
Perziesch als ‘Xerxes’1) klinkt en klonk, zoo zuiver Grieksch klonk en klinkt
Mardonios.

1) Xerxes = krijger, Artaxerxes = groote krijger.
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Mardonios was een enthoeziast jong generaal, gemaal van Xerxes' zuster Artazostra.
Hij had reeds tegen de Grieken gevochten; hij was in Makedonie geweest met zijn
talrijke heirscharen, maar zijn vloot was in een storm bij den berg van Athos totaal
vernietigd. Driehonderd schepen, meer dan twintig-duizend man... Zeemonsters
hadden de verdrinkende schepelingen verslonden. Mardonios had nooit kunnen
vergeten, dat zijn enthoeziasme noch zijn leger en vloot geheel hadden gezegevierd
over Grieken, stormgeweld, omstandigheden en noodlot en eigenlijk had hij Xerxes
wel een weinig, tijdens intime drinkgelagen, bewerkt de woorden te zeggen, die zijn
zwager de Koning der Koningen, juist had gezegd. Maar Mardonios, wien zijn
enthoeziasme in den weg zat en die meer veldheer was dan diplomaat, gunde toch
gaarne zijn zwager, den Koning der Koningen, alle verdienste Perzie's grooten op te
wekken tot een nieuwen oorlog met Griekenland. Zoodat Mardonios, zeer enthoeziast,
uitriep:
- O hooge Despoot, gij zijt niet alleen de grootste der Perzen, die tot nog toe het
aanschijn aanschouwden, maar ook die het zùllen aanschouwen!
In zijn enthoeziasme was Mardonios geheel oprecht. Hij dacht niet aan ironie. Hij
wist niet wat ironie was. Hij had de ziel van een krijgsman en van een enthoeziast;
alles bij elkaâr een mooie ziel. Maar hij wist niets van zijn mooie ziel en hij zag
alleen de grootheid van Perzie en den Koning en daarom riep hij uit, opgetogen:
- Neen, gij zult niet lijden, dat de Ioniers van Europa, dat lage en verachtelijke
volk, ons langer beleedigen zullen! Hebben wij niet Sakiers, Indiers, Ethiopiers,
Assyriers en talrijke andere volkeren, die ons nooit iets hadden gedaan, overwonnen
en zouden wij die Grieken met gaan overwinnen, die in Sardes gekomen zijn, onze
heilige hoogvlakten ontwijden, onze heilige bosschen wagen in brand te steken? En
wàt zouden wij vreezen!? Het aantal hunner troepen, hunne rijkdommen? Wij zullen
grootere legers hebben en aanzienlijker schatten! En dan zijn zij altijd zoo dwaas te
willen strijden in een open vlakte onze grootere legers zullen er hen vernietigen, op
hunne open vlakte! Als zij dùrven ten minste, want zij dorsten mij in Makedonie
geen slag leveren toen ik er de Perzische heirscharen voerde! Koning, wij zijn steeds
in den strijd niet alleen de dappersten, ook de krijgskundigsten! Aan ons zal de zege
zijn!
Het bijvalgegons, als van vele bijen, murmelde de groote troonzaal door. Maar dit
gegons was omdat het behoorde en het de gewoonte
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was aan het Perzische hof des sprekers woord bij te vallen uit voorzichtigheid.
Eigenlijk wilden de Perzen den oorlog niet, gedachtig aan Marathon, al had Xerxes
gezegd, dat de historische waarheid over Marathon nog lang niet bekend was
geworden. En zij waren zeer blijde toen oprees van een tweede geleeuwpoote schabel
de oude Artabanos, zoon van Hystaspes en oom van Xerxes, van vaders zijde. Oom
zeide:
- O Basileus, vergelijk om te weten van zuiver goud, uw goud met ander goud.
Weeg uw gevoelen en dat van Mardonios op tegen het mijne. Ried ik uw vader reeds
niet, mijn broeder Dareios, de Skythen niet klakkeloos te beoorlogen? Hij volgde
niet mijn raad en hij verloor zijne legers in Skythie! Ge wilt maken een brug over
den Hellespont, om uwe legers in Europa te voeren maar veronderstel, dat onze
vijanden onzen vloot verslaan en uw brug over den Hellespont vernietigen, hoe voert
gij uwe legers weêr huiswaarts? O, groote Koning, wees voorzichtig! Wie groot is,
loopt het meeste gevaar. De bliksem treft torens en olifanten, maar de mieren
wriemelen in veiligheid voort tijdens stormgeweld. En gij, Mardonios, laster de
Grieken niet langer; zij verdienden nooit uw verachting! Herinner u liever al dat ge
nu vergeet of voordraagt op uwe wijze en gij zoudt niet gevaar loopen een ramp op
te roepen over de Perzen en zelve op Attischen of Lakedaimonischen grond verslagen
te liggen ten prooi aan gieren en honden!
Zoo wijze woorden van bejaarde voorzichtigheid behaagden noch Xerxes noch
Mardonios. Der grooten bijvalsgegons murmelde de zaal echter door als het steeds
gonsde na raad of redevoering. Men wist toch nooit waartoe de Koning besluiten
zoû en het was dus voorzichtig, hoffelijk altijd te gonzen. Maar Xerxes rees in woede
op en riep tot zijn oom:
- Gij zijt een lafaard en een oud wijf! Ik zal u hier laten met de vrouwen! Ik ben
de zoon van Dareios en onder mijne voorouderen tel ik Hystaspes, Arsames, Kyros,
Kambyzes, Achaimenes! Ik wil niet minder zijn dan zij. Ik wensch ook niet méer
dan de Wereldalmacht! Ik wil den oorlog, ik besluit tot den oorlog!
De grooten hoorden verschrikt Xerxes aan maar het bijengegons murmelde met
bijval langs hunne baarden de troonzaal door. Oom Artabanos was, met somber
gebogen hoofd, gaan zitten op zijn schabel. Maar Mardonios keek blij als een jonge
leeuw en Xerxes draaide zijn gouden rug om, ten teeken, dat het parlement geeindigd
was.
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Hij wandelde niet de hellende zonstralen op naar het paleis van Ormoezd, den
zonnegod. Hij trok zich eenvoudig terug in zijn appartement, tevreden, dat zijne
grooten tot den oorlog met Griekenland hadden besloten en toch niet zoo erg tevreden,
om Artabanos.
De troonzaal uit, vervloeide de menigte der prinsen, satrapen en grooten.
Duidelijker, in de nu leêgere zaal, wier honderd zuilen op hare dubbele
stiertorskapiteelen torsten de cederhouten balken der zoldering, glansde en schoot
stralen de verlaten troon met zijn grijnzende leeuwen.
En die zelfde leeuwen, de leeuwen in loopende beweging achter elkander, de
koninklijke leeuwen, symbolen van opperste macht en kracht, werden nu ook, in de
leêgere en leêgere zaal, meer en meer zichtbaar op den glazuursteenen tichelrand,
die de geheele onmetelijke troonzaal omgaf: de ivoorwitte leeuwen met het groen
en het blauw van manen en monsterzwaar gespierde schoften, de leeuwen met de
vergulde, cirkelronde, opene muilen en de hoog opgekronkelde staarten.
Toen de zaal geheel leêg was, kwam achter een verguld traliewerk te voorschijn
Atossa, de moeder van Xerxes, een oude vrouw, bijziende nijpende de oogen, en
geheel met violette sluiers omhangen. En zij zeide tot de drie andere
koningin-weduwen van Dareios, die haar, de allerhoogste, omringden:
- Ik ben nu van mijn oorlogje zeker. Ik moet Atheensche en Dorische slavinnen
hebben: geen betere dan die...

II.
Zoodra echter Xerxes zich alleen bevond, deden de eenzaamheid, de nacht, de stilte
hem alles anders inzien dan op zijn troon in zijn troonzaal, met zijn glimlachend
innemende oogen weidende over zijne satrapen. Hij fronste de brauwen, hij zat neêr
op den rand van zijn bedde, dat op leeuwenpooten van goud zich verhief als weêr
een troon maar wel een slaaptroon en hij steunde de baardkin in de palm en dacht
na en vond in eens alles zeer bezwaarlijk. Oorlog beginnen tegen de Grieken... Een
brug over den Hellespont... En dan die eeuwige stormen, die woeien om het
voorgebergte van Athos en die reeds eenmaal een vloot hem hadden weg geblazen...
Hij balde in stille woede zijn vuist tegen den hem niet gunstigen Windgod. Hij besloot
op eenmaal, dat hij geen oorlog tegen de Grieken beginnen zoû en wat hij besloot,
was zeer menschelijk om de plotse verander-
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lijkheid van zijn besluit: in nachtkostuum en stil slaapvertrek besluit een Koning der
Koningen dikwijls geheel anders dan in gouden plechtgewaad en tusschen den
ontplooiden praal van zijn koningschap. Maar ontevreden op zich en alles en iedereen
en op zijn moeder en op Mardonios, was Xerxes wel en daarom wierp hij zich met
een driftigen ruk ter ruste en draaide zijn rug naar zijn kamer toe. En sliep in want
hij leed toen nog niet aan slapeloosheid. En toen hij sliep, naderde hem een Droom.
De Droomen zijn godheden. Zij zijn kleine godheden maar godheden zijn zij. Er zijn
goede en booze onder en meestal zendt Zeus - dien de Perzen mèt de Grieken, maar
anders, vereeren - de goede droomen uit onder goden, helden en menschen. Was de
Droom, die Xerxes naderde, door Zeus gezonden... of door Ahriman? De Historie
vermeldt het niet. Zij vermeldt alleen, dat de Droom zich voor Xerxes vertoonde als
een groote, schitterende, gevleugelde strijder, die sprak tot den Koning:
- Wat, Xerxes?! Wilt gij plotseling geen oorlog meer na uwe satrapen lichtingen
te doen oproepen? Van waar die weifelmoedigheid? Ik zeg u: ge móet tot den Oorlog
besluiten!
Xerxes werd met een schrik en onwillig wakker. Oorlog? Neen, hij wilde géen
oorlog. En hij vervloekte den onwijzen Droom en draaide weêr zijn rug naar zijn
kamer toe. En sliep in. En den volgenden dag riep hij weêr zijne satrapen te samen.
Sommigen waren reeds op weg naar hunne satrapieen, om de lichtingen, en keerden,
gewaarschuwd en achterhaald door ijlebeenende boodschappers, met wagens en
paarden en gevolg weèr om... En traden juist de troonzaal binnen toen Xerxes vertelde,
dat hij van idee was veranderd. Xerxes, in een zeer akademische rede, sprak over de
Voorzichtigheid, die hij wenschte voortaan te beoogen. Hij sprak goèd en hoorde
zich met welbehagen uitpakken over de Voorzichtigheid. De nog juist bijtijds terug
gekeerde satrapen begrepen niet dadelijk en verstonden ook niet, zoo ver: zij schulpten
de handen om de ooren rond en poogden zoo de zeer sierlijke zinnen van Xerxes
over de Voorzichtigheid op te vangen... Toen hoorden zij wel Xerxes excuzes maken.
Voor het oratoriesch effect deed hij dit met een even larmoyeerende stem. Hij maakte
excuzes aan oom Artabanos. Omdat hij hem gisteren een oud wijf had genoemd. Hij
had dat niet zoo bedoeld, zeide Xerxes. En weidde uit over de verschillende
taalschakeeringen van die uitdrukking ‘ud-wijf’ in het Perziesch. Oom Artabanos
werd er van geroerd. Zijne oogen werden vochtig. Hij deed van af zijn schabel
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een smeekend gebaar naar zijn koninklijken neef niet zóo door te gaan, niet zóo...
Xerxes, met een oratorischen zwaai, die heel mooi deed, besloot:
- Ik wensch dus geen oorlog met de Grieken: keert allen terug tot uwe haardsteden
en blijft kalm, mijne heeren.
Toen keerde hij hun zijn rug toe terwijl allen ter aarde neêr vielen, voor over, van
blijdschap en eerbied.

III.
Alleen Mardonios was niet blij. Hij was zeer energiek en had behoefte aan beweging.
Hij verveelde zich aan het hof te Suza en voelde enthoeziast voor een oorlog met
Griekenland. Dat was nu eenmaal ook een idee van Atossa: een oorlogje met
Griekenland om Atheensche en Dorische slavinnen te krijgen. Zoo dat dien avond
Mardonios hoofdpijn voorwendde en niet aan het statie-banket verscheen. Hij had
er woorden over met zijn vrouw, Artazostra. Hij ging zelfs zoo ver, dat hij haar zeide,
Xerxes' zuster!, dat haar naam niet welluidend was Artazostra...! sprak hij uit,
minachtend. Zij liet zich dat niet zeggen en zeide hem grif-weg, dat hij veel te
Grieksch voor een Pers heette: Mardonios. Zij slingerde hem zijn Griekschen naam
in het aangezicht. Hij werd woedend, en beweerde, er waren meer prinsen van den
bloede met Grieksch klinkende namen. Hij huilde echter van woede. Toen zij hem
huilen zag, begon zij ook te weenen en omhelsde hem. Hij omhelsde haar en stond
toe, dat zij, alleen, ter statie-banket op zoû gaan. Xerxes, met de koningin, Amestris,
zetelde, dit maal op een eettroon en was zeer verwonderd, dat Artazostra Mardonios
verontschuldigde. Hij had hoofdpijn, zeide zij, maar Xerxes liep er niet in...
Die nacht echter, toen Xerxes sliep, naderde wederom de Droom.
- Zoon van Dareios, zeide de Droom. Hoor wat gebeuren zal, zoo ge mijn raad
niet volgt en ten oorlog tijgt tegen de Grieken. Ge zult inkrimpen en worden zóo
klein... zóo klein...
En in zijn droom zag Xerxes den Droom ironiesch met de hand toonen hoe klein,
hoe bitter klein Xerxes wel, inkrimpende, worden zoû, nauwlijks boven den grond
verheven.
Met een schrik werd Xerxes wakker. Het zweet vloeide hem van zijne slapen af.
- Oom! riep hij. Oom Artabanos!
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Uit een aangrenzend vertrek stortte de koningin toe, Amestris. Uit een ander Atossa,
de moeder.
- Ik wil oom! riep Xerxes hoog en onwillig.
Uit andere vertrekken, tusschen wachten en kamervrouwen, stortten Artazostra
toe en Mardonios.
- Ik wil oom Artabanos! herhaalde Xerxes.
Hij stortte zelve zich in ooms armen. Artabanos voerde hem mede in zijn eigen
vertrek.
- Oom! riep Xerxes. De Droom is mij op nieuw genaderd! Ten tweeden male! De
Droom heeft mij voorspeld, dat ik zóo klein zal worden - Xerxes mat met de hand
den afstand zijner toekomstige kleinte van af den vloer - als ik Griekenland niet den
oorlog verklaar!
Oom Artabanos schrikte hevig. Een dusdanige kleinte, gedroomd, was symbool.
Symbool van den aanstaanden val van het Perzische rijk! Wat te doen!
- Oom! fluisterde Xerxes en drong huiverend zijn blauw-zwarten baard tegen ooms
grauwen baard. Luister! Maar laten wij fluisteren, dat de Droom ons niet overluistert!
Wij moeten den Droom beproeven en voelen aan de tand! Ik wil weten of den Droom
mij zendt Zeus, Ormoezd of Ahriman. En daarom moet gij u de volgende nacht
verkleeden eerst in mijn plechtgewaad en dan in mijn nachtgewaad en in mijn bed
slapen gaan. Verschijnt u de Droom en beveelt hij u als hij mij beval, dan is de Droom
door de goden gezonden. En zal ik weten, wat mij te doen staat!
Oom Artabanos verontschuldigde zich. Hij was, zeide hij, niet waard zich te
kleeden in, zich te leggen op, zijns koninklijken neefs kleederen en legerstede. Maar
Xerxes, grootmoedig, drong aan. Fluisterend gaf oom toe...
Want de achterdocht van den Droom mocht niet worden gewekt. In diep geheim
dus, op de teenen, slopen dien volgenden avond, na het maal, Xerxes en oom
Artabanos weg, de laatste om zich te verkleeden in des eersten praalgewaad. Toen
liet Xerxes oom alleen en oom drong door in Xerxes' slaapvertrek en kleedde zich
uit of hij de Koning waar'. En hij legde ter ruste zich of hij de koning waar'.
Toen hij sliep, naderde werkelijk de Droom... Maar de Droom had wel bespeurd,
dat de slaper Xerxes niet was.
- Artabanos! riep de Droom. Waarom weêrhieldt ge Xerxes den oorlog Griekenland
aan te doen?
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Artabanos schrikte hevig op. En snelde naar Xerxes toe. En riep, terwijl zij wisselden
van nachtgewaad:
- O koninklijke neef, de Droom is door de groote goden gezonden! Er is geen
twijfel aan! Ik ontried u den oorlog want ik heugde mij Kyros, dien de Massageten
versloegen, Kambyzes, dien de Ethiopiers versloegen en uw onvergetelijken vader,
Dareios, dien de Skythen versloegen! En ik dacht, dat het beste zoû zijn rustig te
blijven en niet het Noodlot te tarten! Maar het is beter het Noodlot te tarten! Beveel
uwe satrapen alle lichtingen op te roepen! Tijg ten oorlog!
- De god der Perzen zal met ons zijn! riep Xerxes uit.
Die nacht droomde hij wederom. En toen hij den volgenden morgen de Magiers
zag, die, zeer streng, de een na den ander - drie maal negen hun aantal - schreden de
lange zuilenportiek van het paleis door, op weg naar hun vergaderzaal, bespeurde
hij, dat zij verstoord waren. Hij begreep waarom. De Magiers waren verstoord omdat
de Koning der Koningen hen niet had geraadpleegd over de beteekenis van zijn
eersten en tweeden Droom, over de beteekenis van Artabanos' Droom. En de Magiërs
schreden voorwaarts, doende of zij den Koning niet zagen.
Maar Xerxes, innemend, riep:
- Magiërs!
Zij keerden zich allen ten zelfden tijd om. Hunne puntmutsen staken als hoornen
omhoog. Hunne blauwzwarte baarden waren regelmatig gekruld. Zij schenen allen
even oud, even waardig, even lang, even wijs. Zij geleken elkander huiveringwekkend
allen.
- Magiers! glimlachte Xerxes. Zegt mij wat beduidt mijn droom van déze nacht?
En hij vertelde zijn droom. Een olijvetwijg had hem het hoofd omkranst en zich
toen met twijgen verbreed over geheel de wereld. En toen... was de krans verdwenen...
De Magiers, zonder elkaâr zelfs met den blik te raadplegen, riepen allen, drie maal
negen hun aantal, uit:
- De Wereldalmacht!
Xerxes schrikte van den klank hunner stemmen. Het was of hunne zeven-en-twintig
stemmen één stem waren.
Terwijl Xerxes verschrikt nog stond, wendden de Magiers hunne gepuntmutste
hoofden om en schreden voorwaarts naar de vergaderzaal. Die was donker. Geheel
ingesloten in de massa der paleisgebouwen was de Magiërzaal donker. Daarom zag
ook geen der Magiërs, dat
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iederen Magier een bittere grijns grimlachte om den gekrulden baard. En zwijgend
traden zij de donkere zale binnen en grijnsgrimlachten.
De zaal was wijd, als een nacht, een donkere nacht. En er stond geen beeld of
altaar in want de Perzen stichtten hunne goden altaren noch beelden en zelfs geen
tempels, den volke toegankelijk.
Maar zoodra de Magiers hun eigene nachtwijde en donkere heiligdom binnen
traden, klaarde het op als door een wonder van geheimzinnig licht.
Toen zagen de Magiers elkanders grimlachenden grijns.
En zij schrikten hevig en wierpen ter aarde zich voor het groote ronde Oog van
Ormoezd, dat straalde aan het einde des heiligdoms.
En zij riepen allen, met éene stem:
- Genade voor Perzië, o God!

IV.
De Perzen verweten den Grieken, dat zij barbaren waren en de Grieken verweten
den Perzen het zelfde. De Grieken noemden zelfs iedereen, die geen Griek was, een
Barbaar, met een hoofdletter. Misschien hàdden zij beiden gelijk en misschien geen
van beiden. In alle gevallen waren de Grieken een jong, krachtig volk in groei en
bloei en waren de Perzen na drie geslachten reeds een volk van overbeschaving. Zij
konden vermoedelijk elkaâr daarom nooit lijden. Een Griek ergerde zich aan de
kleeding, manieren, godsdienst en zeden van een Pers; de Pers ergerde zich aan die
van den Griek. Er was geen vriendschap mogelijk en Xerxes daarbij minachtte de
Grieken. Ook de Magiers minachtten de Grieken, als een minderwaardig volk, dat
zijn goden den volke toegankelijke tempels stichtte met godenbeelden er in. De
Magiers offerden wel aan Zeus maar op den top der hoogste bergen, tusschen donder
en bliksem en zoo deden zij aan Zon, Maan, Aarde, Vuur, Water en Winden. Maar
Perzie's liefste god was Mithra, die was man en vrouw beiden, god en godin,
scheppende en ontvangende kracht en begrijpelijk aan alle menschelijkheid.
Sedert Kyros geheel Azie had overwonnen - dat was ongeveer een eeuw geleden
- heerschten de Perzen over tal van volkeren. Met Kyros was Perzie jong en krachtig
geweest, als Griekenland nu, maar zoodra de Perzische koningen over zoo vele
volkeren heerschten, begon de Perzische overbeschaving. Dat is de wet van bloeien,
groeien en welken. Maar Xerxes dacht er niet zoo over en bevroedde niets
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van zijn overbeschaving; hij haatte de Grieken en na zijne droomen had hij tot den
oorlog besloten.
Vier jaren lang bereidde Xerxes zich voor. Er werden door het geheele reusachtige
rijk, onder alle onderworpene volkeren, lichtingen opgeroepen en er werden overal
voorraden verzameld. Maar twee moeilijkheden hielden Xerxes voornamelijk bezig.
Dat waren de Hellespont en de berg Athos. Xerxes, die reeds besloten had, dat een
schipbrug over den Hellespont zoû worden geslagen, besloot nu, dat hij den berg
Athos zoû laten doorboren. Opdat zijn vloot door een veilig kanaal naar de Grieksche
wateren zoû kunnen stevenen, zonder gevaar te loopen weêr om het uitstekende
voorgebergte weggeblazen en vernietigd te worden door de Grieksche windgoden,
de onverzoenlijke.
Op alle pleinen en straten aller Perzische steden, vooral in Suza en Sardes,
verdrongen zich die eerste maanden der oorlogsbereidingen de Perzen voor reusachtige
plakkaten, waarop sierlijk gecalligrafeerd in spijkerschrift gecopieerd was des Konings
brief aan den berg Athos:
‘Goddelijke Athos! Gij, die uw kruin in de wolken verheft, tart mij niet meer, mij,
den Koning der Koningen. Stel aan mijn ingenieurs en slaven niet te onwillige
rotsblokken in den weg; anders zal ik u geheel doen slechten en als gruis in de zee
doen slingeren!
De brief zelve werd naar den berg gebracht door de Koninklijke Post en gegrift
in een rotswand des Athos' opdat de berg nooit zoû kunnen tegenwerpen, dat hij
Xerxes' brief niet ontvangen had.
Uit de haven van Elaios in Chersonezus vertrokken legerafdeelingen op trireem
na trireem, om den berg Athos te doorboren. Die berg is een immens, heilig, beroemd
voorgebergte, dat met majesteit de zee in steekt, als een schip der Titanen, tot steen
en rots verworden. Over den berg liggen steden en dorpen, weggedoken in groeven
en dalen. Een landengte van twintig stadien vereenigt het voorgebergte aan het vaste
land. Die landengte is een vallei; in die vallei ligt de stad Sana.
Tienduizenden krijgsknechten kwamen aan in Sana en overzwermden de kleine,
vredige, Grieksche stad. Bubares en Artachaies heetten de veldheeren, die over hen
waren gesteld. De tienduizenden krijgsknechten werden met de zweep gedrild; zoo
was de Perzische discipline. Artachaies, de Achaimenide, was een reus en dat was
voor een veldheer altijd indrukwekkend. De Perzen bewonderden steeds
lichaamsgrootte, het kolossale. Artachaios mat vijf konings-ellebooglengten
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min vier duim, dat is zeven voet en nog wat. Zijn stem was om van te schrikken. Als
hij die stem verhief, schrikten zijne officieren, de werktuigkundigen en zelfs de
onderofficieren, die, zelve bulderend, de zweepen zwierden boven de ruggen der
krijgsknechten. Maar het werk ging onder het gedonder en gedril goed zijn gang. De
vereenigde Perzische volkeren kregen ieder hun taak op om een stuk van den Athos
te doorboren. Dat was goed georganizeerd. Met koorden en kabels mat ieder volk
zich zijn deel af: men begon bij de stad Sana. En terwijl de zweepen klikklakten,
hieuwen, boorden en groeven de soldaten der Perzische genie. De berg Athos spleet,
zeer langzaam, maar hij spleet. Van af de eene zee tot de andere zee moest de berg
splijten, uit straf, dat de Grieksche windgoden, die steeds wirrelden boven zijn kruin,
eenige jaren geleden, Mardonios' vloot hadden weg geblazen. De zeemonsters, die
de verdrinkende zeelui destijds hadden opgeslokt, kwamen uit de woelende baren
kijken. Zij loenschten met groote oogen naar het kanaal, bevroedende, dat, zoo dit
werkelijk den Athos doorboren zoû, geen Pers hun ten deel meer zoû vallen. De
Perzen offerden iederen morgen aan de booze winden en aan de zeemonsters, uit
voorzichtigheid, zelfs nu vorderde het kanaal. Dit verdiepte zich reeds; onder de
voeten der onderste houwers en gravers borrelde reeds het water op. Die houwers
en gravers torsten de rotsblokken óp naar wie boven hen torenden op ladderen. Van
ladder naar hoogere ladder, bevestigd met ijzeren klamp in den rots, rezen in de
handen der reikende mannen - tienduizenden - de rotsblokken op. De zweepen klakten
en zwirrelden. Het gemartelde rotssteen kreunde en knarste van omlaag naar boven;
houweelen en hamers raasden met woeste muziek van ijzer op rots tusschen de reeds
wijkende wanden van het kanaal. De manden vol gruis en zand rezen aan de systemen
der kabelen eindeloos op. Boven, over de kammen van den berg, links en rechts,
slingerden de rotsblokken en het gruis en zand. De leeuwen, die er in de spelonken
scholen - er waren nog leeuwen toen in Europa - vluchtten of sprongen in de zee,
radeloos. De zeemonsters verslonden hen. En de Athos spleet en boodschappers
meldden Xerxes, die zich gereed maakte van Suza naar Sardes te gaan, dat de Athos
spleet. Hij zond halsketenen en armbanden, die zijn de ordeteekenen der Perzen, naar
Artachaies en Bubares. Intusschen stortten soms de boorden van het kanaal te zamen,
wanneer onder het geklikklak der zweepen de houweelen en hamers te veel hadden
gehouwen, gehamerd. En donderden de rotsblokken de diepte
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in, over torenende ladders en zwoegende slaven. Er was vloeken en geeselen en weêr
ruimen en reiken langs de nieuw opgerichte ladderen. Artachaies, de reus, gezeten
op een reusachtig ros, reed boven langs de rotsige kammen om het werk te overzien:
om zijn monsterlijk zware armen ringden zich de vele armbanden, die de Koning
hem had gezonden.
Gieren wiekten hoog boven het werk, begeerig naar wie bedolven waren en meê
met de ingestorte rotsen werden opgereikt, van ladder tot ladder en dan weg gesmeten
óver het gebergte heen, meê met zand en gruis. In de nacht, als de maan zeilde de
wolken door en de rust lag over het werk, kringelden zij als vlerkende larven neêr
over de lijken. En ruimden naar Perzische rite de lijken op. Overdag heerschten
nauwlijks kwade luchten.
De Foinikiers, die in alles zeer kundig zijn, waren het ook in dit werk. Zij groeven
het deel, dat hun toe was gewezen, breeder uit dan vereischt was en vernauwden hun
kanaal naar de diepte, zoodat zij ineenstortingen vermeden.
Bubares, de veldheer, onder wien een deel dezer genie-troepen stonden, was een
sarcastische geest. Terwijl hij de soldaten zag wriemelen en werken, onder de zweepen
der onderofficieren - hijzelve te paard naast de reuzige gestalte van Artachaies, te
paard eveneens, glimlachte hij en haalde de schouders op. En fluisterde, best de tot
Artachaies over:
- Toch een dol werk... De schepen onzer vloot zouden best door hunne bemanningen
over den isthmos kunnen gedragen worden en dan ware dit kanaal overbodig.
Maar Artachaies, ontzagwekkend en bar, fronste verschrikkelijk en zeide:
- Een kanaal is beter... Dit kanaal zal zoo breed worden, dat twee triremen er naast
elkaâr kunnen varen zullen.
- Een kanaal is wel beter, zeker, gaf Bubares dadelijk toe.
Want als het op woorden aan kwam, gaf Bubares Artachaies altijd dadelijk toe;
alleen werd zijn glimlach ondeugender.
Artachaies zag den ondeugenden glimlach niet en bewoog met de zware armen
en zijne vele armbanden rinkelden geweldig. Bubares schoof de zijne hooger, dat zij
niet rinkelden en berekende, dat, als het kanaal voltooid was, hij genoeg rijk zoû zijn
om...

Groot Nederland. Jaargang 16

249

V.
Intusschen was Xerxes op weg met eenige legers uit Kappadokië naar Sardes toe.
Wie was de satraap, die uit de koninklijke hand het mooiste geschenk had gekregen
voor de mooiste troepen? De Historie vermeldt het niet en heeft het vermoedelijk
ook niet te vermelden. Xerxes kwam aan te Kelainai in Frygië. De legers kampeerden
buiten maar Xerxes ging de bezienswaardigheden van de stad in oogenschouw nemen.
Hij boog zich op de marktplaats over het breede, marmeren bassin, waarin de
Katarraktes ontspringt, dat is de rivier, die zich stort in den beroemden Maiandros.
En toen hij de rivierbron gezien had - waar hij niets bizonders aan vond al was het
merkwaardig, dat een rivier ontsproot op een marktplaats - geleidde men hem naar
den Apollo-tempel: daar werd de wijnzak bewaard, die gevormd was uit het vel van
den gevilden Marsyas, een Sileen, die zich had meten willen met Apollo in
zangwedstrijd en fluitspel. Het was onrechtvaardig, dat Apollo hem villen deed want
Marsyas, zoon van Hyagnis, die te Kelainai de fluit had uitgevonden, bespeelde beter
zijns vaders instrument dan de god, die de fluit wel steeds minderwaardig vond aan
de lier. Xerxes vond den wijnzak evenmin belangwekkend als de bron van den
Katarraktes en zeide:
- Een onbeteekenend stadje, dit Kelainai.
Hij keek mistroostig om zich rond. Het was midden op den dag en hij had niets te
doen en het paleis, waarin hij was getrokken, was een oud, vervallen gebouw, dat
de Perzische architecten en behangers ter nauwernood in enkele dagen hadden kunnen
bewoonbaar maken: het was gekozen omdat het het grootste was en de hofsleep van
den Koning gehuisvest moest worden. Juist wilde Xerxes zijne officieren om zich
vragen of er werkelijk niets meer te zien was in dit gat, toen hij een optocht zag
naderen over de marktplaats: kameelen, muildieren, een draagstoel...
- Wie komt daar? vroeg Xerxes verbaasd.
De omstaande Kelainaiërs fluisterden, eerbiedig, het tot Xerxes officieren... En
de officieren zeiden tot Xerxes:
- Groote Despoot, het is Pythios de Lydiër, die is de rijkste man ter wereld na u
en aan Dareios, uw vader, gaf hij den gouden plataanboom en den gouden wingerd,
die zijn in uw paleis te Suza!
Xerxes was zeer geinteresseerd. Maar Pythios, uitgestegen, kwam tusschen talrijk
gevolg den Koning der Koningen nader. En boog zeer
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laag, tot de aarde, de armen en handen gestrekt. En allen de anderen, voor Xerxes,
op het marktplein te Kelainai, de armen en handen gestrekt, vielen ter aarde.
Xerxes, na wederzijdsch woord van beleefdheid, vroeg Pythios hoe rijk hij wel
was. Het schijnt, in de melding der Historie, als een onbescheidenheid. Maar de
maatstaf van manieren, ook koninklijke, was destijds een andere. Er was in Xerxes'
vraag niet anders dan beminnelijk interest.
Pythios nam het ook zoo op en was zelfs blijde om de vraag, die hem van zelve
bracht waar hij wezen wilde.
Hij zeide:
- O Koning der Koningen, wat zal ik er om heen draaien door te beweren, dat ik
mijne schatten niet zoû hebben geteld? Ik zal u zeggen hoeveel ik bezit want geteld
heb ik ze juist. Dadelijk toen ik vernam, dat gij komen zoudt naar de Grieksche zeeen,
heb ik mijne schatten geteld, om ze u te geven, als oorlogsschatting. Ik telde
twee-duizend zilveren talenten en, min zeven-duizend, vier millioen gouden staters,
die wij Dareiossen of dariken noemen. Ik bied u die schatten aan, voor de oorlogskas,
o Despoot!
Xerxes was gevleid en tevreden.
- En gijzelve? vroeg Xerxes. Waarvan zult gij leven, o Pythios?
- Ik heb, Heer, zeide de Lydiër modest; mijne bezittingen, die mijne slaven
bearbeiden.
En hij sprak niet van de acht-duizend zilveren talenten en de twintig millioen
gouden staters, die hij begraven had, zelve met zijne zonen, onder de mozaiekvloeren
van zijne paleizen en buitenverblijven.
Xerxes glimlachte beminnelijk. Hij deed zeer joviaal en innemend.
- Sedert ik Perzië verliet, zeide Xerxes, stralend van glimlach om blauw-zwarten
baard; ontmoette ik op mijn weg nog niet zoo edele vrijgevigheid en verhevene
vaderlandsliefde. Ontvang, in ruil, o Pythios, mijn koninklijken dank en vriendschap...
Xerxes opende de armen, omhelsde Pythios en kuste hem op den mond: dit was
de grootste eer, die een Pers een anderen Pers doen kon: blauwzwarte baard en grauwe
baard lagen één oogenblik minzaam tegen elkaâr.
- Opdat, voegde Xerxes er mild en grootzielig aan toe; geen enkele dariek ontbreken
zal aan de vier millioen, die ge mij geven wilt en niet hebt, zal ik zèlve, o Pythios,
er met mijn koninklijke hand de ontbrekende zeven-duizend aan toe voegen.
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Murmelend bijvalgegons dreef langs baarden en geschorene monden omrond.
- Geniet ongestoord van uwe andere bezittingen, Pythios, ging Xerxes innemend
door. En draag zorg, altijd te zijn zoo als gij nu waart: niet zal u dat berouwen, heden
niet en niet in de toekomst. Ligt ge meê aan mijn koninklijke tafel?
Pythios nam dankbaar aan... Hij maakte geen toespeling, dat hij zelve het
koninklijke gastmaal gaf, waaraan Xerxes hem noodigde. En dat hij buiten de poorten
der stad het leger onthaalde. Aan 's Konings zijde trad hij binnen in diens haastig
behangen paleis en hij vond het onnoodig te zeggen, dat hij zelve de kostbare
behangen, de vergulde rustbedden, en het ontbrekende gouden vaatwerk had
aangeboden aan de koninklijke intendanten.
De dag verliep zeer genoegelijk, de nacht nog genoegelijker.

VI.
Intusschen waren in Suza de koninklijke vrouwen achter gebleven. In het koninklijke
paleis, dat te gelijker tijd een immense citadel was, maar tevens ook eene
aaneenschakeling van hoven, portieken, tuinen, zalen, terrassen, waren de koninklijke
vrouwen, met vele bijvrouwen, achter gebleven. Zij waren zeer velen: te zamen
rondom de koningin, Amestris, rondom de vier koningin-weduwen van Xerxes'
onvergetelijken vader, Dareios, rondom de jongere prinsessen, waren de bijvrouwen
en de slavinnen vele duizenden. De opperste der eunuchen wist het aantal precies,
de Historie vermeldt het niet.
Het was in het voorjaar en van uit de tuinen woei, vermengd met een zoeten,
zwoelen wazem van gelei-inmaak, de geur van de rozen, der Perzische rozen, der
groote roze, de geur van tienduizenden rozen, binnen door de portieken en tot in de
groote, open, veelzuilige zaal, waar de koningin Amestris, met de vier
koningin-weduwen, met de prinsessen zich ophield. Zij zaten allen in het rond,
gehurkt op vierkante divans. De koningin Amestris, met hare slavinnen, weefde aan
het weefgetouw, dat voor haar de glinsterende draden spande van den mantel, dien
Amestris Xerxes weefde... Over de koningin zat de oudste koningin-weduwe; dat
was Atossa. Een bijna huiverende eerbied was om haar heen, ten minste zoo lang
Atossa onder hare neêr gezonken oogleden loerde door het vrouwenvertrek omrond.
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Zij was zestig jaar en een Perzische koningin-weduwe van zestig jaar is oud. Atossa
was de dochter van Kyros: dit alleen was reeds iets zeer eerbiedwekkends. Atossa
had geheel den opbloei van het Perzische rijk mede gemaakt: dit was eerbiedwekkend
niet alleen maar historiesch eerbiedwekkend. Atossa had drie Perzische koningen
tot man gehad: alles wat sedert meer dan een halve eeuw in het paleis te Suza gebeurd
was, had zij mede gemaakt; dit was niet alleen eerbied- maar huiverwekkend. Alle
intrigue, alle moord, alle geheimenis had zij geweten en het scheen, als zij daar zat,
gehurkt op haar divan, over de wevende koningin Amestris, de oude, zwaar
amethyst-beringde handen onbewegelijk in den schoot, maar de orientalische oogen
geknepen links en rechts langs de zoomen van hare violette sluiers, dat zij spiedde
naar nóg meer paleismysterie, bevreesd, dat het nieuwste haar ontgaan zoû... Haar
eerste gemaal was Kambyses geweest, haar broeder, dien zij gehuwd had om de wet
van het koninklijke huis, die voorschreef, dat de Koning zijne zuster tot koningin
verhief aan zijne zijde. En toen Kambyses was omgekomen, toen... had zij... volgens
de zede, dat de overwinnende Koning alle de vrouwen zijns voorgangers trouwt, den
Valschen Smerdis getrouwd! Dàt was een interessante tijd geweest, voor alle de
vrouwen toen in het paleis: den tijd van den Valschen Smerdis, de Magier, die zich
uit gaf voor Kambyses' broeder Smerdis, voor Smerdis, die Kambyses had doen
vermoorden! En toen Dareios met de anderen, toen de Zeven Perzen den Valschen
Smerdis hadden ontmaskerd, was Atossa de gemalin van den laatsten overwinnaar
geworden, van Dareios en nù was zij de koningin-moeder, de moeder van Xerxes,
Koning der Koningen... En loerde zij rondom of, in den kring der koninklijke
vrouwen, iets van intrigue en geheimenis zich af spon, dat haar ontging omdat zij
oud werd...
Achter de wevende koningin - er dreef een eindeloos gemurmel van
vrouwestemmen in het rond - fluisterde eene slavin tot een andere, zij beiden bezig
met op een spoel het goudgaren voor de koningin te winden:
- Er is een voorspelling, dat Atossa...
- Wat? vroeg de andere.
- Door den Koning zal worden opgegeten...
- Brr! huiverde de slavin en beiden giechelden na.
Maar Atossa had haar naam hooren sissen.
- Wat zegt daar die feeks? riep zij, met schrille, nijdige stem.
- Wie, Dochter van Kyros, Moeder van Xerxes, allerhoogste
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Moederlijkheid? vroeg Amestris ter zij van haar weefgetouw uitkijkende naar de
oude Atossa.
- Daar achter jou, die Sidonische meid en waarom giechelen zij beiden?
- Om niets, Allerhoogste, kalmeerde Amestris en weefde weêr voort; het zijn
kinderen, ze lachen als er een vlieg danst om haar neus.
- Hier, allebei! beval Atossa.
En met-een greep zij een zweep, die voor hare knieën op den divan lag, een zweep
met amethysten handvat.
De Sidonische en de andere begonnen te grienen, maar Amestris snauwde en beval:
- Gauw, gauw!
Zij kropen, de twee slavinnen, over de middenleêgte der zaal naar den divan van
Atossa.
- Leelijkerts, lachbekken, luilakken! schold Atossa en hief de zweep en sloeg.
Hare bevende, oude hand trilde; zij raakte niet of slecht. De twee slavinnen kreten
echter jammerende op, vluchtten toen, de eene links, de andere rechts, in rythmische
sierlijkheid als van een ballet, weêr achter de koningin.
- Windt de purperen zij, beval Amestris ontevreden.
De slavinnen wonden weêr en giechelden, achter Amestris en het weefgetouw
zich onzichtbaar makende.
Links van Atossa hurkte op een divan Artystona en rechts hurkten op twee andere
divans, Faidyma en Parmys. Het waren de drie andere koningin-weduwen, vrouwen
van Dareios, Xerxes' onvergetelijken vader. Zij zaten met om zich heen hare slavinnen
en een stoet van waschvrouwen bracht juist op dit oogenblik binnen tal van korven,
waarin de sluiers van de koninginnen en prinsessen en hare zakdoeken. Naast Parmys
zat Artaynta, de jeugdige, zeer schoone dochter van des konings halven broeder
Masistes, en naast Artystona zat Artazostra, Xerxes' zuster - maar geen dochter van
Atossa - de vrouw van Mardonios, Xerxes' neef.
De vrouwen, die de wasch binnen brachten, wisten niet precies alle
familiebetrekkingen onderling van de koninginnen en prinsessen met den Koning
en diens broeders en neven. Deze waren ook zóó ingewikkeld en moeilijk te onthouden
- omdat broeders met zusters, neven met nichten en alle hunne kinderen elkander
huwden aan het Perzische hof - dat zij voor niemand dan voor de belanghebbenden
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zelve ooit waren te onthouden. Niemand anders onder het Perzische volk deed er
ook moeite toe en de schrijver dezer Annalen raadt ook niemand aan er nog moeite
voor te doen.
De slavinnen brachten een grooten korf voor den divan van Atossa.
Atossa loerde in den korf...
En hare eigene slavinnen haalden met voorzichtige vingers de gevouwen en
gestreken sluiers er uit en telden ze, terwijl Atossa zelve de waschlijst las:
- Zeven violette sluiers van Egyptische byssos, met goud gestikten zoom, las
Atossa voor.
- Hier zijn ze, Allerhoogste, toonde Baktra - dat was de opperste slavin, uit Baktrie
zij - de sluiers...
- Drie maal zeven,... ging Atossa voort.
Ook voor de andere koninklijke vrouwen, ook voor de koningin, brachten slavinnen
de korven en zochten voor hare meesteressen de sluiers en zakdoeken uit, terwijl de
meesteressen, gehurkt, van de respectievelijke waschlijsten oplazen...
- Dochter van Kyros, zeide Artystona, die hurkte naast Atossa, maar op eigen
divan; is deze zakdoek niet gemerkt met uw koninklijke A?
En zij bood zelve een zakdoek aan de koningin-moeder:
Deze reikte naar den zakdoek: onder den reizenden zakdoek reikten vele
slavinnen-handen om den zakdoek de reis van koninginnehand tot koninginnehand
te vergemakkelijken, maar het was met noodig. Atossa had den zakdoek gegrepen
en bezag dien.
- Inderdaad, Artystona, grijnsgrimlachte zij nijdig beminnelijk. Maar àltijd die
vergissingen...
En de zweep verhief zich en klakkerde door de lucht.
De slavinnen krompen rythmiesch de ruggen en kropen in één... Atossa legde de
zweep neêr, plots gekalmeerd.
- Zeven maal zeven sluiers van lijnwaad, voor de nacht, las zij voor.
- Het is ook lastig, voor de waschvrouwen, met al die A's! zeide Artystona.
Zij was zacht en beminnelijk, zij was Dareios' liefste vrouw geweest, vierde in
rang; zij was zéer schoon geweest; hij had haar, nog maagd, gehuwd. Hij had haar
een gouden beeld gesticht en haar zoon was Gobryas en Gobryas was de vader van
Mardonios en haar andere zoon was Arsames en Mardonios was dus de neef van
Xerxes en had
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hem tot den oorlog aangezet en Arsames was, als Mardonios, veldheer en hij voerde
de Ethiopiërs aan. En Mardonios was gehuwd met Xerxes' zuster Artazostra, die zat,
op haar divan, naast Artystona en was dus hare aangetrouwde kleindochter.
- Grootmoederlijkheid, zeide Artazostra - zij geleek, hoewel aangetrouwd, hare
grootmoeder, die, hoewel slechts veertig, niet jong meer was: een Perzische
koningin-weduwe is nooit jong - en alle de vorstinnen geleken min of meer op elkaâr
-; hier zijn drie zakdoeken van purper van Tyr, en ze zijn met uw grootmoederlijke
A gemerkt...
Artystona, eenmaal Dareios' liefste vrouw, nam allerbeminnelijkst de zakdoeken
aan uit de reikende handen harer kleindochter. De slavinnen, onder de zakdoeken,
schetsten bewegingen van overbodige hulp.
- Wie heeft éen sluier van mij, met een zon er midden op geborduurd? riep de
koningin Amestris verstoord, in het rond.
- Heilig! riepen alle de slavinnen en bogen of vielen ter aarde, want het woord
‘zon’ was heilig.
- Ik, vorstelijke tante Amestris! riep de jeugdige Artaynta en zij verliet haar divan
en bracht zelve, met hare slavinnetjes als navolgende, navliegende vogeltjes, den
zonnesluier aan de koningin.
- Ik merk alléen met mijn zon... riep Amestris.
- Heilig! murmelden de slavinnen: het was als bijengegons in den rozengeur.
- En nóg zijn er altijd vergissingen! ging Amestris door. Artaynta, deze zakdoeken
zijn met jou A'tje gemerkt...
- Ja, vorstelijke tante! beâamde Artaynta en nam het stapeltje aan.
Amestris bekeek haar aandachtig.
- Je wordt mooi, meisje, zei de koningin wat scherp. Je moet niet te mooi worden.
- Neen, vorstelijke tante, lachte Artaynta, die niet begreep; en moeder is mooier
dan ik.
- Waarom is je moeder hier niet? vroeg de koningin.
- Ze maakt rozenbottels in, vorstelijke tante.
- Oh! lachte verlekkerd Amestris.
Intusschen zaten Faidyma en Parmys, de twee andere weduwen van Dareios,
tweede en derde in rang, rustig hare zakdoeken en sluiers te tellen: er waren geene
vergissingen onder: zij merkten met P en F.
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Parmys was de dochter van Smerdis, Kambyses' breeder, dien hij had doen
vermoorden en Faidyma... Faidyma, de oudste zuster van koningin Amestris, had
als Atossa den Valschen Smerdis moeten trouwen en zij deed niets liever dan het
verhaal van den Valschen Smerdis vertellen, hoewel iedereen aan het hof het van
buiten kende. Waarom dan ook Amestris, de koningin, die het prettig vond Faidyma
te plagen en zóo populair te zijn tusschen alle de mindere vrouwen en alle de
slavinnen, nu zij even moê van haar weven was - de wasch werd weg gebracht - uit
riep met honigzoet lokkende stem:
- Liefste zuster, vorstelijke Faidyma, oudste zuster, vertel toch eens, bid ik u: hoé
is het eigenlijk ontdekt, dat de Valsche Smerdis niet Smerdis was maar een arglistige
Magier?? Ik bid u, oudste dochter van Otanes, die mijn vader is, liefste zuster, vertel
ons toch eens duidelijk: hoe is eigenlijk dat toch gebeurd?
En de koningin Amestris wenkte naar de buitengalerijen, ter zijde van haar divan.
Daar zaten en zwermden honderden bijvrouwen en honderden slavinnen omringden
haar. Zij weefden, zij sponnen, zij borduurden, zij maakten rozenbottels in. Maar
zoodra zij niet bespeurden, dat de koningin Amestris hare zuster, Faidyma, verlokte
om weêr het overbekende verhaal te doen, of zij zwermden van alle zijden toe en het
was, achter het weefgetouw tot aan de divans van Artazostra en Artaynta een gekrioel
van Perzische, Baktrische, Kaspische vrouwekoppen en -kopjes: amberbleeke,
theeroosgele gezichten en gezichtjes; blauwzwarte, ondeugende oogen onder zwart
aangestreken brauwebogen, stil lachende spottende neusjes en mondjes, zich
verdringende ontelbare naast elkaâr. En zelfs de drie andere koningin-weduwen Parmys, de dochter van den echten Smerdis, Artystona, de liefste vrouw van Dareios
en Atossa, de eerbied- en huiverwekkende, gluurden en loerden met stil genot naar
hare mede-weduwe, die weêr het verhaal ging doen.
Faidyma begon:
- Heb ik u dat dan niet verteld? Wel, kom dan, ik wil het gaarne doen. Ik, dochter
van Otanes, was eene der vrouwen van Kambyses, met Atossa, niet waar, dochter
van Kyros?
Atossa knikte zoetsappig toestemmend. Zij genoot wel mede, dat Faidyma er weêr
in liep, om voor de honderdste maal het verhaal te doen en hoewel Faidyma jonger
was dan zij, oude vrouw, vond zij Faidyma werkelijk half kindsch. Zij zelve was het
heelemaal niet;
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zij voelde alleen, dat men hàar niet meer inwijdde in de níeuwe paleisintrigues en
dat kon zij niet uitstaan. Maar de oude paleisintrigues, ja, die had zij allemaal mede
beleefd en ondanks zichzelve, met hare loerende oogen en nijdig grimlachenden
mond, hoorde de dochter van Kyros toe.
- Toen Kambyses naar Egypte toog, om het te veroveren... zeurde Faidyma met
lijzige stem.
En zij onderbrak zichzelve:
- Hij was dól, hij was half krankzinnig... Hij was wel dol, niet waar, dochter van
Kyros?
- Mijn broeder was niet altijd toerekenbaar, mummelde Atossa, die, trots die grap,
toch het Verleden voor zich zag rijzen.
- Ja, hij was dol, ging Faidyma voort; want in Memfis heeft hij den Apis uitgelachen
en gestoken met zijn dolk, omdat hij beweerde, dat een god nooit een jonge stier kon
zijn.
- Hij is gestraft er voor door de goden, mummelde, haars ondanks, Parmys, de
derde koningin-weduwe. Op de zelfde plaats, waar hij Apis verwondde, ontviel hem
de scheê van zijn zwaard en wondde hij zich doodelijk zijn dij...
- Het was te Ekbatana, mummelde Atossa; en het orakel had hem voorspeld, dat
hij te Ekbatana zoû sterven. Maar hij dacht zich Ekbatana in Medie, de stad met de
zeven muren, waar hij zijn schatten had achter gelaten; hij dacht er te sterven aan
het eind zijner dagen... Hij stierf in Ekbatana in Syrie...
Zij mummelde het onhoorbaar. De dringende vrouwen achter Amestris en haar
weefgetouw luisterden in giechel-onderdrukte verkneukeling naar Faidyma; om
Atossa, zoo sinister en loerend, zouden zij nooit durven giechelen.
- Nu dan, begon Faidyma weêr; toen Kambyses naar Egypte toog, om het te
veroveren... toen kwam de Magiër Patizithes, die in Suza zijn goederen beheerde,
op het denkbeeld zijn broêr, die ook Smerdis heette als uw vader, Parmys, gij, dochter
van Smerdis...
En Faidyma knikte naar den divan, waar Parmys hurkte in lakonieke houding.
- Ja, mijn vader, Smerdis, dien Kambyses vermoorden liet door Prexaspes, omdat
hij van hem gedroomd had, dat hij troonde op zijn eigen troon en dat zijn hoofd reikte
tot den hemel... herinnerde zich Parmys.
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- Het is hier gebeurd, mummelde Atossa; hier, in het Vrouwenvertrek...
En zij zag voor zich het oude Verleden...
- Toen kwam die Patizithes op het denkbeeld, zeurde Faidyma door; zijn broêr,
die bij toeval óok Smerdis heette en zoo leek op Kambyses' broêr...
De bijvrouwen achter Amestris en de slavinnen achter de bijvrouwen en Amestris
achter het weefgetouw begonnen te krimpen en te kruipen van den giechel en lach.
- Uit te roepen als koning, in Kambyses' plaats... Kambyses was toch zoo ver...
En Smerdis, Patizithes' broêr, heette Smerdis als Kambyses' broer en leek zoo veel
op hem... Alleen, hij had geen ooren, die had Kyros, uw groote vader, o Atossa, hem
laten afsnijden voor een vergrijp... ja, ik weet heusch niet meer welk vergrijp...
- Arme Faidyma, zeide, ter andere zij van Atossa, tot hare kleindochter Artazostra,
Artystona, de liefste vrouw in der tijd van Dareios; zij weet nooit voor welk vergrijp
het was... Maar ze moesten zich niet om haar zoo vroolijk maken, Amestris en al de
bijvrouwen...
Artazostra echter en de jeugdige Artaynta over haar, wisselden vroolijk blikkende
verstandhoudingen en guitige oogtintelingen en mondtrillingen, omdat Faidyma weer
het verhaal deed...
- Maar toen de Valsche Smerdis, ging Faidyma onverstoorbaar voort; zich nóoit
zien liet aan de grooten des lands en altijd hier in het paleis verborgen bleef, kwam
er achterdocht... En toen was het mijn vader Otanes, die het eerst begon te
vermoeden...
Faidyma onderbrak zich, om te snoepen van de ingemaakte rozebottels, die hielden
slavinnen, om ter keuring te doen proeven, op groote, ronde, matten bladen aan de
koninginnen en de prinsessen voor.
- ... Die het eerst begon te vermoeden, vervolgde Faidyma, kauwende op de
rozebottels; dat die zich noemende Smerdis een bedrieger was. En toen deed vader
mij naar den Smerdis vragen, met wien ik sliep, op mijn beurt, niet waar Atossa, als
gij niet met hem sliept of de andere vrouwen...
Atossa fronste siniester de brauwen. Uit nijdigheid en overgeblevene afgunst had
zij wel gaarne een snerpend antwoord gegeven, maar zij genoot stil in zich, met alle
de anderen, te veel van het feit, dat Faidyma weêr het verhaal deed. Zoetsappig
grijnsde zij dus toestemmend, terwijl haar loerende blik zocht te dringen dóor en ter
zij van het weefgetouw, om te weten of daar achter de koningin Amestris en de
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andere vrouwen nog iets anders uithaalden dan alleen spotten met Faidyma...
- Maar ik had nooit den echten Smerdis gezien, Kambyses' broêr en uw vader, o
Parmys...
- Ja, mijn vader, nijdigde Parmys terug; het was een schànde, dat hem Kambyses
vermoordde!
- T.. t.. t.. t..! zei Atossa hoog en imperieus. Kambyses was mijn broêr en mijn
gemaal, Parmys, vergeet dat niet, bid ik u!
Maar Amestris riep:
- Toe, oudste zuster, ga nu voort, lieve Faidyma; hoe ging het toen verder en wàt
deed ook weêr onze vader Otanes u vragen?
- Hij deed mij vragen of ik niet met de andere vrouwen, met u ook, Atossa, zoû
kunnen beraadslagen, maar ik zag u nooit - alle de vrouwen had de Valsche Smerdis
gescheiden in verschillende vertrekken...
Atossa herinnerde het zich: zij herinnerde, dat zij was als een gevangene geweest,
zij, de dochter van Kyros, zij, de zuster en gemalin van Kambyses; zij, die de Valsche
Smerdis na Kambyses' dood had genomen tot vrouw met geheel de overige harem;
zij herinnerde zich ook de geheime boodschappers van Otanes en hunne listen maar
ook de onmogelijkheid voor de opgesloten vrouwen elkander te bereiken, trots alle
geintrigeer der bijvrouwen en slavinnen...
- En toen, zeide Faidyma...
- Nu komt het, verkneukelde Amestris zich.
- Nu komt het, giechelden de vrouwen achter haar.
- Tóen beval mij mijn vader, door den geheimen boodschapper mij te verzekeren
of de Smerdis wel ooren had, want de heusche Smerdis had ooren maar de valsche
Smerdis had er geen; Kyros had ze hem laten afsnijden, ik weet heusch niet, voor
welk vergrijp..
Op de divans en achter de divans en achter het weefgetouw grinnikte het en
giechelde het.
- Het was héel gevaarlijk voor mij, ging onverstoorbaar Faidyma voort; om mij
te overtuigen of de Smerdis ooren had. Maar ik heb het gedaan, om te weten of de
Smerdis wel Smerdis was. Eens, toen ik weder zijn bed had gedeeld...
Al de vrouwen schoven geheimzinnig nader als om van Faidyma's lippen de
belangvolle woorden op te vangen.
- ... Sliep de Smerdis na de liefde in...
- En toen, o zuster?
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- En toen, o Faidyma?
- En toen, toen, vorstelijke Faidyma? riepen de bijvrouwen, de koningin...
- Toen tastte ik uit...
Faidyma's handen tastten uit.
- En toen voelde ik... voelde ik... dat de Smerdis... onder zijn lange haren... géen
ooren had...
Een uitbarstend vrouwengelach...
Maar dadelijk verstomd...
- Wat is er? vroeg Faidyma verbaasd.
- Niets, oudste zuster, zei Amestris; een van de slavinnen, hier achter, is in de
kokende marmelade gevallen.
- Het is een schande, zei Atossa, ontstemd over het te luide gelach. Waar is ze,
Amestris? Ik wil haar zien, ik wil haar hebben, hiér!
Amestris gaf snel een bevel.
- Brengt haar hier, gauw! riep Atossa.
Het duurde nog slechts enkele oogenblikken. Buiten, in de portiek, waar de vrouwen
bezig waren met hare cosmetieken, oliën, confituren hadden er een paar snel een
groote, koperen ketel uitgestort over een slavin, die zij altijd treiterden. De slavin
gaf een gil, om de lauwe, zoete brei, die droop over haar hoofd en leden. Maar de
andere vrouwen duwden haar binnen.
- Hier is zij, Allerhoogste! riepen de vrouwen en duwden de rood-overdropen
slavin voor Atossa.
De zweep klakkerde door de lucht; de geeselende riemen striemden.
- Moet jij de marmelade bederven? krijschte Atossa en sloeg en sloeg. Aan het
kruis, met die stommeling!
De vrouwen duwden de schreeuwende, tegenstrevende slavin de zaal door...
De opperste der eunuchen, Ogoas, verscheen aan de poort der zaal, tusschen de
divans van Amestris en Artazostra.
- Koninginnen van Perzie! schrilde zijn stem. Er zijn boodschappers uit Kelainai,
van den Koning der Koningen en van de Prinsen der Perzen. Aanschouwt hier den
koerier!
En hij wees op een korf, dien torsten twee andere eunuchen.
Het was de Koninklijke Post. Met ceremonie van eunuchen, die kropen, werden
aan Atossa en aan Amestris, groote briefrollen en tabletten, goud verzegeld, van
Xerxes overhandigd, ook van Masistes,
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Atossa's tweeden zoon en Amestris' oom, ook van vele neven, achterneven en
kleinzonen, die allen bevel voerden in het Perzische leger; aan Artystona wastafelen
van hare kleinzonen Mardonios en Arsames - de laatste veldheer over de Ethiopische
troepen - aan Parmys, van haar zoon Ariomardes, die bevel voerde over de Moschen;
aan Artazostra van haar gemaal, Mardonios; aan Artaynta van haar vader, Masistes.
Hare moeder, Artaxixa, kwam, van de inmaak in de portiek, kijken welke brieven
er waren voor haar en ook Faidyma kreeg een brief van haar vader, Otanes.
- Is er geen brief van Otanes voor mij, zijne dochter en de koningin? vroeg Amestris
verbolgen.
De eunuchen, tusschen alle de brieven, die zij, kruipende van eerbied over het
leêge mozaiek tusschen den cirkel der divans, uitzochten en overreikten, vonden den
brief van Otanes aan zijne dochter, de koningin.
Het was een groote ontroering. De koninginnen en prinsessen braken de zegels
los en de bijvrouwen en de slavinnen verdrongen zich achter haar, tuk op nieuws.
Atossa begon een zin voor te lezen uit den brief van Xerxes, hare bijziende oogen
nijpende achter een geslepen beryl, die was haar bril maar slechts voor één oog: zij
kneep het andere heelemaal dicht:
- Allerhoogste, vorstelijke moeder, dochter van Kyros, gemalin van mijn
onvergetelijken vader Dareios, las Atossa voor; op het punt den schipbrug over den
Hellespont over te trekken met onze machtige legers, deel ik, uw zoon, Koning der
Koningen, u mede, dat ik gebrek heb aan bijvrouwen en mindere bedgenooten, van
wie ons slechts een beperkt aantal hebben gevolgd...
- De Koning schrijft mij het zelfde! riep Amestris, de koningin.
En het kwam uit, in geroep van stemmen om aandacht, dat alle de Perzische
veldheeren - hare zonen, broeders, neven, ooms, kleinzonen en achterneven - schreven
aan de vier koningin-weduwen en aan de koningin, dat zij niet voldoende bijvrouwen
en bedgenooten in het leger hadden meê genomen om den Hellespont over te trekken.
Zij schreven dit uit diplomatie. Xerxes schreef het niet alleen aan Amestris, Masistes
schreef het aan Artaxixa, Ariomardes schreef het aan Parmys; de mannen schreven
het allen hun moeders en vrouwen. Want indien zij alleen aan den oppereunuch
hadden bevolen hun bijvrouwen en bedgenooten te zenden vóor zij Sardes verlieten
en den Hellespont overstaken, zoû ongetwijfeld een oproer en vrouwenoorlog
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zijn uitgebroken onder de koninginnen en de prinsessen; nu de Koning en de prinsen
aan deze allen meêdeeling deden van het geval en zelfs haar overlieten welke
bijvrouwen en bedgenooten zij den eunuch aanbevalen te zenden uit de duizenden
vrouwen van het paleis te Suza, nu waren de vorstelijke vrouwen gevleid en
ontwapend, hoewel Artaxixa, de zeer mooie moeder van Artaynta, den tip van haar
neus rood gefardeerd door de marmelade, wier zoetheid zij, inmakende, had gewikt
en gewogen, uit riep:
- Mijn Masistes heeft nooit bedgenooten genoeg! O Artaynta, mijn dochter, welk
een onverzadelijke vader heeft de Zon je gegeven!
- Heilig! riepen de vrouwen.
- En mij, welk een man! Kind, ga nu naar den inmaak! Is dat maar luì hurken op
divan zonder je moeder met de rozengelei te helpen?
En zij trok Artaynta den divan af en zette er zichzelve op; Artaynta pruilde, maar
was beeldrig mooi; zij verdween pruilende in den portiek; het stoomde naar binnen
van rozengeur en zoeten stoofwazem...
Amestris gebood het weefgetouw weg te schuiven:
- Allerhoogste! riep zij eerbiedig Atossa toe. Vindt gij het goed te beraadslagen
onder elkaâr welke bijvrouwen en bedgenooten wij kiezen zullen om naar Sardes te
zenden voor onze mannen en zonen en neven?
- Roep Ogoas dan midden in den kring.
De koningin wenkte den oppereunuch binnen den kring.
De oppereunuch, achter zich, wenkte nog veertien andere eunuchen, den kring in,
als hem toekomend gevolg.
Atossa en Amestris zonden alle bijvrouwen en slavinnen weg.
Die bleven tóch gluren en luisteren achter de zuilen der portieken.
De divans, met de vrouwen er op, werden dichter bij elkaâr geschoven. De
beraadslaging begon.

VII.
Twee dagreizen van Sardes, waar dien geheelen winter Xerxes en de veldheeren
hadden vertoefd, wachtende, dat de Athos zoû zijn doorboord en de schipbrug over
den Hellespont voltooid, verdeelt zich de heirweg in tweeën; de eene weg, links,
leidt in Karie, de andere geleidt naar Sardes zelve, hoofdstad van Lydië.
De weg naar Sardes gaat over een brug den Maiandros over en langs
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de stad Kallatebos. Daar weligt vooral de honigindustrie; de confiseurs trekken er
uit koren en myrica of tamariskvruchten een honig, zeer fijn en geurig.
Een karavaan van muildieren, beladen met myrica-honig in groote potten en
martevanen, was op weg naar Sardes, toen zij langs een immensen plataan kwam.
De plataan had reeds zijne nieuwe bladeren ontplooid, die goudig groen als uitgeknipt
afstaken tegen de zoelblauwe voorjaarslucht. En met een boozen stap marcheerde
een Onsterfelijke, een reus van een kerel, langs den plataanboom over den weg heen
en weêr.
De Onsterfelijken waren het keurkorps van de lijfgarde des Konings der Koningen.
De Onsterielijken, onder bevel van Hydarnes, zoon van Hydarnes, waren tien-duizend,
keurkrijgsknechten, prachtkerels, prachtiglijk uitgerust en zij werden genaamd de
Onsterfelijken omdat zij nooit meer en nooit minder telden dan tien-duizend:
sneuvelde er een of werd er een ziek, dan werd zijn plaats dadelijk ingenomen door
een aspirant-Onsterfelijke.
De Onsterfelijke, woedend, marcheerde langs den immensen plataanboom, toen
de honigkaravaan langzaam langs den stoffigen weg aanbengelde. Er was het zandige,
rotsige landschap, er waren de blauwe bergen verglooiende in de verte, de blauwe
lucht alom en dan, aan den heirweg, de immense plataan. En er was de woedend op
en neêr marcheerende Onsterfelijke.
- Hei! riep de Onsterfelijke tot den aanvoerder der karavaan. Waarheen?
- Naar Sardes! zei de aanvoerder. Naar het Leger! Naar het Hof! Naar den Koning!
Met myrica-honig. Staat hier nog altijd een Onsterfelijke bij den plataan?!
- Ik weet niet of hier altijd een Onsterfelijke staat bij den plataan, raasde woedend
de garde-soldaat terug; maar ik weet wel, dat ik, Onsterfelijke, hier al dag en nacht
en dag sta, bij den plataan, en dat ze mij vergeten af te lossen! Zijn ze gek in Sardes
geworden? Vergeten ze me heelemaal? Ik ben doodmoê, ik heb niets gegeten sedert
al drie uren, ik versmacht van dorst, van nacht ben ik van uitputting tegen den plataan
aan in slaap gedonderd! Ik geef er de brui van, bij Ahriman en alle duivels! Vervloekte
plataan, vervloekte plataan!
En hij balde zijn vuist tegen den plataan. De plataan bleef oppermachtig schoon
en sterk zijn gezilverden stam verheffen, zijn zware takken breiden, zijn nieuwe
bladeren ontplooien. Toen Xerxes, op weg
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naar Sardes, den plataan was voorbij getrokken, had hij hem zeer bewonderd, hem
een koning onder de boomen genoemd en hem als een koninklijken broeder omhelsd.
Want in Xerxes waren soms vreemde, artistiek-achtige aandoeningen en
verteederingen en door de schoonheid van den plataan was Xerxes verteederd
geworden en aangedaan. Hij had daarop den plataan met ketenen en braceletten doen
omhangen, ketenen om den stam, braceletten om de takken en hij had een
Onsterfelijke op schildwacht bij den plataan gelaten. De schildwacht, dien geheelen
winter, was iederen dag uit Sardes afgelost: dat was nog een heele marsch van Sardes
naar den plataan. Maar deze Onsterfelijke scheen vergeten te zijn. Een herberg was
er niet in de buurt: er was alleen de witte, stoffige, eindelooze weg, de blauwe
berggolving in de verte, de blauwe lucht alom over het rotsige landschap en er was
de plataan, omcirkeld met de ketenen en de armbanden.
En er was de razende Onsterfelijke.
- Ik geef er de brui van! herhaalde hij. Honigkaravaanvoerder, ik ga met je meê.
- En de armbanden? En de ketenen? riep de aanvoerder.
De Onsterfelijke vloekte.
- Ze zijn in Sardes alles van den plataan vergeten! riep hij. Ik haal de ketenen en
de armbanden af van den boom!
- Ben je dól geworden, Onsterfelijke! riep de aanvoerder, hevig verschrikt. Aan
het kruis zal je geklonken worden!
Ook de muilezeldrijvers riepen het uit van afgrijzen. Maar de Onsterfelijke was
als bezeten. Hij rukte om den stam de ketenen los en slingerde zich op een lagen tak,
om diens armband los te wrikken.
De aanvoerder en de muilezeldrijvers zagen hem met ontzetting aan. Boven, in
den plataan, was de Onsterfelijke geklommen en wrikte de armbanden om de takken
los.
- Pak aan! riep hij en smeet de versierselen en orde-teekens omlaag.
Hij klom naar beneden. Hij wakkelde van vermoeienis. Hij verzamelde de gouden
dingen.
- Hier, zeide hij en duwde den aanvoerder een armband toe. Die is voor jou. En
deze twee zijn voor je muilezeldrijvers. En de rest is voor mij. Neem mij meê tusschen
je potten en martevanen myrica-honig!
De muilezeldrijvers hielpen den prachtkerel een kar te bestijgen. De Onsterfelijke
rolde met zijn reuzeleden tusschen de groote marte-
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vanen heel ongemakkelijk bijna in zwijm. Maar vóor met veel geklak van zweepen
en luide commentaar van muilezeldrijvers en karavaan-aanvoerder, de karavaan zich
bengelend, slenterend, in beweging zette, balde de Onsterfelijke naar den plataan de
vuist en schreeuwde hem toe:
- Vervloekte plataan! Vervloekte plataan!
De plataan antwoordde niet. Onverschillig ontdaan te zijn van zijne ordeteekenen,
hem door den Koning der Koningen geschonken, hief hij oppermachtig schoon en
sterk zijn breed bladerende kruin in de blauwe lucht, onontroerd.

VIII.
Van uit Sardes zond Xerxes herauten naar alle streken van Griekenland, behalve naar
Athene en Lakedaimonië, om ‘aarde en water’ te vragen, herauten naar alle steden
om te bevelen dat men proviand zoû bewaren en maal zoû bereiden, zoo de Koning
der Koningen met zijne legers verscheen. ‘Aarde en water’ waren in der tijd aan
Dareios geweigerd, Xerxes' onvergetelijken vader.
Intusschen werkten duizenden genie-soldaten aan den schipbrug over den
Hellespont, tusschen Abydos en Sestos. De zeeëngte was daar zeer nauw, een breede
rivier gelijk tusschen ruwe, rotsige oevers, niet meer dan zeven stadiën breed en de
Egyptenaren bonden er de schepen onderling met kabeltouwen van byblos-schors
maar de Foinikiërs, de kundige werklui, gaven de voorkeur aan kabeltouwen van
vlas.
Een hevige storm, die meerdere dagen duurde, raasde over zee en land, verbrak
zoowel kabeltouwen van byblos-schors als kabeltouwen van vlas en verpletterde de
schepen tegen elkander.
Toen bedaarde de storm, als bevredigd en de zee werd zoo kalm als een meer en
de Hellespont, tusschen de rotsen, die blauwden, onder den hemel, die blauwde,
scheen niet meer dan een schuldelooze rivier, een idyllische vloed in Zuidelijke
voorjaarslucht.
De winden, even bevredigd als zij geweest waren toen zij Hero en Leandros hier
ter plaatse hadden doen sneven, verdrinkende Leandros zwemmende naar Hero's
toren en Hero zich van den toren stortende in zee, stuwden nauwlijks de kabbelende
golfjes voort.
Maar de Hellespont zoû worden gestraft.
De winden had Xerxes ook gaarne willen straffen. Maar zij woeien
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her en der, zij waren niet gemakkelijk te geeselen. Maar de Hellespont zoû worden
gegeeseld: Xerxes' beulen, tusschen de toestroomende soldaten, het toestroomende
volk, dat zìen wilde, geeselden den Hellespont en dienden den Hellespont driehonderd
geeselslagen toe. De brandmerkers brandmerkten de wateren met gloeiende ijzers.
Toen de ijzers sisten in de kabbelende golfjes van den Hellespont en de kabbelende
golfjes onder de geeselstriemen alleen even wat schuimelden en onverschillig voort
kabbelden, begon het volk te lachen maar Xerxes' onderofficieren keken boos om,
en barschten:
- Tuig!!
Toen lachte het volk niet meer. En een heraut met prachtig klinkende stem las
voor van een rol, dien hij open plooide:
- ‘Zoute wateren! Bittere wateren! Uw Meester straft u omdat gij hem hebt durven
weêrstreven en beleedigen. De Koning der Koningen Xerxes zal u goedschiks of
kwaadschiks overtrekken. En nooit zal iemand u offers brengen, want ge zijt een
bedriegelijke, zoute rivier!
De Hellespont murmelde, voort kabbelend, terug, dat hij geen rivier was maar een
zeeengte, wel héel nauw, maar de beulen verstonden den Hellespont niet. Zij sloegen
de architecten van de vernietigde schipbrug de hoofden af en andere architecten
beproefden hunne krachten aan een anderen schipbrug.
Die deden triremen aan elkaâr vast binden en vaartuigen van vijftig riemen: er
waren er driehonderd-zestig ter Westelijke en driehonderdveertien ter Oostelijke
zijde. De eerste vaartuigen wendden hun flank naar den Propontis; de andere, naar
de Aigeische zee, gaven meê met den stroom, zoodat de kabelen strakker rekten.
Ankers werden van de vaartuigen uitgegooid; dubbele kabelen, dit maal, langs
immense houten katrollen op machine's, aan de oevers opgesteld, verbonden de
booten; de kabelen van byblos-schors bij vieren gewrongen, de kabelen van vlas bij
tweeen gewrongen: de laatste waren de sterkste en wogen per elleboogslengte het
gewicht van een talent.
Toen de schepen vast aan elkander lagen gesnoerd, werden breede planken gezaagd
en geschaafd en op zware houten steunselen over de schepen, de kabelen strak
aan-gedraaid, gevoegd naast elkaâr. En bedekte men met zand het houten plankier.
En richtte ter weêrszijden heiningen op om de paarden en lastdieren niet te doen
schichtig worden op het gezicht van den niet altijd kabbelenden maar vaak hevig
stormenden Hellespont.
De Foinikiers waren trotsch op hun kabelen: die waren zoo mooi

Groot Nederland. Jaargang 16

267
en onbreekbaar! Maar de Egyptenaren beweerden, de hunne waren met minder.
De brug over den Hellespont lag klaar.
Ook de berg Athos was doorboord.
Het waren twee grootsche werken.
Aan Xerxes werd de uitslag gemeld.
En hij vertrok met zijn leger uit Sardes.
Terwijl hij op weg naar Abydos was, verduisterde de zon in een klare, wolklooze
lucht.
En werd het nacht midden op den dag.
De Perzen knielden neêr in de velden ter zijde der wegen en baden en riepen
Ormoezd en Mithra aan.
Xerxes vroeg verklaring van de zonsverduistering aan de hem verzellende Magiërs.
Zij zeiden hem, dat de Zon, hoewel Perzië's god, - de God der Perzen, - niet Perzie's
toekomst spelde maar Griekenlands toekomst en Griekenlands ondergang.
De Maan spelde Perzie's toekomst.
De zon lichtte op; het leger, eindeloos, stroomde dankbaar voort in het nog vale,
vage dagelicht...

IX.
Maar bij de eerste halte trok Pythios, de rijke Lydiër, die in Kelainai al zijn baar geld
den Koning der Koningen had geboden, Xerxes met groot gevolg en duizend
plichtplegingen te gemoet.
Xerxes ontving hem in het door de intendanten haastig behangen en gemeubeleerde
huis, waar hij die nacht zoû verblijven. En verzocht, met een minzamen glimlach
om blauwzwarten baard, Pythios toch te zeggen wat hij op het hart had, want hij
meende, dat de Lydiër hem weêr baar geld kwam bieden. Pythios, met nederig en
zedig doende arm- en handbewegingen, zette zich op den zetel over Xerxes, die,
waar hij verbleef, altijd een troon te zijner beschikking vond: verschillende tronen
reisden met Xerxes meê.
Pythios, aangemoedigd door den minzamen glimlach, zeide:
- O, groote Despoot, waag ik om een gunst te smeeken, U zoo licht mij te verleenen,
mij zoo weldadig, zoo die verleend mij wierd?
Vraag, glimlachte Xerxes, steeds nog denkende aan wederom baar geld, dat op
bloemrijk nederige wijze aangeboden zoû worden.
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En hij meende er, op bloemrijke maar niet nederige wijze, bij te moeten voegen:
- Want, Pythios, veel hebt gij mij geschonken maar rechtvaardig wil ik zijn als
mijn onvergetelijke vader Dareios, en ik wil u toestaan, wàt gij mij vraagt...
En Xerxes dacht: hij vraagt mij of ik zijn baar geld weêr wensch, een paar zilveren
talenten en vier-, of vijf-millioen gouden staters.
Pythios herademde. En hij zeide:
- Basileus, ik heb vijf zonen rondom mijne grijsheid. De krijgsverplichtingen
nopen hen u te vergezellen in den veldtocht naar Griekenland. Maar erbarm u over
mijn grijze haren. Gun mij mijn oudste; ontsla hem alleen, bid ik Uwe Koninklijkheid,
van krijgsverplichting. Duld, dat hij bij mij blijve om mijne goederen te beheeren en
neem de vier anderen met u...
De oude Pythios vouwde smeekend de handen, glimlachende om zijn grauwen
baard. Hij meende reeds zijn pleit te hebben gewonnen...
Maar Xerxes rees, razend van woede, op. Wat! Geen zilveren talenten of gouden
staters!!
- Aterling, die jij bent! riep Xerxes razend uit. Wat! Ik begeef mij naar Griekenland
met mijn jonge zonen, broeders, zwagers, neven en jij, die mijn slaaf bent, durft mij
spreken van jou zoon? Volgen hadt je mij moeten met heel je huisgezin, je vrouwen
en kinderen, alle je slaven, die alle de mijne zijn want wat behoort een mijner
onderdanen in het bizonder toe? Leer nu, dat de geest des menschen zetelt, hier, in
zijn oor!
En Xerxes, razend, wees in zijn oor.
- Als hij iets aangenaams hoort, raasde Xerxes voort, steeds wijzende in zijn oor;
verheugt hij zich en de vreugde verspreidt zich door heel zijn lichaam. Als hij iets
onaangenaams hoort - Xerxes' wijsvinger dreigde steeds zich het trommelvlies te
doorboren - wordt hij kwaad, nijdig. Ook al gedroeg jij je eerst naar mijn welbehagen,
je was toch nooit zoo mild als ik, een Koning, geweest zoû zijn?! Ik ben overtuigd,
dat je een zilveren talent verstopt hebt en wie weet hoeveel millioen gouden staters!
Toch wil ik, om mijn koninklijke dankbaarheid je te betoonen, je nìet met gestrengheid
behandelen. Eén zoon vraag je mij van de vijf? Ik gun je er vier, maar de vijfde en
de oudste en je liefling zal ik richten naar mijn welbehagen.
En Xerxes beval Pythios' oudsten zoon gevangen te nemen.
Hij werd den beulen overgegeven en in twee stukken gehakt.
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Aan iederen kant van den weg naar Abydos werd éen helft gelegd.
En Xerxes, met zijn leger, trok voort, dien volgenden morgen en de veldheeren
en de officieren en de onderofficieren en de soldaten schuinoogden links en rechts
naar de bloedige stukken romp...
Uren duurde de marsch der infanterie, het hoefgetrappel der cavalerie: witte wolken
stof warrelden op.
Na dèn noen kwam de oude Pythios, weeklagende.
En met hem vele oude verwanten en bejaarde vrienden, alle millionaire als hij.
Er was luid gejammer en de oude millionairs namen de twee stukken romp ter
weêrszij van den weg. En voegden ze samen op een baar, die zij overdekten met
saffraangeel kleed. De rijke grijsaards torsten de baar terug en fluisterden onder
elkander:
- Hadde Pythios alléen maar plichtmatige oorlogsschatting gegeven aan Xerxes,
den Koning der Koningen!
- Niet al zijn baar geld!
- Al zijn baar geld?!
- Bijna al zijn baar geld! Hadde hij gegeven niet méer dan wij hebben gegeven!
- Hij hadde van zijn oudsten zoon nog vreugde beleefd in lengte van dagen!
- Als wij van onze oudste zonen misschien nog beleven, zoo zij terug keeren met
Xerxes, overwinnaar!
En de oude millionairs, die alle hunne zonen hadden gegeven maar niet al hun
baar geld, torsten klagende de baar terug, naar de stad.

X.
Het leger stroomde van Sardes naar Abydos aan den Hellespont. Eerst kemelen,
dromedarissen, muilezelen: zij torsten kofferen en kisten: het was een eindelooze
karavaan. Dan volgden de troepen aller natiën, aan den Koning der Koningen
onderworpen; dat was meer dan de helft des legers en zij volgden met hunne
veldheeren, officieren en onderofficieren in bijna ordelooze massa's, die alleen de
klak kende zweepen hielden bijeen.
Dan was er een leêgte.
Er was een langdurige leêgte, dat zich legde het witte stof van den weg. Dan
volgden, statig stapvoets, duizend ruiters, keurkorps gekozen uit alle Perzische
onderdanen.
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Volgden duizend wapenknechten te voet, met pieken gewapend, punt ter aarde
gestrekt, in paradepas, keurkorps der infanterie
Volgden de Tien Heilige Paarden.
Zij waren de Nizaische Paarden; zij kwamen van de Vlakte van Niza in Medie;
daar zijn de prachtige stoeterijen, die bevatten honderd-vijftig-duizend paarden, de
edelste en grootste rossen ter wereld, wit of zwart, als sneeuw of git en wie ze zag
draven over de Vlakte van Niza, meende hij had de paarden der goden gezien,
zeepaarden of wolkepaarden, paarden van schuimende zee of van stormende wolken,
paarden met vuur blazende neusgaten, paarden met bliksemende oogen, paarden met
krommende nekken, flapperende manen, wapperende staarten. Wie de
honderd-vijftig-duizend paarden had draven gezien over de vlakte van Niza, had een
ongelooflijke schoonheid gezien: een levende oceaan, een eeuwig bewegelijke, neêr
gezonken hemel van wolken...
De Tien Heilige Paarden, prachtiglijk getuigd en bepluimd, waren uit deze paarden
gekozen. Zij volgden, geleid door edelboortige paltrenieren.
Volgde de Heilige Wagen van Zeus.
Die was leêg maar getrokken door tien blanke paarden en te voet liep de menner,
achter de paarden, want niemand mocht den wagen bestijgen: Zeus, onzichtbaar, de
Zeus der Perzen, dat is de God der Perzen, beklom soms den wagen, onzichtbaar.
Volgde Xerxes, op zijn strijdwagen, bespannen met twee paarden van Niza en zijn
wagenmenner ging te voet: hij was een broêr der koningin en heette Patiramfes, zoon
van Otanes.
Volgde de harmamax van Xerxes: zijn overdekt rijtuig, waarin hij zich strekte als
hij moede was van het trotsche staan in den wagen.
Volgden duizend piekeniers, maar de pieken met de punt naar boven, met gouden
appelen er op.
Volgden duizend ruiters, keurkorps cavalerie.
Volgden de tienduizend Onsterfelijken!
Alle deze ruiters en infanterie schitterden van vergulde helmen, smedig hunne
leden omgevende schubberustingen, arm- en beenstukken, groote schilden, bogen,
pieken en zwaarden. Het goud, als een glans, lag overal, zwaarder of lichter, op.
Duizend Onsterflijken hadden gouden granaatappelen op hunne pieken, de
negenduizend anderen zilveren en het goud en zilver was als een verblindende
kabbeling van glansen, boven en om de gehelmde koppen. Die kabbe-
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lende glans weêrspiegelde in de oogen, als in kleine, in de schilden als in groote
spiegels; om de neuzen der mannen liepen en wisselden weêrschijn en vegen van
goud en zilver en blauw, want de zon, uit zwoel azuren lucht, spiegelde overal neêr
en terug, op de granaatappelen en de appelen en in de schilden en aan de punten der
pieken. Als de paarden hinnikend steigerden, wapperden hunne witte of zwarte manen
als prachtige vlaggen feestelijk boven den glans uit.
Dan was er wederom een leêgte, twee stadiën lang.
En volgde de immense legertros, uren lang, ordeloos, onder de discipline der
klakkende zweepen en het gevloek der onderofficieren.
Tegen den namiddag verzwoelde zwaarder de lucht.
Het leger verliet Lydië en kwam in Mysië, trok de stad Karena door en langs
Atramyttion en Antandros, de oude, Pelasgische stad. Links liet het den Ida-berg en
dien avond marcheerde het door de Homerische dreven: in de verte rieden de
geletterde veldheeren Troja... Een jagende trots koortste door Xerxes' aderen; hij zag
langs de gordijnen van zijn harmamax uit of hij niet de beroemde ruinen bespeurde.
Hij zag niets dan de verglooiende berghellingen onder een zwarte, tragische lucht
van aanjagende wolken.
Halt werd gehouden. Aan deze flanken van den Ida zoû het leger, zeer moê van
den marsch, kampeeren.
Een meêdoogenloos onweêr barstte los in de zwarte nacht.
Het was, na de zonsverduistering, voor velen een zeer slecht teeken.
De bliksems, langs de opblikkerende pieken, aangetrokken door de massa metaal,
doodden die nacht tal van paarden en mannen.
Den volgenden avond kampeerde het leger aan de boorden van den Skamandros.
De soldaten hadden sedert Sardes ter nauwernood gedronken. De rivier, zelfs
regen-gezwollen, was ter nauwernood water genoeg voor de mannen en paarden en
lastdieren. Waar deze allen gedronken hadden, lieten zij niet meer dan modder na,
die droogde spoedig op en barstte in den weêr zwoelen, stekenden zonneschijn.
Xerxes ging de ruines bezoeken van Troja, het Pergamon van Priamos. Hij liet
zich rond leiden en citeerde de Ilias, in slecht Grieksch. Hij ontroerde zeer van
artistieke aandoening. Hij voelde zich nerveus, aan den vooravond zijner onderneming
hier, in deze atmosfeer, waar de Trojers vernietigd waren geworden en hunne stad
was in vlammen opgegaan. In de citadel van Troja was nog, als in de heroische tijden,
een tempel van Pallas Athena. Xerxes offerde er duizend buffelen

Groot Nederland. Jaargang 16

272
aan de godin: het vleesch at het leger op. De Magiers deden er plengingen ter eere
der Trojaansche helden.
Maar die nacht was er een oproer in het leger, toen weêr het on weêr uitbrak: vele
soldaten vluchtten in een panischen schrik.
Xerxes hoorde er niet van.
Met het ochtendkrieken toog het leger naar Abydos.

XI.
Het was een dag van stralenden zonneschijn. Op een heuvel, op hoog een marmeren
troon, uitstekende boven de vele zetels, waar zijne veldheeren zetelden, aanzag
Xerxes zijn leger en zijne vloot. De vloot vulde met hare triremen en langere schepen
den Hellespont voor zoo ver het oog ten Oosten en ten Westen weiden kon; het leger
bereidde zich voor den dubbelen schipbrug over te trekken en schitterde over de
stranden vóor de stad Abydos, in vierkante en langwerpige vakken van
schitterwisselenden glans, om de vonken, die de zon aan de schilden en speren en
helmen ontlokte. En het was van den marmeren troon af zulk een ontzagwekkend
schouwspel - het land, waarboven het leger bloeide en gloeide als met de eindelooze
akkers van zijn goud en zilver flitsende korenaren, die wapenen waren; het water,
dat goud blauw schubbelde en kabbelde en waarop de schitterende schepen wiegelden
als sierlijke monsterdieren met tal van uitgeslagen kriebelende pooten, die de licht
bewogene riemen waren - dat Xerxes' hart zwol van hoogmoed en trots en hij hoog
tot den hemel riep van dankbaarheid en geluk.
Maar zoodra hij zoo geroepen had, scheen een schrik om zijn eigene grootheid
hem hevig te bevangen en zijn jubel eindigde in een nerveuzen snik en
onweêrhoudbare tranen.
- Wat is er, o neef en Koning? vroeg oom Artabanos, die, hoe bejaard ook, tot hier
toe het leger vergezeld had. Ik meende, dat gij nauwlijks een oogenblik geleden
gejubeld tot de goden hadt van geluk en nu weent ge als een kind?!
Xerxes, op den troon, achter de ruggen zijner gezetene veldheeren, die revue
hielden, pakte oom zenuwachtig bij den arm en fluisterde hem in het oor:
- Als ik nadenk over de kortheid des menschelijken levens, mijn oom, zoû ik, als
een kind, kunnen weenen bij de gedachte, dat na honderd jaren niemand ook maar
zal bestaan van die honderdduizenden
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mannen, van mijn leger en van mijn vloot, en een bijna duizelig gevoel van leêgte
komt over mij!
Artabanos keek Xerxes aan: hij wist van diens zieleverteederingen en zwakten;
zij waren soms esthetiesch en soms wijsgeerig; zij toonden nog tal van andere
schakeeringen; de verteedering was dit maal niet esthetiesch, als zij om den
plataanboom geweest was; zij was dit maal bizonder wijsgeerig. En oom Artabanos,
die zelve wijsgeerig was aangelegd, meende in dien toon te moeten antwoorden,
vooral omdat hij, bijna angstig om zijne gedachte, Xerxes tegen zich aan voelde
dringen, zijn hand steeds geklampt om ooms arm:
- Wij ondervinden, zeide oom met weemoedig gebroken stem; in den loop onzer
levens treuriger dingen dan sterven is. Kort is het leven en toch, er zal geen man
onder die honderdduizenden daar voor ons zijn - en geen mensch op de wereld -, die
niet eens of meerdere malen zal gewenscht hebben te sterven. Alle verdrietelijkheden,
ziekten, smarten, teleurstellingen tellen de menschen te zwaar om het leven somwijlen
niet lang te doen schijnen, hoe kort het ook is.
- Ik heb soms ook verlangd te sterven! meende Xerxes te moeten zeggen, maar
hij herinnerde zich niet wanneer. Maar nu wil ik leven want dat alles daar - hij wees
op de nu in zonneschijn met schitterglans evolueerende troepen, op de onoverzienbare
vloot op het water - is mijn trots en is mijn geluk. Zeg mij, oom, nu de Droom u, zoo
duidelijk en onwederlegbaar als mij, heeft gedrongen, hebt gij toch niet kunnen
volharden in uw eerste weifelingen? Zoudt gij nóg mij den oorlog tegen Griekenland
kunnen ontraden? Spreek ronduit, bid ik u?
- Koning, zeide Artabanos; moge de Droom zoowel u als mij goed hebben geraden.
Maar toch nog, heden, op dit glorieuze oogenblik, ben ik bang voor twee dingen...
- Voor welke dingen? vroeg Xerxes, zeer onder den indruk dit maal, na de
wijsgeerige zieleverteedering.
- Voor het land...
- Voor het land?
- En voor het water.
- Verklaar u nader, mijn oom. Voor het land? Voor het water? Verwijt ge mijn
leger niet talrijk genoeg te zijn? Mijn vloot niet oppermachtig te zijn? Raadt ge
nieuwe lichtingen op te roepen? Méerdere schepen te bouwen?
De blauw-zwarte baard van Xerxes naderde bijna den grauw-
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zwarten baard van oom, terwijl de Koning, zittende, steeds Artabanos, die stond, den
arm hield omklemd.
- O Koning, zeide Artabanos; wie, die gezond verstand heeft zoû willen, dat ge
meerdere lichtingen opriept, dat ge meerdere schepen bouwdet? Zie toch die
wemelende soldaten, over de vlakte en stranden, zie toch die wemelende schepen
over die zee, die als een rivier is. Koning, ik vrees voor het land en het water maar
niet omdat uw leger te klein, niet omdat uw vloot minderwaardig zoû zijn. Zij zijn
beiden te groot, te groot! Dit is het uiterste van menschenmacht! Waar zult ge havens
vinden, ruim genoeg voor alle die duizenden vaartuigen zoo de Peloponezische
stormen dreigen! Waar zult ge koren vinden om alle die honderdduizenden mannen
te voeden! Ik vrees voor het land! Ik vrees voor het water! Koning, gij zult zijn over
geleverd aan de genade der lucht, waaruit de winden waaien, aan de genade der aarde,
waaruit het koren groeit. En gij hebt geen ruime havens aan Thrakie's en Makedonie's
kusten en al zijn orders overal in de door te trekken landen gegeven, er groéit daar
voor die honderdduizenden geen koren genoeg!
Xerxes antwoordde niet: hij was zeer bleek en weidde bijna angstig zijne oogen
in het rond over zijn onmetelijke macht.
- En zoo er koren groeit en zoo de winden gunstig zijn, ging Artabanos door; zult
ge, Koning, onverzadigbaar worden! Ge zult verder en verder willen, geheel Europa
willen bezitten, alles wat daar heel ver ligt in het geheim van het ongewetene Westen.
En uw eerzuchten zullen onomvatbaar worden!
- Het is mogelijk, zeide Xerxes, zacht, in zijn baard.
Toen was het of plotseling de zielsverteedering en dier nastemming gedaan was.
Zijne oogen, die steeds hadden rond geweid, voelden zich overvuld met het vizioen
van een nog nimmer gewezene macht. Azië was hem, Europa zoû hem zijn. De aarde
was hem, de hemel zoû hem zijn. De winden zouden hem zijn en gehoorzamen aan
de strekkingen van zijn schepter. Het koren zoû hem zijn en gehoorzaam de âren in
weelderende weliging hèm heffen. Die Grieken, dat volkje daar ginds, hij zoû ze
vertrappen. Een onmetelijk gevoel zwol in hem en deed hem zachtjes lachen. Om
den troon maar zoo ver er af, dat zij niet hooren konden, stond de garde zijner
Onsterflijken, roerloos, als met rijen van reuzige, goudschubbige standbeelden. Voor
hem rijden zich de schitterende ruggen zijner vele veldheeren. Het was alles véel,
het schitterde alles, het was alles immens, het was een kolossale bereikt-
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heid reeds. Het zoû nóg kolossaler worden, dat alles en omvatten al wat bereikt kon
worden.
En Xerxes, wederom, lachte en beminnelijk, innemend en zich onoverwinnelijk
voelende, herhaalde hij:
- Het is mogelijk, oom, dat er waarschijnlijkheid zoû kunnen schuilen in wat ge
zegt. Maar zoo ik alles uitdacht, zoû ik niets doen. Is het niet beter moedig tot de
daad te besluiten en zelfs door te maken de helft van al het ongeval, dat onze daad
met zich mede kan sleepen dan zich door voorbarige vreezingen te laten doemen tot
níets-doen? Nooit is de mensch zeker. De moedige bereikt meestal wat hij wil; de
langzamen en omzichtigen bereiken zelden hun levensdoel.
Xerxes, zijn oogen vol van de glorie zijner heerlijkheid, zijn ziel vol trots over het
prachtige schouwspel zijner ontplooide macht, hoorde zichzelven met welbehagen
de mooie zinnen zeggen. Hij had ooms arm los gelaten; hij ging, zeker van zichzelven,
door:
- Hoe machtig zijn niet wij, Perzen, geworden! Als mijne voorvaderen, zoowel
van vaders als van moeders zijde, hadden gedacht en gewogen als gij, mijn oom,
zouden de Perzen zoo niet gegroeid zijn in glorie. In het gevaar is ons rijk groot
geworden. In de grootste onderneming schuilt het grootste gevaar. Wij zùllen geen
hongersnood lijden, wij zùllen van land noch water hebben te lijden, mijn oom en
wij zúllen geheel Europa veroveren.
Artabanos begreep, dat er voor hem niets meer te raden of te ontraden viel. Toch
zeide hij nog:
- Alleen nog dit, Xerxes, voor wij afscheid nemen en ik naar Suza terug keer: neem
u in acht voor de Ioniërs...
Xerxes lachte.
- Neem u in acht voor de Ioniers, herhaalde Artabanos. Voer ze niet tegen hun
eigen bloed in het veld. Om in aantal de meerderen te zijn, hebben wij hen niet van
noode. Zoo zij met ons mede trekken, zullen zij zijn of de ongerechtigste of de
gerechtigste aller volkeren. De ongerechtigste, als zij hun land brengen onder ons
juk, de gerechtigste als zij voor hunne vrijheid vechten. Ons belang bij hunne
ongerechtigheid is luttel, hunne gerechtigheid kan ons groot nadeel berokkenen.
Maar Xerxes lachte.
- Vrees niet, oom, zeide hij. Ik ben vól vertrouwen, ook op de Ioniers. Keer terug
tot Suza, regeer mijn rijk en mijn huis: aan u leen ik mijn kroon en mijn schepter!
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Xerxes kon zulke dingen prachtig zeggen. Oom, al was hij een wijsgeer, was steeds
onder den indruk als Xerxes zoo iets zeide, met zijn hoogen glimlach en koninklijk
armbeweeg en zwier van gracieuze hand. Het waren de zielehoogmoedigheden, die
zoo menschelijk harmoniesch in hem afwisselden met de zieleverteederingen, vond
oom...
De revue, met het geevolueer der troepen en schepen scheen geeindigd, want de
veldheeren, voor den troon gezeten, rezen op en naderden den Koning. En ook Xerxes
rees op en begon:
- Perzen, bij den aanblik van het schitterende schouwspel, dat zich voor ons
ontplooid heeft, draag ik op nooit te doen tanen den glans van de eeuwig roemrijke
daden mijner hooge voorvaderen en mijns onvergetelijken vaders, Dareios...
En Xerxes hield een schitterende redevoering, die de veldheeren hoorden en die
de op de vlakten en stranden en schepen verzamelde troepen mochten raden.
LOUIS COUPERUS.
(Wo r d t v e r v o l g d ).
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Verzen.1)
Geloovige Avond.
Is de avond oud van tijd
en loom van kreuple uren
(ach, dat geen stuip'ge hekse heur berijd'
en over 't bezemstoksken naar den Oosten ture)
zie dan hoe zonder orgelronk noch belgerink
het allerstilste Lof begint.
Overal rijst de kranke maan,
sacramenteel geheven,
men blaast de koolge keersen wilder aan:
de starren in den kelderdonkren tochtig beven.
De wolken smeulen zwaar langs 't wijd verwulf
als wierooksmoor in Sint Gerulf..
De gulden lusters der
gesternten ruchtloos sintlen
de koele en donkre koor uit naamloos ver..
't Is of hun gouden glimge schaaklen nimmer tinklen.
Die lusters hangen windstil toch uit de oude lucht
vóor iedren Heilge, zonder gerucht..
't Geboomt der bosschen helt
in 't schimmrend licht voorover,
't gestruik hukt in den keersenschijn en kwelt
de sluikge grassen; prevelt iemand in den loover?
De heiplas is een gure kerke-ruit:
de Lofplecht kwijnt er dieper uit.
Als de avond, oud van duur,
vervaakt van zacht vervelen
(ach, dat het groene hostievuur
der ronde maan er eerst tot guldenheid vergele!)
zie dan hoe zonder orgelronk noch belgerink
het allerstilste Lof begint.

1) Uit den eerlang te verschijnen verzenbundel ‘De Zilveren Flambouw’.
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Wereld-Ban.
I
Zie in mijn handen 't klein geval:
de wereld rust dáar als kaatsbal;
ik houd ze zeer stil..
de boompjes feemlen fijne kruin,
een zeetje pult aan 't korzlig duin..
Is dat nu Gods wil?
Ay ja, de lucht is dichtbij licht
en heilig als Gods aangezicht..
De hemel is 't.
Want, God, mijn hart eeft stervensvaak..
De wereld bloost als appelkaak
die 'k listig wist.

II
Zie in mijn handen 't nieuw geval:
de wereld rust daar als een galnoot, brak en zeer oud..
Zij is na zwaren brand verbruind
en van doô stadjes overpuind;
zij riekt naar brandhout.
Ay, wat geluk voor ieder oog..
Nu zie ik recht naar God omhoog,
Zonder kaarslicht..
De galnoot valt dor op mijn voet,
daar zij voor Gods glansklaar gemoed
wonderbaar zwicht.
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III
Zoo zijn mijn handen zonder prallend wereldje; ze schijnen mal
omdat ze leeg zijn..
Maar zie hoe nu mijn zwak oog blinkt,
want heel den gulden hemel rinkt
als een begoud schrijn;
ai, is 't de Vader, die dáar gaat,
de Zoon die aan zijn zijde staat,
de Geest die overleent?
Mijn handen subblen ijl en flauw..
Mijn God, mijn. God, ik beef te gauw
in mijn doorkoortst gebeent..

Gods-Verheffing.
De wierook puilt in 't klaar zonlicht
en smookt het rookvat uit;
de ketting-ringen klinken licht,
de felle koorbel luidt..
En wijl de stijve goudkap kraakt,
verkrookt en breekt vol glans,
de pastor, diep in 't hert geraakt,
heft d'heilge Remonstrans.
Ei, krachtloos nijgt mijn barstge kop
voor God, voor God alleen,
mijn hand verbleekt, een sloome krop
wringt in mijn keel; ik ween..
Ik ween en kuim op iedre snok
der felle kostersbel,
en beef op 't klinken van die klok
en 't goddelijk bevel..
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Uchtend-Mis.
Het gulden kapiteel nu rijklijk gloeit
van frisch zonvuur,
het dof festoen nu riekt en bloeit
langs de koormuur.
De keersenvlammen spalken veeg en flauw,
als blaadren spicht,
de loome wierook wervelt hemelsblauw
in 't helder licht..
Dre-lings.. de autaarschelle zuiver rinkt,
de pastor neurt,
de keersen knitsen en 't kasuifel blinkt,
de koster zeurt;
nu duurt de mis; de boomen ruischen zacht
buiten aan 't raam,
wat musschèn tjilpen ijlings, onverwacht
in Jezus' naam...

Laatste Oordeel.
De avond smoort in 't lommrig dal
van Josaphette;
daar vlijmt een brandend, hard geschal
van koperen trompetten;
een scherpe gloedbui blaakt de lucht,
de sycommoren glansen,
de starren wanken als uit klucht,
de koude maan gaat dansen..
Ach arme! wat een veeg geschrei
raast aan de grafspelonken
als heksenpsalm, 'dat rots en wei
van klacht na klacht opronken;
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En 't dal van Josaphette kraakt..
Uit walm van gure smooken
een slach van menschenvee geraakt
den afgrond uitgebroken;
de lucht zit overvol gekruifd
van bloed-begloeide wolken,
waaruit een vlammge regen guift
op de onderstaande volken;
en binst in 't wervelend verschiet
der Engelen trompetten glimmen,
ten Hemel 't angstig menschdom ziet
het Kruis van Kristus klimmen..

Hoe ben ik nu..
Hoe ben ik nu van wenschen moe
en krachteloos van wil,
mijn God, mijn God, zie nader toe
en houd mijn on-tucht stil..
Wat zal ik roepen klacht na klacht
omdat mijn vroom begeer
versterft al feller dan ík dacht
en ik U nog beweer?
Ay, sta mij bij in 't droef beraad,
mijn God, en geef uw hand,
de nacht is vreemd, vol list en baat,
haar starren uitgebrand..
Waar zal de donkre wegel gaan?
't Boschage is zonder loof..
Is 't duister landschap zonder maan
en wie, wie leeft van roof?
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Ay mij, mijn God, uw hand, uw hand,
'k ben krachteloos van wil,
houdt me aan uw goddelijken kant
en sla mijn on-tucht stil.

Waarlijk nu zal de dag..
Waarlijk nu zal de dag oprijzen
met gouden klaart,
die nedervalt uit d' hooge paradijzen
over dees aard;
waarlijk, nu zullen Gods vroom handen
de milde zon
doen in den koelen nevel branden,
die 't licht begon;
Zóo in het frissig licht van de uchtend
gaat voet nà voet,
- over 't bedauwde gras verzuchtend -,
door God behoed.
Gods licht zal in mijn oogen grijzen
met teedre klaart;
zal het mij 't hemelsch licht aanwijzen
boven dees aard?

Uw hand hebt ge..
Uw hand hebt ge overzijds mij uitgereikt
in zwaar erbarmen
omdat het menschdom over mij uitstrijkt
de felle armen,
waaronder hert en nier zich strak benauwd
en alle nieuwe dagraad dagloos grauwt;
Gij wist de onzeekre gang van mijn gestap
over dees aarde
en hoe een bloem - eerder dan broos geklap uit veld en gaarde
de warme vreugd is waar mijn mond om bad;
gij wist mijn afkeer voor straten en stad..
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Gij weet de scherpe hoop van mijn blij geloof
op Jezus en hemel
en mijn inbeelding op God, in bloemenloof
en wolkengewemel;
gij weet waar mijn krankvol oog vèr uitkijkt..
Hebt gij uw hand daarom overzijds mij gereikt?

Uitgang.
In den verschrikten schijn der doodkeers
die 'k in dees kleumge handen hou,
lig ik van bangten, schrei'gen nood, peers
en kouwelijk blauw;
want in mijn stremmende oogen kwijlt
de boete en bittere rouw,
en eender waar hun zicht verwijlt
zie ik mijn eigen kou;
al de gelaten kou van 't loom lijf,
der kwade handen, voeten, buik,
dat 't is of ik in moer'gen stroom drijf
vol zwart gestruik;
maar bovenal de bitse kou
van 't koel verstorven gedacht,
van d' huiverenden geest en 't grouwelijk dood gaan van nacht;
want de gepijnde vlam der doodkeers
- ze griezelt, waggelt straks omneer, zal ik eenzaam verlaten, loodpeers
vol geestelijk verzweer..

Opdracht aan mijn Vader Zaliger.1)
Gij schuilt, o Vader lief, in schaûw van groener blaeren
en onder koeler tier van troostelijker loof
dan gij hier pluiken mocht en tot een krans vergaeren
die al te ras weer welkte, onzienlijk, dor en groof..

1) Opdracht van het boek ‘De Geuzenstad’
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Uw hoofd is overzwaard van goude' en zoete bloemen
die rieken om ter meest rond uw gezegend hair,
hoe zou ik ijdel toch een ander goeds bij noemen?
De hemel biedt U myrth voor de aarde nog te zwaar.
Gij zelve boodt eens hier een kransken keurge kruiden
met kommerlijke zorg in jonger tijd versaamd;
die zonnelijke pronk wist niemand te beduiden
al had U vast een tak van laurenloof betaamd.
Ai, niemand wist de deugd van uw verhaal te lusten
waarmee gij de oude gloor dier stede hebt vermaald,
ai, niemand, en uw rust mocht zich hiervoor ontrusten
om wat uw kunstrijk hart op 't aadlijkst heeft verhaald.
D'Historie die uw hand zoo beeldevol kon stippen
was mij op elken tijd een lessching van het hart,
dat ik al 't tafereel zou van 't papier wel knippen
om al die beeldzaamheid in woord en klank verhard.
Zie, 'k ga verlegen gang op uw te sterke treden;
ik snij vol minnezorg een krepel beeld in 't woord,
boetseer uw voor-stap staeg, wel waardig aangebeden,
en blijf ontdaan van 't licht dat uit uw verwen gloort:
mij werd de dankbre ziel met dankbaarheid bevangen
dat ze offert aan uw schim dees zicht van U ontvangen.

Heer, ik heb mijn lippen..
Heer, ik heb mijn lippen loom gelezen
opdat mijn Vader zou genezen,
maar, laas, zijn mond is koel van kou
en in mij is zoo groot een rouw
dat ik geschreid heb lange nachten
en staeg mijn Vader bleef verwachten;
ach, ik vind Vader niet meer weer.
Van pijn doet heel mijn hert zoo zeer..
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Pinksteren.
Nu druischt het dak van plotse voorjaarswind
en 't waart een roestge vuurschijn over de aangezichten
van Gods apostelen die schimmig-rood aanlichten,
wijl er een schrik op hun gelaat begint..
Zij heffen d'handen ijlings, als ontzind,
en voelen 't flauwe bloed uit hart en polsen zwichten,
beproeven hunnen mond en kunnen 't niet berichten..
Hoe rood hun kaken!.. Brand het dakgebint?
Zie, smookge vlammen gaan het zaaltje ijl doorwaren
en godlijk branden op hun zacht-doorstraalde haren;
zij zwijgen wijl de Geest hun geesten overleent,
tot dat zij in 't gemoed den Godsbrand voelen blaken
en luid hun lippen spreken onvermoede spraken,
wijl ieder 't vreemd geluk langs kaak en baarden weent..

Gloria in Excelsis Deo.
De nachtlucht smookt een rooden rook; de starren staan op 't kwijnen
en druilen in de breuk van wolkenwoel op woel;
uit d'heemlen nadert vast een zangerig gejoel
op spel van harpensnaar en slag van pauk en tamboerijnen;
Zie, de overaardsche gloed gaat 't opgestookt gewolk beschijnen,
een wrong van vlammen valt als van God's stoel
op 't slaaprig veld, op stad en bosschen, plas en poel
dat 't landschap gauw verkeert, de midnacht sterft en zal verdwijnen.
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Hallelujah! Gods englen wervlen uit de wilde lucht
als opgezwermd gevogelte dat uit 't geboomt neervlucht;
de nacht ruischt vreugdvol op van stemmen en schalmeien;
Hallelujah! Hallelujah! De herders schuwen 't licht
en heffen d'handen voor het bleek-verslagen aangezicht
wijl uit de vert hun schapen blaten in de weien..
KAREL VAN DEN OEVER.
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Denken en beelden.
De overgang van het kunstzinnig leven uit de Oudheid naar den
Nieuwen Tijd.
Waar ik mij tot taak gesteld heb de ontwikkeling van het beeldend denken van het
begin onzer jaartelling tot heden in eene verhandeling samen te vatten, was ik
genoodzaakt uit te gaan van eene leidende gedachte welke de groote verscheidenheid
van verschijnselen in doorloopend verband hield. Het is mij duidelijk geworden, dat
de tijdelijke inzinking van het beeldend verlangen na het formuleeren der gedachte
en het langzamerhand wederom vaardig worden tot vernieuwende aanschouwing
welke zich bij het individu voordoet, zich ook laat gevoelen over de tijdvakken van
de collectieve kunstschepping. En in nauwe betrekking tot de aesthetische
werkzaamheid uit zich ook het wijsgeerig-religieuse denken, als product eener zelfde
geestesgesteldheid. Ja, men kan zeggen, dat de activiteit van het wijsgeerige en
religieuse denken een weerslag ondervindt van de bewegingen op aesthetisch gebied,
zooals deze laatste ook weer niet ongevoelig blijven voor hetgeen in het zuivere
speculatieve denken en het religieuse denken voorvalt. Een vergelijking van het
gebeuren in de verschillende historische kategorieen kan daarom aan de wetenschap
van beide ten goede komen. Niet dat er sprake kan zijn van een invloed van de eene
kategorische werkzaamheid op de andere; men hebbe het zoo te beschouwen, dat
beide uitvloeisels zijn eener zelfde mentaliteit, dat religieus denken en kunstzinnig
beelden zich als gelijkwaardige uitingen vertoonen tusschen welke eene wisselwerking
is waar te nemen in dien zin, dat de religieuse gedachte den kunstenaar zijn
voorstellingen helpt vormen, terwijl de drang tot het beelden het stellige van de
religieuse gedachte in de hand werkt. Voorts, dat de geestesgesteldheid welke voor
den kunstenaar zijn beschouwing van de buitenwereld beheerscht in hare ontwikkeling
ook de religieuse overtuiging bepaalt.
In dit opstel wil ik schetsen het zoeken naar het beelden van een abstract religieus
gevoel en het stellen van een godsdienstig dogma in bepaaldheid van zichtbaren en
tastbaren vorm, een zoeken en stellen dat zich laat begrijpen als de beweging van
het kunstzinnig leven in de eerste Christelijke eeuwen.
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Hoe leefde de werkelijkheid in den beeldhouwer en in den schilder in de eerste
eeuwen van onze jaartelling?
Alois Riegl, in zijne bekende studie van de laat Romeinsche kunstnijverheid, heeft
er op gewezen, dat de kunstenaar in de oudheid zijn objecten als van dichtbij
beschouwt, als het ware met de oogen aftast, alle accidenten er van bestudeert en die
in zijn schepping neerlegt. Dit in tegenstelling met den modernen mensch die de
dingen op een afstand bekijkt, zoodoende als vanzelf niet de afzonderlijke accidenten
ziet, maar de effecten welke deze onderling te weeg brengen.
Naar het mij voorkomt heeft Riegl nog niet alle consequenties van zijn inzicht
begrepen. Ik wil aan zijne beschouwingen iets toevoegen dat de draagkracht er van
vermeerdert.
Het is mijns inziens duidelijk, dat het aftastende, het tactische waarnemen nooit
kan leiden tot een synthetisch beeld, krachtig levend in het geheugen van den
kunstenaar; hoogstens kan deze eene verzameling, een som van indrukken bewaren
welke met elkaar de vormen, laat ons zeggen van een menschelijk lichaam weergeven.
Feitelijk is zijn kunstwerk een wederopbouw, tot stand gebracht met hetgeen hij door
zijn aftastend, analyseerend kijken, door herhaalde herinnering in zich heeft
vastgelegd. Zijn beeld geeft, bij slot van rekening, een samenstel van onderdeelen
waarin zelfs tusschenruimten moeten ontstaan die tot het sloteffect niet medehelpen.
Altijd zijn dan plekken aan te wijzen welke men, in atelier-term, doode plekken
noemt. Zulks geldt niet alleen in relief-composities waar de achtergrond neutraal
blijft, maar ook in de compositie van een enkelen kop, van een portret bij voorbeeld.
Wat ik hier zeg zal menigeen, die het antieke kunstwerk als het klassieke bij
uitnemendheid beschouwt, allicht verbazen, toch zal men door een vlugge vergelijking
met moderne kunstwerken tot een zelfde oordeel komen. En men behoeft hiertoe
niet eens een zeer vroeg voorbeeld te kiezen. Ik denk mij eene bekende portretbuste
van Cicero in Apsley house, te Londen, en zet die naast de Diderot-buste van Houdon.
In de eerste wordt het portretmatige, het individueele van de uitdrukking beheerscht
door een paar eigenaardigheden, hoofdzakelijk van oogen en mond, in de tweede
daarentegen is alles persoonlijk en werkt alles, werken ook de kleinste bijzonderheden
samen tot hetgeen ons als een levend beeld aandoet. Ik ga nog verder en ik zet in
mijn verbeelding de buste van Caracalla, in het Napelsche Nationaal-museum - waar
het optische waarnemen, het kijken uit de verte,
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voor het tactische waarnemen reeds in de plaats is gekomen - naast een willekeurige
buste zelfs van den tweede-rangs beeldhouwer Chinard. Ook in dit geval is in het
werk van de Oudheid de nawerking van de gewoonte tot analyseeren nog niet geheel
verdwenen. Terwijl men gevoelt, dat de Caracalla toch reeds van een gewijzigden
geest getuigt, blijkt er in het wezen van den Franschen kunstenaar nog iets veranderd.
Men zoude dit aldus willen formuleeren: in den tijd van Caracalla waren de
voorwaarden aanwezig waardoor het van stadige ontwikkeling in een zelfde richting
komen moest tot de moderne opvatting.
Het op een afstand bekijken der dingen, waardoor alle onderdeelen samensmelten
en samenwerken tot volstrekte éénheid van beeld, leidt er toe de analyseerende
bezigheid van den natuurbestudeerenden kunstenaar, de gedwongen herhaalde
herinnering te doen beklijven in een levend geheugenbeeld, waaruit nu alle doode
plekken zijn verdwenen, waarin niets overbodigs meer is.
Het proces dat zich, door de Hellenistische kunst heen, in den laten keizerstijd
voltrokken heeft, legt inderdaad den grondslag tot onze moderne beschouwing van
de buitenwereld in aesthetisch opzicht. Wat er toen gebeurd is, lijkt mij oneindig
veel belangrijker dan wat er gebeurde in de 15e eeuw. Van eene breuk, zooals men
het wel eens noemt, van een caesuur kan nooit sprake zijn, in de derde eeuw evenmin
als in de vijftiende, de geschiedschrijver heeft altijd met eene ononderbroken
continuïteit te maken, maar zelfs eene renaissance in den zin van een tot bezinning
komen, tot eene meer evenwichtige verhouding zou herhaaldelijk zijn aan te wijzen,
reeds in de Egyptische kunst, in de Grieksche kunst, ja reeds in de praehistorische
kunst, terwijl de omslag van het tactische naar het optische zich slechts éénmaal heeft
voorgedaan en dan ook parallel gaat met den overgang van de antieke godsdienstige
beschouwing naar de Christelijke religieuse beschouwing. Zooals de hervorming
slechts een incident is in het kerkelijk leven is ook de renaissance een incident in het
moderne kunstzinnige leven.
Hield de nieuwe houding van den kunstenaar tegenover de buitenwereld de
mogelijkheid in met die buitenwereld één te worden, haar in zich op te nemen, in
zich tot nieuwe werkelijkheid te brengen en in eigen schepping te reproduceeren,
ook de nieuwe levensbeschouwing triumpheerde over het dualisme van het aardsche
en het goddelijke waarvan de mensch verlost was door de éénwording van God en
mensch,
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door de verschijning van den godmensch. ‘Het Koninkrijk Gods is in u’, dat was de
groote openbaring die de vertroosting en de rust zou brengen. Het godsdienstige
gevoel was een religieus gevoel geworden. Dat was ten slotte het weldadige geloof,
waarin antieke wijsbegeerte, antieke godsdienst en antieke mythen zich oplosten,
om nieuwe veerkracht aan het geestelijk leven te geven. De vraag of daadwerkelijk
een ideaal mensch, als godmensch leerende op aarde heeft gewandeld kan een ieder
onverschillig laten die beseft, dat de Eenheid, de Godheid, voortdurend en eeuwiglijk
in het individueele tot verschijning en openbaring komt, dat de Eenheid niet anders
is dan het tot wereldsche verscheidenheid van verschijning komen. De wijsgeer in
de eerste tijden van de nieuwe jaartelling was dat besef deelachtig. De groote gemeente
wist, dat God op aarde was verschenen om de menschheid van de vervreemding
Gods te verlossen, hij wist van wedergeboorte, van nieuw leven, van liefde die de
vreeze Gods en de vrees voor den dood gebannen hield.
In het godsdienstige en in het kunstzinnige vinden wij alzoo een zelfde gevoel van
éénwording en daarom kan dan ook de kunstenaar de gedachten van den denker
beelden, beelden in eindelooze verscheidenheid van vormen aan welke, wat ook de
voorstelling zijn mocht, het abstracte gevoel van evenwichtige verhouding tusschen
buitenwereld en aanschouwend subject ten grondslag lag. In den beginne was de
voorstelling welke men van den verschenen godmensch had, nog niet gebonden aan
één bepaalden, levenden persoon. Dat leeren ons de kunstwerken der eerste eeuwen.
De oudste Christelijke sarkofagen en muurschilderingen illustreeren de gedachte van
de verlossing, de gedachte van de wedergeboorte, de gedachte van de genezing der
menschelijke ellende. Wanneer dan in de vierde eeuw het abstracte wijsgeerige
inzicht zich verstard heeft tot dogma, wanneer het gevoel voor de verhouding van
het goddelijke en het menschelijke, het religieuse gevoel, wederom een godsdienstig
gevoel is geworden, dan zien wij ook in de beeldende kunst de levende, veranderlijke
voorstelling van den godmensch zich stellen in het ikoon, in het welomschreven
portret van den persoon aan wien nu tevens het moment van het menschelijke
ontzonken is, om wederom als de heerschende, de geduchte God te verschijnen.
Hoog in den koepel troont de pantokraat omgeven van zijn dienaren, zijn apostelen.
Niet meer een levend gebeuren tusschen God en mensch wordt in beeld gebracht,
maar een stellig wonder voor eens en voor altijd van afdoende beteekenis wordt
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als heilig symbool, als heerschend ornament in den dienenden tempel aangebracht.
Het is noodig allereerst, door eene nadere beschouwing van een serie van kunstwerken,
de ontwikkeling te laten zien waarin het aftastende kijken, het tactische,
langzamerhand overging in het kijken op een afstand, het optische.
Den Griek is het reeds in zijn eerste pogingen te doen de individueele waarde van
de voorwerpen, welke zijne belangstelling gaande maken, te begrijpen. Het
menschelijke figuur in de eerste plaats kan hij niet als ondergeschikt aan iets anders,
aan een bouwwerk beschouwen, maar heeft hij om zichzelf lief. Is zijn kunst de
voortzetting van de Egyptische kunst, in zijn liefde voor het bijzondere, laat hij van
den aanvang af zijn eigen geestesgesteldheid in afwijking van den Egyptenaar kennen.
Stuk voor stuk van het menschelijk lichaam wordt bestudeerd en het resultaat van
die studie vastgelegd in het beeld. En zijn liefde alweer voor het door hem zelf
geschapene, liefde die even innig en trouw moet geweest zijn als zijn liefde voor de
natuur, komt dan zelfs met deze in conflict. De vreugde over zijn vondst, de rust
welke hem de vastgelegde, de gestelde gedachte bezorgt, vertraagt voor een poos de
activiteit van zijn onderzoek. Langzaam, heel langzaam is bij den Griekschen
kunstenaar het proces van inlijving van de buitenwereld, en dit is begrijpelijk wanneer
men de wezenlijke tegenstrijdigheid beseft van het denken dat een proces beteekent
en het beelden dat een stellen een tot staan brengen beteekent.
In de zesde eeuw schijnt het de eenige bedoeling van den Griek te zijn al-maar-weer
door nieuwe bijzonderheden zijn beeld te vervolledigen, houdingen even te wijzigen,
en elk nieuw resultaat schijnt onvermijdelijk gedurende langeren of korteren tijd een
periode van navolging, van een luwen dus der ontdekkingslust opgeroepen te hebben;
wat zich in die tijden van betrekkelijke rust laat gelden, bepaalt zich tot eene meer
of minder scherpe geestige toepassing van het reeds gevondene.
Het ligt voor de hand, dat, ook in de beste gevallen, het kunstwerk op eene zoo
analyseerende wijze ontstaan, het volledig organische zal missen. De toeschouwer
is altijd min of meer genoodzaakt zelf een arbeid te verrichten, samen te vatten
hetgeen naast elkaar, dus buiten elkaar, gegeven wordt. Een totaal-beeld dringt zich
niet aanstonds aan hem op. Wanneer eene compositie van beelden gegeven
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wordt, zooals er reeds, in laag relief, uit de zesde eeuw tot ons zijn gekomen - ik
denk aan de friezen van de zoogen. Knidiesche schatkamer, in het museum te Delphi
- dan worden wij uitgenoodigd zeer aandachtiglijk al die figuren, de één na de ander,
te bekijken en te onthouden ten einde daarna de voorstelling te kunnen lezen.
Hoogstens zal hier en daar een enkele groep, als eene onmiddellijk sprekende éénheid,
zich vertoonen. En beziet men zelfs die groepen eens met geloken oogen, zoodat
alleen de verdeeling in licht en donker door ons wordt waargenomen, dan moet het
opvallen hoe weinig zeggend, hoe weinig gecomponeerd zoo'n licht en schaduwbeeld
zich voordoet. Op een afstand werkt het niet, het vraagt van dichtbij genoten te
worden. Voor een groot deel is dit te wijten aan het niet medewerken van de vlakke
partijen, in dit geval van den achtergrond waartegen het relief uitkomt, een niet
medewerken, dat uit den aard der zaak zich hier zeer sterk laat gelden, maar dat ook
in een enkele figuur, ja, zelfs in een enkelen kop storend merkbaar is.
De Grieksche kunstenaar bleef natuurlijk niet in gebreke zulks te gevoelen. Aan
het einde van de zesde eeuw wordt het modelé van oogkassen, wangen, voorhoofd,
hals, van romp, van heel het lichaam veel hooger opgevoerd. Sommige koppen, - bij
voorbeeld die afkomstig van de stele van den jongeling met den discus (nationaal
museum te Athene) - treffen ons, bij gunstige verlichting, door eene ononderbroken
compositie van licht- en schaduwpartijen in de fijnste nuances. In den grooten bloeitijd
van de vijfde eeuw, zal, door een inniger wetenschap van de anatomie, door een
steeds levendiger gevoel voor het organisch samenwerken der lichaamsdeelen, de
schakeering in licht en donker van zelf meer overzichtelijk worden; de lichaamsbouw
zal breed behandelde partijen te zien geven die het volle leven suggereeren met
onovertroffen virtuositeit en ook de groepen, vrijstaand of in relief, zullen in groote
massa's worden gecomponeerd. In het geval van het relief werken wel is waar de
vlakken tusschen de figuren nog niet mede, maar de figuren zijn zoodanig ten opzichte
van elkaar gesteld, dat wij naar een effect van licht en donker niet vragen, wij gevoelen
ons voldaan, meegesleept door de zuivere rhythmiek der lichamen. Niettemin ging
de kunstenaar verder. Het kleureffect trok hem aan, hij werd daartoe redelijkerwijs
gedreven, omdat dan toch zijn werk uit den aard der zaak van een afstand gezien
moest worden en hij, ook zonder nog de beteekenis der afzonderlijke vormen in het
geheel, als bepaalde voorstelling, te kunnen controleeren, een voor het
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oog aangenamen indruk wilde ontvangen. Toen kwam hij er toe vooreerst het relief
hier en daar te overdrijven ten einde krachtiger bindende schaduwen te verkrijgen,
iets waartoe hij reeds zijn toevlucht had genomen om de gelaatsuitdrukking van een
kop zielvoller te maken - ik denk aan de school van Skopas - en vervolgens ook om
in zijn reliefcomposities het eenheidseffect te verzorgen door samendringen en
oversnijden van de figuren, door het vullen van tusschenruimten. Het vlak van den
achtergrond vertoont de neiging geheel te verdwijnen, zoodat de beelden zich vrijelijk
in de ruimte schijnen te bewegen.
Dit proces, waarin het zwaartepunt van het tastbaar schoone en harmonische der
vormen verlegd wordt naar het kleurig werken van licht en donker in gesloten
samenstel, beteekent in wezen dit: de kunstenaar streeft er niet meer naar het
aesthetisch verlangen van den toeschouwer te gemoet te komen door het weldadige
van een geleidelijk tastend afkijken der vormen, maar hij wil één onmiddellijk
oogengenot geven. Wat dit laatste betreft, illustreeren de Alexander-sarkofaag en
het Pergamum-fries mijne bedoeling. Onze bewondering gaat dan niet zoozeer uit
naar individueel voortreffelijk plastische vormen, maar naar een effect van
samenwerking waarin de enkele deelen als factoren meedoen.
Gaan wij verder de ontwikkeling na en komen wij te staan, eerst voor de Ara-Pacis
van Augustus, daarna voor den Titus-boog, dan vinden wij bij de reliefs van het
laatste monument meerdere beheersching van de moeilijkheden maar geen verschil
van streven. Met en tot elkander in evenwicht gebracht, willen de dingen te zamen
tot eenheid worden, eene eenheid die poogt zich vrijelijk in ons ruimtegevoel te
ontplooien. Er openbaart zich dan tevens eene nieuwe innerlijke bemoeiing bij den
kunstenaar. Toen hij er toe gekomen was het relief, dat zich in de breedte ontwikkelde,
als een ononderbroken geheel te zien, toen het vaste vlak van den achtergrond was
verdwenen, wilde hij ook naar de diepte zijn beeld verwerkelijken, zooals hij gewoon
was dat in de vrije natuur te doen. Hij ziet zich voor een nieuw probleem geplaatst:
het beelden van zijn aandoeningen wanneer hij zijn blik over de dingen laat gaan in
samenvattende beweging. Dit geestelijk en zinnelijk bedrijf, waardoor hij tot volle
bewustzijn van ruimte komt, zal in de eerste eeuwen van de nieuwe jaartelling zijn
krachten hoofdzakelijk in beslag nemen. Wat dan vóór alles wordt gescherpt, is het
besef van de betrekkelijke waarde der dingen, het
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besef van altijd wisselende verhoudingen, van eindelooze verandering in de
verschijning der dingen. Een nieuwe schoonheid gaat voor den kunstenaar open: de
heerlijkheid van de wereld, als eenheid. Het nieuwe gevoel bracht een nieuw verlangen
naar beelden mee en het nieuwe beelden werkte mede het nieuwe gevoel tot helderder
bewustzijn te brengen. De liefde voor de dingen wordt ondergeschikt aan de liefde
voor eene eenheid waarin zij onderling betrokken zijn. Die liefde is een
betrekkelijkheids-gevoel geworden, hetgeen in de kategorie van den godsdienst het
religieuse gevoel genoemd wordt. Nog eens, beschouwt men met deze gedachte de
Alexandersarkofaag, het Pergamum-fries, de reliefs van de Ara Pacis en die van den
Titus-boog na elkaar, dan zal aanstonds het groote gebeuren duidelijk worden dat
zich in het kunstzinnige leven heeft afgespeeld.
Onbevangen geeft de kunstenaar in zijn jong levensbesef zich aan zijn indrukken
over. De buitenwereld heeft voor hem geposeerd en in de momentopname heeft hij
alles in zich zelf tot organische eenheid samengevat. En dan voelt hij niet alleen de
buitenwereld tegenover zich in beweging, maar ook zich zelf bewegen, telkens van
houding veranderen. Hij komt er toe de sensatie van eigen beweging te willen beelden.
Dat verlangen zien wij uitgedrukt in de zuil van Trajanus waar wij uitgenoodigd
worden ons te identificeeren met den hoofdpersoon die herhaaldelijk in de
voortloopende compositie is afgebeeld en van wiens standpunt het panorama zich
ontrolt. Ettelijke monumenten zouden wij kunnen bestudeeren waarin deze gedachte
geheel of gedeeltelijk uitdrukking vindt, ik denk aan den boog van Constantinus, aan
de reliefs op het voetstuk van den grooten obelisk te Constantinopel, aan de
welbekende Josua-rol, aan menig Byzantijnsch ivoor. De aard van de problemen
welke de kunstenaar zich stelt mag voor ons het bewijs zijn van eene ongekende
activiteit in het denken, beteekent de stuwkracht van een nieuwen tijd. In de kunst
die bij uitnemendheid de nieuwe geestelijke stroomingen wil dienen, in de
vroeg-Christelijke kunst zullen al de nieuwe overwegingen en verlangens zich laten
gevoelen. Alvorens echter tot het beschouwen van specifiek Christelijke kunst over
te gaan, wil ik eerst nog den ommekeer nagaan in de opvatting van het portret, omdat daar, meer dan ergens anders, de geestelijke bedoelingen van den kunstenaar
op den voorgrond treden - en den ommekeer in het kijken van den schilder, voor
zoover het weinige dat tot ons is gekomen het toelaat.
Bedenkt men hoe langzaam de Grieksche kunstenaar tot de synthese
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van een menschelijk beeld is gekomen, dan is het niet te verwachten, dat spoedig
door hem een persoonlijk portret als de eenheid van alle enkele kenteekenen zou
worden bereikt. De strategen-kop te Munchen uit het begin der vijfde eeuw
beschouwen wij als een portret omdat het scheeve van den mond iets persoonlijks
heeft, maar overigens valt geen der gelaatstrekken buiten het typische dat ook anderen
koppen uit den zelfden tijd eigen is. Met de bekende bustes van Perikles is het niet
anders gesteld, daar miste men zelfs ook maar de geringste karakterestieke afwijking.
Alleen de onmiddellijk in het oog springende vormen, haargroei, houding van het
hoofd op den romp, worden waargenomen. Oogen, neus en mond vertoonen overal
opvallende overeenkomst in bouw. Wat zich aanstonds plastisch laat aanvoelen wordt
in het portret van de vijfde eeuw weergegeven. Het afzonderlijke schijnt den Griek
aanvankelijk niet te hebben aangetrokken; in de groote mannen die hij uitbeeldde,
heeft hij blijkbaar belangrijke exemplaren van bekende typen gezien, nog niet
eenlingen die om de belangstelling vroegen wijl zij op hunne wijze heel de
menschheid vertegenwoordigden.
In de vierde eeuw wordt, door Skopas, in de tot dusver onverstoorbaar kalme
gelaatsuitdrukking eenige aandoening gebracht door het hol liggen der oogen en door
het verschillend richten van blik en kophouding, dus alweer door datgeen wat zeer
tastbaar plastisch kan worden waargenomen. Ook het persoonlijk physionomische
wordt dan meer benaderd. Immers van den beeldhouwer Lysistratus, broeder en
leerling van Lysippus wordt gezegd, dat hij zich van afdrukken op het levend model
bediende. Zeker bewijst dit een verlangen naar objectieve waarheid, maar even zeker,
dat de behoefte ook het psychische in het portret neer te leggen, ondanks het tot stand
gebrachte door Skopas, nog nagenoeg niet bestond. Waar het gaat om het weergeven
van een vergankelijk psychisch moment dat slechts uit het levend geheugen van den
kunstenaar kan ontstaan, daar is het vasthouden aan de verstarde natuur een
averechtsch bedrijf. En in verband met hetgeen wij uit de school van Skopas kennen,
dat altijd een zelfde trek laat zien, gebaseerd op één vondst, is het bericht omtrent
Lysistratus leerrijk om de primitieve opvatting van de Oudheid ten opzichte van het
portret duidelijk te maken. Men verlangde hoogstens uiterlijke bewijzen van het
leven te geven, men zag het psychische nog niet. Enkele gesneden steenen en munten
uit den zelfden tijd mogen ons hieromtrent geen illusie geven. De techniek welke
daar van zelf meer naar het graphische dan naar het plastische
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voert, werkte het benaderen van bijzonderheden, van persoonlijke trekken in de hand.
Van die kleine kunstwerken gaat dikwijls een intens leven uit, maar het blijft bij het
dierlijke leven zonder meer, van zielsaandoening valt ook daar nog geen spoor te
ontdekken. Het zelfde moet gezegd worden van dien zoo merkwaardigen kop in
brons gevonden te Antikythera (thans in het Nationaal museum te Athene). Wel
beschouwd geeft die toch niet meer dan enkele scherp geobserveerde typische trekken.
Hier ontbreekt zelfs de synthese waaruit een persoonlijk wezen spreekt. De oogen
zijn buiten verhouding uitdrukkingsvoller dan neus of mond, de wangen zijn
gevoelloos gemodeleerd, uit de haarbehandeling blijkt wederom een bijna slaafsch
naturalisme.
De Romeinsche kunstenaar zocht van oudsher naar het portret. De vereering van
de voorvaderen bevorderde het verlangen de persoonlijke trekken der afgestorvenen
voor vergetelheid te bewaren. Naturalistische neigingen vertoont dan ook reeds de
Etruskische portretbuste. Maar toen de Hellenistische kunst aan het eigen verlangen
van den Romein te gemoet kwam en ook in Rome haar intocht deed, werd het
zelfstandig karakter van de inheemsche portretkunst langzamerhand uitgewischt.
Het ietwat grovere naturalisme verdwijnt. Wat door ons nog als een verschil in stijl
mocht kunnen worden aangemerkt, zal bij nader onderzoek blijken misschien
uitsluitend veroorzaakt te zijn door een verschil in uiterlijk voorkomen van een ander
ras. Ook de Romeinsche kunstenaar in de vóór-Christelijke eeuwen is bij
uitnemendheid een plastisch waarnemer.
Op het einde van de eerste eeuw en in de tweede eeuw van onze jaartelling, onder
de Flaviërs en Trajanus komt dan, wel is waar naast eene academische richting, sterk
de neiging op het kleureffect te doen stijgen door een techniek waarbij de drilboor
een rol speelt. In de haren allereerst komen partijen als vrijstaand tegen donkeren
achtergrond uit. En dit effect schijnt den kunstenaar zoo afdoend geweest te zijn dat
hij de polychromie, vroeger nog in den regel te baat genomen om de verschillende
plans te accentueeren, thans achterwege meende te mogen laten.
Hekler (Die Bildniskunst der Griechen und Romer) acht het mogelijk, dat ook
deze nieuwigheid uit Griekenland afkomstig is; een buste van Hadrianus in het
Nationaal museum te Athene, in dit opzicht toongevend, is vermoedelijk een Grieksch
werk. Wat ons treft in dat portret en in de middelen waarmede het effect bereikt werd,
vinden wij dan, slechts eenigszins geaccentueerd, terug in de buste van
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Lucius Verus (Louvre), van Commodus (Conservatoren Paleis) en van Marcus
Aurelius (Kapitolynsch museum). Als hoogtepunt van de Autonijnsche portretkunst
geldt een buste waarin men vroeger wel eens een Christuskop (Nat. mus. Athene)
heeft gemeend te mogen zien, een werk uit de tweede helft der tweede eeuw. Met,
laat mij zeggen groote naiveteit, is hier gestreefd naar eene psychische uitdrukking,
welke zoowel door de sterke werking van licht en schaduw als ook door het
aanbrengen van de pupillen der oogen bereikt wordt. Men kan wel zeggen, dat dit
laatste in het vervolg regel wordt. Wat in het lange voorafgaande tijdperk der klassieke
kunst nooit gebeurde, aanvaardt men als eene van zelf sprekendheid: het
verwezenlijken met plastische, liever nog met graphische middelen van een effect
zuiver door kleur teweeg gebracht.
In dezen geest voortwerkende wordt in de technische behandeling van het portret
het graphische meer en meer geaccentueerd. Langzamerhand verliest zelfs de kop
alle plastische schoonheid en blijft ons alleenlijk boeien door de psychische waarde
van het masker met de scherp ingegroefde individueele trekken. De zoogenaamde
Valentinianus-kop in de Uffizi, de kop van het Theodosius-standbeeld in Barletta
laten ons zien hoe, bij nagenoeg geheele verwaarloozing van het plastische, met
graphische middelen een zeer individueel levend portret is verkregen waarin het
moment van het psychische op den voorgrond treedt.
Het zoude van het grootste belang zijn indien wij ten opzichte van de schilderkunst
even rijk gedocumenteerd waren als ten opzichte van de beeldhouwkunst. Een ook
maar eenigszins volledigen ontwikkelingsgang te volgen is ons echter niet mogelijk.
De getuigenis van schrijvers, de versieringen van vazen, de polychromie van
bas-reliefs, een zeer klein aantal overgebleven kunstwerken, daarop berust onze
voorstelling omtrent de schilderkunst vóór onze jaartelling. Waartoe de ontwikkeling
in de Oudheid geleid heeft, dat kunnen wij echter vrijwel opmaken uit hetgeen wij
te Pompei hebben gevonden. Van de schriftelijke overleveringen krijgt men, naar
het mij voorkomt, den indruk, dat de schilder eerst, evenals de beeldhouwer, stap
voor stap objectief leert kijken en zijn indrukken leert weergeven. Hij ziet de dingen
aanvankelijk als silhouetten, geeft de omtrekken van die silhouetten en vult ze met
kleur; dan wil hij het modelé binnen de omtrekken weergeven en begrijpt ook, dat
de omtrekken verzacht moeten
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worden en weggedoezeld waar de belichting eene absorbeerende werking heeft, hij
laat gevoelen, dat het vlak van een lichaam gebogen is, hij poogt het drie-dimensionale
van zijn lichamen te laten zien. Treffend eenzijdige lichteffecten waren aanleiding
tot het vinden van nieuwe middelen welke aan het schilderwerk de illusie van de
realiteit vermochten te geven. Op het reeds genoemde monument van de Knidiers
komen de wit marmeren beelden voor een egaal blauwen achtergrond te staan, met
hier en daar roode omtrekken en rood geschilderde détails. De figuren bewegen zich
vrijwel als witte silhouetten, het modelé is van ondergeschikte beteekenis. Op den
Alexandersarkofaag heeft de kunstenaar de kleedingstukken der strijders, de
schabrakken der paarden, de haren en de oogen gepolychromeerd met fijne
transparante kleuren die de krachtige reliefs van den beeldhouwer steunen, ze levend
en bewegelijk maken, de achtergrond is echter wit gelaten; blijkbaar bepaalt zich de
behoefte het drie-dimensionale uit te drukken tot de beelden, laat zich nog niet gelden
voor de ruimte waarin deze zich bevinden. Precies het zelfde is het geval bij den
ongeveer gelijktijdigen Etruskischen geschilderden sarkofaag te Florence. Hier staat
de schilder op volmaakt het zelfde standpunt als ginds de beeldhouwer. Zoo hier als
daar zijn de figuren veel meer natuurgetrouw dan op het monument der Knidiers,
maar zij blijven volkomen geabstraheerd van de omgeving. Waar in de Oudheid bij
de figuren eene omgeving wordt verbeeld, - ik denk aan de friesen van Gjolbaschi
in Lycie, misschien gevolgd naar schilderingen van Polygnotos - daar zijn zij als
uiterst sobere, vlakke coulissen gehouden
Wij moeten door de beschouwing hier de overgebleven monumenten, mijns inziens,
tot het besluit kome vanat de schilder, moge hij vaak baanbrekend geweest zijn, in
principieele vraagstukken zich niet verschillend heeft ontwikkeld van den
beeldhouwer. Bovendien, is het wel aannemelijk, dat het aesthetische leven zich in
hem anders zou hebben geopenbaard? Het gaat hier om eene uiting, toongevend voor
de intelligentie, om het begrip van de ruimte.
Wij noemen ‘ruimte’ een vorm van ons aanschouwen, wij begrijpen ‘ruimte’ als
een naam voor de continuiteit van ons denken, met den drang tot gesteldheid te
komen, dit in tegenstelling tot den tijd waar het zich opheffen der momenten zich
uitsluitend laat gelden. Wij gevoelen, dat in het ruimtelijke denken een conflict schuilt
van het stellen en wederopheffen, dat de continuiteit er van steeds wordt tegengewerkt.
Bij het aanschouwen willen wij wel eene doorgaande
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beweging van onze aandacht, dus eene eenheid van aandoening en geene
verbrokkeling, maar wij moeten ons van die beweging bewust worden aan de
momenten van stremming, en ten slotte willen wij de gesteldheid der afgeslotenheid.
Dat is de reden waarom de ruimte zich laat beelden, maar tevens waarom daarbij
alles neerkomt op het juist accentueeren van de momenten van stremming. De
scheppende activiteit van den kunstenaar, die ook in zekere mate van den toeschouwer
wordt gevraagd, streeft er naar de daaraan verbonden moeilijkheden op te lossen en
dat streven beheerscht de vele problemen welke noodzakelijkerwijs in alle tijden om
eene moeizame oplossing vroegen.
Het is te verwachten, dat evenals in het heden zoo ook in het verleden, althans de
besten zich met die vraagstukken bezighielden. In dit opzicht zal de ontwikkeling
van den kunstenaar, beeldhouwer zoowel als schilder, en van den belangstellenden
toeschouwer wel altijd gelijken tred houden.
Wanneer wij dan ook in Pompei schilderingen vinden waarin het ruimte-gevoel
zich niet bij de menschelijke figuren of bij de voorwerpen bepaalt, maar zich tevens
uitstrekt tot de omgeving en wij het zelfde constateeren bij beeldhouwwerken als die
van den Titusboog, dan mogen wij besluiten tot het aannemen van een
gemeenschappelijk veroverd standpunt. Dat standpunt beteekent, dat het navoelen
van afzonderlijkheden, dingen of kleurvlekken, heeft plaats gemaakt voor een
samenvatten van kleurwaarden in licht en donker, welke het modelé van iets uitmaken,
gezien op een afstand. Voorts, dat de dingen in hun omgeving worden gezet, niet
alleen naast of boven elkaar in één zelfde vlak, maar in ononderbroken relatie ook
in de diepte vóór of achter elkaar. Vermoedelijk werden eerst de dingen in de ruimte
gelijkmatig verlicht, zoodat alles in rustige gelijkwaardigheid den toeschouwer werd
geboden. Daarop wijzen de meeste van de Pompei-aansche schilderingen. De
kunstenaar geeft een gebeuren in de natuur, in duidelijke synthese, omstandig weer.
Maar te Pompei zien wij nog een andere manier gevolgd om een geval in de natuur
te vertellen. In zijn verlangen het effect van saamhoorigheid der dingen, de
geslotenheid der compositie te verhoogen, geeft de schilder eene eenzijdige verlichting
waardoor hij tevens sterk nadruk legt op belangrijke accidenten welke dan zoo zeer
domineerend op ons inwerken, dat de complementaire vormen worden gesuggereerd
en kunnen worden verwaarloosd. Ik denk bij voorbeeld aan het nachtelijk tafereel,
het inhalen van het houten paard binnen Troje,
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bewaard in het museum te Napels. Ongetwijfeld hebben de schilders reeds veel
vroeger bijzondere verlichtingen bestudeerd, daaromtrent zijn berichten tot ons
gekomen; illusionistische schilderingen komen ook op vazen, reeds in de tweede
eeuw voor (Zeuxis en Pausias. Girard pp. 210, 226), maar terwijl toen slechts sprake
was van enkele op zich zelf staande figuren, geldt het te Pompeï het synthetische
aanzien van de buitenwereld welke de schilder op een gegeven oogenblik als eigen
totaliteit voelt. Dit illusionisme, of impressionisme komt te veelvuldig voor dan dat
men er aan kan twijfelen of het leekenpubliek wel met de zienswijze van den
kunstenaar is meegegaan. De decoratieve kunst die toch allicht er naar streeft voor
meerderen begrijpelijk te zijn, schijnt zelfs meestal in deze richting zich te hebben
bewogen. Er valt dus niet te denken aan een tijdelijke mode, maar aan eene
aanschouwingswijze waarvan wij het belang moeilijk te hoog kunnen schatten. Wij
zouden kunnen zeggen, dat de twee richtingen welke wij te Pompei aantreffen zich
verhouden gelijk in den modernen tijd de kunst van Ingres en de kunst van de
impressionisten, van Monet en de zijnen, zich verhouden. En indien men zich herinnert
wat het verschil van die twee richtingen beteekende, hoezeer heel het wezen van de
aesthetiek er mede gemoeid was, dan kan men bij benadering nagaan welke ernstige
omwenteling van het kunstzinnig leven haar beslag had gekregen toen het verschijnsel
zich in de Oudheid voordeed. Eene eenheid van voorstelling werd den toeschouwer
onmiddellijk gesuggereerd door het markeeren van de belangrijkste accenten der
onderdeelen. Waar zelfs die onderdeelen niet natuurgetrouw werden weergegeven
kon van de vroegere opbouwende samenvatting door den toeschouwer geen sprake
meer zijn. De kunstenaar was van objectief subjectief geworden. In hemzelf leefde
de werkelijkheid welke hem ontroerde, welke hij in zijn liefde reproduceerde en
blijkbaar vermocht het publiek de gevoelens van den kunstenaar te deelen.
In de Christelijke begraafplaatsen, in de katakomben, waar toch zeker niet de eerste
krachten hebben gewerkt, is de stijl der schilderingen onmiskenbaar impressionistisch.
Tot het begrijpen en genieten der voorstellingen zijn de aangegeven onderling
fungeerende vorm- en kleurwaarden voldoende. Het valt niet te ontkennen, dat, hoe
gebrekkig de vroeg-Christelijke schilderingen somtijds ook zijn mogen, er eene
levendigheid van uitgaat welke noodzakelijk aan de techniek is te danken en men
kan zich denken, dat de menschen voor wie zij gemaakt zijn, in hun behoefte aan
eene nog eenigszins vage, symbolische
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gedachten-kunst, volkomen werden bevredigd. Moet inderdaad niet de kunst der
katakomben op elk onbevooroordeeld beschouwer den indruk maken allerminst te
streven naar het geven van bepaalde voorstellingen, welke zekere feiten in de
herinnering brengen, wel daarentegen naar het vluchtig penseelen van
wandversieringen welke nieuwe wijsgeerig-religieuse overwegingen op verschillende
manieren kunnen aanduiden?
Ook van den beeldhouwer kan gezegd worden, dat hij in dienst van de Christelijke
religie steeds meer impressionistisch wordt. De sarkofagen waarvan de typen in de
Oostersche beschavingscentra, in Alexandrie en in de belangrijkste steden van klein
Azië, in de eerste plaats Antiochië, schijnen ontstaan te zijn, vertoonen de neiging
de figuren tot uitdrukking te brengen door enkele sprekende schaduwen, hetzij door
drilboor hetzij door diepe groeven verkregen. Het vlak van den achtergrond wordt
meer en meer aan het oog onttrokken, zoodat figuren en voorwerpen als vrij in de
ruimte komen te staan en zich ook naar de diepte kunnen ontwikkelen. De eenheid
van het betrekkelijk kleine sarkofaagfront wordt veelal gehandhaafd door het
continueerende van de voorstellingen en wanneer eene indeeling door arkaden wordt
aangebracht, dan zal de beeldhouwer zijn figuren naar een centrum richten en niet
zelden, door het vóórspringen en oversnijden van lichaamsdeelen, het rhythmeerend
effect van de zuilen gedeeltelijk te niet doen, somtijds zelfs geheel naar den
achtergrond dringen. Duidelijk bestaat de neiging alleenlijk door tegenstellingen van
licht en schaduw eene geconcentreerde eenheid te bewaren. Niet slechts is de kunst
der sarkofagen meer en meer eene zuiver optische, maar ook een impressionistische
geworden. Alle plastische schoonheid wordt opgeofferd aan het verlangen om uit de
verte eene voorstelling door één oogopslag den toeschouwer in te prenten. Dit kan
men betreuren, maar toch moet worden ingezien, dat mogelijkheden voor een nieuwe
kunst zijn geopend. Om de middeneeuwsche kunst te begrijpen, zal men haar als
eene consequentie van den vroeg-christelijken arbeid moeten beschouwen.
Welken geestelijken inhoud had nu die Christelijke kunst?
Oskar Wulff in zijn studie, uitgegeven in het Handbuch der Kunstwissenschaft,
meent, dat de eerste schilderingen niet de vertolking zijn van voorstellingen
noodzakelijk gewekt door de religieuse gedachten, maar slechts navolgingen van
hetgeen algemeen gangbaar
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was in de kunst van den tijd. Van lieverleê zouden die oude tafereelen nieuwe
beteekenis hebben gekregen. Hij kan echter niet nalaten te kennen te geven, dat dit
wel is waar indruischt tegen alles wat ons tot dusver door de wetenschap van de
ontwikkeling der kunst geleerd wordt. Ik acht zijn oordeel dan ook onaannemelijk.
Het nieuwe inzicht, de nieuwe religie is de bloem van Oostersche, Joodsche en
Hellenistische wijsgeerige gedachten welke reeds haar eigen in beeld gebrachte
voorstellingen hadden. Er bestond geen reden waarom deze voorstellingen voorshands
in onbruik zouden geraken. Wij vinden den goeden herder uit de antieke idylle naast
den mysterieuzen Orpheus als zielenhoeders, wij vinden den oud-testamentischen
Jonas naast den Bacchus als verpersoonlijking van de wedergeboorte. De Heilbode
is de antieke Logos leeraar, de Doopeling is niet de volwassen Jesus maar een
willekeurig naakt knaapje. Oud-testamentische voorstellingen gaan in de eerste
honderd jaren aan de nieuw-testamentische vooraf. De nieuw-testamentische
wonderen, de verzinnelijking van gelenigde geestelijke nooden komen eerst in de
tweede eeuw voor. Terecht trekt Wulff uit zijn beschouwing van de katakomben-kunst
de conclusie, dat langzamerhand een specifiek Christelijk dogma zich schijnt vast
te zetten in de gedachte der adepten, maar zijn wij daarom gerechtigd den geest die
uit de vroegere kunst spreekt te beschouwen als de verduistering van eene
oorspronkelijke leer, moet niet elk onbevooroordeeld historicus veeleer het
tegenovergestelde aannemen?
Nogmaals, de talrijke monumenten welke ons treffen door eene groepeering van
symbolische voorstellingen en welke wij gewoon zijn in verband te brengen met de
nieuwe religieuse gedachte aan het begin van onze jaartelling, spreken van Oostersche,
Joodsche en Hellenistische wijsgeerige begrippen op eene geestvolle wijze welke
zich aanstonds moeten hebben gericht tot de groote gemeente. Dat de kunstenaar
destijds niet in staat zoude geweest zijn al de voorstellingen uit te beelden welke in
zijn gedachten leefden, is niet te denken. Wanneer eene stellig bepaalde
persoonlijkheid in zijn werk niet voorkomt, noch in de Romeinsche, noch in de
Hellenistische kunst, dan bewijst zulks dat die persoonlijkheid voor hem nog niet
bestond.
Heel langzaam voltrekt zich het proces waarin de persoon van den Christus vasten
vorm krijgt. Zelfs wanneer, in de derde eeuw, de apostelen, met name Petrus en
Paulus reeds een bepaald type hebben gekregen, vertoont de Christus nog de antieke
onpersoonlijke gestalte van een leeraar der wijsheid. Eerst aan het einde van de derde
eeuw
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kent de kunstenaar bijzonderheden uit het leven en lijden van dien leeraar. Op
sarkofagen vindt men bij voorbeeld den intocht binnen Jerusalem en de verloochening
van Petrus. De oud-testamentische voorstellingen die eerst primeerden verdwijnen
of zij worden nog gebeiteld als antitypen in stede van, als op zich zelf voldoende
uitdrukkingsvormen, als typen. Wel omschreven gebeurtenissen in plaats van
symbolen houden de aandacht van den beeldenden kunstenaar bezig. Uit de abstracte
wijsheid kristalliseeren zich concrete feitelijkheden. En eindelijk geschiedt wat te
verwachten was, nu het zuiver geestelijke van de nieuwe leer meer en meer aan het
aardsche ten offer valt: het antieke anthropomorphisme laat zich wederom gelden.
Na den kerkvrede, spoedig in de vierde eeuw, hoort men van legenden van
wonderbaarlijk ontstane ikonen; ik herinner aan de legende van de heilige Veronica.
In het Oosten, in Syrië, ontstaat de Jesus-figuur zooals wij die naar het uiterlijk
meenen te kennen. Wij zien hem te Rome in de Sta Costanza, tusschen Petrus en
Paulus, in musiefwerk afgebeeld, in het baptisterium van S. Giovanni in Fonte, te
Napels, evenals de vorige vermoedelijk door Syrische kunstenaars vervaardigd, in
de apsisversiering van de Sta Pudentiana, te Rome, te midden van de twaalf apostelen,
met Jerusalem, de heilige stad op den achtergrond. De drie figuren, ongeveer in
denzelfden tijd, het einde van de vierde eeuw, ontstaan, consacreeren het type dat in
den loop der eeuwen niet meer zal veranderen, dat voor altijd den ideeelen
God-mensch zijn aardschen vorm heeft gegeven in de verbeelding der geloovigen.
Tegelijkertijd heeft de kunst die den persoon verheerlijkt een ander karakter
gekregen.
De beste der vroegste muurschilderingen, maar vooral de sarkofagen der eerste
eeuwen geven ons eene bewegelijkheid en innigheid van gebaren te bewonderen,
levendige nieuwe kleureffecten welke de verloren gegane plastische schoonheid
vergoeden. Zij geven een voorproef van hetgeen wij in de middeneeuwen reeds lang
geleerd hebben hoogelijk te waardeeren maar wat door de dichte nabuurschap van
de klassieke kunst tot dusver veel te zeer als iets minderwaardigs werd beschouwd.
In dit licht bezien zouden wij er haast toe komen het optreden van de officieele
dogmatische kunst, na den kerkvrede, te betreuren. Ook dit ware echter onredelijk.
De nieuwe kerkelijke kunstenaar, zijn voordeel doende met hetgeen hij in het Oosten
vond, het nimmer geheel te loor gegane weelderig decoratieve, heeft
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aan de diep gevoelde behoefte tot verheerlijking van het goddelijke binnen zijn stout
opgetrokken gebouwen weten te voldoen. Nooit voorzeker zijn architectuur en
beeldende kunst harmonieuser verbonden geweest om eene oppermachtige kerk te
dienen, waarin wereldlijke macht met geestelijke macht onvoorwaardelijk samen
ging. Komen wij dus getuigen te zijn van een strijd waarin eene levende naturalistische
kunst langzamerhand verdrongen zal worden door eene decoratieve kunst en haar
met verstarring dreigende tendenzen, het verlies wordt opgewogen door een winst:
een onvergankelijke les die elken zoeker naar eenheid van beeldende kunst en
bouwkunst een evangelie zal zijn. En zullen wij er niet getuigen van zijn, hoe in
latere perioden van verjonging het verslagen naturalisme wederom in dienst zal treden
van hetgeen wij, in tegenstelling met het dogmatisch godsdienstige gevoel, het
religieuse gevoel noemen, hoe dan wederom de verhouding der dingen in plaats van
hunne zelfstandigheid den kunstenaar zal bezig houden?
Voor ditmaal zij het genoeg, naar ik hoop, aangetoond te hebben, dat het denken
over de verhouding van God en mensch in zijn neiging tot stelligheid te komen,
parallel gaat met de evolutie van het kunstzinnig denken.
A. PIT.
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Guusje.
Heel voorzichtig droeg Guusje het blad met de twee kopjes thee naar boven, de trap
op naar haar vaders studeerkamer. Zacht en langzaam schoof ze de treden op; haar
lippen saamgeperst; de oogen onafgewend op het theeblad. In de kopjes wiebelde
het vocht; de lepeltjes rinkelden soms even; de trap kraakte licht. Iederen keer weer
was ze zenuwachtig, dat ze morsen zou en toch wist ze haast wel zeker dat het zou
lukken. Als ze maar aldoor aan haar rokken dacht en de vloeistof in het oog hield,
die deinde tot soms vlak bij den rand... even verder, en 't zou storten op het schoteltje
en dat vond Vader zoo érg, al was het maar 'n druppeltje...
Elken avond, als ze op haar kamertje haar huiswerk zat te maken, verlangde ze
naar het oogenblik, dat Zus naar bed zou gaan en haar goeden nacht kwam kussen,
want als Vader thuis was en les gaf, kwam Zusje dan boven met de woorden: ‘nacht
Guus en Moeder vraagt of je de thee komt halen.’ Zusje kreeg maar 'n vluchtige
nachtzoen en Guusje holde naar beneden, twee trappen af naar de huiskamer, waar
Moeder bezig was de kopjes vol te schenken. Het was heerlijk dat Vader liefst wilde,
dat zij, Guusje, het deed, omdat ze het beter kon dan het dienstmeisje en zelfs beter
dan Moeder. En het was ook zoo heerlijk dan even in de studeerkamer te komen en
hem bezig te zien met lesgeven; in die gezellige kamer met de vele boeken langs de
muren, Vader aan z'n werktafel met 'n jongen naast hem, die ernstig en eerbiedig
keek. En dan Vaders stem, opgewekt of streng, en dan allerlei woorden, Grieksch
en Latijn, waarvan ze niets begreep. Dat was weer zoo'n heel andere Vader, dan die
van de huiskamer of op 'n wandeling, of alleen-op-z'n-kamer, en toch was het écht
Vader... grappig was dat... heel anders en toch nét zoo... o, jee, daar struikelde ze
bijna. Dat kwám er van, als je niet aldoor aan je rokken dacht...
Met 'n zucht van verlichting bereikte ze de bovengang. Zachtjes liep ze over den
looper naar haar vaders kamer. Achter de gesloten deur hoorde ze stemmen, 'n
meisjesstem, die Nederlandsch praatte, maar ze verstond niet wat; Vader bromde er
tusschen door. Guusje zette het blad op haar eene hand, tastend naar evenwicht; toen
tikte ze.
De meisjesstem zweeg. ‘Binnen!’ riep Vader gretig.
Ze opende de deur en trad in het helle warme kamerlicht. Schuchter keek ze even
op, met 'n verlegen glimlachje; toen, haar hoofdje gebogen
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naar het theeblad, liep ze voetje voor voetje naar de tafel, waar Vader en z'n leerling
zaten.
‘Thee!’ riep Vader jongensachtig-blij. ‘Dat zal smaken, Guusje! Heeft U er ook
zoo'n trek in, Juffrouw Valkering?’
‘Ja erg!’ zuchtte het meisje, lachend. Guusje keek even nieuwsgierig naar haar.
Wat mooi donker krullend haar, en bruine oogen en zoo'n frissche kleur... wat mooi
was ze toch... 'n echte volwassen dame...
De heer Balen nam het kleinste kopje van het blad en zette het voor z'n leerling
neer met 'n beleefd ‘alstublieft’. Toen nam hij z'n eigen kopje. ‘Dank je wel, hoor
Guusje. Wat 'n volle kop en niet eens gemorst! Dat is 'n post van vertrouwen van
onze Guus, Juffrouw Valkering. Niemand kan het zoo goed als zij, zelfs Moeder
niet, hè pop?’
‘Noù...’ aarzelde Guusje. Ze wilde niet jokken - moeder kòn het niet zoo goed,
maar ze wilde dat toch ook niet ronduit toegeven. ‘Moeder heeft ook zulke lange
rokken!’ kwam ze toen overtuigend.
Juffrouw Valkering lachte en het kind keek verschrikt op, bang iets geks gezegd
te hebben; maar de Juffrouw zag haar hartelijk en vriendelijk aan. Ze draalde nog
even - het was zoo behagelijk in Vaders kamer, onder het lamplicht, in z'n geurige
sigarenrook, te midden van z'n bezigheden. Begeerig was ze, zooveel mogelijk uit
z'n sfeer op te nemen, die sfeer, die altijd iets geheimzinnigs bleef behouden en waar
steeds haar fantasieen mee vervuld waren: hoe zoo'n leerling zich nu zou voelen hoe ie Vader zou vinden - of ie weleens naar het eind van de les zou verlangen - of
Vader zich weleens vervelen zou, als 't langzaam ging, of boos zou worden bij een
of andere stommiteit...
‘Nou pop, zou je maar niet weer aan je huiswerk gaan? Is alles al af?’
Ze schudde het hoofd, schuldbewust.
‘Ik kan één meetkundevraagstuk niet, Vader, en ik had willen vragen of U me wou
helpen, maar toen kwam de Juffrouw al.’
Haar vader fronste z'n wenkbrauwen. ‘O, is 't weer zóó laat!’ riep hij driftig. ‘Dan
probeer je nog maar eens, hoor.’
‘Ik kán 'm niet, Vader,’ smeekte Guusje.
‘Dan had je maar eerder moeten vragen. Je gaat gewonen tijd naar bed, half tien,
vóór deze les uit is.’
Guusje stond stil bij de tafel; de tranen kwamen in haar oogen, haar
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lippen trilden. Ze voelde zich schuldig; want ze had natuurlijk eerder hulp moeten
vragen, maar ze was blijven lezen tot ineens de straatbel ging en de les al begon. Ze
voelde zich ellendig onder haar vaders boosheid; in wanhoop, hoe dat nu zou moeten
met het vraagstuk. Er hing 'n pijnlijke stilte in de kamer. 't Kind voelde, hoe Juffrouw
Valkering haar aanzag in begrijpend meeleven. Dat gaf wat troost, maar ze schaamde
zich toch ook, dat ze 'n standje kreeg in 't bijzijn van 'n vreemde. Haar vader dronk
zwijgend z'n thee op, met norsch gezicht. Toen keek hij op en er kwam 'n zachter
licht in z'n oogen, nu hij z'n oudste dochtertje zoo ongelukkig zag staan.
‘Wat zou U doen, Juffrouw Valkering?’ wendde hij zich glimlachend tot z'n
leerling.
‘Dadelijk na de les Guusje helpen,’ zei deze beslist. ‘Het is zoo ellendig-wanhopend
'n meetkunde-vraagstuk niet te kunnen vinden.’
Guusje herademde; want Vader keek lachend naar het vreemde meisje. Nu was
het wel weer goed.
‘Vooruit dan maar. Dadelijk na de les. Maar eerst nog eens probeeren, hoor Guus.
En nu opgemarcheerd!’
Guusje keek in 'n schalksche glimlach naar het meisje, dat haar voorspraak was
geweest. Die lachte ondeugend, in verstandhouding... Nog eens probeeren?!... Ze
kon 't tóch niet... ze ging lekker zitten lezen en laat naar bed... die Juffrouw snápte
het wel - net of ze ook nog 'n schoolkind was, zoo ondeugend keek ze... en toch
zooveel ouder... en zoo mooi...
Vlug liep ze naar de deur.
‘Dag Vader. - Dag Juffrouw.’
‘Dag Guusje.’ De stemmen klonken tegelijk; Vaders diepe stem en de heldere
hoogere van het meisje.
‘Wat bent U 'n wreede Vader!’ berispte Hilda Valkering, toen de deur achter Guusje
gesloten was.
‘Je mòèt soms wreed zijn tegen je kinderen,’ zei Balen plechtig. ‘En dit kind kan
toch al te veel van me gedaan krijgen met d'r aanhaligheid en gepruil. Is het zoo
“elléndig-wanhopend” 'n meetkundevraagstuk niet te kunnen vinden? Heeft U daar
ook onder geleden?’ Hij keek haar spottend aan.
‘Sóms. Niet zoo erg. Ik probeerde meestal net zoo lang tot ik het vond. Of ik vroeg
of de jongens van school me hielpen.’
‘Ja, die jongens van school zullen U wel verwend hebben.’
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‘Waarom?’ stoof ze op.
Hun oogen keken 'n moment in elkander, de bruine meisjesoogen glansden
uitdagend; de spottende blik van den man verzachtte tot 'n bewonderende koestering.
Toen verstrakte z'n gezicht en wendde hij de oogen af. ‘Zullen we verder gaan?’
vroeg hij zakelijk.
Guusje stond 'n oogenblik stil in de schemerige bovengang en weifelde tusschen
naar-beneden-gaan en 'n kopje thee drinken bij Moeder, óf naar boven in de
vertrouwde rust van haar kamertje. Beneden lokte de thee, stellig al door Moeder
ingeschonken, misschien wel met 'n koekje er bij. Boven lokte haar boek. Ze woog
beide tegen elkaar op in haar waardeering en probeerde te combineeren. Maar als ze
eenmaal beneden was, zou Moeder misschien vragen naar haar huiswerk en er zou
weer gezeur komen over dat meetkunde-vraagstuk; en ze was juist in 'n stemming
om prettig-alleen te zijn, zonder standje en narigheid. Daarom versmaadde ze de thee
met misschien-'n-koekje-erbij, en ging naar boven naar haar kamertje.
Daar liep ze droomerig wat heen en weer en neuriede 'n wijsje. Ze was in zoo'n
prettige stemming, 'n bui, om alles mooi te vinden en veel van iedereen te houden.
Ze ging op 't randje van haar ledikant zitten en keek rond in haar heiligdom. Wat
was Juffrouw Valkering aardig voor haar geweest, peinsde ze. Het was pas 'n nieuwe
leerling van Vader; ze voelde zich veel meer op haar gemak met haar, dan met die
jongens, die Vader les gaf. Dan was ze altijd zoo bang, dat ze 'n kleur zou krijgen.
Eén was er, met 'n leelijk bleek suf gezicht, die keek haar altijd zoo griezelig aan,
eerbiedig en onderdanig, als 'n trouwe hond. Als ze nu 'n meisje uit 'n boek was,
inplaats van de levende Guusje Balen, zou ze denken, dat die jongen van d'r hield,
maar nù was het natuurlijk onzin. Gelukkig maar, want ze gaf niets om hém. Maar
dien anderen jongen van den Dinsdagavond, met die donkere sprekende oogen, dien
vond ze mooi. Vader zei, dat ie verwaand en lui was, en ze vond 'm ook eigenlijk
niet aardig; maar het was vreemd-prettig naar 'm te kijken en z'n blik te voelen, die
haar verwarde en blozen deed. Het was kinderachtig van d'r en oppervlakkig, want
't was geen jongen om echt van te houden. Het zou wel heel moeilijk zijn om iemand
te vinden, van wien ze echt kon houden, méér nog dan van Vader.... Dat zou nooit
kunnen... Ze hield ook veel van Moeder, maar nooit had ze tegenover haar dat
verlangen om onstuimig te willen omhelzen en teer te vertroetelen, om nederig te
willen aanbidden en kameraad-
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schappelijk te stoeien en gekheid te maken. Ze had ontzag voor Moeders kalme,
strenge preeken, maar ze voelde zich diep-rampzalig als Vader boos was en
blij-gelukkig nà z'n vergeving. Als ze klaagde over 'n juffrouw van school, zei Moeder,
dat ze niet altijd het slechte in 'n mensch moest zien, maar Vader zei verontwaardigd
‘zoo'n mispunt!’ en juist dàn verdedigde Guusje haar en zag ook het goeie. Nora,
haar vriendin, benijdde haar, om haar vader. Nora was twee jaar ouder dan zij en al
zoo damesachtig, maar ze zat in dezelfde klas; ze waren nog kennisjes uit den tijd,
dat ze naast elkaar woonden; maar eigenlijk verschilden ze té veel van karakter voor
'n diepe vriendschap. Nora was al zoo oud en zoo levenswijs en ze wist zooveel nare
dingen, die Guusje niet gelooven wou. Soms in 'n bui van berouw om het loopen
met jongens, zei ze bitter: ‘jij hebt 't makkelijk; jij hebt 'n prettig tehuis en 'n snoes
van 'n vader. Maar ik ben altijd alleen en m'n vader is maar op reis met weet-ik-wat
voor schepsel en laat me aan m'n lot over.’
Guusje wilde de treurigheid verdrijven, die in haar denken sloop; ze nam het boek,
waarin ze had zitten lezen in 't begin van den avond. Haar moeder vond het eigenlijk
met goed, dat ze zoo'n roman las, maar liet het oogluikend toe, omdat ze er haar
kennis van het Duitsch mee verrijkte. Het was zoo'n mooi boek en zoo treurig. Het
was treurig, dat die man tijdens de ziekte van z'n vrouw van z'n schoonzuster ging
houden - Treurig voor hen beiden en voor de zieke en voor het dochtertje. Maar het
was niet slecht, ze streden er tegen, maar ze konden niet helpen dat ze van elkaar
hielden. Het was verkeerd geweest om met die eerste te trouwen bij wie hij niet paste.
Wat was het gelukkig, dat Vader en Moeder veel van elkaar hielden en bij elkaar
pasten. Daarom zou Vader nooit van 'n ander gaan houden; in hun huis zou nooit die
treurigheid zijn...
Ze was net weer in haar lectuur verdiept, toen ze hoorde, hoe de les eindigde.
Vader ging mee naar beneden om Juffrouw Valkering uit te laten en in dien tijd liep
Guusje vast met haar meetkundeboek naar zijn studeerkamer. Ze nestelde zich in 'n
luie leeren stoel en snoof met genot de sigarenrook op, die vaag nevelig in de hoeken
der kamer hing. Op tafel lagen nog papieren en boeken van de les rommelig door
elkaar; ze peinsde weer over Vaders nieuwe leerling, Juffrouw Valkering.
Toen haar vader binnenkwam, glimlachte ze hem tegemoet, maar hij scheen
vermoeid en abstract. ‘Ben je daar al?’ vroeg hij onwillig. Ze kon best begrijpen, dat
hij geen zin had dadelijk weer met lesgeven
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te beginnen en kalm bleef ze achterover liggen, tenger nietig figuurtje in den breeden
armstoel.
‘Vader,’ vroeg ze nieuwsgierig. ‘Juffrouw Valkering is toch niet meer op school?
Waarom heeft ze les bij U?’
‘Ze is studente,’ vertelde hij. ‘Ze heeft 'n paar jaar middelbaar plant- en dierkunde
gestudeerd en nu moet ze Grieksch en Latijn kennen om verder te studeeren en te
kunnen promoveeren.’
‘Wat knap!’ bewonderde Guusje. ‘En ze is ook mooi, vindt U niet?’
‘Kom, praatjesmaakster; je meetkunde-vraagstuk!’
‘Vindt U niet?’ drong ze aan.
‘Ja, maar nu vooruit met je meetkunde. 't Is kinderen-bedtijd!’
‘Ik ben geen kind meer.’
‘Och kom!’
‘Nee heusch, Vader,’ betoogde ze met ernstige kinderoogen. ‘Ik ben geen kind
meer. Er zitten 'n heeleboel meisjes met opgestoken haar in m'n klas en ik heb al 'n
massa groote-menschen-boeken gelezen en ik begrijp ze best! Ik heb nu zoo'n mooi
boek. “Sonja” van Blicher Clausen. Kent U dat? Het is van 'n man, die van de zuster
van z'n vrouw gaat houden. Zijn vrouw is ziek en humeurig en past niet bij 'm. Vindt
U het slecht, als 'n man van 'n andere vrouw gaat houden?’
Haar vader keek haar even oplettend aan, toen lachte hij luid. ‘Je meetkunde!’
commandeerde hij. Maar Guusje was verdiept in het geval van haar boek en dacht
niet aan schoolwerk.
‘Ik vind het ook wel slecht’, aarzelde ze ‘maar ziet U, ik kan het me toch ook wel
begrijpen. Ze hielden niet zoo echt van elkaar, z'n vrouw en hij, want dan zou het
natuurlijk niet kunnen.’
‘Nee?’ vroeg haar vader ernstig. Guusje keek naar hem met grootopen peinzende
oogen. ‘Nee’, zei ze droomerig. ‘Dan zou het niet kunnen.’ Er hing 'n oogenblik 'n wijde stilte in de kamer. Toen wendde Guusjes vader zich
bruusk om naar z'n schrijftafel. ‘Waarover is je vraagstuk? Congruente driehoeken?’
Zuchtend deed Guusje haar best zich in de wiskunde-moeilijkheden te verdiepen.
Iedere avond van de week had iets bijzonders voor Guusje Balen. De prettige dagen
waren de lesavonden en het prettigste was de Vrijdagavond, als Juffrouw Valkering
les kreeg van Vader. Want om dien jongen met de donkere sprekende oogen gaf ze
niet meer, sinds
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ze eens bijgewoond had, dat haar vader hem 'n standje maakte over z'n domme luiheid.
Na dien dag, dat Juffrouw Valkering haar leeraar vermurwd had z'n dochtertje met
haar meetkunde te helpen, was er als 't ware 'n soort vriendschap tusschen beide
meisjes ontstaan. Ze glimlachten elkaar toe als Guusje de thee kwam brengen, en
Vader hield haar dikwijls aan den praat, dat was zoo gezellig, met z'n drietjes, en
zoo prettig te voelen, hoe ze alle drie elkaar graag mochten. Vader plaagde haar en
keek met lachende oogen naar Juffrouw Valkering; die lachte terug met gloeiend
gezicht en witblinkende tanden. Maar soms zaten ze ernstig verdiept in hun werk en
hadden geen woord voor Guusje over, niets dan 'n glimlach, 'n ernstige glimlach.
Dan ging het kind zachtjes en vlug heen, om hen niet langer te storen; vol ontzag
voor hun wijsheid, vol eerbied voor hun ijver en geleerdheid.
Op 'n Vrijdagavond tikte Guusje aan de deur van haar vaders studeerkamer om de
thee te brengen. En terwijl ze tikte, luisterde ze al, afwachtend, naar het antwoord,
het gewone gretige ‘bìnnen.’ Maar in de kamer, waar eerst 'n vreemde stilte hing,
zonder de eentonige stem van iemand, die iets uit 'n boek oplas, klonk nu 'n ritselend
geluid, als 'n verward-haastig bewegen en daarna riep de heer Balen, ongeduldig en
gejaagd, als om de enkele seconden wachtens te niet te doen: ‘jà, bìnnen!’ Guusje
trad de kamer in en keek naar de tafel, waaraan haar vader en z'n leerling zaten, maar
niemand keek naar haar, geen enkel paar oogen, dat haar vriendelijk begroette. Vader
speelde met 'n vouwbeen en Juffrouw Valkering zat met haar ellebogen op tafel, haar
handen om haar voorhoofd, en tuurde in 'n boek; haar gezicht, dat rood zag, als in
verlegenheid, bleef hardnekkig omlaag gericht. Guusje had 'n vreemde
gewaarwording, alsof ze brutaal ingebroken had in de intimiteit van onbekende
menschen, alsof ze iets had willen weten, wat haar niet aanging. Schuchter en
schaamtevol zette ze het theeblad neer op de tafel en sloop zachtjes naar de deur. Nu
kwam haar vaders stem achter haar, druk en opgewekt: ‘wel bedankt, hoor Guus.
Dat zal smaken!’
Uit beleefdheid keek ze toen even om, bij de deur, en glimlachte verlegen en
pijnlijk. Toen ging ze zonder groeten heen. Ze begaf zich niet naar beneden, naar de
huiskamer, waar Moeder al 'n kooje thee voor haar had ingeschonken, maar sloop
naar haar kamertje om eens te overdenken, wat er gebeurd was. Ze voelde die
stemming na, dat schaamte-achtige gevoel, maar ze begreep die niet. Ze had toch
niets
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gedaan, dat brutaal of verkeerd was... Ze bracht thee naar haar vader, die lesgaf, het
gewone, zooals haast elken dag... het lag dus niet aan háár... Maar daarom kon het
toch wel zijn, dat ze op 'n ongelukkig oogenblik was binnengekomen... misschien
gaf Vader Juffrouw Valkering net 'n standje, omdat ze iets stoms zei, dat kòn toch...
al was ze 'n volwassen dame, tegenover hém was ze toch 'n gewone leerling, die voor
staatsexamen werd opgeleid. Ja, dat leek eigenlijk het waarschijnlijkste en 't was best
te begrijpen, dat ze daarom verlegen was en zoo rood zag; ze was al zoo oud en
schaamde zich natuurlijk tegenover zoo'n schoolkind als zij...
Guusje vond deze verklaring zóó aannemelijk, dat ze even voor het naar bed gaan,
toen ze Vader nog sprak in de huiskamer na de les, zei, met 'n stem vol warme
sympathie voor het bestrafte meisje: ‘Vader, wat lijkt me dat náár voor Juffrouw
Valkering, als ze 'n standje van U krijgt!’
Hij keek haar 'n oogenblik onderzoekend aan; maar haar oogen blonken zoo
onschuldig en kinderlijk, haar gezichtje was zoo fijn en lief, dat hij even haar hoofdje
in z'n handen nam en over het blonde haar streek. ‘Ze krijgt nooit 'n standje, hoor
pop,’ zei hij, als geruststellend.
Dat antwoord verbaasde en verwarde haar. ‘Maar...’ begon ze, doch toen ze zag,
hoe haar vader zich al in z'n krant verdiepte, wendde ze zich af; ze wist ook eigenlijk
niet, wat ze zeggen wou. Ze had immers ook niets gemerkt van 'n standje, eigenlijk,
en ze peinsde er over, wat ze dan wèl gemerkt had, maar ze begreep het niet.
's Avonds in bed, wanneer je zoo heerlijk denken kon en niets uit de werkelijkheid
je fantasieen stoorde, verzinde ze iets anders ter verklaring van het vreemde, dat ze
ondervonden had... Juffrouw Valkering had zeker wat met Vader bepraat, iets verteld
over d'r zelf, dat haar ernstig en treurig stemde, iets intiems van zichzelf, dat andere
menschen niet wisten. Vader was nét iemand, om zoo iets aan te vertellen; zij, Guusje,
deed dat ook het liefst aan Vader. Ze kende dezelfde verlegenheid, als 'n ander dan
plotseling binnenkwam, Joop, of zelfs Moeder. Dan kreeg ze 'n kleur en keek stil
voor zich en Vader ging druk praten om de aandacht van haar af te leiden... dat vond
ze altijd zoo snoezig van hem. Zoo was het nu zeker ook gegaan. Guusje vond het
náár voor Hilda Valkering, dat ze net onder het verhaal thee was komen brengen;
maar ze had het immers niet geweten!... Wat zou ze verteld hebben?... Misschien
wel, dat ze veel van iemand
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hield en dat het niet mocht van haar ouders, of zoo, omdat ie armer was dan zij...
Wat heerlijk voor Vader om zoo'n verhaal te hooren, om tot vertrouwde gemaakt te
worden en te mogen troosten... Het was 'n mooie werkkring, om leeraar te zijn... je
kon zooveel wezen voor de menschen... En met 'n mengelmoes van trots en innigheid
aan haar vader denkend, viel ze in slaap.
Maar den volgenden Vrijdag ondervond ze weer hetzelfde. Wéér de stilte in de
kamer, toen ze de deur naderde, wéér het verwarde vage geruisch op haar tikken en
Vaders geirriteerde ‘binnen’ en wééer zat Hilda Valkering met 'n rood gezicht in
haar boek te turen. Guusje had weer het gevoel, of ze grof en brutaal zich drong in
de intimiteit van iets, dat haar niet aanging. Maar toen ze weg zou gaan en even, als
om vergeving vragend, doodelijk-verlegen, naar Juffrouw Valkering keek, zag ze de
oogen van het meisje groot en donker, dringend op zich gevestigd, met 'n uitdrukking,
alsof zij om vergeving vroeg. Buiten de kamer hoorde ze plotseling heftig Hilda's
altstem: ‘Ik wìl het niet meer. Ik wìl het niet meer, hoor!’ En Vader kalmeerde met
'n scherp-gefluisterd dringend ‘ssst!’ Toen klonken beide stemmen tegelijk, wat
ingehouden nu en onverstaanbaar.
Alsof ze achterna gezeten werd, zoo vlug holde Guusje de trap op, om zich veilig
op te sluiten in haar kamertje, vèr weg van het vreemde, dat ze niet begreep en dat
haar kinderrust verstoorde. Daar liet ze zich neervallen op haar bed, met het hoofd
in het kussen. Ze voelde zich verschrikt en treurig en ze begreep niet goed waarom.
Het gebeurde drong terug in haar herinnering, ze voelde alleen, dat ze bedroefd was
en dat ze niet wist waarom. Een tijdlang bleef ze stil liggen, toen probeerde ze die
gedrukte stemming van zich af te schudden en ging in de huiskamer zitten gedurende
het laatste halfuurtje voor bedtijd. Moeder zat rustig te naaien en praatte haast niet,
haar gezicht stond ernstig. Dat paste zoo heerlijk bij Guusjes treurige stemming en
ze vond Moeder heel lief en was ook treurig om háár en ze begreep niet waarom.
Maar toen haar vader kwam en druk en jolig deed, werd ze wrevelig tegenover hem
en heftig weerde ze hem af, toen hij aan haar haarstrik trok. ‘Kuren?’ spotte Vader
en bekommerde zich verder niet om haar. Maar toen ze hem 'n nachtkus gaf, was hij
weer zoo lief en zacht en streelde even innig langs haar gezichtje; daar begon ze
bijna om te huilen. En in bed lag ze nog lang, met oogen branderig van ingehouden
tranen, haar ademhaling zenuwachtig-schokkend, te denken, waarom ze toch zoo
treurig was, dat ze aldoor wel huilen kon.
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Den volgenden Vrijdag zag ze er tegen op thee te gaan brengen voor Vader en
Juffrouw Valkering. Al 's morgens op school probeerde ze iets te bedenken, waardoor
ze niet meer dat vreemde zou behoeven mee te maken, maar in haar eerlijkheid, niets
van intrigues wetend, kon ze niets verzinnen. Het eenige zou zijn te maken, dat ze
niet thuis was, maar er was geen reden het huis te verlaten. Ze wìlde niet 's avonds
'n boek bij Nora te leen gaan vragen als ze het thuis had, ze wìlde niet met moedwil
het boek op school laten liggen. Het was laf om dat vreemde te willen ontloopen,
praatte ze zichzelf voor. Liever moest ze probeeren te begrijpen en dan zou 't ook
wel blijken, dat het allemaal onzin was en zij 'n aanstellerig wicht! Toch liep ze dien
avond, vreemdklopperig, bleek en trillerig, naar boven en in haar zenuwachtigheid
morste ze thee op het schoteltje van Juffrouw Valkering.
Maar heerlijk was het Vaders stem als van ouds te hooren: ‘bìnnen’ en heerlijk
vertrouwd, dat hij weer zoo blij en jongensachtig ‘thèè!’ riep. Daar was ze zoo
gelukkig om, dat ze glimlachend bekende ‘ik heb gemorst’, maar 't klonk toch nog
benepen en ze zag zoo bleek, dat Vader plaagde: ‘en nou is ze bang voor 'n uitbrander.
Het is toch zoo'n kleine witte muis, Juffrouw Valkering.’ Hij trok haar naar zich toe
en ze leunde even tegen hem aan en glimlachte naar Hilda Valkering, die naar haar
keek met 'n warmen koesterenden blik. Vader kneep in haar arm en met 'n lachend
‘àu’ trok ze zich los en holde de kamer uit. Daarna bedacht ze nog eens, hoe prettig
het was, dat alles weer gewoon leek en ze zich niet treurig gevoelde vandaag. Even
doorvoelde ze weer den blik, waarmee Hilda Valkering haar aanzag, toen Vader haar
'n witte muis noemde. Dat zei Vader wel méér, als ze bang was of bleek zag...
Juffrouw Valkering leek niets op 'n witte muis... Hè, als ze er eens uitzag als Juffrouw
Valkering... donker haar inplaats van blond, bruine oogen inplaats van blauwe, 'n
roode kleur inplaats van die bleekte... en ze leek zoo aardig en ze keek je aan, nét
alsof ze veel van je hield... en wáárom zou ze van je houden?...
De weken verliepen en op de Vrijdagavonden gebeurde niets bijzonders meer. Toen,
op 'n avond in het begin van 't lesuur, moest Guusje iets opzoeken in het Fransche
dictionnaire van haar vader. Ze was de eenige, die Vaders woordenboek gebruiken
mocht, als ze het maar deed in de bibliotheek en het boek niet meenam onder 't bereik
van de andere kinderen. Ze gebruikte het veel liever dan het schooldiction-
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naire, dat gemeenschappelijk eigendom was van haar en Joop en Zus, waarover altijd
gekibbeld werd en dat haast aan flarden hing. En 't stond ook zoo groot en wijs, om
in de bibliotheek - die aan Vaders studeerkamer grensde, door de suitedeuren daarvan
gescheiden - iets te gaan opzoeken. Als Joop haar daar bezig zag, riep hij altijd: ‘wat
hééft ze weer 'n drukkie!’ maar dat was niets dan jaloerschheid van 'm.
Nu had ze het dikke boek uit de kast genomen en stond te zoeken naar de P;
soezerig probeerde ze te bedenken, of de p, vóór de r of nà de r kwam. Machinaal
somde ze het alphabet op: a, b, c, d... o, p! Vóór de r dus! Dat ze zooiets ook nooit
onthouden kon! Nu zocht ze de p's langs; p-u moest ze hebben... wat duurde dat
lang!...
Ze dacht er heelemaal niet aan, dat vlak daarnaast haar vader lesgaf en ze toch
niet op de gewone manier iemand iets hoorde voorlezen of Vaders geänimeerd
doceeren gewaar werd. Ze had net de p-u te pakken, toen in de andere kamer 'n
onbestemd geritsel klonk, toen 'n gesmoord lachen en daarna ineens heel helder Hilda
Valkerings stem: ‘Zou je nu niet eens eindelijk met de les beginnen?’
Guusje stond als vastgenageld in de stille bibliotheek, het Fransche woordenboek
in haar handen geklemd.
‘Nee toe - nog niet.’ Dat was Vaders stem, al klonk het zacht en vreemd. Daarna
hoorde ze wat stemgeroes, zonder te begrijpen.
Eenige minuten bleef ze roerloos staan, zóó verbluft door wat ze meemaakte, dat
ze niets meer wist, niets meer dacht, alleen nog de naklank hoorde van de stemmen
van daareven. Toen kwam ze ineens tot zichzelf; ze voelde zich in de stille kamer
staan, alsof ze iets stond te bespieden of voor luistervink speelde en doodsbang, dat
iemand binnen zou komen en haar betrappen, liep ze naar boven, het woordenboek
meenemend.
Veilig boven en alleen, bleef ze lang stilzitten en trachtte het gehoorde te
verwerken... Als het waar was, wat ze had gehoord... duidelijk toch had ze de stemmen
gehoord... kon het niet verbeelding geweest zijn?... maar ze had het immers duidelijk
gehoord, zonder dat ze iets verwachtte of er over dacht... Ze droomde toch niet?...
Ze was toch niet gèk, krankzìnnig?...
‘Zou je niet eens eindelijk met de les beginnen?’... jè, jè... jè’ zei Hilda Valkering
tegen Vader. En Vaders stem smeekend om 'n gunst, als 'n jongen, die bedelt: ‘nee
toe, nog niet.’... O, ze was toch niet gèk? Vaders stem, Vader, die 'n leerling lesgaf
en met haar Latijnsche boeken las...
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En ineens kwam 'n tooneeltje in haar op, eenige dagen geleden meegemaakt. Ze
kwam van Nora af, die ze geholpen had met 'n opstel. En bij de huisdeur zag ze de
meid staan praten met haar vrijer. Ze wist nog, hoe ze geschrikt was en verlegen
geworden, hoe ze niet had willen kijken, maar toch zoo duidelijk gezien had: de
lichte japon van de meid, en haar vrijer, donker en lang, er vlak bij met z'n arm om
haar heen. Er had smoezend gelach geklonken en ineens ontdekte de meid haar en
zei hardop: ‘kom, ik ga us naar binnen’; en toen die jongen, vleierig en zacht: ‘hé
nee, nog niet!’ Plotseling zag ze in haar verbeelding Vader en Juffrouw Valkering,
dicht bij elkaar en Vader met z'n arm om haar heen en vleiend: ‘nee toe, nog niet.’
Guusje rilde, in wanhoop en afschuw. Ze sloeg haar hoofd voorover op haar armen
en kreunde. 't Kon niet, 't kòn niet! En ze probeerde zich wijs te maken, dat ze alles
fantaseerde en ze hoopte maar, dat ze gek was; maar ze wist, dat ze dat niet wàs en
het Fransche dictionnaire lag bij haar op tafel; ze wàs in de bibliotheek geweest en
had in dit boek gezocht naar 'n woord met een p, welk woord, dat was ze vergeten.
En toen ineens dat lachen en Juffrouw Valkering zei jè tegen Vader en Vaders
smeekende stem: ‘nee toe, nog niet!’ Net als die jongen tegen de meid, die niet aan
de deur mocht praten van Moeder en die ieder oogenblik 'n anderen vrijer had...
Vader, háár lieve, ernstige Vader, d'r Vader, dien ze vereerde... Ze bleef geheel
verwezen zitten en staarde voor zich uit. Ze trachtte zich alles nog eens voor te stellen;
misschien hàd ze toch verkeerd verstaan. Maar dan klonken die zinnen weer in haar
ooren, tergend-duidelijk; en kreunend van smart, van een té groote en plotselinge
smart, smakte ze haar hoofd voorover op de tafel, tegen het Fransche dictionnaire
aan....
Toen kwam Zusje vragen, of ze thee ging brengen. Ze had nog de tegenwoordigheid
van geest zich op te richten en den schijn aan te nemen, alsof ze verdiept was in haar
huiswerk en kortaf zei ze, met vreemd-kalme stem - het leek net of ze het 'n ander
hoorde zeggen: - ‘nee, 'k heb geen tijd, zeg maar aan Moeder, dat ik geen tijd heb.’
Zus keek nieuwsgierig naar haar, maar ze boog zich norsch en ongenaakbaar over
haar boeken, het gezicht in haar handen verborgen, en haar zusje ging, vol ontzag
voor zooveel ijver, de boodschap aan Moeder overbrengen.
Nu leek de heele wereld plotseling veranderd. Er moest thee gebracht worden naar
Vaders studeerkamer en zij had geweigerd haar plicht te doen. - Maar ze kòn niet ze kon onmogelijk -
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Ze hoorde iemand de eerste trap opkomen, de gang over naar Vaders kamer - een
langzame zware stap - Moeder - Zusje liep babbelend mee.
Guusje hield haar adem in; haar oogen staarden star voor zich uit... Nu ging Moeder,
gòd, nu ging Moèder!
Moeder ging naar de kamer, waar Vader was met 'n andere vrouw, die hij
omhelsde... In haar overspannenheid was ze op alles bedacht; ze meende zoo dadelijk
'n gil te zullen hooren, 'n gil van smart, van woede... iéts, iéts vreeselijks zou er toch
gebeuren... Ze luisterde in de stilte van het huis, de stilte, die geweldig leek en die
eindeloos duurde...
Toen knarste de deurknop van Vaders studeerkamer. Moeder kwam de gang in en
heel kalm riep ze: ‘ben je al boven, Zus?’ Zusje, die zich zeker in de gangkast verstopt
had, lachte en Moeder lachte ook en bestrafte tegelijkertijd. Het was allemaal zoo
gewoon, zoo vertrouwd en kalm... Ze herademde; dan moést ze het gedroomd hebben.
Moeder, die nét op die kamer geweest was, die had ze zien zitten, Vader en Juffrouw
Valkering naast elkaar, heel gewoon, verdiept in de les. Dan was er dus niets, niets...
Nu kon ze het wel uitschreeuwen van blijheid, dat die vreeselijke nachtmerrie voorbij
was. Ze had geen rust meer op haar stille kamertje en met haar huiswerk liep ze naar
beneden, verlangend naar haar moeder, door wie de rust teruggekomen was en die
de zekerheid zou geven, als ze weer twijfelde en weer hoorde die stemmen, tergend
duidelijk.
Moeder vroeg, wat of dat voor kuren waren dat ze geen thee had willen brengen,
en Guusje verontschuldigde zich: ‘ik was nét met iets bezig’ en haastig, om het
gesprek af te leiden, zocht ze in het dictionnaire naar het woord, dat met een p begon.
Ze spelde weer, zooals daareven, het geheele alphabet en zocht weer naar de p en
toen naar de p-u. Nu was alles weer als in de bibliotheek; ze hoorde weer het lachen
en de stemmen en ze werd weer zenuwachtig en vuurrood. Maar Moeder zat kalm
achter het theeblad en naaide aan 'n broekje van Kees... Moeder, die toch op de
studeerkamer geweest was... In radelooze verwarring zocht ze aldoor maar langs de
p; langs de p-u en toen wéér en wéér; haar blikken gleden langs het woord, dat ze
zocht en ze zag niets...
Ze was nog met haar huiswerk bezig, toen ze hoorde hoe Vader Juffrouw Valkering
uitliet en even later binnen kwam. Ze durfde niet op te kijken. Haar slapen klopten,
alsof haar hoofd zou barsten.
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‘Zeg Guus, waarom wou je geen thee brengen?’ begon Vader dadelijk aanvallend.
Ze keek hardnekkig in haar boek. ‘Ik was net met iets bezig’ verontschuldigde ze
zich weer.
‘Noù,’ stoof Vader op ‘dat zijn kuren, hoor!’ Maar Moeder kalmeerde. ‘láát haar
nu maar, Theo, ze heeft het druk en anders gaat ze weer zoo laat naar bed.’
Vader bromde wat, toen viel hij weer uit: ‘wat doè je hier met dat dictionnaire?
Dat mág je hier niet mee naar toenemen; dat weet je heel goed! Ben je in de
bibliotheek geweest? Wanneer ben je in de bibliotheek geweest?’
‘Straks’ zei het kind vaag.
‘Wàt straks?’ riep Vader driftig en toen ze koppig op haar boek bleef turen: ‘Guus,
àntwoord!’
Guusje, als altijd bang voor die dreigende driftstem, lichtte haar hoofd op. ‘Straks,
Vader’ zei ze weer, met 'n benepen stemmetje. Haar hoofd bonkte zoo vreeselijk en
ze was zoo bang... Maar nu verdedigde Moeder haar: ‘laat haar toch met rust, Theo.
Wat bezielt je. Ben je moe van de les?’
‘Ja’ hoonde Vader, geprikkeld. ‘Ik ben moe van de les.’
‘Schiet je goed op, anders?’ vroeg Moeder vriendelijk.
‘Ja, prachtig’ zei Vader nu droog en hij viel neer in z'n leunstoel en greep de krant.
Guusje keek op en staarde naar haar vader. Hij zat van haar afgewend en las kalm
in z'n krant. En Moeder naaide; het theelichtje spetterde en verder was er geen gerucht.
Het was alles, zooals altijd, net of er niets gebeurd was. En Guusje zat weer roerloos
over haar boek gebogen, maar haar hoofd bonkte. Het was als 'n dreigende donkerte
in haar ziel en in die duisternis was iets verschrikkelijks. Maar ze wist niet duidelijk
meer te bedenken wat het was. Haar hoofd bonkte te veel. Er was niemand die het
wist en die haar helpen kon. In die duisternis stond ze geheel alleen. Haar vader, naar
wien anders in oogenblikken van zorg en verdriet en radeloosheid haar innigheid
uitging, zat er als 'n vreemde donkere man,... als 'n vijand... Moeder naaide aan Kees
z'n broek en niemand wist van het verschrikkelijke, dat hamerde in haar hoofd...
Toen scheurde door de rustige kamerstilte 'n snerpende gil; haar hoofd smakte
neer op de tafel, haar lijf trilde. Haar ouders sprongen tegelijk op haar toe en vroegen,
wat haar scheelde. Maar ze duwde wild
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haar vader van zich af en leunde snikkend haar bonkend hoofd tegen Moeders borst.
Ze voelde als 'n vertroosting haar zachte koestering, als 'n einde van haar vreeselijke
eenzaamheid. Kreunend bekende ze, dat ze zoo'n hoofdpijn had en gewillig liet ze
zich vertroetelen en naar bed brengen. Ze zei haar vader niet goedennacht. Toen ze
de deur uitging zag ze hem zwijgend aan de tafel zitten, over z'n krant gebogen; als
'n donkere stugge dreigende vijand.
Toen ze suf van de hamerende pijn in het hoofd, eindelijk rustig te slapen lag, ging
haar vader naar haar kijken. Hij stond peinzend naast het ledikant van z'n oudste kind
en staarde naar de tranen op de lange oogwimpers. Toen bukte hij zich tot haar over
en kuste haar fijn zacht gezichtje. Zij verroerde zich even in haar slaap en prevelde
met 'n vage teere glimlach: ‘Vader.’ Na 'n langen diepen slaap wakkerwordend in de stralende morgenzon, met hetzelfde
frissche opgewekte gevoel van iederen ochtend, de pure levensblijheid van 'n jong
gezond onschuldig kind, dat nog geen verdriet kent, kwam wél plotseling, als 'n
schrik van leelijkheid, het gebeurde van den vorigen avond in haar op, maar het leek
onwezenlijk en onwaarschijnlijk, even ver weg als wat ze las in boeken, of soms
droomde. En even vaag en vreemd herinnerde ze zich, de droom, dat Vader aan haar
bed stond en hoe ze zijn liefde voelde. Bij het ontbijt dien ochtend was Vaders
morgenkus zoo koesterend warm en hartelijk en z'n gezicht zoo ernstig en flink en
lief. Ze wist verder alleen nog maar dat ze veel van hem hield.
Als de herinnering weer opdook, dan duwde ze die met geweld terug en zette al
haar aandacht op iets anders. Het leek te dwaas, dat zoo iets ergs zou kunnen gebeuren,
als heel de wereld verder hetzelfde bleef. Het leek zoo slecht van haar, dat ze iets
slechts kon denken van twee menschen, van wie ze hield, menschen die ze vereerde,
Vader en Juffrouw Valkering.
Het kind vergat, wat ze niet begrijpen en gelooven kon. Tot ze op 'n Vrijdagavond
weer in de bibliotheek moest zijn, om eenige woorden op te zoeken in het Fransche
dictionnaire van haar vader. Daar overviel haar dadelijk, nog voor ze het licht
opgestoken had, de stemming waarin ze den laatsten keer in die kamer vertoefde.
Half-onbewust, gedreven door 'n instinctieven drang, liep ze in het donker naar de
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tusschendeur en luisterde naar geluiden in het aangrenzende vertrek. Daar was het
doodsstil. Guusje bukte zich nu en gluurde door het sleutelgat. Ze onderscheidde de
tafel in het midden van de kamer en Vaders op zij geschoven leunstoel. Ze zag
niemand. Terwijl ze als het ware zocht naar de personen, die toch aanwezig moesten
zijn en machteloos constateerde, dat ze niet anders kon zien dan dat ééne plekje,
drong het tot haar door, dat dat ééne plekje juist voldoende was - de werktafel en de
stoelen, waar Vader altijd zat met z'n leerling. Maar de stoelen waren leeg en alles
was stil. Het leek Guusje of ze 'n vreemden angstigen droom droomde of 'n griezelig
sprookje doorleefde, het scheen de leege stilte van 'n betooverd huis... Toen plotseling,
brak door die stilte wat ritselend geluid en de klank van kussen.
Guusje richtte zich op in 'n felle schrik. Doodsbang ineens voor de duisternis om
haar heen, haastte ze zich naar haar kamertje en trachtte in de rust van de haar
vertrouwde omringende dingen haar kalmte terug te krijgen. Ze ging dien avond naar
bed vóór haar vader de les geeindigd had.
Na dit voorval was haar argeloosheid voor goed verdwenen. Ze werd wakker met
'n loodzwaar gevoel, als na 'n groot ongeluk, 'n diep verdriet, en die druk week niet
meer geheel en al. Ze werd stil en prikkelbaar; ze kon soms lang voor zich uit zitten
te staren in gedachten; of op 'n vreemde onderzoekende manier naar haar ouders
kijken. Beiden vroegen haar eens, wat haar scheelde. Ze was vaag-verwonderd, dat
haar moeder niet begreep, niets vermoedde, maar verder leefde in kalm vertrouwen
en rustige opgewektheid; en ze gaf 'n ontwijkend antwoord. En toen haar vader, na
'n stug-kattig gezegde van haar, jongensachtig-beleedigd opmerkte: ‘wat ben jij
vervelend tegenwoordig!’ keek ze hem aan met 'n koude minachting in haar oogen,
die haar kinderlijk gezichtje wonderlijk-oud maakte ineens.
Door 'n toeval veranderde alles weer. Op 'n vrijen middag, toen het stil was in huis
- de kinderen uit met moeder - struikelde ze, door het haastige loopen, op de trap.
Ze viel voorover en bezeerde haar knie en armen; van schrik en pijn barstte ze in
tranen uit. Op het lawaai kwam haar vader toesnellen uit z'n studeerkamer; hij beurde
haar op en droeg haar naar z'n kamer. Daar trok hij haar op z'n schoot; hij zei
liefkoozende woordjes ter vertroosting en streelde zacht de pijnlijke knie. Ze liet
zich gewillig beklagen en leunde tegen z'n borst, nog nasnikkend. De koude
eenzaamheid, waarin ze geleefd had, sinds haar
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ontdekking, door niemand geweten, viel van haar af en in 'n groote behoefte aan veel
liefde, lichtte ze haar gezichtje op tot zijn hoofd en kuste hem.
Hij glimlachte haar toe ‘hou je nog wel 'n beetje van me?’ vroeg hij schertsend,
maar het klonk ernstig en ernstig antwoordde Guusje: ‘ja’ voor dat ze wist, wat ze
zei. Later betreurde ze het, dat ze niet ronduit met hem gesproken had over wat haar
al die dagen lang bezig hield. Soms stond ze op het punt er over te beginnen, maar
altijd was er 'n onbegrepen iets, dat haar terug hield. Sinds dien tijd werd in haar
binnenste 'n strijd gestreden tusschen de oude liefde voor haar vader en de afkeer
voor den man, die haar moeder bedroog. Er waren oogenblikken, dat ze zich niet
anders bewust was dan haar liefde voor hem; dan scheen alles, wat ze doorleefd had
onwaarschijnlijk, zelfs onmogelijk, nu alles verder z'n gewonen gang ging. Ze vond,
dat ze niets van de feiten met zekerheid wist en beschouwde zichzelf als erg slecht,
omdat ze haar vader wantrouwen en verdenken kon.
Maar andere tijden leek haar zijn schuld 'n vaststaand feit. Dan kon ze niet velen,
dat hij haar liefkoosde. Als hij aardig deed tegen haar moeder, vond ze dat hij
huichelde en als hij, om 'n nietige reden, 'n heftig woord tegen z'n vrouw zei,
beschuldigde ze hem in zichzelf van grove gevoelloosheid. Op de Vrijdagavonden
bracht ze de thee met omlaag gericht gezicht en verliet haastig de studeerkamer, vóór
Vader of Juffrouw Valkering iets konden zeggen. En meer dan eens kibbelde ze met
Joop om het schooldictionnaire, nu ze niet meer in de bibliotheek durfde te gaan om
Vaders woordenboek te gebruiken.
Er gingen dagen voorbij, dat haar gedachten hardnekkig bezig bleven over de
verhouding, die moest bestaan tusschen haar vader en Hilda Valkering. Soms werd
ze zoo radeloos van dat twijfelend gepieker, dat ze iemand zocht, om er over te
spreken. Maar er was niemand: ze kon er niet over praten met haar vriendinnetjes
en evenmin met haar ouders zelf. De enkele keeren, dat ze bijna van plan was naar
Hilda te gaan, weerhield haar de gedachte, dat misschien alles louter fantasie van
haar zou zijn. Soms kon ze in trieste verteedering haar moeder omhelzen, alsof ze
haar wilde verdedigen voor 'n loerend gevaar en dán weer keek ze haar met
bevreemding aan en begreep niet, dat haar moeder niet voelde, hoe de liefde van
haar man uitgegaan was naar 'n andere vrouw.
Terwijl de tijd voortschreed, wist ze met steeds minder zekerheid, of wat ze gemerkt
had waarheid was of fantasie en wanneer ze door
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'n kleinigheid weer voelde, hoe lief ze haar vader had, tobde ze over haar eigen
slechtheid om zoo wantrouwend te zijn en uit iets onschuldigs iets ergs af te leiden.
Toch kon ze de twijfel nooit geheel van zich afzetten en dan probeerde ze de feiten
te aanvaarden en toch haar vader niet slecht te vinden. Ze dacht aan het boek, dat ze
gelezen had, waar ze den man en het meisje vergaf, dat ze de zieke vrouw bedrogen.
Maar in dit geval scheen het zoo'n groot onrecht, er was niets ter verontschuldiging,
want de vrouw die bedrogen werd, was Moèder! Dan begreep Guusje er weer
heelemaal niets van en kwam de verwarrende twijfel weer, waar ze niet uit kon
komen. Want wat zou er ooit gebeuren, dat haar de rust en de zekerheid teruggaf?
Alles ging gewoon z'n gang - de wereld ging gewoon z'n gang - Vader leefde rustig
te midden van z'n vrouw en kinderen en des Vrijdagsavonds bracht Guusje thee
boven voor hem en z'n leerling, Hilda Valkering - ze schenen niets dan
leeraar-en-leerling. Er kwamen geen nieuwe feiten, die haar uit de onzekerheid
verlosten of het vroeger-doorleefde verklaarden; en de oude feiten lieten niet los en
de gedachte er aan drukte als 'n obsessie Op 'n Vrijdagmorgen onder het aankleeden bedacht Guusje, dat ze dien ochtend
gelijk met haar vader naar school zou wandelen. Vrijdags moest hij om negen uur
op het gym zijn en daar het maar 'n klein eindje òm was, om via het gymnasium de
Meisjes H.B.S. te bereiken, liepen ze altijd samen op. Nu was het eenige weken niet
gebeurd, omdat ze door de ziekte van 'n leerares Vrijdags pas om tien uur op school
behoefde te zijn. Het was altijd 'n feestelijk half-uurtje voor Guusje geweest, de
gemeenschappelijke wandeling. Het leek net, of Vader 's morgens nog niet zooveel
eigen dingen had om over te denken als later op den dag. Hij luisterde belangstellend
naar al haar gepraat en gaf prettige antwoorden op alles, wat ze vroeg. En ze was er
altijd trotsch op, dat de leeraar, voor wie alle jongens, groote en kleine, hun pet of
hoed afnamen, haar vader was. Voor hùn 'n vreemde leeraar, die Grieksch en Latijn
doceerde, voor háár zoo'n vertrouwd persoon, haar vader, met wien ze hetzelfde
leven leefde.
Dien ochtend verheugde ze zich in de wandeling. Ze was weer in 'n periode, dat
haar twijfel en wantrouwen als verdwenen leken en ze hoopte op de oude
vertrouwelijkheid zonder het geheimzinnige treurigmakende iets tusschen hen van
den laatsten tijd.
Toen ze in de ontbijtkamer kwam, groette ze vluchtig haar moeder
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en broertjes en zusje. ‘Vader er niet?’ riep ze levendig en vlug keerde ze zich om en
wilde weer naar boven loopen om hem wat aan te porren tot voortmaken. Want Vader
was altijd zoo laat en zij moest daarna nog wel vijf minuten hollen vóór ze aan de
Meisjes H.B.S. kwam.
‘Guusje’ riep Moeder haar terug. ‘Ga niet naar boven, Guus. Vader is ziek. Er ligt
hier al 'n briefje, dat je aan het gymnasium af moet geven, wanneer je naar school
gaat.’
't Kind stond onbewegelijk en keek haar moeder onnoozel aan. ‘Is Vader ziek?’
herhaalde ze, zonder dat het nog duidelijk tot haar doordrong.
‘Ja, Vader heeft kou gevat. Hij hoest erg en kan niet praten.’ Mevrouw Balen zei
het kort en kalm, en onderwijl gleden haar blikken over de bordjes van de kinderen,
om te zien of ze allen hun boterham hadden.
Guusje stond nog steeds bij de halfgeopende deur en keek doelloos de kamer in.
Toen wendde ze zich langzaam af en ging naar boven.
‘Guus,’ riep Moeder, maar nu luisterde ze niet meer. ‘Ja’ riep ze nog even terug
en ging toen de trap op, zonder zich er om te bekommeren, wat haar moeder verder
nog zei.
Schuchter tikte ze aan de slaapkamerdeur harer ouders. Het ‘binnen’ klonk heesch
en zwak, zoo heel anders dan het schallende ‘binnen’ als ze thee bracht, 's avonds.
In de kamer was het schemerdonker en in het doorwoelde bed lag Vader stil in de
kussens. Ze had hem in lang niet zoo gezien, zóó in z'n nachthemd; en de
weggeworpen verwarde dekens van de andere ledikanthelft gaven 'n indruk van
trieste verlatenheid, zoodat ze groot medelijden met hem kreeg en met tranen in de
oogen op hem toekwam.
‘Guusje’ zei Vader. Z'n stem klonk zoo griezelig-zacht en hij bleef maar roerloos
liggen, zonder z'n armen onder de dekens vandaan te halen om haar naar zich toe te
trekken.
‘Bent U erg ziek?’ vroeg ze benepen.
Nu lachte hij. ‘Wel nee, pop. Moet je daar nu om huilen? Of is het misschien omdat
we nu niet samen naar school zullen wandelen?’
‘Ik weet niet’ zei ze onzeker. Ze wist werkelijk niet, of ze zoo treurig was om
Vaders ziekte of om de teleurstelling van niet met hem naar school te kunnen
wandelen; en in haar eerlijkheid zocht ze, steeds naar hem kijkend, uit haar gevoelens
wijs te worden.
‘Je wilt dat briefje wel afgeven aan het gym, hè? En zou je nu niet wat voortmaken,
anders kom je nog te laat op school.’
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‘Ja’, zei ze gedwee, ‘dag pappie’. Ze bukte zich tot hem over en kuste z'n gezicht.
‘Niet zoenen’, weerde hij af; maar ze voelde zich verlicht na deze daad en
glimlachte zorgeloos. ‘Dàg,’ wuifde ze nogeens aan de deur en toen liep ze vlug naar
beneden om haar ontbijt naar binnen te proppen. Moeder bestrafte haar, omdat ze
tóch naar boven was gegaan en ze was juist zoo vatbaar voor keelpijn! Maar ze
hoorde het onverschillig, gedachteloos aan. In haar was 'n groot medelijden met haar
vader, die machteloos en ziek in z'n bed lag en ze was blij, dat ze hem gekust had
om haar meelijden te toonen. Ze nam zich moedig voor er niet tegenop te zien, in
haar eentje langs het gym te moeten loopen, of, nog erger eigenlijk, door dien drom
jongens heen te moeten breken en den concierge te zoeken aan wien ze het briefje
geven moest. Maar het viel niet mee, al zei ze zich telkens op de wandeling er heen,
dat dit toch wel het minste was wat je doen kon voor je armen zieken vader. In de
verte al hoorde ze het verwarde stemgegons van de jongens voor het gebouw met
soms 'n luider roepen of lachen er boven uit. 't Stond er vól jongens. Ze voelde zich
al 'n kleur krijgen en ze wist niet, waarheen ze zou kijken. Met strak gezichtje gleed
ze schichtig tusschen de gymnasiasten door, aldoor in angst, dat zoo'n drukbewegende
jongen tegen haar op zou bonzen. Hier en daar werd 'n pet voor haar afgenomen;
dan knikte ze verlegen die richting uit, zonder te weten, wie groette. Enkele jongens
keken haar aan zonder groeten en één zei ‘dàg juffrouw’ en z'n vrienden lachten.
Toen werd ze vuurrood en voelde zich gehoond en bespot en aan alle kanten bekeken.
Het was 'n verlossing de school in te kunnen schuiven, maar daar wist ze niet verder.
Aan wie moest ze nu het briefje geven? In de half-donkere gang was niemand. In de
verte zag ze toen iemand, maar ze was bang, dat het 'n leeraar zou zijn in plaats van
de concierge en durfde niet op hem toegaan. Gelukkig kwam die man toen zelf en
‘jongejuffrouw?’ begon hij vragend.
‘'n Briefje voor den rector van Mijnheer Balen omdat ie ziek is,’ zei Guusje rad.
Och, is mijnheer Balen ziek?’ kwam de concierge meewarig. ‘Toch niet erg? Wat
heeft-ie?’
‘Kou gevat en keelpijn,’ Guus voelde de tranen weer in haar oogen komen nu die
man zoo medelijdend praatte. Besluiteloos bleef ze staan dralen, tot ze achter zich
het stemgegons levendiger hoorde; enkele jongens kwamen de school al binnen. Was
't al zóó laat? ‘dag
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Mijnheer’ zei ze gejaagd. Het was nog vijf minuten naar school en ze had
geschiedenisles; als je dààr te laat kwam, werd je weggestuurd en kon je schoolblijven
en strafwerk maken! Zenuwachtig probeerde ze zich 'n weg te banen door de jongens,
die lawaaiig binnendrongen. Ze was bang voor hun groote lijven, die elkaar op zij
duwden. Ze letten niet op haar, en àls ze haar zagen, keken ze nieuwsgierig en schenen
niet te willen begrijpen, dat ze er dóór moest en haast had. Ze voelde zich verlegen
en beleedigd om dat negeerend op zij duwen en óók om dat brutale kijken en aldoor
was er die angst, dat ze te laat op school zou komen. En Greeter was zoo
onrechtvààrdig, die luisterde niet naar excuses! Eindelijk vrij buiten de school, glipte
ze vlug door de opdunnende jongensgroepjes en holde de straat langs naar de
meisjes-H.B.S. Haar blonde zachte haar wuifde op den wind, haar korte rokjes
waaiden hoog op. Een paar jongens uit de vijfde klas keken haar na.
Eenmaal veilig in de klas, - nèt voor de bel ging, - toen ze wist, dat ze geen beurt
meer zou krijgen, kon ze eindelijk eens uitrusten en bekomen van alle emoties. Nu
stelde ze zich haar vader weer voor in z'n bed; bleek en ongeschoren en met zoo'n
zachte heesche stem. Maar 't was toch prettig, om weer met zoo'n warm innig gevoel
aan Vader te kunnen denken en ze verweet zichzelf weer, dat ze hem den laatsten
tijd zoo gewantrouwd en veroordeeld had. Maar toen ineens flitste het in haar op: 't
was Vrijdag en dan gaf ie 's avonds les aan Juffrouw Valkering!... Dat kón nu niet.
Zou ie 't èrg vinden, dat 't niet kon? Zou zij het erg vinden? En hoe zou ze het te
weten komen, dat ie ziek was?...
Nu kwamen alle oude piekerende gedachten weer terug en haar slechte fantasieen
en haar beschuldigingen. Ze dacht er aan, hoe haar moeder vol toewijding voor Vader
zou zorgen, terwijl Vader het làm vond, dat ie nu Juffrouw Valkering niet zien zou.
Ze vond het heel slecht van zichzelf, dat ze zoo'n schandelijk verhaaltje bedacht over
haar vader. Zooiets was alleen voor de slechte mannen in de grootemenschenboeken,
die ze gelezen had. Maar tòch... en weer kwamen de feiten op, die spraken vóór z'n
schuld... O, als ze het maar wist... als ze het maar zeker wist... Als het wààr was, zou
ze wel probeeren te begrijpen en iets bedenken, waardoor 't niet zoo erg was... en als
't niet waar was, dan zou het zoo'n heerlijke rust zijn weer als vroeger aan 'm te
kunnen denken en van 'm te houden... als ze maar wist...
Toen vroeg de leerares haar, in welk jaar Hendrik VIII gestorven
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was. Ze wist het niet en het kon haar niet schelen. 't Werd haar aan alle kanten
voorgezegd, maar ze luisterde niet... Als ze maar wist, of 't wààr was... dàt van Vader...
en... Juffrouw Valkering... Ze kreeg een standje van de leerares en haalde haar
schouders op. Want wat gàf het, of je 'n mooi cijfer voor geschiedenis had, als je
tóch ongelukkig was, omdat je iets slechts van je Vader dacht? Tusschen schooltijd werd ze bij haar vader geroepen. Hij vroeg vriendelijk en
opgewekt, hoe het op school was geweest, of ze het briefje afgegeven had en aan
wie. Ze stond bedremmeld bij z'n bed en herinnerde zich in zelfverwijt haar martelende
beschuldigende gedachten onder geschiedenisles. Die arme lieve Vader met z'n
ernstig gezicht en z'n eerlijke oogen... als je slecht was had je ook 'n slecht gezicht.
Of wàs het niet slecht om 'n andere vrouw te zoenen als je getrouwd was?... Als
Vàder het deed, wàs het misschien niet slecht... àls ie 't deed... dat wìst ze immers
niet zeker...
‘Wat peins je, Guus?’ plaagde haar vader. Ze schrikte op en kleurde.
‘En, Guus, dan heb ik nóg 'n boodschap voor je. Wil je vanmiddag na vieren dit
briefje geven aan Juffrouw Valkering?’
Ze schrikte weer en het bloed dat net geweken was, vloeide weer hevig op in haar
anders bleek gezichtje. Haar vader keek haar doordringend aan en dat verwarde haar
nog meer.
‘Ze kan natuurlijk niet komen lesnemen. Ga dan niet te vroeg. Om half vijf zal ze
wel thuis zijn; want je moet op antwoord wachten. Dat wil je wel voor me doen, hè?’
Ze nam zonder spreken het briefje aan en durfde niet naar hem kijken... als ze eens
zàg aan z'n gezicht... Nu schrikte ze terug voor de zekerheid.
‘Guus?’ Vaders stem klonk liefkoozend in zacht-ondervragen.
Toen waagde ze het op te kijken. Hij zag haar ernstig aan met warme belangstelling
in z'n oogen.
‘Scheelt er wat aan, pop?’
Ze schudde heftig het hoofd, zoodat de breede zwarte haarstrik ritselde over haar
blouse, en wendde zich naar de deur. Maar daar keek ze nog even om naar vaders
bed. Hij was moe teruggezakt in de kussens en op zijn gezicht lag 'n treurige
uitdrukking, als in pijn. Buiten de slaapkamer snikte ze geluidloos even uit, tegen
de witgekalkte muur geleund; 'n paar zenuwachtige hortende snikken. Instinctmatig
stopte ze den brief tusschen haar blouse, opdat
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niemand hem zien zou. En onder 't koffiedrinken durfde ze haar moeder haast niet
aankijken: het was nèt, of ze medeplichtig was geworden. De middag was één lange marteling. Wel vergat ze soms, onder Nederlandsch, er
aan te denken, geboeid door het enthousiasme waarmee de leerares van de Vlaamsche
beweging vertelde; maar onder handwerkles, peuterend aan haar rolnaadje, hoorde
ze niets van wat één der meisjes voorlas, (ze kende het toch al) maar was ze ten prooi
aan allerlei fantasieen, die in haar opstormden, de een na de ander, de een al
romantischer dan de ander. Het scheen haar 'n vaststaand feit, dat door het bezoek
aan Hilda Valkering alle twijfel eindigen zou. Ze zou stellig 'n bewijs vinden of
anders ronduit met Juffrouw Valkering er over praten. Op allerlei manieren beleefde
ze het bezoek vast vooruit en bedacht ze de gesprekken, die ze zouden voeren. Dàn
kwam prachtig mooi hun onschuld uit en smeekte Guusje om vergeving voor haar
slechte gedachten. Dàn biechtte Hilda Valkering haar zonde en trachtte Guusje te
vermurwen niet zoo hard over haar te denken... ‘Ik hou zoo vrééselijk veel van 'm’
zei ze huilend... ‘Maar moeder óók en wij óók’ zei Guusje dan ‘en 't is slecht van U,
want hij heeft al 'n vrouw en U bedriegt ons’ ...‘Ik hou zoo vreeselijk veel van 'm’
herhaalde Juffrouw Valkering, net zoo lang tot Guusje mee huilde... maar dan wìst
ze niet verder en begon ze 'n ander verhaaltje: Juffrouw Valkering wees haar trotsch
de deur, hevig verontwaardigd over haar beschuldigingen. Ze deed zoo koud en hoog
en was zoo mooi met die donkere oogen en dat fier opgerichte lichaam, dat Guusje
beschaamd wegsloop, zonder te weten of het nu wààr was of niet... Dan bedacht ze
ineens, nuchter, dat ze misschien Juffrouw Valkering niet zien zou. Misschien moest
ze wel onder aan de trap wachten en was het de meid, die de brieven aannam en
afgaf. Maar ze zóù het te weten komen! Ze zou letten op alles, wat Hilda deed, op
alles wat ze zei, ze zou in de kamer rond kijken naar iets, dat 'n bewijs zou zijn. Ze
zou zich niet laten afschepen; ze zou als 'n detective te werk gaan. Hing het geluk
van moeder en de kinderen er niet van af? En ze kon dezen toestand ook niet langer
uithouden... Ze móést weten...
Onder het laatste schooluur, toen ze 'n thema moesten maken, waarvan de woordjes
achter in het boek stonden, legde ze het briefje tusschen haar boek en telkens bij het
opslaan van de laatste bladzij, keek ze naar het adres in Vaders welbekende
handschrift... Zoo'n gewoon koud adres... en het briefje was gesloten. Wàt zou er in
staan!
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Als ze het maar wist, dan was de onzekerheid voorbij... maar ze kon het couvert niet
openen, en het papier was ondoorzichtbaar. Al die uren was het bewijs vlàk bij en
ze kon er niet ààn komen...
Na vieren liep ze langzaam naar de kamers, waar Hilda Valkering woonde. De
vreemde buurt, waar ze anders nooit kwam, hield haar aandacht wat bezig. Het gaf
zoo'n onwerkelijk gevoel, net of je het niet ècht doorleefde, maar het kwam prachtig
bij haar fantasieen. Ze ging zich langzamerhand kleine zakelijkheden voorstellen.
Wat moest ze zeggen aan de persoon, die open deed? Den brief afgeven of Juffrouw
Valkering te spreken vragen? Daar had Vader niets van gezegd. Nee, niet afgeven
maar; dat was gevaarlijk. Vage voorbeelden kwamen in haar op uit verhalen, waar
briefjes in verkeerde handen waren gevallen... Maar als ze Juffrouw Valkering te
spreken vroeg, moest ze zeggen, wie ze was. ‘Wie kan ik zeggen, dat er is?’ Dat
vroeg ze zelf ook altijd, als ze open deed en iemand Vader te spreken vroeg. ‘Wie
kan ik zeggen dat er is?’ Moest ze dan zeggen ‘jongejuffrouw Balen’ of ‘Juffrouw
Balen’ of ‘Guusje Balen’...
‘Guusje Balen’ vond ze het minst gek, maar dat vonden de ménschen juist gek...
Nora zou natuurlijk ‘juffrouw’ zeggen van zich zelf... Maar ze had nog te korte
rokken eigenlijk en de concierge van het gym zei ook ‘jongejuffrouw’. Den verderen
weg liep ze aldoor hier over te piekeren, en toen ze aanbelde, wist ze nóg niet, wat
ze zeggen zou, ‘juffrouw Balen’ of ‘jongejuffrouw Balen’ of ‘Guusje Balen.’ Ze
overwoog nèt weer het ‘Guusje Balen’ toen de deur opengetrokken werd en ze het
gevreesde hoorde. ‘wie is daar?’
Dapper begon ze: ‘kan ik Juffrouw Valkering even spreken?’
‘Wie kan ik zeggen, dat er is?’
Toen zei ze, voor ze het wist ‘Guusje Balen’ en voelde zich verlucht. nou had ze
het gezegd, en 't kwam er ook eigenlijk niets op àn... o, nu begon het èrge pas!...
Het dienstmeisje verdween en Guusje bleef tegen de muur geleund staan op 't
nauwe portaaltje onder aan de steile hooge trap. Ze stond er met onrustig kloppend
hart en voelde zich leeg van gedachten - alles, wat ze zeggen zou, was vergeten...
haar fantasieen leken alle even onwaarschijnlijk. Maar als ze weer uit dit huis zou
gaan, dan zou ze wéten, dat stond bij haar vast, en dat herhaalde ze zichzelf, als 'n
blijde belofte, het eind van alle lijden.
Toen werd ze bovengeroepen. ‘Weet u den weg?’ vroeg de meid en op haar
bedremmeld ‘neen’ ging 't meisje haar vooruit en zij achter
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haar aan met bleek strak gezichtje. Aan het eind van de gang tikte de meid aan 'n
deur en opende die, toen Juffrouw Valkering ‘ja’ riep. Guusje stond ineens in 'n lichte
kamer. Ze onderscheidde niets, maar voelde 'n behagelijke sfeer van warmte en
gezelligheid en weelde. Hilda Valkering stond op uit haar bureaustoel en kwam
glimlachend op haar toe ‘dag Guusje.’
Verlegen nam 't kind de haar toegestoken hand aan en toen sloeg ze haar groote
glanzende oogen, vol angst en hoop naar Hilda op. ‘Dag Juffrouw’ zei ze zacht. Even
voelde ze alleen de oude warme bewondering voor dit mooie meisje, dat haar altijd
aanzag, alsof ze veel van haar hield.
‘En?’ lachte Juffrouw Valkering guitig, haar 'n beetje plagend om haar
verlegenheid, zooals ook Vader dat kon.
Ze dacht verward aan wat ze zich voorgenomen had, maar merkte, dat ze niets
zou kunnen te weten komen - ze was niet helder en rustig genoeg ‘Hier is 'n briefje van Vader’ zei ze, zonder Hilda aan te kijken, wat ze juist wèl
van plan was geweest. ‘Hij is ziek en U kan nu niet komen les nemen. Ik zou op
antwoord wachten.’
‘Is je vader ziek? Toch niet erg?’ Het klonk heelemaal gewoon, nèt zooals de
concierge van het gym het gezegd had - en ze nam den brief ook net zoo aan - Guusje
voelde zich weer even treurig worden om Vaders ziek-zijn, als dien ochtend en de
tranen kwamen ook weer in haar oogen.
Toch niet èrg, hè Guusje?’ herhaalde Hilda Valkering dringend.
‘Ik weet niet’, antwoordde ze ‘maar 't is toch èrg naar.’
De beide meisjes keken elkaar aan. Guusjes lichte oogen, blinkend van tranen,
zagen als om hulp zoekend in de donkere oogen van Hilda Valkering, die ernstig en
zacht haar omkoesterden. Dat was even 'n heerlijk gevoel - het was ineens nèt, of ze
niet meer alleen was - Hilda zocht op haar bureau naar postpapier en haar vulpenhouder, en met den brief
van den heer Balen nog ongeopend in haar hand, zei ze: ‘Wil je hier even op antwoord
wachten? Ik kom dadelijk terug. Snuffel maar tusschen m'n boeken, of er iets is, dat
je lijkt.’ Toen ging ze de kamer uit.
Onverwachts was Guusje alleen; en nu kwam alles weer boven, wat ze vooruit
doordacht had. Nu was ze in de kamer, waar ze iets zou vinden, dat haar uit de
onzekerheid verloste. Ze keek in het vage rond, maar ze voelde alleen, hoe mooi
deze kamer was, hoe weldadig-

Groot Nederland. Jaargang 16

330
rustig. Toen keek ze wat oplettender naar de mooie platen en etsen langs de muren;
met haar fijnontwikkeld schoonheidsgevoel genoot ze er van, onverdeeld. Maar toen
berispte ze zichzelf, dat ze zóó niet moest doen om wat te weten te komen, en ze
suggereerde zich met hoogdravende romantische woorden: ze was in de kamer van
de vrouw, die haar vader verleidde en haar moeder bedroog, en ze moest iets vinden,
dat ontwijfelbaar haar schuld bewees - ze moest haar familie, haar gezin redden Schichtig, zichzelf heel slecht voelend, keek ze naar de portretten op het schrijfbureau
- allemaal vreemde gezichten - zelfs geen enkel mannenportret was er onder - Behalve
portretten, las je in boeken ook altijd van briefjes, noodlottig-verradende briefjes,
die ergens op den grond gevonden werden - maar hier lag niets op den vloer,
constateerde ze dadelijk - of in boeken. Had Juffrouw Valkering niet gezegd, dat ze
in de boekenkast mocht snuffelen? Ze liep er heen, alsof ze 'n groot kwaad ging doen
- Er stonden veel boeken, veel dikke, groote boeken... Zoologie - dat beteekende
dierkunde... plantkunde... wat was ze toch knap... zulke vrééselijk dikke boeken - en
hùn hééle boek op school over plantkunde, telde maar honderdvijftig bladzij's en
klèìne... Hoe kon 'n meisje dat zoo geleerd was, slecht zijn?... On-to-ge-nie... Wat
zou dat beteekenen?... Ze durfde 't boek niet uit de stijf aaneengesloten boekenrij te
nemen. Er waren ook boeken van zuivere literatuur, sommige, die zij op school ook
lazen: ‘de kleine Johannes’ en de gedichten van Guido Gezelle... Dat was ineens zoo
vertrouwd... Zou er in één van die boeken 'n briefje kunnen zijn?... Ze durfde geen
enkel boek in haar hand te nemen... Daar zag ze ook 'n Latijnsch woordenboek - dat
had iets met Vader te maken... misschien dààrin... Maar 't was toch te gek, dat ze in
'n Latijnsch woordenboek zou zitten lezen... O, wat voelde ze zich slecht en gemeen
en stiekum! Maar 't wàs toch eigenlijk niet slecht. Ze wist 'n verhaal van 'n gravin,
die haar man van ontrouw verdacht, 'n gravin met 'n prachtig, edel karakter, en die
snuffelde in de jaszakken van d'r man naar briefjes... O, daar had zij nooit aan gedacht
om in Vaders jaszakken te gaan kijken. Maar misschien hadden ze wel nooit briefjes
geschreven - Tóch, als je van elkaar hield, wou je iederen dag 'n brief schrijven, of
elkaar spreken. Zou Vader haar dikwijls gesproken hebben, buiten de les? Zouden
ze samen gewandeld hebben, zou ie wel hier op deze kamer komen? - Hij zou 't hier
wel mooi vinden... Wat 'n heerlijke divan en wat 'n weelde van zachte kleurige
kussens...
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prachtige kleuren... 't Zou wel mooi staan, als Juffrouw Valkering er op lag - net 'n
Oostersche prinses. Vader moest haar wel mooi vinden dan - en als 'n man 'n vrouw
mooi vond, dan was ie metéén verliefd op d'r - tenminste, in die boeken was dat zoo
- O, wat deed ze hier toch op deze kamer? Het was 'n heel gewone kamer, mooi en
rustig en vertrouwd. Je zou hier wel uren niets kunnen doen, zonder je te vervelen.
En in deze kamer paste Hilda Valkering. Die was nèt zoo mooi. O, ze kòn het niet
helpen, maar ze hield van d'r - Als je hield van iemand, die slecht was, dan was je
zèlf slecht - Was Vader dus slecht?... Straks, toen ze zei, dat ze het zoo náár vond,
dat Vader ziek was, toen had ze duidelijk gevoeld, hoe ze van Juffrouw Valkering
hield... En dan was het toch heel natuurlijk, dat Vader óók van haar hield. Misschien
kon dat toch... van twee vrouwen tegelijk houden... 't Was misschien alleen maar
slecht, om haar te kussen... En ze wist immers niet zeker, of ze dat deden... Al zoú
ze een briefje vinden, er stond misschien niet ééns in van kussen. Wat deed Hilda
nu, waar was ze nu? Zou ze nóg 'n zitkamer hebben? Of zou ze dien brief lezen en
beantwoorden op haar slaapkamer? Dan wilde ze zeker alléén zijn... dan was er tóch
iets... Wat was er zoo lang te antwoorden op 'n mededeeling, dat je leeraar ziek was
en geen les kon geven?... Dan was er tóch iets...
Guusje voelde zich onrustig worden in deze kamer, die eerst zoo vertrouwd leek.
Maar nu scheen het zoo geheimzinnig, alsof er iets heel ergs was in deze argelooze
kamer-roerloosheid.
Eindelijk werd de deur weer geopend, terwijl Guusje niets doend in 't midden van
het vertrek stond. Hilda Valkering kwam weer binnen. Haar gezicht stond stil en
treurig; anders leek ze zoo stralend van gezondheid en levenslust, zoo bewust van
haar macht en haar bekoorlijkheden, dat Guusje zich dubbel verlegen en nietig voelde
en bescheiden, van verre, haar vereerde, om die macht en die schoonheid. Maar nu
leek ze wel nèt zoo verslagen, als Guusje zelf was.
‘Wil je dit aan je Vader geven?’ vroeg ze en gaf haar 'n brief, die Guusje met 'n
schuchter ‘ja, juffrouw’ aannam. Het vloeipapier van binnen ritselde.
‘Heb je je niet verveeld in dien tijd?’ Guusje bloosde en kleurde nog méér, toen
ze voelde, hoe ze bloosde.
‘Wensch je Vader maar beterschap.’ Nu stak Juffrouw Valkering haar hand uit
‘dag Guusje.’
In haar fijne gevoeligheid merkte ze de trilling in die stem, 't innige
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van klank van het ‘dag Guusje.’ Even hield Hilda haar hand stevig vast. Toen zei ze
nog eens ‘dag Guusje’ en haar warme donkere oogen schenen 't kind te willen
vasthouden.
‘O, ik hoù van d'r!’ dacht Guusje. Toen keerde ze zich bruusk af om haar tranen
te verbergen en met 'n gesmoord ‘dag Juffrouw’ liep ze de kamer uit, de duistere
gang over, de trap af, naar buiten.
Op straat was het donker geworden en er woei 'n nattige, kille wind. In deze buurt,
waar ze nooit kwam, leken de menschen vreemder en vijandiger. Ze voelde zich
heelemaal verlaten en erg eenzaam, verloren in de wijde wereld, alleen met haar
verdriet, waarvan niemand wist. Ze snikte zachtjes voor zich heen. Alles was voor
niets geweest en alles was verder onbegrijpbaar en donker. Het laatste was dat ‘dag
Guusje’ geweest. Waarom was ze heengegaan; waarom had ze niet tegen Juffrouw
Valkering gezegd, dat ze zoo'n verdriet had en niet wist, wat ze doen moest?... Het
was nèt geweest, of ze haar bij zich had willen houden; en misschien had ze dan alles
verteld... dan wìst ze eindelijk... dan was alle twijfel voorbij... dan kwam er rust...
Nu was er die brief... er was weer 'n brief, die het Bewijs inhield... Ze keek in het
licht van 'n lantaarn even naar het couvert, met 'n vreemde hand geschreven, maar
Vàders naam erop gaf er weer dat welbekende aan. 't Couvert was kleiner en met
vloei van binnen, dat ritselde. En 't rook - heel fijn en onbestemd, heerlijk. Een dicht
couvert, ondoorzichtbaar, en binnenin lag het Bewijs...
Toen, als 'n bliksemlicht, na donkere spannende stilte, flitste het ineens door haar
heen, dat ze dien brief zou lézen, omdat ze niet langer kon leven met die afmattende
twijfelgedachten, die haar slecht maakten. Ze zou het lezen. Maar waar? Onder 'n
lantaarnpaal durfde ze niet, bang, dat 'n straatjongen het papier uit haar handen zou
grissen, bang, dat iemand mee zou lezen, stiekum over haar schouder heen. In 'n
lunchroom? Ze had geen geld bij zich. Ze was dicht bij het postkantoor, dààr zou ze
lezen. Zoo vlug ze kon liep ze verder, en de treden op van het groote postkantoor.
Daar bleef ze beteuterd in de hal staan. De kale kille lichten glommen over den
grijsblauwen tegelvloer en langs de pilaren, die het gewelf steunden. Menschen liepen
haastig door elkaar; deuren klapten open en dicht. Ze stond daar als 'n nietig verdwaald
meisje, temidden van de roezige mannendrukte en hulpeloos in het lawaai van al dat
zakengedoe. Op 'n lange tafel, met inkt bemorst, zaten eenige mannen verspreid te
schrijven; er zat ook 'n vrouw, haveloos in 'n zwarten omslagdoek met bleek zorgelijk
ge-

Groot Nederland. Jaargang 16

333
zicht. Daar ging ze dicht bij zitten. Nu niet langer denken, maar den brief openen en
wéten - wéten - eindelijk wéten. Ze scheurde het bovenste randje van het couvert af.
Er kwam 'n gaping en binnenin zag ze het donkerlila vloei en 't beschreven velletje.
Met zenuwachtig-jachtige vingers trok ze het papier uit en vouwde het open. 't Was
dicht bekrabbeld met onduidelijke letters, maar bovenaan viel één woord op: ‘Théo.’
- Zoo heette Vader. Dan wàs het zoo - dan was het dus wààr - Want als er niets was,
zou ze Vader niet bij z'n voornaam noemen.
Geheel verslagen, alsof ze tot nu toe nog 'n kleine hoop had gehad, die nu vernietigd
werd, bleef ze turen op dat ééne kale woordje ‘Theo.’
Nu wist ze eigenlijk genoeg. Nu hoefde ze niet verder te lezen. Het was minder
slecht, als ze niet verder las. Maar toen drong het tot haar door, dat er boven alleen
Vaders naam stond. Dat schreven menschen in hun laatsten brief aan elkaar, als ze
het ‘af’ maakten.
Begeerig nu, om méér te weten, las ze in gespannen aandacht den brief in z'n
geheel door.
‘Wat is het goed, dat je dat kind gestuurd hebt met je briefje, je korte zakelijke
briefje. Nu ik Guusje weer gezien heb met die mooie kinderoogen, die nog niets van
liefde weten, behalve van die voor haar vader, nu heb ik weer duidelijk gevoeld, hoe
je bij hèn hoort, bij je oudste dochtertje en je andere kinderen en je vrouw, en hoe
ik 'n vreemde voor je ben. Want je houdt van je vrouw, méér dan van mij misschien
en ik zal weleens van 'n ander gaan houden, méér dan van jou. We weten immers
allang, dat er 'n eind aan moet komen, vóór er èrger dingen gebeuren - het is immers
zoo onvolkomen en tevergeefs. Maar door die geregelde bijeenkomsten bleven we
maar doorgaan. Daarom is deze ziekte 'n goede gelegenheid. Ik zal niet meer komen;
ik zal bij 'n ander les gaan nemen - wat komt het er op aan - maar we mogen elkaar
niet meer spreken. Het is zoo beroerd, dat ik je dit juist aandoe, nu je ziek bent en je
weet niet, hoe graag ik even bij je zou willen zijn en je zoenen voelen - je zou nu
niet zoo heftig zijn. Maar 't is net, of ik heel zeker weet, dat ik je zoo moet schrijven.
Ik kan niet langer schrijven, Guusje wacht in de andere kamer. Ik zou niet langer
kunnen leven, als ik dat kind haar geloof in d'r vader ontnomen had. Vergeet me
maar zoo gauw je kan. Het was 'n mooie tijd en ik ben blij, dat we van elkaar gaan,
vóór we onszelf meer te verwijten zouden hebben. Het ga je goed. Hilda.’
Toen Guusje alles gelezen had, bleef ze 'n tijdlang stil zitten en in
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haar ziel was iets van de matte treurigheid om het voorbije, die het meisje moest
gevoeld hebben, terwijl ze schreef en die de man zou voelen, als hij den brief zou
lezen. Toen las ze nog eens en peinsde over de zinnen apart. Ze las over zichzelf,
over haar mooie kinderoogen, die nog niet van liefde wisten. Dat begreep ze niet
heelemaal, maar 't scheen toch wel waar, het klonk zoo treurig en oud. En ze begon
bijna te huilen, toen ze las, hoe Vader eigenlijk bij hèn hoorde - ‘bij je oudste
dochtertje,’ - weer iets over haar... ‘vóór er erger dingen gebeuren’ - dat begreep ze
óók niet... kón het nog erger? Ze zou toch niet bedoelen, dat ze er vandoor wilden
gaan en hun alleen achterlaten, moeder en de andere kinderen en zij... En het was nu
uìt, duidelijk uit, ze zouden elkaar niet meer spreken... Ze las van de zoenen en
schrikte ervan, want het leek zoo vreemd, nu ze het zeker wist, dat Vader 'n ànder
zou zoenen dan moeder en z'n kinderen... ‘je zou nu niet zoo heftig zijn’ dat gaf haar
'n vage onrust, die ze niet verder doorvoelen wilde, en ze werd weer getrokken naar
haar eigen naam en las het zinnetje over het geloof van haar aan haar vader... daar
kon ze wel weer om huilen. Het laatste gedeelte las ze telkens en ze voelde de
treurigheid van het afstanddoen van 'n mooien tijd, alsof ze zèlf het doorleefde. Ze
doorleefde deze liefde, geheel en al, terwijl ze nog niet wist, wat liefde was. Ze dacht
er niet meer aan, dat ze haar vader slecht moest vinden, dat ze Hilda Valkering moest
haten. Op die bank in het roezige postkantoor snikte ze zachtjes om die liefde, die
afstand moest doen.
En eindelijk, eindelijk, nadat ze aldoor weer het briefje had overgelezen en zich
alles ingedacht had, kwam ze tot de werkelijkheid terug... Ze zat in het postkantoor,
ver van huis - het was al laat - ze zouden al bezig zijn met eten en ze had geen geld
voor de tram... en hoe moest 't nou verder - ze had 'n briefje opengemaakt, dat ze
Vader moest brengen - wat moest ze nu zeggen? En wat moest ze zeggen, als Moeder
vroeg, wat ze al dien tijd gedaan had, waar ze gezeten had? Wat moest ze zeggen,
als Vader naar het briefje vroeg? Zeggen, dat ze niets gekregen had? Dan zou ie wéér
schrijven aan Juffrouw Valkering. Als ze dat tóch maar zei en ze ging morgen alles
aan Hilda vertellen - dan zou ze meteen zeggen, dat ze haar niet slecht vond en van
haar hield en dat ze zoo blij was, dat ze die érge dingen niet wilde doen en Vader bij
hún liet... Het was vrééselijk om te moeten jokken - ze jokte nooit, nooit, dat ze wist,
tenminste; ook niet op school, om 'n kleinigheid. Maar ze kon nu niet alles aan Vader
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zeggen - Vader, die ziek was - En het was zoo slecht van haar, dat ze dien brief open
gemaakt had - Ze kon nu niet Vaders boosheid daarover verdragen... En Vader zou
bedroefd zijn, omdat ze zoo slecht was...
Ze stond moe op en liep tobberig het postkantoor uit... Dàt zou ze dan maar zeggen,
dat ze geen briefje meegekregen had... En wàt aan Moeder over het te laat komen
met eten? Onderweg wilde ze iets aannemelijks bedenken, maar niets leek haar waarschijnlijk
en toen ze thuis kwam, besloot ze het maar aan het toeval over te laten of niets te
zeggen.
Aan tafel heerschte de vroolijke drukte van gezonde kinderen. Guusje keek met
bevreemding naar haar moeders opgewekte kalme gezicht en ze kon haast niet
begrijpen, dat moeder van niets wist. 't Kwam nu weer in haar op, dat het toch slecht
van Vader was om Moeder zoo te bedriegen en in onwetendheid te laten.
De kinderen joelden haar tegen bij haar binnenkomen. Joop, de oudste jongen van
twaalf jaar, jouwde van ‘schoolblijven!’ Mevrouw Balen ondervroeg haar: ‘waar
ben je zoo lang geweest, Guusje en wat heb je uitgevoerd?’
Ze keek haar moeder aan, zonder te antwoorden. Nu moest ze méé Moeder
bedriegen, om Moeders bestwil.
‘Gúús’ drong Mevrouw Balen aan, 'n beetje ongerust over haar stilheid en haar
weggetrokken moe gezichtje.
‘Dat kan ik niet zeggen, Moeder’ zei ze hulpeloos.
De kinderen werden stil van opmerkzaamheid. Mevrouw Balen keek haar dochtertje
verbaasd en doordringend aan, ‘kan je dat niet zeggen?’ herhaalde ze langzaam.
Guusje schudde het hoofd en beet op haar lippen om haar snikken te smoren.
Mevrouw Balen bediende Kees van aardappelen en zei niets meer. Er hing 'n vreemde
stilte in de kamer; de kinderen keken onthutst naar Guusje... Guusje was stout en
Moeder was boos... dat begrepen ze er van. En ze voelden 'n mengelmoes van
medelijden voor Guusje en zelfverheerlijking, omdat zij zoet waren.
‘Ik weet, wat Moeder denkt’ kwam Joop ineens brutaal.
‘Wat dàn?’ vroeg Guus heftig, alsof ze al beschuldigd werd.
‘Dat je met jongens loopt.’
‘Denkt U dàt, Moeder?’ vroeg ze zóó ontsteld en smartelijk, dat Mevrouw Balen
zachter dan ze zelf wou, antwoordde: ‘nee, Guus, dàt denk ik zéker niet. Ik denk
eigenlijk niets. Je zult het me zeker later
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wel willen zeggen. En Joop moet niet zulke gekke praatjes houden.’
‘Noú, álle meisjes van veertien doen het,’ verdedigde de jongen zich. ‘Bij ons in
de klas is 'n meisje van twaalf en die scharrelt al 'n jaar met...’
‘Pff’ hoonde Guusje en haar moeder legde hem het zwijgen op.
Guusje at zwijgend haar bord leeg. Nu moest straks het ándere nog komen - de
groote leugen.
Na het eten bleef ze in de huiskamer hangen, bladerend in de leesportefeuille, bang
om naar boven te gaan en het Vader te moeten zeggen. Maar ze werd door Keesje
geroepen, die Vaders dessert boven, gebracht had. ‘Guus, of je bij Vader komt.’
Ze schrikte fel; alles in haar klopte. Toen liep ze radeloos naar boven, het
vreeselijke tegemoet. Op de trap bedacht ze, dat ze eerst nog den brief in veiligheid
moest brengen en vlug liep ze naar haar kamertje en stopte den brief in haar
boekenkastje, in het kistje met dagboeken, veilig achter slot.
Toen ging ze naar Vaders slaapkamer.
‘Guusje,’ zei Vader verwijtend; ‘waarom ben je niet eerder gekomen? En wáár is
de brief?’
‘Er is geen brief’ zei ze en wachtte, wat verder komen zou.
‘Is er geen brief?’ Z'n stem klonk geirriteerd van driftig ongeduld en Guusje werd
angstig.
‘Heb je d'r dan niet gesproken? Wat sta je daar te suffen! Vertel dan toch!’
Vaders drift maakte haar altijd overstuur en nu, na dien dag van emoties, nu ze
zich zoo moe en afgetobd gevoelde, kon ze zich niet langer inhouden. Hevig snikte
ze het uit.
‘Vertél dan toch! Vertél dan toch’ riep haar vader heftiger.
Ze wierp zich neer op haar knieen naast het bed, haar hoofd in de sprei.
‘O Váder,’ snikte ze. ‘Váder. Váder.’
Verder kwam ze niet. Haar tenger lijfje schokte van het wilde stootende huilen;
krampig gierden haar kreten door de stille ziekenkamer. De man onderdrukte z'n
eigen spanning en zorgen, getroffen door dit hevige verdriet van z'n oudste kind. Hij
streelde het zachte blonde haar en zei koesterende woordjes om haar te kalmeeren.
Toen voelde ze, dat ze alles moest zeggen... dat ze niet eerder rust zou hebben... en
het grootste verlangen was haar leugen ongedaan te maken, wàt de gevolgen ook
zouden zijn. En onduidelijk, door het
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snikken heen, zoodat haar vader zich over haar heen moest buigen om haar te verstaan,
zei ze ‘de brief is boven - Ik heb hem opengemaakt.’
Er was 'n oogenblik 'n dreigende stilte.
Toen klonk haar vaders stem, vreemd en diep: ‘heb je den brief ópengemaakt?’
Ze knikte en duwde haar gezicht dieper in de dekens.
Na 'n lange stilte, waarin alleen haar snikken geklonken had, hoorde ze weer haar
vaders stem, dicht bij en zacht en ze voelde 'n hand aan haar schouders ‘Guusje,
zullen we eens eerlijk met elkaar praten?’
Nu wierp ze het hoofd op, ‘jà Vader’ zei ze hevig. ‘O jà, alsjeblieft! Maar zég dan,
dat U niet boos bent, zég dan dat U me niet slècht vindt. Het was ook zoo vrééselijk
- het is zoo vrééselijk geweest al dien tijd... ik kón het niet langer uithouden - En ik
wéét wel, dat het slecht is, maar ik kòn het niet langer uithouden. En nu wéét ik het
tenminste en nu hoú ik weer van U en van háár ook en ik ben zoo blij, dat U tóch
van Moeder houdt -’
‘Vertel nu eens álles, heelemaal’ kalmeerde haar vader en het kind vertelde,
tusschen haar nasnikken door, met brokstukken, alles wat ze doorleefd en geleden
had, sinds ze haar vader was gaan verdenken. ‘En ik kòn toen niet anders meer, dan
den brief openmaken, maar U moet me niet zoo èrg slecht vinden’ Hij streelde het blonde hoofdje, dicht bij zich op de dekens. ‘Mijn arme Guusje mijn lieve dappere Guusje.’
‘O, ik hoú zoo van U, Vader.’ Ze drukte haar gezicht tegen het zijne en kuste hem
innig en wild. Hij weerde haar zachtjes af, om z'n keelpijn,
‘En geef me nu den brief’ zei hij gesmoord.
Guusje begreep iets van het verlangen, dat hij moest hebben naar den brief van
het meisje, dat hij liefhad; maar ze kon nog geen afstand van hem doen.
‘Nog éven,’ smeekte ze en kuste hem weer.
‘Vertel dan maar vast, wat er in den brief staat,’ zei hij ernstig.
Guusje keek hem aan met lichtende oogen. Het was haar, alsof haar 'n groot
vertrouwen geschonken werd, alsof ze 'n heilige handeling mocht verrichten. Ze
kende den brief al haast uit haar hoofd, maar ze was verlegen om over den inhoud
te praten.
‘Ze zegt’ begon ze hakkelend, ‘dat ze voelt, hoe U bij óns hoort; dat ze dat voelde,
toen ik den brief bracht - en dat het zoo onvolkomen is en dat 't daarom beter is, dat
U elkaar niet meer spreekt, vóór
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dat alles nog érger wordt - En dat ze het zoo nááar vindt, juist omdat U ziek bent en
dat ze graag bij U zou willen zijn en dat het 'n mooie tijd was - En dat ze niet zou
kunnen leven, als ze mij m'n geloof aan U ontnomen had - O, Vader, het was ook
zoo vrééselijk, toen ik dacht, dat U slécht was.’ Weer snikte ze het uit.
Toen ineens kwam Moeder binnen, met Broertje, dien ze naar bed ging brengen.
Op 'n afstand mocht hij den zieke even 'n kushandje toewuiven. Met bevreemding
zag Mevrouw Balen het gebogen figuurtje van Guusje aan Vaders bed. Ze vermoedde,
dat haar dochtertje vertelde, wat er dien middag gebeurd was, een of ander
school-verdriet, waarnaar hij altijd toegeeflijk luisterde.
‘Guus,’ zei ze, ‘denk je er nu héélemaal niet aan, dat Vader ziek is en geen drukte
kan velen?’
't Kind stond op en keek naar haar moeder met onschuldige oogen. Ze wist, dat
ze verkeerd beschuldigd werd, maar ze voelde het als 'n fier geluk, dit om haar moeder
te kunnen lijden; Moeder, die ze bedrogen hadden.
‘Het is niets, hoor Moeder,’ verdedigde Vader. ‘Ik ben zélf begonnen.’
Vader en dochter keken elkaar glimlachend aan in verstandhouding.
‘Het is onverstandig,’ zei Mevrouw Balen nog, terwijl ze de kamer verliet met
haar jongste kind.
‘We zullen heel lief voor Moeder zijn, hè?’ fluisterde Guusje.
‘Ja’ beloofde Vader plechtig.
‘En haal nu den brief, Guusje.’
‘Ja’ zei ze zuchtend.
Met den brief veilig verstopt tusschen haar blouse, liep ze terug naar Vaders
slaapkamer. Voorzichtig keek ze om de deur of er niemand in de kamer was. Vaders
hoofd lag moe en bleek in het kussen, maar met 'n ruk zat hij overeind in bed en
strekte de hand uit, om den brief te ontvangen.
‘Dáár, Vader’, zei ze zacht.
Met iets van moederlijk begrijpen, van zijn verlangen, stopte ze hem het papier
toe.
Moe en voldaan, maar toch wat treurig, omdat ze nu heelemaal niet voor hem
bestond op 't oogenblik, sloop ze stil de kamer uit.
JET LUBER.
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Buitenlandsche literatuur.
François Porché, Les Butors et la Finette Paris, Emile-Paul frères, 1918.
Reeds vóór den oorlog was François Porché een merkwaardig dichter. De bloemlezing
uit zijne werken, die in Juli 1914 onder den titel Nous als nummer van de Cahiers
de la Quinzaine verscheen en later door de Nouvelle Revue française werd herdrukt,
bevat prachtige verzen van een virielen, zuiveren toon. Zijne twee bundels
oorlogsgedichten, L' Arrêt sur la Marne en Le Poème de la Tranchée, die ik, bij hun
verschijnen, in dit tijdschrift besprak, getuigen van de harmonieuze ontwikkeling
van zijn krachtig talent en deden hem kennen in Frankrijk als de grootste dichter van
den oorlog. In al zijne verzen, zoowel in de eerste als in de latere, spreken eene groote
liefde en eene enthousiaste bewondering voor zijn land. Ook deze gevoelens hebben
hem geinspireerd bij het schrijven van Les Butors et la Finette, een tooneelspel in
zes tafereelen in verzen dat in November 1917 in het Théâtre Antoine werd opgevoerd.
De inhoud van dit lyrisch drama is de volgende:
In het park van de vorstin la Finette zijn werklieden bezig met de toebereidselen
van een feest. Allen zijn vroolijk gestemd en spotten met de luidruchtige woede van
den hofmeester Buc, die vreest dat niets op het gestelde uur zal in orde zijn. Deze
Buc, die steeds den mond vol heeft met de luidklinkende woorden van organisatie,
tucht en orde, begrijpt niets van den geest van het volk; deze lastige paedagoog is
een vreemdeling, serviel tegenover een meerdere, arrogant en brutaal tegen een
mindere. François Miron daarentegen, de architect die de plannen van het park en
de tuinen heeft geteekend, is een edele natuur, die al de deugden van een oud ras in
zich vereenigt. Op één woord van hem gaan alle arbeiders ijverig aan het werk. Als
de vorstin komt vindt zij alles in orde. In een gesprek met François prijst zij diens
werk als de schoonste uiting van het genie van zijn land; beiden herdenken den
gelukkigen tijd hunner kindsheid en in de schuchtere woorden van François raadt
men een teeder geheim. Maar de toekomst maakt hem bezorgd; hij heeft het
voorgevoel dat een groot gevaar zijn land bedreigt. Het eerste tafereel eindigt met
de luide vreugde van het feest.
Het tweede tafereel, dat heel kort is, toont ons het verraad van Buc. Hij heeft in
stilte het feest verlaten en deelt aan den opperbevelhebber van het vijandelijke leger
mee welke maatregelen hij heeft genomen om het land der vorstin in zijne macht te
brengen: vermoordde schildwachten, opgeblazen bruggen en dergelijke klassieke
middelen meer.
Het derde bedrijf voert ons terug tot het feest, dat ten einde loopt. De dag breekt
aan. Plots verneemt men een ver gerommel. Een onweer? Neen, het kanon. De
grootmoeder der vorstin heeft den klank herkend. de vijanden
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die veertig jaar geleden het land overrompelden zijn daar weer. Maar reeds zijn de
mannen in 't geweer gesneld. Zij komen hunne vorstin de getuigenis brengen van
hun onwankelbare trouw. tot den laatsten man zullen zij strijden tegen den
overweldiger. Als zij vertrokken zijn verneemt de vorstin dat de sluiswachters
overvallen zijn en gedood. Zij hadden het lot van het land in handen, want alleen de
onmiddellijke overstrooming der vallei kan den vijand tegenhouden. La Finette deelt
dit treurig nieuws mee aan François. Deze, die een geheim kent om de sluizen te
openen, zal zich opofferen voor het heil van zijn land.
Vierde tafereel. het kasteel der vorstin is door den vijand bezet. De strijd woedt
voort. Van François Miron geen nieuws. Buc is nog dezelfde stipte, serviele dienaar.
De maarschalk van het vijandelijke leger biedt la Finette een eerloozen vrede aan,
maar zij, die zich niet overwonnen geeft, wijst het voorstel met trots van de hand.
Op 't zelfde oogenblik bereikt haar het nieuws dat François nog in leven is. Zijn plan
heeft hij niet ten uitvoer kunnen brengen. Er bestaat nog ééne mogelijkheid van
redding: volgens eene oude overlevering kan het land overstroomd worden door een
grooten steenblok om te wentelen ergens in een grot. Maar die weet hij niet te vinden.
Plots gaat la Finette een licht op: zij kent de plaats. Onder geleide van Buc - die het
plan goedkeurt om het te doen mislukken - zal zij François opzoeken en hem de
plaats aanwijzen.
Het vijfde tafereel verplaatst ons naar de woeste plek waar François zich houdt
verborgen. La Finette heeft onmiddellijk de legendarische rotsblok herkend. Terwijl
de jonge André zich verwijdert om François, zijn broer, te waarschuwen, treedt Buc
te voorschijn, die het niet noodig vindt nog langer te huichelen en, overtuigd dat
noch la Finette, noch François zullen ontsnappen, zijn verraad bekent. La Finette
schiet hem neer. François komt toegesneld met André in zijne armen. De jongen is
doodelijk gewond en sterft. De rotsblok wordt door François omgekanteld en het
donderende water overstroomt de lage landen; het verrast den vijand en belet zijne
vlucht. Het volk van la Finette zal overwinnen.
Het laatste tafereel is een apotheose: Francois en la Finette verloven zich onder
het gejubel van hun trouwe volk, dat reeds zijne werktuigen heeft ter hand genomen
om het werk van den vrede te beginnen en de geleden schade te herstellen.
Men ziet dat de symboliek van Les Butors et la Finette zeer duidelijk is, zelfs een
beetje al te eenvoudig. Wat erger is, zij is niet altijd even zuiver en er zijn
oogenblikken dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat la Finette het symbool van
Frankrijk zou zijn. De werkelijkheid en het symbool loopen in dit werk al te zeer
door elkaar en dit verstoort de geestelijke eenheid. In zijne voorrede zegt de schrijver
dat ‘faire appel aux sentiments généraux, nationaux, populaires; mêler le symbole
et l'observation, le lyrisme et l'analyse, la fantaisie et la vérité’ enkele van zijne
bedoelingen zijn geweest.
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Hoe gevaarlijk zulke onderneming is bewijst het resultaat. De schoonste allegorie
verliest hare bekoring nu de werkelijkheid zoo ontzettend luid tot alle harten spreekt.
Al zijn in dit stuk alle elementen voor een drama aanwezig: een edelmoedige held,
eene schoone, beminnelijke vorstin, een laffe verrader, een drama kon het toch niet
worden, omdat de eerste vereischte, het conflict, ontbreekt. Het stuk is dan ook niets
meer dan eene lyrische episode, die eindigen kon op 't is gelijk welke willekeurige
wijze, zonder dat er iets aan de voorafgaande tafereelen moet veranderd worden. En
wanneer F. Porché zegt: ‘l'ambition même de notre dessein nous mettait en demeure
d'innover. Nous y avons tâché en renouant la plus ancienne tradition’ dan is het zeker
dat men niet aan de klassieke traditie moet denken, voor dewelke het als eene absolute
wet gold dat het dramatisch verloop het logische gevolg moest zijn van den strijd
der karakters, maar veeleer aan de middeleeuwsche ‘mystères’ die ook meestal eene
allegorie waren van sommige gebeurtenissen uit dien tijd. Dit lyrisch spel doet ook
denken aan sommige drama's van V. Hugo: wij vinden hier dezelfde onbetoombare
(schoon natuurlijker) lyriek, dezelfde nonchalante bouw, en soms dezelfde liefde
voor de antithese.
Tegenover die fouten in opvatting en compositie staan de schoonheid van talrijke
lyrische tooneelen en de voortreffelijke hoedanigheden van vele verzen. Daardoor
is dit werk belangrijk voor de ontwikkelingsgeschiedenis van den grooten dichter
die F. Porché is. Maar wat in dit lyrisch spel bewonderenswaardiger is dan alle
literaire qualiteiten, dat is het enthousiasme en de liefde waarmee het is geschreven.
De stem van dezen dichter heeft den frisschen klank der waarheid en der jeugd. Hij
is een echte zoon van het land waarvan hij mag getuigen:
l'âme de ce pays aura toujours vingt ans.

Octave Mirbeau, La pipe de cidre. Paris, E. Flammarion, 1918.
Deze bundel novellen, die nog door twee anderen zal worden gevolgd, is geen werk
dat in de laatste levensjaren van den schrijver werd voltooid of dat door den dood
werd onderbroken. Het is eene verzameling van de novellen en schetsen door Mirbeau
in verschillende perioden zijner literaire loopbaan geschreven en waarvan een zekere
aantal, meen ik, in fransche kranten werd gepubliceerd. Men mag veronderstellen
dat de schrijver van Le Journal d'une femme de chambre, indien hij er ooit mocht
toe besloten hebben een bundel van deze verspreide stukken samen te stellen, sommige
der hier afgedrukte novellen niet zoo hebben opgenomen, want men weet dat deze
auteur, die in zijne vrij lange literaire carrière niet meer dan een
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dozijn boeken publiceerde, zichzelven hoogere eischen stelde dan deze verzameling
zou doen vermoeden.
In de beste dezer vertellingen, La première émotion en Pour s'agrandir, evenaart
hij Guy de Maupassant in eenvoud en helderheid van stijl, maar mist hij toch, evenals
in zijne romans, die meestal uit aaneengevoegde episoden bestaan, de sterke structuur
die sommige novellen van Maupassant kenmerkt. Eenige der groote qualiteiten, die
Mirbeau's aantrekkelijke en krachtige persoonlijkheid uitmaken, vinden wij hier
terug, en wel in de eerste plaats die warmte van gevoel die zijn schijnbaar
onoverwinnelijk pessimisme met een lichten gloed overstraalt. Deze onverbiddelijke,
scherpzinnige waarnemer der menschen, wiens geheele oeuvre een galerij is van
zwakkelingen, monsters, zieken of sombere idioten, met hier en daar, als tegenstelling,
een aanbiddelijke figuur van goedheid en teerheid, is geen verbitterde pessimist; hij
heeft het leven lief en aan de diepte van zijn haat voor alles wat in het leven en in de
menschen de schoone harmonie die hij zich droomde verstoort, kan men de diepte
zijner liefde meten voor wat gezond is, zuiver en volmaakt. Uit de vruchtbaarheid
van deze edelen haat is het schoonste van zijn werk ontstaan.
De twee laatste stukken, Souvenirs d'un pauvre diable en Mémoires pour un avocat,
twee in den vorm der autobiographie geschreven fragmenten, zooals hij die meermalen
in zijne romans verwerkte, vormen de meest karakteristieke bladzijden van dit boek.
Zij geven nochtans maar een zeer onvolledig idee van Mirbeau's ruig talent dat wij
in zijne romans bewonderen en vooral van zijne grootste kracht: het weergalooze
uitbeeldingsvermogen om in enkele zinnen - zooals een Forain in enkele lijnen - een
mensch van vleesch en bloed te doen ademen en bewegen. Zelfs het beste dezer
fragmenten, Mémoires pour un avocat, kan ons niet geheel bevredigen, omdat het
onderwerp: de geschiedenis van een ongelukkig huwelijk, een superieur psychologisch
inzicht vergde. En een psycholoog is Mirbeau nu eenmaal niet; wel een scherpe en
soms meesterlijke beschrijver van het gevoel, en dus als kunstenaar eenzijdig. Deze
bundel heeft mij dan ook gesterkt in de overtuiging - hoe vreemd dat ook moge
klinken voor hen wier kieschheid zich gekwetst voelt door sommige hoofdstukken
zijner romans - dat Mirbeau van al de schrijvers zijner generatie een der meest
sentimenteelen was.

J.R. Bloch, Et Cie. Paris, Editions de la Nouvelle Revue française, 1918.
Zooals meer schrijvers het reeds deden heeft de auteur van Et Cie het noodig
geoordeeld op de eerste pagina de verklaring af te leggen dat deze roman, die tusschen
1911 en 1914 werd geschreven, thans zonder eenige wijziging verschijnt. Dat is wel
het bewijs dat velen beginnen te twijfelen

Groot Nederland. Jaargang 16

343
aan de belangrijkheid van hun literaire arbeid in dezen tragischen tijd. Van uit een
literair standpunt is de publicatie van dit werk dan ook niet bijzonder interessant.
Het is een chaotisch geschrift met enkele goede kwaliteiten, maar met een massa
hinderlijke fouten en een opvallend gebrek aan maat en goeden smaak. Zijn belang
ligt in het feit dat het een sociaal en psychologisch dokument is, dat het uitgangspunt
kan zijn voor allerlei nuttige overwegingen op politiek gebied.
Deze roman geeft de geschiedenis van eene joodsche familie uit den Elzas die, na
den oorlog van 1870, den geboortegrond verlaat om de fransche nationaliteit te
bewaren en in Vendeuvre eene nieuwe fabriek opricht. Hunne werkkracht en de taaie
volharding van hun ras overwinnen alle moeilijkheden, en na eenige jaren staat de
familie Simler aan het hoofd van de plaatselijke industrie. Maar zij blijven
vreemdelingen. Een hunner, Joseph Simler, heeft door zijne liefde voor eene
superieure fransche vrouw, die hem ook bemint, het hoogere leven benaderd, dat
wellicht den afgrond tusschen twee werelden had kunnen dempen. Maar het mocht
niet zijn; de toekomst der familie en der fabriek eischte iets anders. Joseph heeft den
moed niet de sterke banden te breken in wier macht hij ook gelooft, en trouwt met
eene dikke sentimenteele dame van zijn ras. Het oude hoofd der familie sterft, maar
de zaken worden voortgezet, de familie blijft even sterk. De eenzaamheid, die eens
hunne groote kracht was in de moeilijke jaren, zal de oorzaak worden van hun
ondergang. Langzamerhand groeien de zaken hun boven het hoofd en de familie
verliest hare persoonlijkheid. In den zoon van Joseph Simler leeft echter een
geheimzinnige kracht, en het is in hem dat Benjamin Stern, een ander familielid die
als millioennair uit Amerika terugkeert en blijk geeft van eene profetische
helderziendheid, den redder van het oude geslacht der Simlers ziet. De ziel der familie
die verloren gaat zal door dezen jongen worden gered. En wanneer wij benieuwd
zijn te vernemen welke houding de sterke persoonlijkheid van Louis, in wien wij
den innerlijken gloed van den kunstenaar vermoeden, zal aannemen tegenover zijne
egoistische familie en tegenover de maatschappij, neemt het boek een einde.
Een voorbeeld van heldere, logische compositie is deze roman allerminst. De
eerste honderd bladzijden zijn zeer verward, voor 't grootste deel onbelangrijk, en
soms zeer vervelend. En de dialoog van de slotscène, hoe belangrijk ook op zichzelf,
kunnen wij wel apprecieeren als eene groote handigheid, maar hij laat ons onbevredigd
omdat hij niet de waarde heeft eener logische ontknooping. Dit zijn de twee grootste
fouten van het boek, die nog grooter lijken doordat zij voorkomen op de twee meest
opvallende plaatsen van den roman.
Nog minder is Et Cie een voorbeeld van goeden stijl. Ofschoon het boek een vrij
groot aantal zeer goed getypeerde scènes bevat, worden de beste bladzijden ontsierd
door eene onnatuurlijke geestigheid en eene gezochte beeldspraak, die den auteur
zinnen doet schrijven als deze: ‘les pommes de
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terre roulèrent sur les assiettes et s'enveloppèrent de fumée, comme l'Eternel sur le
sommet du Sinai.’ Men merkt dat de schrijver streeft naar beknoptheid, maar niettemin
blijft zijn stijl lawaaierig en druk. Sommige karakter-schetsen treffen ons door hunne
psychologische juistheid, maar zij zijn geformuleerd in een en gewild-conciesen
vorm die ons overtuigt van des schrijvers machteloosheid om het onnavolgbaar
voorbeeld van Stendhal te volgen.
Aangaande de literaire beteekenis van dezen schrijver leert ons dit boek niets meer
dan zijn vorige werk Lévy, premier livre de contes, dat ons J.R. Bloch deed kennen
als een knap verteller en een soms gevoelig humorist, maar ook als een geest zonder
zelftucht en zonder groote fijnheid van smaak.

Nieuw verschenen boeken.
Van E. Verhaeren Les Flammes hautes (Paris, Mercure de France, 1918) een bundel
gedichten die geheel vóór den oorlog werd voltooid, even hartstochtelijk en geweldig
als zijne vorige bundels, maar met minder intensiteit en meer rhetoriek; Némésis van
Paul Bourget (Librairie Plon, Paris 1918, La Lanterne de Priollet eene verheerlijking
van het oude Jardin du Luxembourg door den dichter Paul Fort (Emile-Paul, Paris
1918); van Guillaume Appollinaire, den futuristischen schrijver van Alcools, een
bundel verzen Calligrammes (Paris, Mercure de France 1918); Les Rapatriés van R.
Benjamin den geestigen schrijver van Gaspard (Berger-Levrault, 1918); van den
bekenden Zwitserschen schrijver C.F. Ramuz La Guérison des Malades (Edition des
Cahiers vaudois 1918); van G. Duhamel, die zich thans verbergt onder het pseudoniem
Denis Thévenin, een zeer belangrijke bundel schetsen Civilisation (Paris, Mercure
de France 1918).; L'Incertaine door E. Jaloux (A. Michel, Paris 1918); Un cousin
d'Alsace, door E. See (E. Flammarion, Paris 1918).
J. VAN NIJLEN.
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't Praeludium van Shelley's Alastor.
‘Wanneer wij denken, willen wij begrepen worden; wanneer onze fantasie scheppend
is, willen wij dat de kinderen van onzen geest in den geest van anderen worden
herboren; wanneer wij voelen, willen wij niet dat lippen van onbeweeglijk ijs
antwoorden aan lippen die van het beste bloed des harten sidderen en gloeien’, schreef
Shelley in een van zijn brieven - en verder: ‘Daardoor komt het dat wij in onze
verlatenheid, ofschoon omgeven door menschen maar die ons nog niet verstaan,
worden verrukt door bloemen, door het jonge loover, door het water, de wolken, de
taal der winden, de melodie der golven, evenzeer als wanneer wij hooren naar de
stem van een geliefde vrouw, die zingt voor ons alleen.’
Die diepe drang naar begrepen-worden, een sympathie die de menschen hem
ontzegden, gaf hem zijn hevig verlangen naar de natuur - een verlangen in de
Engelsche poezie onbekend en daarom onbegrepen en gehoond. Pope had ‘de lucht
met affectatie geparfumeerd’ (Brandes), de natuur ‘liefde’ van Wordsworth en zijn
school was objectief, de natuur was hun een goede stof voor hun verzen. Maar Shelley
voelde de natuur niet buiten zich, niet koud en onverschillig en zonder gevoel; hij
weet zichzelf deel van haar en volgt als een schaduw haar verborgen schreden; aarde,
lucht en oceaan noemt hij zijn broederen, insect en bonte vogel en zacht dier zijn
hem het naast. Hij staart niet vreesachtig naar hoogten en verten, naar de
hemellichamen en hun ‘dans door het heelal’. Want
of all this varied and eternal world
Soul is the only element...

En den man die deze woorden schreef noemde men een goddelooze! Had hij in z'n
jeugd ook niet dat boekje geschreven: The Necessity of Atheism! Maar Shelley is
nooit een atheist geweest. ‘Ik gebruikte dat woord om mijn afschuw uit te drukken
voor het bijgeloof dat het geloof der menschen is; ik nam het op zooals een ridder
uit ouden tijd een handschoen opnam om het onrecht te trotseeren’ schreef hij aan
zijn vriend Trelawney. En zooals overal de mannen veroordeeld worden die met
conventie gebroken hebben en de verblinding getrotseerd die de wereld als
zoo-behoorend overnam van geslacht op geslacht, zoo trachtte men ook Shelley
onschadelijk te maken. ‘Zijn leven is een mengeling van kleine hoogmoed, van koud
egoisme en onmannelijke
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gruwzaamheid. En zijn verzen zijn een melankolieke proza-hutspot die bedorven is’,
schreef een tijdschrift van hem; en een ander: ‘Wist men het tegendeel niet, zoo zou
men het voor een uitgemaakte zaak houden, dat de dichter even krankzinnig is als
zijn principe's doortrapt-slecht, want zijn verzen zijn een mengsel van onzin,
krankzinnigheid, armoe en pedanterie - eenvoudig het broedsel van een
deliriumdroomer.’ En hierdoor beinvloed ontzegden de Engelsche rechters aan ‘dezen
goddeloozen fantast’ het vaderschap over zijn kinderen. Toen was het dat Shelley,
naar Italie teruggekeerd, onder de vroome spreuken in een berghut, over God en
natuur, de merkwaardige Grieksche hexameter schreef:
ε μι φιλαν ρωπος, δεμο ρατι ος
εος τε.
(ik ben een menschlievende, een democraat en een atheist).
Toen ontstond zijn groote vrijheids-drama Prometheus, waarin hij al zijn verlangen
naar een liefde-volle menschen-wereld uitstort: hoe Prometheus, de al-duldende
liefde, geboeid ligt door den god-in-schijn voor wien de menschen, duizenden, knielen
in bange onderworpenheid, tot hem Demorgogon, de eeuwigheid, bevrijdt en vereenigt
met Asia, ‘de schaduw van onaanschouwde schoonheid.’
In het praeludium van Alastor vind ik Shelley in al zijn hoedanigheden tegelijk: als
den lyricus bij uitstek, wiens teugellooze fantasie en rythme-vaart niet aan strakke
lijn van epos en drama gebonden blijven konden; en in zijn toon is de uiting van zijn
strevenden aard, van den ‘goeden mensch’ (wat men noch wenschen noch verwerpen
kan, maar aanvaarden moet in de persoonlijkheid des dichters!); en boven dat alles
uit rijst zijn sympathie met de natuur, waar hij leefde in het besef dat de menschen
hem niet verstonden, en zijn naam ‘in water geschreven’ dacht, en van zich-zelf
getuigde: ‘for I am one whom men love not’.
Deze hoedanigheden hoop ik in mijn vertaling zooveel mogelijk behouden te
hebben. Ik ben uitgegaan van het principe van wat Herder ‘Mental-ubersetzung’
noemt en meen, in tegenstelling met Willem Kloos (Voorrede van de Alastor-vertaling
van Dr. K.H. de Raaf, dat men niet de nagedachtenis van een groot dichter het beste
eert door zijn werk woordelijk te vertalen, maar door, met alle mogelijkheden die de
eigen taal laat, den dichter in zijn gansche persoonlijkheid op den voorgrond te
brengen. Want niet door zijn
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woorden spreekt de dichter, maar door de gedachten en de ontroering: door de emotie
waarvan ‘de praal der woorden’ slechts de kenbaarmaking is.
En moge ik deze emotie hebben vertaald!
Gij mijne broed'ren, Aard, Lucht, Oceaan!
Zoo d'al-moeder mijn ziel ooit heeft gelaafd
met iets van zuiver' en devoten dank
uw liefde te gevoelen en die gift
te loonen met mijn gaven, - zoo de dauw
des ochtends en de geur van zonnedagen
en d'avond, als het Licht in grootsche stoet
van vrome dienaren wordt ingewacht,
en stilte, in den hoognacht tintelend, zoo najaar's holle zuchten in 't dor woud
en winter's kleed van versch-gevallen sneeuw
en kroonen van ijssterren op grauw gras
en kale takken, - zoo 't hijgend verlangen
der weelderige lente, als zij 't eerst
haar zoete kussen ademt in de lucht
m'ontroerden tot bewond'ring liefdevol;
zoo ik geen bonte vogel of insect
noch een zacht dier heb willens leed gedaan
maar steeds hen lief had als wie 't naast mij waren vergeeft mij, mijne broed'ren, dan de praal
van deze woorden en onthoudt mij thans
't geringst deel niet van uw gewone gunst!
Gij, moeder van deze ondoorgrondbre wereld,
zegen mijn vrome zang, want u alleen
en u in allen tijde had ik lief.
Uw schaduw, uwer schreden duisternis
heb ik bewaakt, en altijd tracht mijn hart
naar 't diep besef van uw geheimenis.
In beenderhuizen maakte ik mijn bed
en op de zerken waar de zwarte Dood
boekt de tropheeen die hij u ontwon, bedaring hopend van het rusteloosbrandende vragen naar het uwe en u,
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of soms een geest, zwervend in eenzaamheid,
bode van u, mij tale geven mocht
van wat wij zijn.
In eenzame uren als de stille nacht
onaardsch geluid van eigen zwijgen maakt,
heb ik - gelijk een alchymist, die in
vervoering van zijn wanhoops-hartstocht zelfs
zijn leven inzet op een duistre kans woorden van deemoed en der oogen beê
vermengd met al mijn schuldelooze liefde,
tot tranen, om dit wonder ongekend,
en ademlooze kussen zulk geheimenis
ontwaken deden, dat de toovernacht
wel van uw diep mysterie spreken moest;
en zoo gij 't heilig schoon van uwe ziel
ook nooit geheel getoond hebt, toch viel licht
genoeg in mij, van onmeedeelbren droom,
van fantasieen in de schemering
en van diep denken in den lichten dag,
dat ik, sereen en onbewogen nu,
- gelijk een lang vergeten lier, gehangen
in 't stil gewelf van een verlaten heiligdom uw adem wacht, al-moeder, dat mijn zang
opruische met het ruischen in de lucht,
het golven van de wouden en de zee,
de stem van al wat leeft, hymnen geweven
van dag en nacht en 't diepe menschen-hart.
REMKO TER LAAN.
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Xerxes of de hoogmoed.
Uit de Annalen der Ironische Historie.
Vrij naar Herodotos.
(Vervolg).

XII.
Den volgenden dag zoû het leger den Hellespont over trekken. De veldheeren wachtten
tot de Zon rees. Op den schipbrug walmden in immense bronzen wierookvaten wolken
van geuren op. Het plankier was bezaaid met myrtetakken, lauwerfestoenen slingerden
de heiningen langs en hooge palen. Toen de Zon rees, betrad de Koning tusschen
zijne veldheeren den schipbrug. Hij bad, tusschen de Magiers, de Zon aan. Hij deed
met een gouden beker de vereischte plengingen en riep, de armen hoog:
- O Zon, wend af van mij welke omstandigheid ook, die zoû kunnen verhinderen,
dat Europa, tot zijne uiterste grenzen, aan Perzie kwam!
De Magiers herhaalden het gebed. Xerxes slingerde toen met zwierig gebaar den
beker in zee en zwierde daarna de goudene schenkkan. Toen deed hij uit beide handen
zinken in het water een zwaard met kromme scheede.
Men fluisterde rondom, dat hij den Hellespont verzoenen wilde na de geeseling
en de brandmerking.
De overtocht begon. Hij duurde zeven dagen en nachten. En Xerxes, alle die dagen,
alle die nachten, zag ter andere zijde zijn leger - het eerst hij met de tienduizend
Onsterflijken, de Heilige Paarden, de Heilige Kar en zijn lijfwacht van piekeniers
den brug over getrokken - trekken voorbij.
Op den Oostelijken schipbrug trokken infanterie en cavalerie van Azië naar Europa
over.
Op den Westelijke de lastdieren met kofferen en kisten, de slaven, de draagstoelen
met de vele bijvrouwen en van Suza nagezondene bedgenooten.
En terwijl Xerxes op zijn troon aan het strand van Sestos de eindelooze stoeten,
den een na den andere, zag langs zijne oogen gaan, riep een Sestiër hem toe, als
waanzinnig:
- Zeus!? Zeus, gij!? Waarom in de gedaante van Xerxes, Koning
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der Perzen, sleept gij met u zoo vele mannen mede om Griekenland te vernietigen?
Gij zoudt dit reeds kunnen zónder hen!
Xerxes lachte trotsch.
In de legertros baarde een merrie een haas! Hoe duidelijk was niet dit wonder! De
Magiers hoefden nauwlijks het te duiden, het sprak zoo klaar als een boek; de groote
onderneming zoû baren gering succes, zoo nog niet de vlucht. Een muilezelin baarde
een hermafroditiesch veulen; moeilijker was dit wonder te duiden maar toch...
Xerxes, om de wonderen, lachte. Zijn trotsche vloot stevende de bochten der kust
nu langs. Zijn leger begaf zich door de rivier Melas, die het, uitgedronken, droog
achterliet, met een, noodzakelijken eerst Westelijken, omweg naar Ainos en vloeide
toen in de vlakte van Doriskos, die uitbreidt tot aan zee.
Door de vlakte stroomt de Hebros, een machtige vloed, dien het leger niet dadelijk
uitdronk en er rijst het kasteel en de citadel, waar reeds Dareios een garnizoen
achterliet, toen hij de Skythen beoorlogen ging.
En de vlakte en de zeegolf schenen Xerxes geriefelijker toe om een tweede en
beter te overziene revue te houden over zijn leger en zijn vloot dan op het strand
voor Abydos en op den belachelijk nauwen Hellespont.
Het was of hij ruimer ademde, of hij zijn leger en vloot beiden ruimer voelde
ademen, of hij een ruimere wereld reeds verwon!
Tusschen Thasos en Samothrake rijden de schepen zich terwijl de Koning der
Koningen, voor het kasteel, in de vlakte het leger zijner legeren beval voor hem te
defileeren.
Zij telden te zamen éen-millioen-zevenhonderdduizend man. Een groep van
tienduizend had men verzameld onder de discipline der zweepslagen dicht op elkaâr,
een cirkel rondom getrokken, een muur rondom tot aan het middel gebouwd, toen
de troep uit, een anderen troep, ongeteld, in doen gaan: zoo had men de
éen-millioen-zevenhonderdduizend geteld: nu defileerden de troepen.
Eerst de Perzen. Zij droegen vilten puntige mutsjes, die zij tiara's noemden,
kleurige, lange tunieken met nauwsluitende mouwen, waarover ijzeren kurassen,
wier platen waren als vischschubben gesmeed en zij droegen lange hozen, nauw
sluitende om de beenen. Zij zagen er alert en aardig uit, de uniform maakte hen slank
en deed krachtige vormen goed uitkomen, met een jong modelé. Hunne rieten
schilden, om hunne schouders gedragen met een pijlkoker van onderen, vorm-
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den sierlijke, langwerpige ruiten. En zij hadden zeer groote bogen en hunne rieten
pijlen waren zeer lang en een dolk bengelde hun rythmiesch over de dij.
De groote Otanes, een der zeven Perzen, die Dareios ten troon had gebracht, vader
der koningin Amestris, reeds bejaard, voerde hen aan, te paard.
De Meden volgden de Perzen.
Die waren uitgerust als zij; de Perzen hadden reeds onder Kyros die wijze van
kleeden overgenomen van de overwonnene Meden. Tigranes, de Achaimenide, neef
van Xerxes, voerde hen aan te paard.
De Kissiers volgden de Meden, in de zelfde uniform, maar zij droegen een mitra
van metaal. Anafes, zoon van Otanes, broeder der koningin, zwager van Xerxes,
voerde hen aan te paard.
De Hyrkaniers volgden de Kissiers, gekleed als zij: Megapanos, satraap van
Babylon, voerde hen aan te paard.
De Assyriers volgden de Hyrkaniers. Zij droegen uit bronzen banden zeer
wonderlijk samen gevlochten helmen. Zij droegen kurassen van lijnwaad: lijnwaad
van achttien lagen op elkander gevold en doortrokken in wijndroesem en zout: geen
pijl drong door hun rusting heen. Zij waren gewapend met houten knotsen, zwaar
van ijzeren knoesten en de Chaldaiers waren als zij: Otaspes, zoon van Artachaies,
voerde hen aan te paard.
De Baktriers volgden de Assyriërs: zij droegen heel korte pijlen. De Saken, die
zijn Skythen, volgden de Baktriers; zij droegen heel breede bijlen: Hystaspes, zoon
van Dareios en van Atossa, broeder van Xerxes, voerde hun beider onoverzienbare
horden aan te paard.
De Indiers volgden: Farnazatres, Artabates' zoon, voerde hen aan te paard. Zij
droegen rustingen van geperst katoen, rieten bogen en rieten, ijzergepunte pijlen.
De Ariers volgden: Sisamnes, zoon van Hydarnes, voerde hen aan te paard. De
Parthen en Chorasmiërs volgden: Artabazos, Farnakes' zoon, voerde hen aan te paard;
de Sogdiers volgden; Azanes, zoon van Artaios, voerde hen aan te paard en Artyfios,
zoon van Artabanos, neef van Xerxes, de Gandariers en de Dadiken.
Volgden de Kaspiërs, in uniform van geitevel: breed en gebronsd beeldden zij
zich uit het harige bont; Ariomardos, zoon van Artyfios, voerde hen aan te paard.
De Sarangaiërs volgden, schitterend kakelbont met laarzen tot aan de knieën, dat
zeer krijgshaftig hun stond Ferendates, Megabazos' zoon, voerde hen aan te paard.
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Volgden de Paktyziers, in wilde beestevellen Artayntes, Ithamitres' zoon, voerde hen
aan te paard.
Oitiers en Mykiers volgden: Arsamenes, zoon van Dareios, halfbroeder van Xerxes,
voerde hen aan te paard; Siromitres, Otobazes' zoon, voerde de Parikaniers aan te
paard.
Volgden de Arabieren in lange, opgegorde tunieken en met bogen aan beide zijden
te spannen; volgden de Afikaansche Ethiopiers, woest uitziend in leeuwe- en
luipaardvellen, met vier ellebooglengten lange, palmenhouten bogen en lange, rieten
pijlen, aan wier punten een puntige smiris-steen, die ook dient om te graveeren; zij
droegen reebokgehoornde werpspiezen en knoestige knotsen; zij waren de helft huns
lichaams gekalkt, de andere helft met vermillioen besmeerd. Rood, krijtwit en met
zwarte wollen kroeskoppen waren zij schrikwekkend afschuwelijk in beestevellen
en onoverwinlijk dapper: Arsames, zoon van Dareios en Artystona, halfbroeder van
Xerxes, voerde hen aan te paard.
De Indische Ethiopiers volgden: hunne haren vielen sluik en zij droegen helmen
van paardekopvellen met de steile ooren en àl de manen; zij droegen schilden van
kraanvogelveêren; wie voerde hen aan te paard?
Massages, Oarizos' zoon, voerde te paard aan de Libyers, zwarte reuzen in ruige
huiden.
De Paflagoniers volgden; zij droegen lederen helmen en hun gevlochten haarkuif
stak er uit; zij droegen tot de kuit toe laarzen; de Kappadokiers waren als zij gerust,
met boog en pijlen: Dotos, zoon van Megasidros, voerde de Paflagoniers aan te paard;
te paard voerde Gobryas, zoon van Dareios en Artystona, de Kappadokiers aan.
Volgden de Frygiers, met omgeknakte mutsen; volgden de Armeniers, die zijn
kolonisten der Frygiërs. Xerxes' schoonzoon, de zeer jeugdige veldheer Artochmes
voerde hen aan te paard.
Volgden de Lydiers, en de Myziers, met zeer kleine, stevige schilden en in het
vuur geharde spiezen: Artafrenes, zoon van Artafrenes, die bij Marathon de Perzen
had aangevoerd, voerde hen aan te paard.
Volgden de Aziatische Thrakiers, de Bithyniers nu genaamd. Zij droegen
vossevellen en over hunne tunieken veelkleurige, wel heel wijde mantels; zij droegen
schoenen uit reebokhuid; Bassakes, Artabanos' zoon en Xerxes' neef, voerde hen aan
te paard.
Met bronzen helmen in den vorm van buffelkoppen volgden de Chalybiers, met
schilden van ongelooid buffelleer, twee lansen en
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scharlaken windselen om de kuiten; volgden de Kabeliers, de Meioniers, de Lasoniers:
Badres, zoon van Hystanes, voerde hun onoverzienbare horden aan te paard.
Moschen volgden, met houten helmen: Ariomardos, zoon van Dareios en van
Parmys, voerde hen aan te paard. Volgden de Maren en Kolchidiërs; Farandates,
Teaspes' zoon, voerde hen aan te paard; volgden de eilandbewoneren der Erythreische
eilanden... welke volkeren volgden nog...?
De onderaanvoerders voerden, te paard, regimenten van tienduizenden mannen,
afgedeeld in duizendmannige troepen, afgedeeld in honderdmannige troepen...
In de zon een verblindend geschitter: Mardonios, neef en zwager van Xerxes,
generalissimus van alle legers met zijn staf: Tritantaechmes, zoon van Artabanos,
neef van Xerxes; Smerdomenes, zoon van Otanes, broeder der koningin; dan Masistes,
halfbroeder van Xerxes, zoon van Dareios en Atossa; Gergis, zoon van Arizes,
Megabesos, zoon van Zopyros, rondom Mardonios allen te paard.
Nu dreunende de verschillende volkeren over de vlakte van Doriskos zijn
aangemarcheerd en gezwenkt hebben langs Xerxes' troon om in drie linien front te
maken, schittert verblindend Mardonios aan met zijn staf en de tienduizend
Onsterflijken, de beroemde Onverwinlijken, de uitgekozene reuzen, de sublime
prachtkerels, schitterend van gouden helmen van gouden schubberusting, van gouden
schilden, op goud getuigde Nizaische paarden, en brallend van glans, hoogmoed en
overmoed, terwijl daverend, donderend, rythmiesch georganizeerd gejuich uit alle
troepen geregeld opstijgt, naar mate Mardonios nadert.
Hij stijgt af en treedt den troon op, waar Xerxes hem omhelst en hem met sierlijk
gebaar noodt naast zich te zitten, om de cavalerie verder te zien defileeren.
Het zijn de Sagartiërs, de nomaden, die daveren, als met een storm over de vlakte,
aan op kleine, heftige, snelle paardjes en zij hebben alleen hun lasso's en net. Zij
werpen hun lasso's uit en lasseeren hun denkbeeldigen vijand en over hem werpen
zij schreeuwend het, uit lederen riemen gevlochten, net: zij dooden hun vijand dan
of zij nemen hem half geworgd, levend gevangen. Zij zwieren als een wervelende
wind juichend voorbij, in fantazia.
Dan raast het van de Indische cavalerie: die rammelt oorverdoovend aan met
karren, waarin gewapende mannen en de karren door gezwiepte zebra's getrokken.
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Dan draven de Kissiers en Meden en Baktriers en Kaspiers en Libyers en Parikaniers
aan, allen op ompantserde paarden en met hun alles weg maaiende zeizen voorziene
strijdwagens; en dan komen de Arabieren op wijd ijlebeenende kemelen en zonder
de kemelen en karren zijn het tachtigduizend paarden. Met escadrons daveren zij, in
razend juichende fantazia's aan, elke fantazia verschillend naar volksaard in
wapengezwier, mantelgewuif en huldeschreeuw naar den Koning: op de kemelen
komen de Arabieren het laatst, opdat de paarden niet van de kemelen zouden schichtig
worden; een paard kan een kemel niet uitstaan.
De twee zonen van Datis - die met Artafrenes bij Marathon de Perzische troepen
had aangevoerd - Harmanitres en Tithaios, voeren, zwaard zwierend, de cavalerieen
aan, natuurlijk te paard.
Uren heeft het defilé geduurd, maar Xerxes wordt niet moê; hij wordt nooit moê
zijn macht te aanzien. Nu de veldheeren en onderveldheeren de nog nooit zoo
ontzettend talrijk geziene legermachten in strijdorde op de vlakte hebben opgesteld,
bestijgt Xerxes zijn wagen. Mardonios rijdt hem ter zijde. De Onsterflijken rijden
rondom hem: het is als een zon van gouden glans en stralen, die schichtende over de
vlakte beweegt.
Xerxes inspecteert beminnelijk en innemend; met zijn wel voldanen lach om
gekrulden, blauwzwarten baard, spreekt hij zijn tallooze broeders, neven, zwagers
aan en vraagt luide tal van vragen: ter zijde van zijn wagen boeken secretarissen
gewichtig, op lange, krinkelende rollen met spijkerschrift, vragen en antwoorden.
De zon in den hemel brandt dien geheelen dag neêr op de vlakte, neêr op de opgestelde
legers maar Xerxes, de zon op aarde, wordt niet moê. Nu hij de revue over infanterie
en cavalerie volbracht heeft, doet hij zich voeren naar het strand. De zon zengt over
de zee en over de onoverzienbare vloot... Van dit strand is zoo wel op de zee de vloot
onoverzienbaar als in de vlakte onoverzienbaar het leger en Xerxes, juist om die
tweevoudige onoverzienbaarheid, is wel tevreden.
Hij bestijgt zijn Sidoniesch gala-vaartuig - dat is heel lang - en zet zich onder een
baldakijn van goudstof. Het is in de zengende zon, op het goud spiegelende water,
als een klomp van stralend goud; dat schip, de Koning en wie hem omringen. De
wilde volkeren, opgesteld, van de vlakte, kijken er verwezen heen. Het is niet moeilijk
voor hen te denken, dat Xerxes een god is, een zoon minstens van Ormoezd, Mitra
misschien.
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Xerxes' vaartuig drijft langs de voorstevens der opgestelde schepen Zij liggen vier
pletra af van het strand, hoog opgebogen de voorstevens gericht naar het land en de
zeesoldaten in wapenrusting als voor een zeeslag gereed. En de Koning rijdt stapvoets
op zijn wagen, staande, de voorstevens langs.
Daar liggen de Foinikiers en de Syriers voor anker met driehonderd triremen;
hunne mariniers dragen ondoordringbare linnen kurassen, hard als leêr en gehelmd
zijn zij naar de wijze der Grieken.
De Egyptenaren liggen voor anker met tweehonderd triremen; gehelmd zijn zij
met gevlochten riet; ompantserd met ijzeren banden groote zwaarden, lange bijlen,
breede schilden maken hen zeer verweerbaar.
Voor anker liggen de Kyprioten met honderd-vijftig triremen en zij zien er zéer
Grieksch uit, zoodat Xerxes zich even verwondert...
Maar de Kilikiers liggen voor anker met honderd triremen: vreemd doen hunne
schilden van ongelooid buffelvel, met àl de haren: zij gelijken een kudde buffelen
maar met gehelmde mannekoppen.
Voor anker met dertig triremen liggen er de Pamfyliers: wat zien zij er weder
Grieksch uit...?!
De Lykiers, voor anker, liggen met vijftig triremen: ompantserd, met bronzen
knemiden de schenen omgoten; geitevellen over de schouderen en gevleugelde
mutsen: zij zijn met ponjaarden en met lange zeizen gewapend.
De Aziatische Doriërs, voor anker met dertig schepen, zien er wederom als Grieken
uit en Xerxes fronst de brauwen... Maar de Kariers, met zeventig schepen voor anker,
verblijden hem weêr om hun wreede zeizen, die zijn hun wapenen.
Er liggen voor anker de Ioniers, met honderd schepen: zij gelijken, ja, wel zeer
Grieksch: zouden die Ioniers...?
Er liggen voor anker de Eilanders met zeventien schepen slechts; de Aioliers met
zestig schepen. Perzen, Meden en Saken zijn verdeeld over deze schepen: de
Foinikische zijn de uitstekendste, vooral de lange Sidonische...
Xerxes rijdt langs het admiralenschip; de vele admiralen zijn Ariabignes en
Achaimenes, zonen van Dareios, broeders van Xerxes; Megabazos, zoon van
Megabatos, Prexaspes, zoon van Aspathinos. Rondom hen staan gerijd alle de andere
eervolle zeekapiteinen met de prachtig klinkende namen, de Sydonische, Tyrische
en Perzische namen, die klateren als met gong- en cymbelslagen: Tetramnestros,
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zoon van Anysos; Syennesis, zoon van Oromedon; Kyberniskos, zoon van Sikas;
Timonax, zoon van Timagoras; Damasithymos, zoon van Kandaulos...
Aan de blijde ooren van Xerxes klateren, terwijl hij voorbij rijdt en de kapiteinen,
die juichen, innemend en aanmoedigend aanziet, de prachtig klinkende namen naar
mate een adjudant ze hem noemt; de adjudant is goed op de hoogte en als een heraut
zoo goed bij stem.
En het admiralenschip voorbij, roept de adjudant met hel luidendste stem:
- Artemisia, dochter van Lygdamos, koningin-regentes van Halikarnassos...
De koningin ligt voor anker met vijf prachtige, prachtiglijk uitgeruste triremen,
met de Sidonische schepen alleen vergelijkbaar. Zij regeert voor haar jeugdigen zoon,
een kind. Zij, als een moedige Amazone-te-water, heeft niet geaarzeld Xerxes in den
strijd te volgen. Zij staat, gehelmd, haar zwarte haar als met manen golvende over
haar gouden kuras en juicht den Koning der Koningen toe met hare Halikarnassiers
en met die van Kos en met die van Nizyros. Xerxes, zeer galant en sierlijk, glimlacht
allerinnemendst terug...
De Koning rijdt langs de transportschepen, die zullen de paarden overbrengen, de
zebra's, de kameelen, de strijdwagens, proviand.
Xerxes wendt zich om. Hij ziet niet den haven, te klein, maar den zoom van de
zee, mijlen ver, gefestoeneerd met zijn ontzaglijke vloot, der schepen hooge
voorstevens en breede snebben verschieten in eindeloos verschiet achter elkander;
de masten, eindeloos, verschieten als een gewiegeld bosch achter elkander; de in
gala ontplooide zeilen, veelkleurig, slechts even doorklakkerd van zeebries,
verschieten in geel, rood, groen, paars, indigo, blank gevlak achter elkander...
En daar ginds, héel ver, in de vlakte van Doriskos verschieten de verre, vage
schittervierkanten, verzengd in zonneschijn, achter elkander: tot aan den versten
horizon is alles Xerxes' vloot en leger!
En hij glimlacht en voelde zich bovenmenschelijk van hoogmoed, om zijne macht.

XIII.
Die nacht kon Xerxes niet slapen: het was de eerste nacht, dat hij niet slapen kon.
En hij verliet zijn slaapkamer in het kasteel van Doriskos en terwijl zijne lijfwachten
hem nastaarden omdat hij zoo
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vreemd deed en hem volgden - als zij moesten - op een afstand, betrad Xerxes het
groote terras, dat, hoog getransd, over de vlakte uitzag en over de verre zee...
Het was een vroegzomernacht, de hemel vol gepoeierd met het diamantstof der
milliarden sterren. Over de vaagte der wijde nachtvlakte teekenden zich ter nauwer
nood af de schemerende, wemelende lijnen der tenten, tot ver, ver weg, als een
kabbeling, die zich verloor. Over de vaagte der wijde zee teekende zich ter nauwer
nood af de achter elkander verschietende ronde lijnen der kielen dier duizenden
schepen, het dunne, ijle bosch der nu zeilgestrekene masten: een lichtnevel dreef
overal om. Xerxes zag uit, liet zich neêr op den troon - er stond op het terras een
troon want Xerxes vond overal tronen - en riep toen tot den officier van zijn lijfwacht,
dien hij wist hem tot in de terraspoort gevolgd te zijn:
- Ontbied mij den koning Demaretos...
Zijn bevel klonk prachtig in de zwijgende, onmetelijke nacht. Met dat vage vizioen
- toch werkelijkheid - van zijn leger rondom zich in de diepte en zijn vloot daar vóor
zich over de zee, was het alleen een Koning der Koningen, was het alleen Xerxes,
die zoo midden in de nacht, omdat hij niet sliep, een anderen koning, den koning
Demaretos ontbieden kon. Xerxes moest wel even wachten en keek, wachtende, naar
de vallende sterren, die schoten door den hemel als pijlen. Maar toch niet lang. De
koning Demaretos kwam spoedig, zijn best doende niet slaperig te zijn.
Demaretos was koning van Sparta geweest maar om verschillende intrigue's was
hij gevlucht naar Dareios, die hem in eere aan zijn hof had gehouden. Bij de Perzen
in aanzien, was hij Xerxes gevolgd, ofschoon hij niet strijden zoû tegen zijn eigen
volk en bloedverwante Grieken.
Xerxes, met een nonchalante handbeweging, zeide:
- Ga zitten, Demaretos.
Hij vergat echter, dat er naast zijn troon geen andere zetel stond. Zoodat Demaretos
hulpeloos rond zag. En toen zich maar met aangeleerde wereldwijsheid zette aan
Xerxes' voet. Het was een heel intiem oogenblik, zoo in de nacht, in nachtgewaden
waarover min of meer koninklijke mantels.
- Ik woû je gaarne spreken, begon Xerxes. Ik heb je van daag, door de revue, bijna
niet gezien. Waar was je?
- In uw gevolg, Koning, achter uw rug, zeide Demaretos.
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- O, dat was goed, zeide Xerxes. Maar ik woû je nu spreken, want ik kan niet slapen.
Slaap jij goed?
- Dat gaat nog al, Koning.
- Lijdt je niet aan nachtmerries? Droom je veel? Je moeder droomde veel, niet
waar? Jij bent immers de zoon van een Droom?
- Mijn moeder, die velen beschuldigden van met een muilezeldrijver te hebben
geslapen, zeide Demaretos een beetje droog; baarde mij in der daad na den held
Astrabakos gedroomd te hebben. Als ik niet de zoon ben van Sparta's koning Ariston,
hetgeen hijzelve betwijfelde omdat zijne vrouw mij te vroeg baarde, ben ik de zoon
van de schim des helden Astrabakos, dien droomde mijne moeder.
- Het is een wonderbaarlijke historie, zeide Xerxes, aan iets anders denkende, en
wreef zich nerveus over het voorhoofd. Droomen... Ik droom ook soms vreemde
dingen en mijn oom Artabanos ook. Ik droomde, dat het der goden wil was, dat ik
Griekenland den oorlog moest aandoen. Demaretos, zeg mij eens oprecht: wat denk
je? Zoû je heusch ook maar een oogenblik denken, dat de Grieken en de volkeren
van het Westen, tusschen wie zoo weinig samenhang en eensgezindheid is, een kàns
hadden om mij te... ik meen, om mijne aanvallen te weêrstaan?
- Koning, zeide Demaretos. Wenscht ge, dat ik u hier, in deze stille nacht, met
onze oogen weidende over uw leger en vloot, zoete vleitaal zeg?
- Zeg mij de waarheid, Demaretos.
- Dan zal ik spreken, Koning, antwoordde Demaretos. De Grieken zullen u nooit
water en aarde komen aanbieden. De Grieken zullen nooit het oor leenen aan uwe
voorstellen.
- Werkelijk niet??
- Zij zullen, integendeel, u te gemoet trekken.
- Gelóof je?
- Zij zullen u slag leveren!
- Alle Grieken?
- De Lakedaimoniërs zeker - mijn volk - mochten ook de anderen zich u
onderwerpen.
- Zijn zij talrijk, die Lakedaimoniërs?
- Vraag mij hun aantal niet, Koning. Zoo zij duizend zijn, zullen zij u verslaan.
Zoo zij driehonderd zijn, zullen zij u nóg aanvallen en u niet doen winnen, neen, níét
doen winnen!
Xerxes barstte in zenuwigen schaterlach uit.
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- Demaretos! riep hij. Wil jij dan eens vechten tegen tien Perzen? Tegen twintig,
meen ik, want je bent een kóning en éen Spartaansche kóning kan een dubbel aantal
mannen aan, niet waar? Demaretos, wil ik je eens wat zeggen? Als de Grieken en
jou Lakedaimoniers er allemaal uitzien als jij, een zesmaandskindje en zoon van een
Droom zoo niet van een muilezeldrijver, dan vrees ik, dat je woord niet dan bluf is.
Ik heb wel eens meer andere Grieken gezien en andere Lakedaimoniers: ze leken me
nooit zoo bizonder! En daarbij: ze hebben geen heer, geen monarch! Heb je mijn
Onsterflijken gezien, waarover ik monarch ben?? Heb je gezien wat een kerels dat
zijn? Eén zoo een kerel kan wel drie Lakedaimoniërs tegelijk verslaan, vooral als
zijn onderofficier er met de zweep achter staat! Neen hoor, zelfs al waren ze in aantal
aan ons gelijk, dan... Kijk eens mijn leger! Kijk eens mijn vloot!
En Xerxes, met een zwier van de hand, toonde de in stargeschemer zilverig verijlde
onoverzienbaarheden.
- Koning, zeide rustig Demaretos; de waarheid te hooren is u niet wel, maar de
Spartanen zijn als ik zeide. Recht moet ik hun doen wedervaren al heb ik mijn grieven
tegen mijn landgenooten. Zij achtten niet mijne voorrechten, zij belasterden mijne
moeder, zij deden mij vluchten en verbanden mij... Uw vader Dareios...
- Ja, mijn onvergetelijke vader, zeide Xerxes nerveus en dacht aan diens mislukten
veldtocht tegen Hellas...
- Uw onvergetelijke vader, verbeterde zich Demaretos; ontving mij ontfermingsvol,
gaf mij een huis, een Perzische prinses tot vrouw, gaf mij de steden van Pergamos,
Teuthranië, Halisarnië. Zoû ik hem en zijn zoon niet dankbaar zijn? Neen, tegen tien
mannen kan ik niet vechten. Maar zoo het moest, zoû ik vechten tegen een uwer
Onsterflijken. En zoo is het met alle Spartanen. Man tegen man doen zij voor niemand
onder; te zamen, zijn zij onoverwinnelijk.
Xerxes haalde de schouders op.
- Wien gehoorzamen zij? vroeg Xerxes.
- De Wet, antwoordde Demaretos.
- De Wet? vroeg Xerxes, verbaasd.
- De Wet, herhaalde Demaretos; die hen verbiedt te vluchten.
Xerxes schaterlachte nerveus.
Toen stond hij op en trok Demaretos mede aan diens mouw. Samen liepen zij tot
het uiteinde van het terras. Xerxes keek uit, vèr voor zich, vèr om zich. En nog eens
wees de zwier van zijn hand:
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- Het is onmogelijk! zeide hij en weersprak zijne eigene angsten.
- Heer, dat het worde volgens uw wensch! sprak Demaretos.
Langzaam ging Xerxes terug, naar binnen, zonder meer om te zien naar Demaretos.
En het was Xerxes' eerste slaaplooze nacht.

XIV.
Het was als een stroom, die aanzwelt en met zich mede voert alle wateren, die hij op
zijn weg ontmoet. Zoo was Xerxes' leger. Want toen Xerxes Doriskos verliet, beval
hij alle Thrakische volkeren - zij waren hem onderworpen sedert Mardonios, vóor
Marathon, hen aan Perzie onderworpen had - mede ten oorlog te tijgen. Zij
gehoorzaamden. Toen de troepen tusschen Mesambria en Stryma waren, tusschen
welke steden de Lisos vloeit, dronken de soldaten den Lisos leêg.
Langs de zee geleidden Mardonios en Masistes een derde der troepen;
Tritantaichmes en Gergis geleidden meer het binnenland door een tweede derde: de
rest volgde in het midden Xerxes.
Zij lieten de landen achter dor en verwoest, zoo als zij de rivieren droog achter
lieten: de meren van Ismaris en Bistonis bij Dikaia leschten ter nauwer nood hun
dorst; de Nestosstroom was als een dronk water in de palmen hunner geheven handen
en een zout meer, dertig stadien in omtrek, ter nauwer nood een drinkbak voor de
muilezelen der bagage. En de Paitiers, de Kikoniërs, de Bistoniers, de Sapaiers, de
Dersaiers, de Edoniers, zij volgden gedwongen maar ook als laatste uitkomst, het
leger des Konings der Koningen. Al ware het alleen om hunne door dat leger in
enkele dagen uitgegeten steden en afgemaaide landen te verlaten, mede met hunne
weg gevoerde kudden. Zij volgden, die volkeren, te land of over zee, met vrouwen
en kinderen; zij volgden met al hunne have. Alleen de Satriërs volgden niet. Die
waren de nooit bedwongen wilde, woeste Thrakiers, die van hunne hooge, des winters
sneeuwbedekte, altijd woudweelderige bergen, spottend en wijzend, de legers van
Xerxes' belachten.
En de zwellende stroom stroomde steeds Westwaarts. Toen Xerxes aan den Strymon
gekomen was, offerden de Magiërs aan den boord van den stroom een tiental witte
paarden. De paarden werden geslacht in een kuil, want volgens de rite mag het bloed
des offers het zuivere
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water niet bezoedelen. de Magiers legden de offers over myrte- en lauwertakken en
verbrandden ze, met dunne staven woelende in het vuur, plengende melk en olie en
honig over de aarde rondom. Al plengende en offerende, zongen zij hunne
‘theogonieen’, die zijn de heilige offerhymnen. De ingewanden der paarden
voorspelden geluk.
De Strymon, een breede rivier, werd niet uitgedronken. Bruggen, tallooze, lagen
er over. De troepen overschreden den Strymon. Ter andere zijde heette het land het
Gewest der Negen Wegen. En de Magiers offerden er wederom, dat goedgunstig de
vreemde goden zouden zijn den veldtocht des Konings der Koningen: negen
jongelingen en negen maagden, gekozen uit de inboorlingen, werden er levend
begraven, ter eere der onderaardsche godheid.
Te Akanthos hield Xerxes langere rust: hij had er de blijdschap te hooren, dat het
kanaal door den Athos voltooid was maar tevens de groote smart te vernemen, dat
Artachaies, de Achaimenide, de reus van vijf koningsellebooglengten min vier duim,
met de stem om van te schrikken, die met Bubares het oppertoezicht over het booren splijtwerk had gehad, gestorven was na een koliek.
- Het is een nationale ramp, zeide Xerxes en schreef bizonder zware rouw voor
het leger uit en voor de vloot. Den Akanthiers beval Xerxes een monument van
rotssteen op het graf te richten en Artachaies offeranden te brengen als aan een
halfgod.
Dat deden zij en riepen, klagende, met de klaagvrouwen, Artachaies aan:
- Artachaies! Artachaies!
Gedurende Xerxes' verblijf te Akanthos werden alle rijke Akanthiërs geruineerd
door de tafel van den Koning. In wanhoop zochten zij Antipatros, zoon van Orges,
den rijksten Thrasiër, die te Thasos den Koning had onthaald.
- Antipatros! smeekten op het marktplein de rijke, bijna reeds geruineerde
Akanthiers, tot den Thasier, nu een der kapiteinen in Xerxes' leger. Antipatros, wij
bidden u! Zeg ons toch eens hoeveel heeft het maal gekost, dat gij Xerxes te Thazos
aanboodt?
- Ruim vierhonderd zilveren talenten1), zeide Antipatros rustig. Het was een
gastmaal, aangeboden uit naam van Thasos' steden op het vasteland. Het was werkelijk
wel voldoende, voltooide modest Antipatros.

1) Ongeveer een millioen gulden

Groot Nederland. Jaargang 16

362
Maar de rampzalige, bijna reeds geruineerde Akanthiers, wierpen de armen van
wanhoop op.
- Vierhonderd zilveren talenten! riepen zij door elkaâr. Daarom is de Koning der
Koningen hier niet tevreden! En toch, wij doen wat wij kunnen! Maar iederen dag,
Antipatros, iederen dag moeten wij de koninklijke tafel voorzien! Om van het leger
en de vloot niet te spreken!
Megakreon van Abdera, die van daar het leger had moeten volgen, naderde: hij
zeide:
- Eerwaarde Akanthiers, dankt liever den goden, dat de Koning der Koningen niet
dineert zoo als hij soupeert en dat alleen één maal op den dag hem genoegt!
Maar de rijke Akanthiers smeekten Antipatros en Megakreon met hen mede te
gaan, even buiten de marktplaats, buiten de stad...
Daar toonden zij, wat zij gedaan hadden, sedert maanden. Sedert de herauten van
Xerxes ‘water en aarde’ waren komen vragen voor hun heer. De immense
molensteenen knarsten er, door ezelen en slaven eindeloos rondgedraaid, het graan...
In omheiningen was van het schoonste vee verzameld. Het waren parken vol runderen,
parken vol geiten en schapen. Er waren vijvers aangelegd voor visch en
watergevogelte. Tienduizenden mannen, vrouwen, kinderen onder honderden
opzieners waren hier bezig. Goud- en zilversmeden waren steeds bezig nieuw
vaatwerk te vervaardigen; timmerlui aanligbedden en zetels. Want zoowel het
meubilair als het vaatwerk verdween iedere nacht uìt het paleis, waar Xerxes
soupeerde. Buiten de stad kampeerde het leger; leger en vlootbemanning van Xerxes
waren door de medegedwongen veldheeren van Thrakië aangezwollen tot een massa
van vijf-millioen-drie-en-twintig duizend - en, men zegt - twee honderdtwintig man.
Maar niemand heeft ooit geteld het aantal eunuchen, bijvrouwen, bedgenooten,
slavinnen, kinderen, die alle deze millioenen - van veldheeren en prinsen tot soldaten
toe - vergezelden. Niemand heeft ooit geteld, na de paarden der cavalerie geteld te
hebben, de kameelen, zebra's en lastdieren en de Indische trekhonden, die vóór werden
gezonden of volgden. Dat alles at en dronk in het voorbijgaan en het was dus
allerbegrijpelijkst, dat, na den doortocht des legers, de rivieren droog lagen en de
rijkste ingezetenen waren geruineerd.
Xerxes' leger zoû nu in Thessalie vallen...
Xerxes' vloot zoû door den gespleten Athos varen...
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XV.
In Hellas en Lakedaimonie wachtten die van Athene en die van Sparta af de dreiging
der dingen, die aankwamen uit het Oosten.
En zij begrepen, dat de toekomstige strijd er een zijn zoû voor de Kultuur.
Het Perzische Rijk was niet oud. De jonge, frissche Perzen hadden onder Kyros het
oude, uitgeleefde Medie overwonnen en de dochter van Kyros, Atossa, was de moeder
van Xerxes. Maar in drie geslachten is een volk, zoo niet uitgeleefd en oud - als het
Medische volk na eeuwen van kultuur wèl was geweest - veranderd in geest en
lichaam, in bloed en ziel. Kyros, zoon van den Pers Kambyses en de Medische prinses
Mandane, was reeds een halve Meed geweest, niettegenstaande zijn helft frisch
Perziesch bloed van vaders kant. Toen Kyros, een knaap, zijn grootvader Astyages,
den koning der Meden, dien hij later zoû overwinnen, zag, trof het hem, dat zijn
grootvader de oogen geschilderd had, het gelaat geblanket, een pruik droeg en een
lang slepend Mediesch gewaad. En Kyros vond zijn grootvader zóo schoon, dat toen
zijne moeder Mandane hem vroeg:
- Wien vindt je mooier, je vader Kambyses of je grootvader, den koning der Meden?
hij antwoordde:
- Ik vind mijn vader de mooiste Pers maar ik vind mijn grootvader de mooiste
Meed.
Dit vond Kyros, omdat hij een Medische moeder had en een halve Meed was. En
toen hij later koning was en onoverwinlijk veldheer, schreef hij voor, dat de Perzen
het slepende Medische kleed zouden dragen als nationale dracht en gispte niet wie
zich blankette, zelfs niet onder zijn veldheeren en kapiteinen.
Maar die van Hellas en Lakedaimonië, die van Athene en Sparta, blanketten zich
nooit.
De Perzische kultuur was niet oud. Zij was slechts geheel rijp en volbloeid tot haar
uitersten bloei toe. Zij was vooral prachtig als organizatie en prachtig als administratie.
Zoo als Kyros de Koninklijke Post had gesticht met posthalten en dravende koeriers
en overal versche paarden, door het geheele Perzische rijk, zoo was alles gesticht in
het Perzische Rijk. De samenhang hield als een gouden gordel de satrapieen des
Rijks bijeen. Zoo waren in onderdeelen bestuur en
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geldwezen geregeld; zoo waren de samenstellingen van leger en vloot; zoo was ook
bepaald welke stad de Perzische koningin hare sluiers verschafte en welke andere
hare zakdoeken. Dat alles was prachtig en prachtig in orde en stelde zich tot ideaal
de beheersching van alle andere en meer Westelijke kulturen.
Maar de Grieksche kultuur was zéér jong. Zij had, zich nog onbewust, een geheel
ander ideaal. Het ideaal harer jeugd was niet de almacht over de bestaande, materieele
wereld. Haar ideaal was de vervolmaking van den menschelijken Geest, die zijn zoû
in een volmaakt schoon menschelijk lichaam. In deze vier jaren, dat Xerxes zich
gereed maakte met millioenen de Wereldalmacht te grijpen en zijn hand zich naar
het Westen strekte, zong Pindaros zijne hymnen den overwinnaars der Olympische
spelen te Olympia toe en dacht en dichtte Aischylos zijne goddelijke tragedien. Van
den brug over den Hellespont is niets meer over, ook niet van het kanaal dwars door
den Athos. Zoowel hymne als tragedie zijn eeuwig, eeuwig naar menschelijk en
aardsch begrip.
Nog niet geheel bewust, voelde Athene reeds in zich ontwaken wat worden zoû:
de Eeuw van Feidias en van Perikles.
Maar in Suza, de hoofdstad van Perzie, in het paleis des Konings der Koningen,
voelden de vele koninginnen, prinsessen en bijvrouwen, rondom Atossa, geen
oogenblik, dat uitgebloeid was Kyros' Eeuw.

XVI.
Noch naar Athene noch naar Sparta had Xerxes herauten gezonden om ‘water en
aarde’ te vragen. Want de herauten, die Dareios eenmaal gezonden had, waren zoowel
door de Atheners als door de Lakedaimoniers in de kuilen voor
ter-dood-veroordeelden geworpen met den schimp er ‘aarde en water’ voor hun
Koning te halen. Sedert waren de ingewanden der offers Sparta vooral niet gunstig
geweest en de Lakedaimoniers zonden Sperthies en Bulis, twee van de edelsten
hunner, naar Suza, naar Xerxes, om te boeten voor den dood der Perzische herauten.
Maar Xerxes, in een prachtige bui van grootzieligheid, zond de twee boetelingen
ongedeerd naar Sparta terug.
Hij zond echter geen herauten, als Dareios gedaan had, naar Athene en Sparta en
in Hellas en Lakedaimonië wachtten de Grieken af de dreiging der dingen, die
aankwamen uit het Oosten.
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De Atheners zonden naar Delfi de theoren, gewijde gezanten, om te raadplegen het
Orakel.
Aristonikè, de Pythia, zat in het heiligdom op den heiligen drievoet en de geuren
walmden rondom haar. Rondom haar zaten de afgezanten.
En zij stamelde:
- Ongelukkigen! Wat blijft gij zitten! Verlaat uw huizen en den rots van het
Akropolis! Vlucht tot den einder der wereld! Athene zal vernietigd worden!
De gezanten waren in éenen gerezen.
De Pythia, in heiligen waanzin, vervolgde:
- Een prooi der vlammen zal worden uw stad! En de verschrikkelijke Ares, op een
Oostersche kar, zal niet alleen uw eigen forteressen en torens vernietigen maar ook
die anderer steden! De vlam zal verdelgen de tempels, die reeds stroomen van zweet
en beven van schrik en het zwarte bloed tappelt al van de tympanen: wee u, Atheners,
weg uit mijn heiligdom en wapent u tegen zoo veel onheil met moed.
De gezanten stortten den tempel uit en zagen op naar den geveldriehoek, maar er
tappelde geen zwart bloed. Daarom waagden zij den volgenden dag terug te komen,
maar nu als smeekelingen, met olijftakken in de hand, om Apollo's orakel te
raadplegen.
Zij knielden neêr rondom de Pythia.
En smeekten
- Foibos-Apolloôn, antwoord ons gunstiger omtrent onze vaderstad, nu wij nederig
met deze olijftakken knielen omrond! Of geknield zullen wij blijven tot onzen laatsten
dag!
Toen, uit den walm der wierook, klonk stamelend Aristonikè's stem:
- Te vergeefs staat Pallas Athena bij haar Olympischen vader Zeus en smeekt voor
haar stad! Niets kan hem vermurwen. Hoort, Atheners, het laatste onherroepelijk
bescheid. Als de vijand zich heeft meester gemaakt van alles wat Kekrops' land en
de heilige Kithairon bevat, staat Zeus aan zijne dochter en hare stad toe een wal van
hout... Verlaat, o Atheners, uw stad... en beschermt u met een wal van hout!
- Een wal van hout... bedachten de geknielde gezanten.
- En gij, o goddelijk Salamis, gij zult de zonen der moederen doen sneven, ging
het Orakel voort; doen sneven, zeg ik, of Demeter standvastig blijve of zich
verstrooie...
De gezanten keerden naar Athene terug.
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XVII
Maar in Athene rijpte het Attische genie. Zoo nog niet het genie der opperste wijsheid,
zoo nog niet het genie der opperste kunst, rijpte er toch reeds het genie der Helleensche
menschelijkheid. Die menschelijkheid zoû nog geen goddelijkheid benaderen als zij
later in wijsheid en kunst zoû doen, maar menschelijkheid blijvende, bloeide zij tot
genialiteit.
En openbaarde zij zich in Themistokles.
Alle kwaliteiten, die te zelfder tijd fijn en krachtig, glimlachend en ernstig, sluw
geslepen en gemoedvol, staatkundig en krijgshaftig, te zamen konden opbloeien in
een geniale menschenziel van het gezegende Zuiden, waren in Themistokles - redenaar
en soldaat - opgebloeid. Hier zoû Perzie niets tegen over hebben te stellen dan de
grootsche Hoogmoed zijner immensiteit, dan de blinde gehoorzaamheid - zelfs die
zijner tallooze vorsten - aan den goed georganizeerden drang van een opperst bevel.
Themistokles, zoon van Neokles, was in zijn eerste jongelingschap geweest de
brallende verkwister en nachtlooper over de pleinen, dien zijn vader onterfd had.
Maar aan de zij van Miltiades had hij, nog zeer jong, bij Marathon gestreden en daar
met woeker verbeterd wat hij eerst had lichtzinnig bedorven. Dien verloren zoon had
het Vaderland terug gewonnen en heerlijk was vooral dergelijke winst in die tijden.
De Vaderlandsliefde was toen nog meer dan sentimentaliteit en veiligheidsgevoel;
de Vaderlandsliefde was toen deugd. Vaderlandsliefde in Athene sloot zelfs liefde
voor Sparta uit. Langzamerhand heeft Vaderlandsliefde haar blik verwijd en zoo zal
zij doen tot zij Wereldliefde geworden is. Toen was de deugd nog alleen maar voor
een Athener Athene lief te hebben niet alleen boven Perzie, maar ook boven Sparta
en Athene de hegemonie boven alle Grieksche staten en vooral boven Sparta te doen
erlangen.
Themistokles, in zijne genialiteit met tegenstrijdige hoedanigheden, voedde de
eerzucht te gelijker tijd met de glimlachende onverschilligheid van den levensgenieter.
Maar de eerzucht bleek en bleef de sterkste. Alles wat lichtzinnigheid was geweest,
week op den achtergrond. De atmosfeer in dit land was jong. De deugden, die in zich
de primitieve schoonheden omsloten, bloeiden er als sapvolle ooftboomen in een
weligen bongerd. Het dartele onkruid verstikte. Het nog knoppen schietende Hellas
was een geheel andere wereld dan het reeds in vollen
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bloei staande Perzie... Themistokles had dikwijls gezegd, dat de lauweren van
Miltiades, die bij Marathon de Perzen verslagen had - al erkende Xerxes dit misschien
niet als historische waarheid - hem verhinderden te slapen. En die slapeloosheid van
Themistokles was er een geheel andere dan die van Xerxes...
Toen de theoren in Athene terug wàren, deed de uitspraak der Pythia de ronde...
Een houten wal! Een houten wal!? Angstige ontroering, die tot wanhoop zwol, omving
allen. Toen sprak Themistokles, voor de Atheners, met een nieuw geluid, dat stralende
klonk in die jonge wereld, waar de kiemen der nieuwe, nog geboren-wordende dingen
zweefden in de zoele, rijpende lucht:
- Atheners! Wat redetwist gij met uw wijzen en priesters wat de houten wal beduidt,
die de heilige Pythia noemde? Meent gij werkelijk, dat de wrakke, houten heining,
die onzen Akropool nog omvat, ons zoû kunnen beschutten voor het ontzaglijk
Oostersch gevaar, voor den Perzischen Oceaan, die dreigt onze landen te
overstroomen? En waarom deze ontroerde angst, die tot wanhoop zwelt? Voorspelde
de Pythia óns noodlot of voorspelde zij dat van den vijand? Had zij van het ‘goddelijk’
Salamis gesproken, zoo de zonen, die zullen sneven, die ónzer moederen zijn? Had
zij dan niet eer geroepen van het rampzalige Salamis? Neen, Atheners, de houten
wal is de wal onzer schepen...
Het nieuwe geluid klaterde krachtig uit boven der waarzeggers angstige
waarschuwing: dat het beter was Attika te verlaten en elders, waarheen? te vluchten...
En het nieuwe geluid was niet alleen krijgshaftig, gemoedvol ernstig en glimlachend
krachtig als van een jongen god... Het was ook staatkundig fijn en sluw geslepen.
Het was niet alleen enthoeziast; ook was het praktiesch. Uit den Openbaren Schat
waren reeds het zilver en goud der mijnen van Laureion - de schatten, die
communistisch zouden. verdeeld zijn geworden onder alle volwassen burgers: iedere
Athener had dan tien drachmen ontvangen - op Themistokles' verzoek gebruikt voor
een vloot, tegen de Aigineten. De schepen, gebouwd maar niet voor het eerste doel
gebezigd, lagen ongerept in den haven.
- Ligt onze vloot niet reeds klaar? klonk het nieuwe geluid als van een haan in den
gouden morgen.
En de jonge zeemogendheid was geschapen...
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XVIII.
Terwijl de Koning der Koningen met zijn steeds aangroeiend leger ging door
Thessalie, stevende de immense Perzische vloot langs de kusten van Magnesia en
ankerde tusschen de stad Kasthanaia en kaap Sepias. Er waren geen havens, er was
geen enkele haven. De eerste schepen rijden zich, voorstevens naar strand; de andere
ankerden achter die eerste. En met acht rijen lagen eindelijk de honderden schepen
geankerd achter elkander reeds vóor de laatste rij vielen de ankers zoo diep, dat de
matrozen vreesden. De nacht was somber en dreigend. Een koude bries woei. Het
was of Boreas, die volgens de mythe eene Atheensche gehuwd had, Oreithyia, dochter
Erechtheus' de Perzische vloot met zijn Noordelijke vlagen bedreigde. Had een orakel
niet gezegd, dat Athene rekenen moest op de hulp zijns schoonzoons en was Boreas,
de Noordenwind, niet Athene's, schoonzoon’? Athene's ‘schoonzoon’ woei die nacht
om de Perzische kielen, dat zij wiegelden, wiegelden over de baren en dansten tegen
elkander op. De Aigaische zee lag daar wijd en zwart onder een zwarte nachtelucht
en rolde zijn hooge golven aan. Plotseling, tegen den morgen, stak de groote wind
op. Dat was de ‘hellespontias’, riepen de bewoners van de kusten, die voorraad
kwamen brengen, den matrozen toe, in de weer met hunne verwarrende kabels. Het
was plots een razende storm. Trots den morgen bleef het nacht en de orkaan rolde
hooger en hooger de golven en smeet de triremen tegen elkander. De matrozen der
eerste rij schepen trokken die aan land en daar lagen zij, als gestrand maar buiten het
grootst gevaar. Maar de schepen, die Boreas in de opene zee omraasde, rukte hij van
hunne ankers en rameide ze tegen elkander. Hij sloeg ze in woede tot spaanders of
blies ze met hemelhoogen golfslag tegen de rotsen en riffen van het Pelion-gebergte,
dat daar, dadelijk aan de kust, als een lange, steile noodlotsmuur zijn titanische
bescherming omhoog verhief. Tot Kasthanaia, tot Meliboia woeien schuin de
radelooze schepen weg, en versplinterden.
Drie dagen en nachten duurde de ramp. Meer dan vierhonderd schepen, dien
vierden dag van blauw lachende zomerzee, spoelden hun wrakhout aan, de flarden
hunner zeilen, de lijken hunner bemanningen. Bij kaap Sepias bewoonde een
Magnezier, Aminokles, zoon van Kretinos, een uitgestrekte bezitting, die van het
gebergte neêrdaalde tot het riffige strand en terwijl hij de lijken zijner zonen, die in
den storm waren omgekomen, luide beweende met alle de zijnen,
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spoelden de kalmere golven hem ironiesch den eenen gouden beker na den anderen
toe, en rolden de zilveren schalen, nog niet gezonken, rondom zijn voet. de goden
ontnamen hem in één dag zijn kroost en maakten hem rijk met Perzische schatten:
hij wist niet of hij weenen of lachen zoû...
Toen offerden de Magiers aan de Winden, aan Thetis, aan de Nereiden, maar het
was reeds kalm geworden zonder die offers. Maar de meest nuttelooze dingen, die
de menschen meenen te doen, vooral ter verzoening der goden, houden de grootste
schoonheid in, schoonheid van gebaar en gedachte.
Xerxes hoorde niet dadelijk van de ramp. Hij was met zijne legers door Thessalie
tot den Malischen golf getrokken: zijne legers telden nu bij de zes millioen man. Het
land was overal leêg gegeten, de rivieren waren uitgedronken. Het scheen dezer
dagen, dat Xerxes gegroeid was. Hij was langer van gestalte dan ooit en scheen
majestueuzer. In zijn omweidenden blik was echter een vreemde onrust en hij sliep
sedert de revue van Doriskos slecht. Aan den oever der Malische golf is iederen dag
meer dan eens ebbe en vloed en Xerxes staarde naar den vloed en de ebbe, als de
een zijn voeten naderde, als de andere zich terug trok weg over de vocht gerimpelde
zanden. En hij dacht na en droomde, als hij éven sliep, van de ebbe en van den vloed.
Hij was nu, om de Malische golf heen, gekomen in de Thrachinische vlakte. De
atmosfeer hier interesseerde hem, omdat zij overvol dreef van de herinneringen aan
Herakles, Zeus' zoon en den grooten heros van Hellas. Daar, achter de stad Thrachis,
het oude Herakleia, rees de Oita in de witte wolken der blauwe lucht, de Oita, op
welks top Herakles op den brandstapel zijn ziel had geslaakt naar de goden toe. Het
was hier heel interessant, meende Xerxes, als hij rond keek. Tusschen de beide
rivieren Melas en Asopos, over de wijde vlakte, in zicht van de zee, breidde zich de
tentewereld zijner legeren...
Met zijne veldheeren beraadslaagde Xerxes hoe verder Hellas in te trekken, want
de bergen, waartegen hij opzag, schenen hem een onoverklimbare muur. Toen voor
hem gevoerd werd Epialtes, de verrader...

XIX.
Intusschen bewaakten de verbondene Hellenen de Thermopylai. Zij waren nauwlijks
vijfduizend man.
Een nauwe doorgang, de eenige weg om tot Hellas binnen te dringen.
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Nauwelijks kon, bij Anthela, éen breede wagen met buffelgespan rijden door den
bergspleet, nauwlijks kon, bij Alpenos, die zelfde wagen-metgespan uitgang vinden.
De rotstafelen rijzen steil op ter eene zijde, ter andere schemert of schittert de zee
met lage laguneplassen over de afgronden heen der ravijnen. De steeneiken kronkelen
met zwarte stammen en grillig getakte tusschen de rotsen en de zee in verschiet is
nog blauwer tusschen het groen-zwarte loover der oude boomen. En nóg blauwer
zijn er de chytri, de ‘vrouwebaden’, de warme plassen, die zoo blauw zijn als nergens
water... Daar rijst een altaar gewijd aan den heros dier oorden, aan Herakles. Oude
deuren, zwaar hout en brons, sluiten den doorgang af. Een hooge muur rijst waar de
rotsen slinken. Een huiver om de oude mythe-tijden weeft hier meestal zijn stille
eenzaamheid. De baden zijn in onbruik geraakt. De poorten zijn vervallen... Het
altaar toch, steeds, wordt bediend. Er zweeft wel eens een arend, met breeden vlucht,
over het als betooverde landschap, gevolgd door een tweeden arend. Om de
harmonische kleuren van blauwe zee en plassen, van grauwe ravijnen en rotsen, van
bijna zwart steeneiken-gelooverte en die tegen elkander afstekend, is deze plek van
een heilige, strenge schoonheid. Overal waar de goden, maar ook de halfgoden hebben
getreden, lieten zij schoonheid na. En behalve Herakles' tragische droefheid heeft
hier ook geklonken zijn bassigheldere heros-lach. Die klonk bij den rots Melampygos,
waar hij de twee zonen van Theia, de Nereide, die iederen voorbijganger bespotteden,
de voeten aan elkander snoerde en ze toen slingerde over zijn schouder, onder zijn
leeuwenhuid. Hunne moeder had hen zoo vaak reeds vermaand de voorbijgangers
niet te bespotten, uit vrees, dat zij vallen zouden in de macht van den boeman met
de zwarte bil... Plotseling schaterden de beide schalken en Herakles vroeg hen,
waarom zij, gebonden en over zijn schouder hangende, hoofd naar beneden,
schaterden. En zij zeiden het hem en dat hun moeders voorspelling bewaarheid was,
want Herakles was heel harig. Toen schaterde luider de heros dan de schalken zelve
en liet hen gaan...
Als de wind woei den rots om, scheen het, dat hij nog wekte dien echo van vroeger
en oerouden humor. Maar verder-op verernstigde het landschap, verheiligden de
rotsen, vergoddelijkte de zee. Of deze plek was voorbeschikt tot grootheid en haar
daarom bewaakten enkele duizenden Hellenen, die zich geschaard hadden om
Leonidas...
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XX
Leonidas! Het is aan hem, dat de Historie hare ironie niet heeft kunnen verspillen.
Hij is het, die altijd geweest is, ironie-loos, en in de grootste schoonheid der jonge,
primitieve wereld van het ontbloeiende Hellas, de held, de held-type, de heros,
half-god bijna, onder de menschen. De Historie, om Leonidas heen verlouterde bijna
tot Mythe. Leonidas! Hij was niet anders in werkelijkheid dan de Historie ons hem
heeft nagelaten. Hij was jong en edel en blond en hij was een koning van Sparta. Hij
stamde van Herakles af en van diens zoon Hyllos. Hij geleek in zijn blonde
athleten-schoonheid, die koning, die was een heros en held, op Herakles, toen die
jong was, meer nog op diens zoon Hyllos; hij geleek vooral, Leonidas, op de blonde
heroen aller mythen. op Meleagros, den jager van het Kalydonische zwijn, op
Bellerofontes, den bedwinger van het paard Pegasos, op Perseus, die de Medusa het
slangenhoofd afsloeg, op Theseus, die den Minotaurus doodde, op Jason, die de
Gouden Vacht zich won. Hij stamde af van Herakles alleen, maar hij geleek, in
schoonheid, de blonde koning van Sparta, op alle de grootste heroen der mythe. Er
is geen verschil tusschen hem en hen. De Mythe in hem is Historie gebleven en
de-Historie in hem Mythe geworden. Wat goddelijk was in primitieve menschelijkheid
werd in Leonidas van verbeelde idealiteit werkelijkheid en wat menschelijk was in
allerlaatste goddelijkheid is in Leonidas tot een tastbaar historiesch ideaal opgerezen,
met de schoonheid van een antieke statue. Geen dichter heeft zich ooit kunnen
verbeelden een schooner held dan Leonidas, koning van Sparta en hij bleef, in de
hem ironie-looze Historie, het voorbeeld van àlle helden; hij bleef uitstralen als een
marmeren beeld in de morgenglorie van zijn roem. Om Xerxes glimlachte de Historie,
van Xerxes boekte de Historie hare ironie-volle Annalen; om Leonidas glimlachte
zij nooit; om Leonidas hief zij fier haar moedergelaat van zelden vermurwbare godin
trotsch dankbaar omhoog en vielen uit hare godinne-oogen twee lange verparelende
tranen.
Leonidas! Wie die hem niet altijd in schoonheid gezien heeft, in de jonge
knapejaren, toen voor het eerst zijn melodische naam aan onze ooren klonk, toen
voor het eerst zijn als verheerlijkt marmeren eerebeeld voor ons oprees. Hij was de
glorie onzer jongelingsjaren; hij was het naar wien onze jeugdige
scholiersbewondering uitging als naar geen ander. Het was misschien omdat hij zoo
godeschoon was en fabel-
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blond, zoo atheletiesch schoon tevens en zoo zonneblond, zoo lichtende als een
zonnegod tusschen de donkere, dreigende, zwart schaduwende tafelwanden der
Thermopylai en omdat hij verzwijmde in die zelfde schaduw als een zonnegod altijd
in nacht verzwijmt, wanneer zijn heroische taak is voleindigd. Leonidas! Hij heeft
zich in mijne antieke liefdes vereenzelvigd, de blonde koning van Sparta uit reeds
zoo reeele, historische tijden, met de Homerische helden uit de mythisch historische
tijden van het oude Ilion: Leonidas, ik heb hem lief gehad, méer dan Achilles, dien
ik toch lief had, maar niet minder dan Hektor, dien: ik meer lief had; Leonidas, ik
heb hem nóg lief en als ik nu over hem schrijven zal, naschrijvende uit de vaak zoo
ironische Annalen der Historie, zal ik nooit om hem glimlachen als om Xerxes, zal
ik hem zeggen met bewondering en liefde alleen en een laatsten lauwertak hem toe
houden:
Leonidas!

XXI.
Dien morgen zond Xerxes een ruiter de hooge rotsen op, om die geheimzinnige
Poorten der Warme Baden te verkennen. De ruiter, acht gevende links en rechts op
mogelijk dreigend gevaar in dezen baaierd, die hij tusschen struweel en steeneik zijn
paard op deed gaan, steeg de steenmassa langzaam omhoog. De Perzen zijn prachtige
ruiters. Deze Onsterflijke was een prachtig ruiter en zijn paard wist waar de hoeven
te zetten. Xerxes, van omlaag, op den troon, die Xerxes steeds na was gedragen,
tuurde naar den verkenner omhoog; die silhouetteerde duidelijk, als een schitterend
bronzen en gouden ruiterbeeld tegen de zwoel-blauwe lucht. Eindelijk zag Xerxes
den ruiter voorzichtiglijk rijden den bergkam langs, op gevaar af naar beneden te
storten...
De ruiter, daar boven, schitterend in de lucht blauw - misschien wel in het bereik
van een Lakedaimonische pijl - spiedde omlaag. Hij verwonderde zeer. Hij had niet
gedacht, dat hij dit zoù zien. De lange doortocht - zeven mijlen toch - was leêg.
Alleen daar ginds, waar de breedste ruimte was tusschen de rotsen, wemelden enkele
witte tentepunten om een tent nauwlijks ruimer en hooger dan de andere. Ongeveer
duizend tentepunten om die punt van een hoogere tent. Voor die tent zat een man op
een stuk rots, in de houding van Achilles, toen hij zat voor zijn tent. Het eene been
over het
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andere, de kin in de palm der hand en nadenkende, het hoofd gebogen. Het omhelmde
hoofd was blond; het haar, even gelokt, viel zonneblond om den breeden, blooten
hals, die uit de wisselschitterende plakkaten van het kuras verzichtbaarde. Edel
athlethiesch verliepen langs de armen en beenen, half naakt, de heroische spieren
van jeugdig koninklijke mannelijkheid.
Dat was Leonidas, meende de Perzische ruiter; Leonidas, koning van Sparta,
afstammeling van Hellas' grootsten heros, Herakles; Leonidas, van wien zij reeds in
het Perzische leger wisten.
De ruiter, van boven, spiedde met de grootste verwondering naar Leonidas. De
koning van Sparta zat niet op een troon, als de Koning der Koningen; hij zat op een
rotsblok. Er was geen lijfwacht van Onsterflijken om hem... En geen staf van
veldheeren, zwagers, broeders, neven. Wel heel eenvoudig zat daar die koning van
Sparta. En dacht na, kin in palm der hand en de eene knie, rustig forsch over de
andere. De Perzische ruiter, zóo, had zich nooit kunnen een koning denken, zelfs
van Sparta niet.
Maar toen de Pers verder weidde zijn blik, verwonderde hij nog meer. Er waren
niet meer dan ongeveer vier duizend mannen, daar beneden, in die spleet: zij verloren
zich in de lange kloof en schenen zeer blijmoedig te zijn. Er waren er die zich
oefenden met speren te werpen; er waren er, die den diskos wierpen; er waren er die
hard-liepen. De blijde lach van een overwinnaar in het athletische spel klonk luid
op, als van een knaap. Maar wat den Pers het meeste verwonderde, was, dat de meeste
dier mannen daar beneden, hunne haren, gelokt tot den hals, borstelden als tooiden
zij zich voor een feest.
Hij wist niet, dat de Lakedaimoniers hunne haren borstelden voor den strijd. Hij
wist niet, dat Lykurgos reeds had gezegd, dat het lange haar de mannelijke schoonheid
schooner maakte en wie leelijk was, verschrikkelijker. En hij was zeer verwonderd,
de Perzische ruiter.
Toen blikte Leonidas, toevalliglijk, op. En zag den Pers, den glinsterenden ruiter,
daar heel hoog, op den kartelenden bergkam. Misschien wel binnen het bereik van
een pijlschot.
Leonidas, één oogenblik, tuurde scherp naar den Pers, die, hoe moedig ook, toch
schrikte, al bedwong hij zijn paard. Toen sloeg Leonidas onverschillig den blik
omlaag en turende naar den grond, bleef hij, in de houding van Achilles voor zijn
tent, nadenken, éen knie over de andere en de kin in de palm van zijn hand.
Ook de anderen hadden den Pers gezien. Zij blikten hier en daar
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even op, wezen, lachten.. En gingen door hard te loopen, of te werpen met diskos en
speer... Of borstelden, ernstig, de haren zich.
De Perzische ruiter keek zeer verwonderd. Behalve dit handjevol zonderlingen
was er geen leger in de Thermopylai, bijna zeven-endertig stadien lang...

XXII.
Toen de Perzische verkenner, terug in het kamp, waar Xerxes hem verbeidde, verslag
had gedaan van zijn tocht voor den Koning der Koningen en zijne veldheeren, ging
een onuitbluschbaar gelach omrond. Xerxes twijfelde of de verkenner wel goed had
gezien, van zoo hoog af. Of hij Leonidas wel had herkend. Of hij dat van die haren
niet verzon, omdat hij misschien wel niets gezien had. Toen Xerxes een weinig
bedaard van het koninklijke lachen was, deed hij voor zich roepen Demaretos, zoon
van Ariston, dien hij reeds op het terras van den Doriskos-burcht geraadpleegd had.
Demaretos liep aan en Xerxes zeide, met een zwier van de hand den vorstelijken
banneling tot zitten noodende, wat hij dit maal zelfs niet kon aan Xerxes' voet omdat
Xerxes zat op een veldtroon - een kleine, met smalle voettreê:
- Demaretos, waarom doen die Lakedaimoniers in de Thermopylai zoo vreemd,
als ten minste waar is wat deze verkenner zegt?
- O Koning! zeide Demaretos; ik sprak u reeds van dit volk toen gij ten strijde
toogt. Toen ik u mede deelde wat ik vreesde, lachtet gij om mijn vrees. Hoe moeilijk
het ook mij zal vallen de waarheid te openbaren in tegenwoordigheid uwer almacht,
ik zal het doen. Hoor mij, bid ik u, aan. Die mannen, die enkele mannen, die enkele
duizenden mannen rondom wie in mijn plants koning van Sparta is, zullen u den
doortocht bestrijden tusschen die nauwe rotsen. Want steeds borstelen de
Lakedaimoniers zich de lange haren en kammen die zoo doodsgevaar hen dreigt.
Overmeester die mannen, o Koning en de Spartanen, die gebleven zijn in hun stad
en geen volk zal ooit meer-tegen u opstaan want de Spartanen, tegen wie gij optrekt,
zijn de dapperste aller Grieken; hun koninkrijk is de bloeiendste staat van Hellas,
hun stad de schoonste aller Helleensche steden...
Xerxes hoorde niet den weemoed in het enthoeziasme van den banneling voor
zich. Hij hield vol:
- Hoe zullen een paar duizend mannen mijne legers bestrijden!!!
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En hij schaterde. Om hem schaterden zijne broeders, zwagers en neven.
Demaretos zeide alleen:
- O Heer, noem mij een bedrieger, zoo niet geschiedt wat ik voorspel...
En Demaretos trok zich terug. Vier dagen bleven de Perzen in de bergen werkeloos.
Xerxes verwachtte, dat de enkele haren-borstelende mannen om hun mallen koning
en veldheer, die voor zijn tent zat te droomen, gezeten op een rotsblok, de vlucht
zouden nemen. Hij zoû hen laten vluchten, dacht hij grootmoedig en bewonderde
zich, met een goedmoedigen glimlach om die arme dwazen. Den vijfden dag echter,
omdat zij bleven en hem tartten met hun onbeschaamdheid, werd hij boos. Hij gaf
bevel aan een afdeeling Meden en Kissiers, hen gevangen te nemen en hen voor hem
te voeren. Hij wachtte hen af den geheelen dag, ongeduldig. Versche troepen gingen
zien, wat de eerste deden. Toen de Meden en Kissiers terug kwamen, kwamen zij
zonder gevangenen en meldden hunne kapiteinen van groote verliezen, die zij geleden
hadden.
- Hoe is dat mógelijk?? riep Xerxes razend.
De eene kapitein na de andere gaf hem het zelfde antwoord:
- Wij hebben, Heer, vele mannen. Maar niet veel soldaten.
De strijd tegen de dichte verdedigers aan de nauwe poort, als aan die van een
vesting, had dien geheelen dag geduurd. Er stapelden zich de lijken der Perzen twintig duizend telde men - aan den boord van de zee. Den volgenden dag wilde
Xerxes er nu voor goed meê eindigen. Hij beval Hydarnes en den Onsterflijken dat
troepje daar gevangen te nemen en voor zijn troon - zijn veldtroon - te voeren.
Hydarnes, schitterend van zijn gouden kuras, te paard, tusschen zijn van gouden
kurassen schitterende prachtkerels, de Onsterflijken, trok op naar de Thermopylai,
naar Anthela.
Het deed er niet toe of hun aantal was dat van tienduizend. Trouwens, zij gingen
niet alle tienduizend. Er gingen misschien zesduizend, of vijf- of drieduizend. Maar
hoeveel er gingen, doet er niet toe. De plek was tusschen de rotsen zoo nauw, dat
één man er slechts tegen éen man kon vechten. Daarbij waren de speren der
Onsterflijken te kort. En schenen de prachtkerels niet te kunnen vechten. Ten minste
niet tegen de Lakedaimoniers. Er beet menige Onsterfelijke in het zand. En hij lag
dan, prachtig, goudschubbig, met zijn geslachte keel, waaruit het bloed vloeide, als
een hindernis voor wie achter hem kwam.
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Dan schenen de Lakedaimoniers te vluchten, schouder aan schouder, de nauwe poort
in. En de Onsterflijken, brullende met bastriomf, achtervolgden hen. Maar de
Lakedaimoniers, plotseling, keerden zich om en vijf van hen, niet meer, vielen met
speer en zwaard de brullende Onsterflijken aan En zij slachtten hen, tegen den
levenden muur der honderden, die achter hen kwamen en die meenden, dat de voorsten
reeds wonnen terrein. Dan vluchtten op nieuw, schijnbaar, de Lakedaimoniers en
herhaalden, regelmatig, werktuigelijk, hun wreede taktiek. Het was ongelooflijk zoo
vele Onsterflijken er vielen; tusschen de nauwe rotsen was over hunne lijken niet
heen te gaan Hijdarnes, razend, beval stil te staan, de gevallenen weg te voeren, naar
achteren.
Xerxes, wien men zijn veldtroon op een uitstekenden rots had geplaatst, zag van
daar den strijd aan. Ook hij was razend. Driemaal stood hij driftig op dit was een
teeken, dat het gezicht op hem indruk maakte meestal bleef hij deftig zitten, in het
aangezicht van den strijd. Maar dit was te gek. Driemaal stond hij op. Tegen den
avond trokken zich de Perzen terug. Er was langs de zee een lange tocht van op
takkebaren weg gedragen Onsterflijken. De Lakedaimoniers voerden de poorten
binnen, wie onder hen waren gevallen. Dat waren er zoo weinig, dat de Perzen het
niet wilden gelooven, toen de Grieken zoo spoedig klaar waren met hunne dooden.
En voor Xerxes verscheen de noodlottig onvermijdbare verrader: Epialtes...

XXIII.
Epialtes, in de nacht, geleidde de Perzen van den Asopos, over de bergen, door een
geheimen weg. Zonder den verrader zouden de Perzen dien weg nooit hebben
gevonden. Het was Hydarnes met de Onsterflijken, die Epialtes volgde, op het uur,
dat ontstoken werden de toortsen. Zij slopen langs het ritselend struikgewas, onder
de bladerdichte steeneiken, in de zwoele, booze duisternis, de steeds stijgende
heuvelen over. Zij marcheerden de heele nacht, stilzwijgende, wantrouwende den
verrader, die misschien wel met schijnbaar verraad zich wilde opofferen voor zijn
land... Toen zij boven op den berg waren, spleet in het Oosten de morgen open en
schemerde het tusschen de stammen... En de duizend zwaar gewapende Fokidische
hopliethen, die den geheimen weg bewaakten, hoorden verrast en verwonderd der
naderende Perzen voetstap bruischelen door de reeds
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tallooze' afgevallene bladeren... Verrassing voor beide zijden... Een wolk van
Perzische pijlen verjaagde de Fokidiers naar de hoogere toppen en zij bereidden zich
voor te sterven want de Onsterflijken waren duizenden... Maar dezen daalden van
den berg af en sloegen geen acht meer op wie hooger waren gevlucht...
Toen begrepen de Fokidiers...

XXIV.
De waarzegger, Megistiès, het eerst, na de ingewanden der offeren te hebben
geraadpleegd, openbaarde die zelfde nacht den verbondenen Grieken, dat zij in de
Thermopylai door de Perzen omsingeld zouden worden en zouden sterven, zoo zij
bleven.
Er werd raad gehouden, rondom Leonidas.
En Leonidas zeide den ontmoedigden, den onwilligen, den anders denkenden, dat
zij weg konden gaan, opdat zij niet sterven zouden.
En dat hij in de Thermopylai zoû blijven met driehonderd Lakedaimoniërs en met
de Thespiers en de Thebaansche gijzelaren... Waarom zouden de anderen blijven?
Zij gevoelden er niet voor hier hun zekeren, door offeringewand voorspelden dood
af te wachten. Zij wilden, praktischer en bedachtzamer, hun vaderland dienen. Zij
zeiden het aan Leonidas, die tusschen zijne driehonderd Lakedaimoniers stond als
de god Ares tusschen een handvol helden en zij vouwden de tenten op van hun kamp
dat zich tusschen de mossige, vochtige spleten der rotsen moeilijk genesteld had. Zij
namen afscheid met vele woorden, met redevoeringen, zelfs met ironie, ook met
verteedering. En zij gingen. Leonidas, rustig en groot, hàastte hen zelfs te gaan en
zonder ironie en bitterheid. En zij slipten weg tusschen de groeven en de spelonken,
tusschen de kronkelende eikestammen, langs de blauwe plassen der ‘vrouwebaden’,
waar tusschen de vertrapte varens en het lisch weg schemerden hunne nog even koper
òpschitterende scheenplaten. Zij sloegen, links, een zijlinkschen blik naar de Aigaïsche
zee, die zomerblauwde tusschen de rotsen door en over de zilte laguneplassen. Zij
keken misschien of zij de Perzische vloot niet zagen, hoewel zij wisten, dat die daar
niet was en nooit zijn zoû... In gevaar verwacht wie niet gerust is het onmogelijke.
En langs den Melampygos-rots verdwenen zij, afdeeling na afdeeling, honderden na
honderden, duizenden na duizenden en slopen zij Lokris in.
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De Thermopylai - eene lengte van zeven-en-dertig stadien - bleven bijna verlaten In
hunne nauwte - vijftig meter op het breedst tusschen rotsen als met elkander gestreden
hebbende, versteende Titanen - was even, van boven den hoogen tafelwand gezien
- een luttel gewemel van enkele witte stippen nauwelijks honderd tenten om Leonidas'
tent.

XXV.
Leonidas dacht na. Hij was geen genie, als Themistokles; hij was geen sluw staatsman
en spitsvondig bedenker; er was in zijn groote, eenvoudige ziel geen verwikkeling
van tegenstrijdigheden; er was in hèm niets dan klaarheid en voor hem niets dan de
rechte lijnen, die hij onvermijdbaar voor zich glinsteren zag. Daarbij was Leonidas
vroom den goden, aan wie hij geloofde. Nu hij nadacht, tusschen de rotsen voor zijn
tent gezeten als Achilles eens had gezeten bij het zeestrand van Ilion, ging zijn
gedachte vooral niet uit hoe met de zijnen te ontsnappen aan het dreigend gevaar:
de omsingeling der naderende Perzen. En ging alleen zijne gedachte uit naar het
Orakel, dat hij zich herinnerde...
Toen de Lakedaimoniers te Delfi de Pythia hadden geraadpleegd in den aanvang
van dezen oorlog, had zij gezegd in hexametrische verzen:
Burgers van 't wijd gebouwde Sparta, vernield wordt uw haardsteê
Door Perseus' kroost, tenzij bejammere Lakedaimonie
Wie over haar heerscht, uit Herakles' bloed geboortig...

Kort geleden was Leonidas koning van Sparta geworden. Zijn beide oudere broeders
waren gestorven; nooit had hij gedacht, dat hem de kroon toe zoû vallen. Nauwlijks
enkele weken was die kroon de zijne. Hij dacht na over zijn kort koningschap en dat
hij zoû sterven, strijdende. Hij dacht na over zijne jonge vrouw, die was Gorgô, de
dochter zijns gestorven broeders Kleomenes. Hij dacht aan zijn jongen zoon. Hij
dacht er aan, dat de driehonderd, die om hem gebleven waren, allen in den bloei van
mannelijken leeftijd, vrouwen en kinderen hadden in Sparta gelaten. Maar de
weemoed van dit alles was weinig in Leonidas' ziel. Meer was in hem de rustige
verwachting, als een stil enthoeziasme, te zullen strijden en sterven voor zijn land
met alle die
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dapperen rondom zich te zullen zijn rijk aan roem voor eeuwig. Rondom zijn effen,
nadenkend voorhoofd, met dien eenen rimpel van mannelijkheid gegroefd over de
effene blankte er van, hoorde hij de wapperende wieken der wijd uitgewiekte Nikè's,
voelde hij den zwellenden wind harer wijde, woelende waden, zag hij de witte
maagdenarmen der zegegodinnen zich strekken en hare vingers hem toereiken de
kransen en takken van myrten en lauwerieren. Tusschen de steile rotsen, waar nu
tusschen gleed de zon van den noodlotsdag, die de eerste zoû zijn dier noodlotsdagen,
nevelden de witte vizioenen als met goud gepoeierde zonnestof om Leonidas, den
peinzenden heros...

XXVI.
Dien dag, die de laatste zoû zijn, verzamelde Leonidas rondom zich zijn driehonderd
Lakedaimoniers, en tevens de Thebanen, de gijzelaars - die van Thebe waren wel
Persgezind - en tevens de Thespiers. rondom hun aanvoerder, Demofilos, zoon van
Diadromos verklaarden de Thespiers met Leonidas te zullen sterven.
- Heilige vader, zeide Leonidas tot den waarzegger, die hem de onvermijdelijkheid
had voorspeld uit der offeren ingewand; ga heen, het is nog tijd.
- Leonidas, antwoordde Megistias; zoo ik mijn eenigen zoon reeds heette te wijken,
is dit reeds vaderlijke lafheid... Hij was nog zoo jeugdig, bijna een knaap ik beval
hem te gaan en hij ging. Maar ik blijf.
- Zoo zetten wij ons aan ons doodenmaal, zeide Leonidas. Eet, vrienden, dezen
middag, met de gedachte, dat gij heden avond in Pluto's paleis avondmaalt...
En allen zetten zich, hier en daar, op de rotsen en in het gras en aten.
Boven op den berg, waar Xerxes die nacht met de Onsterflijken had gekampeerd,
volvoerde de Koning der Koningen dien morgen met zwier de vereischte plegingen
aan de Zon. Tusschen de Magiers, waren zijne bewegingen met amfoor en beker
plechtig godsdienstig en indrukwekkend: Xerxes kon met majesteit dergelijke
ceremonie verrichten. Toen stegen de Perzen den berg af, tienduizenden van hen, in
breeden kring, van omsingeling der Thermopylai. De verrader, Epialtes, geleidde
hen. En de onderofficieren, met de geeselzweepen in de vuist, joegen de het gerotste
afdalende soldaten voor zich uit. Tot nog toe had de versterkte muur bij de poort de
Lakedaimoniers
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beschermen kunnen, maar nu de Perzen van alle zijden de rotsen aftuimelden, drongen
Leonidas en de zijnen naar het breedste gedeelte van den doortocht. Daar wachtten
zij de Perzen af, den dood voor oogen maar onverschrokken om de idee en den roem,
die voor hen glansden. Zij wilden zoo duur mogelijk verkoopen hun leven èn dezen
nauwen weg naar Lokris en met lange speren en breede zwaarden vielen de sublieme
dwazen de Perzen aan...
Voort gezweept door de onderofficieren, bezweken de eerste Perzen onder den
aanval der Grieken. Zij vielen, vechtende, in zee; zij vielen onder den voet van wie
achter hen de rotsen afstommelden, zij vielen tot de lange Grieksche speren braken
en de korte Grieksche zwaarden splinterden tegen de Perzische schilden. Maar die
daalden al meer en meer de rotsen af: een blikkerende stortval van duizende zonnen.
Leonidas zelve vocht, een woedende leeuw gelijk. De Perzische spiezen vielen, een
wolk van lange, scherpe naalden, over hem heen. Plotseling zag hij daar ginds
Epialtes, dien hij herkende en toen... toen zag Leonidas Xerxes zelven, te midden
van zijn schitterende officieren en de Onsterflijken. En de woede van Leonidas
groeide in hem tot hij niet voelde meer, hoe zijn helm doorkliefd was en zijn hoofd
bloedde, hoe het bloed overal leekte zijn lichaam af van de felle steken van speer en
spies. Te midden zijner getrouwsten drong hij, zwaard zwaaiende in de richting van
den Perzischen koning. Zijn blauwe oogen stonden dol. Epialtes vluchtte ter zijde
maar Xerxes zelve was zoo verbaasd over de woedende nadering van den koning
van Sparta, dien hij reeds tien malen bevolen had gevangen te nemen en voor hem
te doen voeren dat hij openmonds bleef staan. Hij stond tusschen zijn twee jongere
broeders, Abrokomes en Hyperanthes, zonen van Dareios. En op het onverwachtst
zag Xerxes, slechts één pas achter zijn broeders, die beide prinsen in strijd, man tegen
man, met de brullende Lakedaimoniers! Zij hieuwen de Onsterflijken neêr, zij hieuwen
de beide prinsen neêr; Leonidas zelve naderde, zijn voet op het lijk van Abrokomes.
En Xerxes, als versteend omdat gebeurde de onmogelijkheid, scheen niet zich te
kunnen verweren, stond openmonds, niet kunnende gelooven, dat zijn beide broeders
daar lagen neêr gestort, vlak voor hem, vertrapt door die waanzinnigen, door die
vervoerden. Op dit oogenblik was Leonidas Xerxes geheel genaderd. Leonidas had
geen speer meer, gebroken, geen zwaard meer, versplinterd, maar geheel bloedende
en met zijn beide handen geheven en tot grijpen gekrampt, viel hij op Xerxes aan...
En ontrukte hem zijn diadeem... En
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slingerde dien den Koning der Koningen in het gezicht. Xerxes brulde van smart en
verontwaardiging, de Onsterflijken omringden hem in een haag van zwaarden, maar
de Lakedaimoniers omringden Leonidas, die wankelde, uitdruipend van bloed. Zij
trokken achteruit, hoe ook omsingeld, tusschen zich hun stervende koning. Vier
malen deinden de massa's heen en weêr, heen en weêr, tusschen de nauwe rotsen.
Vier malen schenen de Grieken de Perzen te zullen verjagen, in gezicht van de
smartelijke wanhoop van Xerxes, die, vuisten omhoog bij de lijken van zijn broeders
stond! Maar Epialtes naderde, met dichtere meerdere, nieuwe, verzamelde troepen.
Zij zwermden nu de rotsen af. De Thebanen, steeds onvertrouwbaar, gaven zich over,
riepen, dat zij voor Perzie waren, steeds waren geweest... Maar de Lakedaimoniers
en de Thespiers, tusschen zich in den stervenden Leonidas, dicht op elkaâr, wonnen
den heuvel, by de binnen gedrongen poort, achter den overmeesterden muur, die hen
niet meer beschermde, nu de vijanden zwermden van overal aan. En daar streden zij
door, met enkele zwaarden nog maar met handen en tanden vooral, wringend,
verscheurend hun vijand. Tot het scheen, dat een massa van Perzische schilden
geheven als met eene klaterende klettering over hen heen viel en hen bedolf en de
Perzische speren doorboorden wat romp onder uit hunne kletterende schilden zich
wrong en de Perzische zwaarden afhieuwen wat hoofd zich wrong onder hunne
pletterende schilden uit...
De weg naar Delfi, naar Athene lag open...
Maar Xerxes schaamde zich voor zijne verliezen. Hij zond een heraut naar zijn vloot,
die lag tusschen kaap Artemision en Histiaka en noodde het zeeleger uit te komen
zien het den Perzen zoo roemrijke slagveld der Thermopylai.
De zeesoldaten en matrozen kwamen kijken. Zij zagen ongeveer duizend Perzische
verslagenen, aan wie zij de laatste eere bewezen. Alle de anderen duizenden had
Xerxes in ijl doen begraven, in de ravijnen onder aarde en afgevallene bladeren.
Maar het zeevolk zag wel duizenden Grieksche verslagenen, die Xerxes daar te
zelfder plaats had gestapeld met theatraal effect.
De list was al te doorzichtig de zeesoldaten en matrozen, den volgenden dag,
keerden naar de vloot terug en hadden gehoord en hadden begrepen; hun glimlach
en gefluister onderling verried, dat zij begrepen hadden...
Xerxes trok met zijn leger Hellas verder in.
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De Thermopylai bleven open, vrij en verlaten.
De gieren, in horden, waren den vlucht der beide adelaren gevolgd, die soms boven
de blauwe badeplassen en schuimende zeeengten, over de ravijnen en tusschen de
steeneikstammen zichtbaar, zwierden. De vlerken der gieren, donkere wolk, waren
die volgende dagen sinister ruischende over de Thermopylai heen...
Maar het geruisch der gierevlerken bleef niet en wel bleef dat andere geruisch, dat
Leonidas om zijn hoofd als een harmonie en muziek had gehoord, terwijl hij voor
zijn tent had zitten peinzen. Eeuwen lang bleef dat andere geruisch, niet van
roofvogelvlerken, maar het onvergankelijke van de zuivere wieken der witte
zegegodinnen en het zachte gewapper van hare woelende waden, te gelijk met het
bruischelen van de wuivende takken en kransen, die zij uitstrekten, myrten en
lauwerieren, naar de geesten der onvergetelijken, die daar hadden den heldenstrijd
gestreden, de onvergelijkbaren, rondom Leonidas, hun blonden koning van Sparta,
den heros en held, voorbeeld hij voor alle latere helden...

XXVII.
In zijn kamp terug, ontbood Xerxes Demaretos, in zijn tent. Xerxes zat op zijn
tenttroon, zijn broeder Achaimenes, dien hij benoemd had tot admiraal over geheel
zijn vloot, zat rechts van hem; links wees Xerxes Demaretos zich te zetten op den
leêgen schabel. de zonneschijn zeefde neêr door de roode zijden zeilen van het wijde
pavillioen. Er stond Xerxes' vergulde bedde van leeuwevellen; er stond zijn vergulde
toilettafel met gouden toiletartikelen; er stond een verguld dressoor met gouden
vaatwerk; er hingen Xerxes' goudene wapenen en de Koning en de prins zaten aan
een vergulde tafel, waarop de landkaart lag van Hellas. Al het verguld en goud
schitterde in den rood zevenden zonneschijn rondom Xerxes met dien rijken glans,
dien hij beminde.
- Demaretos, zeide Xerxes welwillend. Je bent een eerlijk man. de waarheid van
je woord is mij bewezen. Wat je mij voorspeld hebt, is bewaarheid. Zeg mij alleen
nu nog. hoeveel Lakedaimoniers zijn er nog over in Sparta? Zijn ze allemaal zoo
dapper als die ons hebben bestreden?
Xerxes noemde niet gaarne Leonidas' naam: er was nog een lit-

Groot Nederland. Jaargang 16

383
teeken aan zijn slaap van de hem in het gezicht geslingerden diadeer en de diadeem
zelve was geheel vertrapt.
Maar de Koning der Koningen glimlachte Demaretos welwillend toe.
- O Koning, antwoordde Demaretos. De Lakedaimoniers zijn velen en velen zijn
hunne steden. Maar ik zal u doen weten wat weten gij wilt. Sparta, der Lakedaimoniers
hoofdstad, bevat achttienduizend mannen, gelijk aan de driehonderd, die gij verslagen
hebt...
Ook Demaretos - eenmaal koning van Sparta - vermeed het Leonidas' naam te
noemen, hoewel op de lippen hem welde: ‘rondom Leonidas...’
- De andere Lakedaimoniers, meende Demaretos er vaag aan te moeten toevoegen;
zijn dapper maar niet zoo weêrgaloos als die...
Op nieuw slikte Demaretos Leonidas' naam in.
- Die gij verslagen hebt, herhaalde wie eenmaal was koning van Sparta geweest.
- Zeg mij, drong de Koning aan, hoe ik ze op de eenvoudigste manier overmeester.
Want, werkelijk, het duurt mij te lang.
- Groote Koning, sprak Demaretos. Ik zal u geven mijn raad zoo goed ik het
vermag. Zend driehonderd uwer schepen naar Lakonie's kust, naar het eiland Kythera.
Bedreig van daar Lakedaimonie, dat steeds een zeeleger vreest. Bedwing van daar
Lakedaimonie. het overige Hellas valt u dan toe, want uw landleger overwint het
gemakkelijk, zoo Sparta, de handen reeds vol, het niet bijstaat. Zoo gij niet volgt
mijn raad, zult gij bij de landengte van Korinthe den zwaarsten strijd hebben te
strijden.
Maar Achaimenes stond heftig op. Hij haatte Demaretos, dien banneling, dien zijn
broeder Xerxes telkens raad vroeg.
En met hevigheid riep hij uit:
- Broeder en Koning! Zult gij leenen het oor aan wie nijdig is van uw voorspoed
en uw voordeel niet dient? Zijn de Grieken niet allen zoo: nijdig op anderer voorspoed
en haatdragend wie hun meerderen zijn. Vierhonderd schepen hebt gij reeds in den
storm verloren. zoo gij driehonderd andere schepen te kruisen zendt langs den
Peloponezischen kust, is de vijand niet sterker dan wij! Blijft onze vloot onverdeeld,
zoo zijn wij onoverwinbaar. Als landleger en zeeleger te zamen blijven, helpen zij
elkander onderling; scheidt ze, en zij zijn elkander waardeloos.
Xerxes was in een zachte, beminnelijke bui.
- Achaimenes, zeide hij, met grootzieligen glimlach om blauwzwarten baard. Je
raad schijnt mij goed en ik zal hem vermoedelijk
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volgen. Maar Demaretos is een eerlijk man en mijn gast: zijn woord was steeds wel
te overwegen en ik wil niet, dat men kwaad van hem zegge...
Maar toen Achaimenes en Demaretos de tent hadden verlaten, wikte en woog
Xerxes... Driehonderd schepen... naar den Peloponezischen kust... of niet...
Hij wikte tot laat in de nacht en kon niet slapen.

XXVIII.
De Grieksche vloot stevende naar kaap Artemision, Noordelijkste punt van Euboia.
De Korinthiers met veertig schepen; die van Mégara met twintig schepen; de
Chalkidiers met twintig schepen ook, die hun de Atheners hadden geleend. De
Aigineten met achttien schepen; de Sikyonen met twaalf schepen; de Lakedaimoniers
met tien schepen; de Epidauriers met acht schepen; de Eretriers met zeven schepen;
de Troizenen met vijf schepen; met twee schepen de Styrenzen en met twee schepen
die van het eiland Keos; de Lokriers met zeven schepen, velen dier schepen met
vijftig riemen, roeiende door de breedbewogene wateren der Aigaische zee...
Maar de Atheners stevenden naar kaap Artemision met honderdzeven-en-twintig
schepen, onder bevel van Themistokles Eurybiades, zoon van Euryklides, een
Lakedaimonier - want de Verbondenen wilden geen Athener tot admiraal - voerde
bewind over héel de vloot.
De Atheners, uit diplomatie èn vaderlandsliefde voor het geheele Hellas, hadden
niet aangedrongen; trots hun vele schepen, schikten zich voor het oogenblik en
Themistokles schikte zich, spinnende in zijne sluwheid verschillende geniale
combinaties uit...
Maar de Grieksche kommandanten, vóor kaap Artemision, turende naar de kolossale
Perzische vloot - kolossaal nog steeds trots tegenspoeden - waren van schrik bevangen
en wilden vluchten. Die van Euboia smeekten Eurybiades te wachten tot zij in
veiligheid hadden gebracht vrouwen, kinderen en slaven.
Zij konden Eurybiades niet overtuigen.
Zij gingen naar Themistokles.
En boden hem dertig talenten, zoo hij de vloot vóor hun eiland
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weêrhouden kon. opdat de zeeslagen niet elders gestreden zouden worden en Euboia
niet weêrloos gelaten.
Themistokles zag glimlachend de dertig talenten voor zich liggen. Hij vond het
geen verraad zich door Hellenen te laten omkoopen, ten bate van Hellas; hij vond
het ook geen schurkenstreek, ten bate van Hellas, Helleensche kommandanten met
Helleensch geld om te koopen deze wateren niet te verlaten. Hij ging met drie talenten
naar Adimantos, den gezagvoerder der Korinthiers, die reeds aanstalten maakte onder
zeil te gaan en zeide hem.
- Adimantos, bij den almachtigen Zeus, gij zult ons niet verlaten: grooter geschenk
zal ik u geven, zoo gij blijft, dan u geven zoû de Koning der Perzen, zoo gij gingt.
En hij gaf hem de drie talenten: Adimantos bleef, meenende, dat hij Atheensch
geld ontving.
En naar Eurybiades ging Themistokles met vijf talenten. Ook Eurybiades bleef,
meenende, dat hij Atheensch geld ontving.
Themistokles behield de overige Euboische talenten: het waren er twee-en-twintig.
Oneerlijk was hij niet geweest, slim alleen, met een glimlach om menschen en dingen,
tevreden om Hellas en zich.
Toen werd voor Themistokles gevoerd een man en een jonge vrouw zij dropen
beiden van water.
- Wie zijt gij? vroeg Themistokles.
- Themistokles, zoon van Neokles, zeide de man. Ik ben Skyllias van Skione, de
uitmuntendste duiker van Hellas. Zij hier naast mij is mijn dochter Kyana zij duikt
als ik. Toen de Perzische vloot voor het Peleon-gebergte geteisterd werd door den
storm, zijn wij beiden trots de woede van het weêr gedoken in de diepte der zee.
- En hebben wij de Perzische ankers los gerukt, zeide Kyana en lachte.
- Maar heb ik den Perzen veel gouden en zilveren vaatwerk van den bodem der
zee terug gebracht, zeide schelms de duiker.
- Maar er ook voor ons van behouden! lachte Kyana.
Themistokles lachte ook.
- En nu? vroeg hij.
- Wij wilden niet meer onder de Perzen leven, zeide Skyllias.
- Wij wilden naar die van Hellas terug, zeide Kyana.
- Bij de Afeten, waar de Perzische vloot voor anker ligt, dook ik in zee.
- Ik ook, zeide Kyana.
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- Bij kaap Artemision eerst kwam ik boven water
- Ik ook, zeide Kyana
Themistokles lachte.
- Het is niet waar, zeide hij, lachende
- Is het niet waar?? vroeg Skyllias verontwaardigd.
- Niet waar?? vroeg verontwaardigd de dochter.
- Hoe lang zoû je onder water dan hebben gezwommen? vroeg lachende steeds
Themistokles. En hij berekende zelve
- Tachtig stadien...
- Kleìne stadien, meende de duiker deemoediger.
Themistokles lachte steeds.
- Je bent in een boot gekomen, zeide hij.
- Maar wij hebben eerst onder water gezwommen, zeide Kyana. De boot wachtte
ons op.
- Nu ja, wij hebben niet tachtig stadien onder water gezwommen, bekende de
schelmsche duiker.
Zij lachten allen drie. Toen zeide Skyllias.
- Ik ben een goede Griek. Ge kunt mij vertrouwen. De Perzische vloot - een deel
er van - zet koers naar Euboia. Dit wilde ik u alleen maar zeggen. En dat van de
Perzische ankers, is waar.
- Ik geloof je, lachte Themistokles. Ik zal de kommandanten voorstellen te
beraadslagen.
Raad werd gehouden dien morgen. Dien namiddag trok de kleine onvoltallige
Grieksche vloot de Perzische vloot te gemoet, om eens te toonen, wat zij wel
vermocht.
Op de Perzische vloot dachten de kommandanten en zeesoldaten, dat er enkele
Grieksche gekken aankwamen, met zóo weinig schepen. Zij lichtten hun ankers en
meenden zich van die onzinnige Grieken wel gemakkelijk te kunnen meester maken.
De Grieken vielen aan: zij maakten zich in het nauwe vaarwater meester van dertig
Perzische triremen...
En die nacht, of Boreas en de windgoden werkelijk de Grieken bleven beschermen,
stak de geweldige storm op. Het was midzomer; de donder rolde zonder ophouden
met zwarte wolken en regengeraas aan van den berg Peleon. Vele Perzische schepen
versplinterden en de lijken en het wrakhout verwarden zich tusschen der andere
schepen riemen.
Dit gebeurde alles omdat de god der Grieken - Zeus - tegen den god der Perzen
in - dien zij ook wel Zeus noemden - de Perzische
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vloot aan de Grieksche wilde gelijk maken op de riffen van Euboia werden de
Perzische schepen meêdoogenloos geslingerd en toen de dag verklaarde, kwam den
Grieken versterking toe van drie-en-vijftig Atheensche schepen en zij vernietigden
in dien namiddag de Kilikische afdeeling van de Perzische vloot.
Den derden dag streden zij met gelijke krachten: de Perzische vloot, wie haar eigen
te talrijke schepen hinderden, zoodat zij in elkanders riemen verwarden en bonsden
tegen elkaâr, verloor dien dag tal van schepen en mannen ook de Grieken leden
groote verliezen... Het waren die zelfde dagen, dat Leonidas de Thermopylai
verdedigde te land of te water verdedigden de Grieken den doortocht naar Hellas.
Maar dien avond, terug voor Artemision, gaven de Grieken, vooral de Atheners,
zich rekenschap van hun groote verliezen en beraadslaagden zij, hoe ten spoedigste
in Hellas' binnenlanden te vluchten.
Het was niet wat Themistokles wilde en hij dacht.
- Zoo ik slechts de Ioniers en de Kariers weêr tot ons terug kon brengen...
En hij liet op de rotsen schrijven, bij de bronnen van drinkbaar water, waar zeker
de Perzische schepelingen zouden komen hun kruiken vullen:
- ‘Ioniers! Gij doet onrecht te strijden tegen uw vaderen en ons, Hellenen, te willen
doen buigen onder Perziesch juk. Vergeet niet, dat gij de oorzaak zijt van dezen
oorlog... Houdt u minstens zoo onzijdig mogelijk, mochten de Perzen u dwingen:
vecht niet met kracht tegen uw vaderen en broeders...
En Themistokles dacht:
- Zoo Xerxes van deze opschriften niet hoort, zullen de Ioniers naar ons
overloopen... Zoo Xerxes van de opschriften hoort, zullen verdacht de Ioniers zijn
in zijn oog en zal hij ze niet meê laten strijden.
Maar een verkenner kwam aan van Thrachis en meldde den dood van Leonidas
en van de Driehonderd en van de Thespiers en dat de weg naar Athene open lag...
En het waren zorgenvolle dagen, dagen van vertwijfeling bijna het was niet
raadzaam meer in deze verre wateren te blijven; zelfs al zoû de geheele Perzische
vloot hier worden vernietigd, o hoe broos was deze ‘houten wal’, deze trotsche maar
reeds geteisterde, nieuwe vloot der jonge zeemogendheid, die de golven slechts onder
zich had, niet meer het land zelve, dat den menschen noodig is.
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XXIX.
Er waren enkele mismoedige Arkadiers, die niet hielden van vechten en slechts
wenschten te ploegen, te zaaien en te oogsten, naar Fokis over gekomen en zij
verschenen voor Xerxes en zijn staf.
- Wat doen de Grieken nu in Elis, in Achaia, in Argolis en Arkadië? vroeg Xerxes,
brauwefronsend. Bereiden zij zich voor ons te weêrstreven?
- Neen, Heer, zeide de Arkadische woordvoerder.
- Wat doen zij dan? vroeg Xerxes.
- Er zijn de Olympische spelen te Olympia, Heer, zeide de Arkadier. Er zijn
paarden- en wagenrennen en athletische wedstrijden, Koning.
- Wat is de prijs voor den overwinnaar?
- Soms een drievoet, maar ook veelal een olijvekrans, antwoordde de Arkadier.
De olijvekrans is wel de geliefdste prijs. Om den olijvekrans is de felste strijd...
- Maar wat is dit voor een volk, tot wie gij ons voert, o Mardonios? riep
Tritantaichmes uit, Artabanos' zoon. Op het punt van door ons, Perzen, overwonnen
te worden, houden zij zich in Olympia bezig met athletische oefeningen en
renwedstrijden ter wille van een olijvekrans. Vechten zij dan allen voor den roem,
als die Leonidas, in de Thermopylai?
Xerxes fronste ontevreden de brauwen.
- Neef Tritantaichmes, zeide hij. Het is een kwestie van kultuur; ik begrijp niet,
dat je dit niet inziet. Onze kultuur staat hooger dan die Grieksche; alles wat bij ons
organizatie en administratie is, zoû zich verzetten tegen zulke lichtzinnigheid als
athletische spelen te vieren aan den vooravond van Noodlotsvoltrekking. Wij zijn
degelijker van aard, wij Perzen; wij zouden - ik veronderstel een oogenblik de
mogelijkheid van een nederlaag, die ons niet mógelijk is, omdat de god der Perzen
ons helpt en verder helpen zal - aan den vooravond van zulk een voltrekking, toch
nog beproeven...
- Ik vind het toch elegant! zeide Tritantaichmes.
Maar Xerxes was heel boos, dat zijn neef hem in de rede viel. En niet zijn neef
alleen, ook die eenvoudige Arkadier viel den Koning der Koningen, na Tritantaichmes,
in de rede en zeide goedmoedig:
- Heer, ze gelooven er nog niet aan een nederlaag. En wij ook niet, Arkadiers. Wij
komen alleen hier, niet zoo zeer omdat wij aan uw over-
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winning gelooven, Heer, als om te werken. Ons ontbreekt het allernoodigste en wij
zijn meer boer dan soldaat. Wij willen gaarne werken, Heer en ploegen en maaien
en oogsten, als wij er ons levensonderhoud meê verdienen kunnen...
Als Xerxes - wat wel eens een enkelen keer gebeurde met zoo vele broeders en
zwagers en neven - in zijn waardigheid van Koning werd gekrenkt, nu waarachtig,
na zijn neef, door een Arkadischen boer, had hij den goeden smaak zijn ergernis te
kunnen bedwingen. Daarom zeide hij alleen maar dit maal tot zijn staf van schitterende
veldheeren achter zich:
- Ik had mij altijd voorgesteld, dat de Arkadiers dichterlijker waren, ten minste,
dan dezen boer hier. Elegant is deze Arkadier niet, Tritantaichmes, maar wij kunnen
hem in dit overwonnene Fokis eenig bouwland geven in pacht.
Er was een waardeerend aristocratische lach om de monden en baarden der
schitterende broeders en zwagers en neven en Xerxes liet de Arkadiers gaan in vrede...
Die bebouwden het overwonnen land van Fokis en dachten aan de toekomst...

XXX.
Xerxes ging op weg naar Athene...
Maar hij zond een legerafdeeling rechts naar Delfi. Hij had gaarne zelve naar Delfi
eerst willen gaan. Maar hij was bang voor Delfi, een huiver omving hem alleen bij
de gedachte aan het Orakel en met een zijlinkschen blik, rechts, naar den Parnassos,
dien heiligen berg, waarboven Foibos-Apollo troonde en langs wiens flanken de
Muzen dansten in koren en reien over de dan bloemwelige vlakten, maakte Xerxes
zich op naar Athene...
Langs den Kefyssos, brandden de steden: Drymos, Elatea, Hyampolis, Parapotamië:
de tempels gingen in vuur op; de Apollo-tempel van Abes werd geplunderd. Dit
gebeurde niet altijd op bevel van Xerxes, maar het gebeurde, zoo niet om Xerxes'
bevel, toch om de fakkels des Oorlogs en om de hebzucht der Barbaren. Langs den
weg lagen de verkrachte vrouwen, stervende: de afgrijselijkheid van het
meêdoogenloos overwonnen en vertrapte land, waarover de horden stuwden, bleef
alleen achter in die mythiesch heilige dreven, waarover des overwinnaars voet had
gedreund en de goden schenen te zwijgen.
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De Delfiers - toen het Orakel op hun vraag, of zij de heilige Schatten des Tempels
zouden begraven of wegvoeren, hooghartig onduidelijk geantwoord had - zonden
hunne vrouwen en kinderen in Achaia, naar Korinthe, vluchtten zelve de flanken van
den Parnassos op of naar Amfissa...
Zestig mannen slechts bleven, tempeldienaars, rondom den Profeet, Akeratos, die
de in vervoering gestamelde orakelspreuken der Pythia gewoon was te duiden.
Er dreef die nacht, toen de Perzische legerafdeeling naderde de heilige stad, een
lage, zwarte lucht vol wolken. Onder de vroege, vreemde duisternis naderden de
Perzische roovers. Weêrstand ontmoetten zij niet maar velen wenschten niet tot dit
werk te zijn verkozen. Zij herinnerden zich, dat Foibos-Apollo misschien wel de
zelfde kon zijn als Ormoezd, al was de een een god der Grieken, de andere een god
der Perzen. En er was boosheid, er was goddelijke toorn in die vroege zwarte lucht
vol dikke, tragische wolken, op dezen zomerdag. Den Parnassos, bijna onzichtbaar,
omdreven de woelende wolken en het lichtte telkens op, onheilspellend, uit de donkere
wolkegrotten. Dit was toch een vreemd land, waar zij, overwinnaars, waren en
hierboven woonden en toornden de vreemde goden en zijzelve, zij voelden zich,
gescheiden van de millioenen des machtigen legers, bijna geen overwinnaars meer
maar roovers, die gingen rooven, in het holst van de nacht.
Tegen de telkens opgelichte zwarte wolkentransen stak de tempelmassa daarginds
zijn huivere lijnen af. De bleekte der marmeren zuilen en geveldriehoeken spookten,
onwezenlijk wordende in de huivere atmosfeer voor de oogen der aanmarcheerende
Perzen. De bleekte der vierkante muren rondom spookten, als met niet te overkomen,
goddelijke hindernissen. Over de opene ruimte van het Theater schenen groote,
blanke schaduwen te zweven als speelden er de goddelijke spoken hun heilige
tooneelspel.
De Perzen zagen de vreemde dingen van den rotsigen weg, dien zij daalden. De
regen viel neêr, vervaarlijker werd het onweêr. Daar, aan hun rechterhand, rees de
tempel van Athena Pronaia...
En plotseling beefde de aarde. De grond onder de voeten der Perzische roovers
beefde, uit den Athena-tempel klonken dreigende stemmen en oorlogskreten, klonk
vervaarlijk gerammel van wapenen, of de godin zelve naderde! En van den Parnassos
rolden de reusachtige steenblokken neêr of verpletterde de god, wie zijn tempel
kwamen
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ontheiligen. En te gelijker tijd zagen de reeds bij den Apollo-tempel aangekomene
Perzen den Profeet hij wees op een stapel van in de weêrlichten opschitterende
wapenen - schilden, speren, zwaarden, helmen - de heilige wapenen van Apollo zelve
en die nooit werden aangeraakt of verplaatst en zij lagen in een huiveringwekkende
massa van vonken schichtend metaal voor de poort van den tempel en de Profeet
riep:
- Een Wonder! Een Wonder! De heilige wapenen, nimmer aangeroerd, hebben
zich verplaatst tot hier!
De rotsblokken rommelden de bergflanken af in een storting van steenen zoo groot
of Titanen ze wierpen. De aarde beefde. De Perzen vluchtten hier en daar en overal,
ontzet en twee bovennatuurlijke reuzige strijders - die zijn Fylakos en Autonous, de
heroen dier landen - achtervolgden hen.
Hunne lijken bezaaiden den volgenden morgen den weg onder aan den Parnassos.

XXXI.
Maar Xerxes zond, met een brief aan Atossa en een brief aan Amestris, een postbode
van Athene, dat hij vermeesterd had.
De Koninklijke Perzische Post was reeds door Kyros uitgevonden en ingesteld en
iets prachtigs van Perzische administratie. De posthalten, militair bedrild, waren op
zeer korte afstanden van elkander gelegen; de frissche paarden stonden steeds
gezadeld; de uitgeruste koeriers wachtten af, steeds op den uitkijk.
Daar draafde een koerier aan met den postzak om zijn middel gesnoerd; wipte af,
hij snoerde den postzak los; de koerier, die hem verving, snoerde den postzak rondom
zich vast, besteeg flitsvlug zijn gezadelde paard: hij verdween in een wolk van stof;
voort ging het, tot de volgende posthalte...
Zoo, binnen veertien dagen, had de Koninklijke Post uit Athene Suza bereikt...
En lazen Atossa en Amestris hare bijna gelijk luidende brieven voor, die Xerxes
aan zijne moeder en zijne vrouw schreef:
- Wij hebben, met hulp van den God der Perzen, een schitterende overwinning
behaald. Athene is in onze macht. De vijand vliedt voor ons uit naar alle kanten:
zijne verliezen zijn niet te tellen. Groote schatten vielen in onze handen. Onze
verliezen zijn zeer
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gering. De God der Perzen zal verder helpen. Geteekend: Xerxes,
Koning der Koningen.
De koninginnen, de prinsessen kenden dergelijke brieven reeds van buiten; alleen
dit maal was de gemelde overwinning - Athene! -wel belangrijker dan het bericht,
dat met de hulp van der Perzen God, het Athoskanaal was door gevaren of de een of
andere nauwlijks bekende stad in Thrakie of Thessalie genomen was. Athene! Dat
was toch eigenlijk Hellas al?
- De oorlog is bijna ten einde, besliste Parmys, en Faidyma besliste het na.
En Artazostra zeide, blij:
- Ik heb een brief van Mardonios; Allerhoogste Moederlijkheid, Atossa, wenscht
ge, dat ik Mardonios' brief voorleze?
De koninginnen en de prinsessen, op de divans in een wijden cirkel gehurkt Atossa steeds met haar zweep en nijdig genepen oogen, Amestris voor het
weefgetouw, waaraan zij Xerxes een gouden mantel weefde - lazen elkander hare
brieven voor: het was wel een tijdverdrijving.
Dat Leonidas hem zijn diadeem had afgerukt, schreef Xerxes niet...
Het liep tegen het najaar; uit de buitengalerijen stroomde een zoete wazem van
perziken- en perengelei.
(Wo r d t v e r v o l g d ).
LOUIS COUPERUS.
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Liedjes van liefde
Voorspel
Eens was ik als een kind verblijd:
Vol vreugde werd een feest verbeid
Waar 't sprookjes van ging droomen
Doch 's avonds 't kindje nederleit
Heel ziek - het heete tranen schreit
Om vreugd die niet kon komen.

Menuet
Wie danst met mij een sierlijk menuet
en komt mij in dees lichte feestzaal tegen?
Wie schikt zich tot mijn chique gebaar coquet.
en neigt het hoofdje nog wat schijn-verlegen?
O mijn princes, getooid in stijl-toilet
van 't Fransche hof, heb je voor mij geregen
je slanke lijf in 't nauwe keurskorset
kom jij, mijn lief zoo gracielijk mij tegen?
Ei lieve, laat ons net de passen meten
en komen steeds elkander tegemoet
en scheiden weer met een gracieusen groet
Ei lieve laat mij al den schijn vergeten
want wit-gepruikt in deze staat'ge stoet
wil ik op 's Levensfeest een Prinsje heeten.
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Het meisje
Ze stond met gracie voor het raam
en schikte losse bloemen
Ze deed als zocht ze naar heur naam
die ze maar niet kon noemen
Ze tuurde heen naar iets dat is
of was, of nog moet komen.
Ze leefde in gedachtenis
of wijld' in toekomst droomen
Haar hand lag stil, waaraan ze dacht?
.... Ze schikt alweer haar bloemen
zoo voor het raam - Waarop ze wacht?
Wiens naam ik daar hoor noemen?
Heel ver van haar, daar leefd' een lied
in mij, van enkel namen
voor jou mijn lief - Verstond je 't niet?
Het liedje van ons samen!
ERNST GROENEVELT
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In den tuin.
De tuin ligt zilver in den zomerregen
De natte blaren hangen stil en zwaar
Nooit geurde zoo verliefd de rozelaar
Nooit was de lucht zoo vol van lust en zegen.
Een sterk geluk veroverde mijn leven
Ik blijf heel eenzaam zonder wil en kracht:
Dat is de zomer met zijn overmacht
Die de aarde en mijn stille hart doet beven.
Zie hier ik ben eenvoudig als de kruiden
Een korenbloem of een veronica
Zóó hemelsblauw en in een weide sta
Ik klein te bloeien naar het open zuiden.
Ik ben onwetend van het dwaas verlangen
Er is niets dan het zuivere bestaan
De wind de zomerzon het slapen gaan
De bijen die ik heel lief zal ontvangen.
De menschen heb ik nu voorgoed verloren
Ik ken mijn broeder en mijn kind niet meer
Mijn liefde is nog alleen een eindloos teer
Trillen naar 't licht boven de donkre voren.
Wat is een daad het leven in de wereld?
Een zucht een rimpling: adem van geluk.
O buig u over, strek uw hand en pluk
Ik ben een blauwe bloem zilver bepereld...
De tuin wordt in de schemering al grijzer
De boomengroepen worden groot en vaag.
Ik ruik onze aarde en de rozenhaag:
Nu ben ik jong geworden en toch wijzer.
J. GRESHOFF.
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Somber stilleven.
De wintermiddag staat
Met open handen voor de ramen. Luid
Maar vaal, bonzen geruchten langs de gevels.
Er speelt een orgel in de straat
En menschen wijken voor elkander uit;
Boomtakken dringen wiegend door den nevel...
De wintermiddag staat
Te beedlen voor de rame', en laat
Een schemer vallen van stofregen en zwart zand.
- Dan kijkt hij hongrig binnen, en zoodra ontstal
Hij met zijn smeeken wat warm licht
Aan 't donker van de kamer, aan 't kristal
Waarin een leeggebloede, grauw-witte chrysant
Op haar vergeten kroon te sterven ligt, Of strakker trekt de mist de ramen dicht.
Er speelt een orgel in de straat,
De takken dringen wiegend door den nevel.
De winterdag, bedelaar van zacht leven,
Van sterken vrede, richt zich hooger
Voor 't veilig venster, en zijn oogen
Zien uitgezwakt de verzadigde kamer in; - en zóodra stalen
Zij met hun smeeken wat rijkdom en kleur
Van 't warm tapijt weg, en wat blauwig-stalen
Vonkelen van de ronde schalen
Waar oude vruchten, doode mispels, even
Hem schreien doen door hunnen loomen geur, - Of weg zinkt hij, weer arm en moe:
Want dichter dekt de mist de ramen toe.
Er speelt een orgel in de straat,
De takken dringen wiegend door den nevel.
MARTIN PERMYS.
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Levenslust.
I.
Een eind buiten het dorp, op de hei naar Hilversum, aan den weg naar de bekoorlijke
met helm beplante duintjes, die de ‘witte bergen’ genoemd worden, stond een klein,
aardig huisje. Het was witgepleisterd, en sappig groen mos bedekte bijna het geheele
rieten dak.
Aan de voorzijde waren maar twee kleine vensters, toch bevatte het huisje twee
woningen, die elk bestond uit een woonvertrek, met een bijhokje zonder licht en
lucht, en een achterhuis met een venster op zij, terwijl de twee deuren aan den
achterkant op het erf uitkwamen.
Een dichte rand hakhout omzoomde de lapjes grond, hetgeen een gezellige
beslotenheid aan de armelijke, slordige tuintjes gaf.
Tegen het hakhout aan stonden twee scheefgezakte verweerd-planken schuurtjes,
en konijnen en kippenhokken, bont opgelapt met geverfde houtjes van allerlei kleur,
hier en daar gedekt met gerafelde brokken dof okergeele mat; en daarbij de paarse
en geelgroene kool en grillig gezaaide, of vanzelf opgekomen zonne- en goudsbloemen
maakten het geheel in zijn ongezochte rijkdom van kleur tot een lust voor de oogen.
Zoo straalde het eenzame huisje vriendelijk over de ruime hei, en het was er vooral's
zomers, als de zon koesterend scheen, een en al leven en beweging. Dan zaten er
kinderen met bloote voetjes en ongekamde vlasbolletjes in het warme zand te spelen;
katten slopen met ingetrokken pooten loerend rond, alsof er heel wat te vangen was,
of zaten wijsgeerig knipoogend, ineengedoken in de vensterkozijnen; de konijntjes
wipten in hun hokjes, en keken, sniffelend met hun neuzen, verlangend uit naar voer;
kippen stapten parmantig voort, keken schijnbaar alleen op zijde, maar verschalkten,
met een nijdigen ruk hun koppen verdraaiend, telkens plotseling een wurmpje, en
Sam de hond met zijn ruige dikke vacht en langharige pluimstaart lag met
stijfgestrekte pooten lekker lui op één zij bij de kinderen in het zand. Maar als er dan
wandelaars aankwamen op den weg, had hij het even geweldig druk. Dan sprong hij
overeind en blafte woedend, liefst zonder er heen te gaan, want hij wist nog best van
de stokken, die wel eens op zijn rug waren neergekomen. Trillend van kwaadheid,
dat die menschen zich niet aan hem stoorden, en niet eens wat harder liepen, bleef
hij grommen en brommen zoolang hij ze hoorde, waarna hij zich
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eindelijk weer lekkertjes uitstrekte, nog wat beleedigd, maar in het zalige bewustzijn
de kinderen weer eens uit een dreigend gevaar te hebben gered.
Twee talrijke families bewoonden het huisje: Dirk en Driek Wiegert met tien
kinderen, en Manus en Door Vlag met zeven. Niemand begreep, hoe zij er in konden.
Driek was Dirk's tweede vrouw. De eerste had hij verloren bij de geboorte van het
eerste kindje, maar hij hertrouwde heel gauw met Driek, een frissche vroolijke
gezonde jonge deern.
Zij had een opgewekt humeur, nam de dingen niet zwaar, wist zich altijd te redden,
en was met haar ronde blozende wangen, lachende blauwe oogen, en vriendelijken
gullen mond een genot om te zien; en daar zij ook niet het minste verschil maakte
tusschen haar eigen kinderen en haar stiefdochtertje, hoefde Dirk geen spijt te hebben
van zijn keuze. Zij hield zelfs zooveel van dat kind, dat de menschen wel eens zeiden:
- ‘'t Lijkent wel of Driek van Gijbertje nog meer houdt dan van d'r eigen kijer.’
Dirk, een tengere man met jolige bruine oogen en donker haar en kneveltje, had
het ondanks zijn niet gauw verslagen Driek met zijn vele kinderen dikwijls moeilijk
genoeg gehad, want hij was nog al eens ziek geweest en nooit sterk: zwaar werk kon
hij dus niet doen, en zoo moesten al die monden gestopt worden met het mager
loontje, dat hij thuisbracht. Maar Driek zei bij ieder kind dat kwam:
- ‘Nou ja, wat zou 't! Waar d'r zes ete, kenne d'r ook zeuve ete,’ en dan weer, ‘waar
d'r zeuve ete, kenne d'r ook acht ete, waar d'r acht ete, kenne d'r ook negen ete’ en
zoo moesten er nu al twaalf van eten.
Aan een ruimere woning hadden zij nooit kunnen denken; Driek vond trouwens,
dat de frissche lucht op de hei wel opwoog tegen wat meer eten, en kleeren waren
er zoo ook minder noodig, daar buiten zag niemand gebrek, als de kinderen raar
toegetakeld waren. Om haken en oogen, bandjes of knoopen aan te naaien vond zij
dan ook geen tijd, maar zij had een merkwaardige vaardigheid om zooveel mogelijk
kleedingstukken met één veiligheidspeld bij elkander te houden.
Gelukkig kon Dirk heel goed met de harmonica te recht. Zijn vingers vonden
zonder dat hij zelf wist hoe de oude danswijzen en melodieen der oude balladen, en
hij liet zijn instrument er zoo vol bij brommen, dat de menschen dikwijls zeiden:

Groot Nederland. Jaargang 16

399
- ‘As Dirk op z'n monica speult, denk je dat er drie man an 't werk binne.’
Daardoor werd hij met Driek heel dikwijls verzocht om 's avonds op feestjes en
bruiloften te komen, en de menschen te laten zingen en dansen. Vooral in den
koppertijd, de zes of zeven weken tusschen Driekoningen en het begin van den
Vasten, gingen zij er soms driemaal in de week op uit. En zij deden het wat graag,
want niet alleen konden zij zich dan eens heerlijk te goed doen aan volop broodjes
en koek, maar zij kregen ook altijd nog wat mee voor de kinderen, en wat nog het
beste was, de feestvierenden waren dan niet schriel en stopten hun menig fooitje toe.
In den Koppertijd, als heel Laren bij elkander te gast gaat, en de koekebakkers
hun werk niet af kunnen, mochten de kinderen thuis ook kopperen. Dan kregen zij
voor een paar centen krieken en een ketel water met een schepje thee er in. Als het
water dan maar wat geel zag, waren zij den koning te rijk, en dan zongen ze al hun
liedjes, en joelden en rumoerden, zooals ze wisten, dat de groote menschen nu ook
deden. Maar de kleintjes werden gauw drenserig, en Gijbertje moest ze dan naar hun
kribben sjouwen.
En kleine Piet, die met zijn dikke armpjes op de tafel met slaperige oogen strak
de krieken in 't oog had gehouden, huilde zoodra de laatste verdwenen was:
- ‘Ik wil na me nest, ik wil na me nest.’
Als dan het heele troepje uitgeraasd had en er in lag, deed Gijbertje de grendel op
de deur, en kroop er ook in. Gewoonlijk pas na middernacht werd er dan flink op de
luiken geklopt, en vloog zij uit bed om de grendel los te maken, maar zij lag er zoo
gauw weer in, dat zij er zich den volgenden morgen niets van herinnerde.
Gijbertje was een heel lief aardig kind, ook om te zien. Tenger en klein van stuk
zou men, nu zij twaalf jaar was, er haar niet meer dan negen geven; maar zij zag er
gezond uit. Het gloeiend inkarnaat der ronde wangetjes en vriendelijke lipjes deed
het porcelemachtige blank van de huid prachtig uitkomen, en de donkergrijze oogen
straalden als sterren. Als zij lachte, en dat deed zij veel, kwamen twee rijtjes hagelwitte
gelijke tandjes te voorschijn. Dik donkerblond haar, laag ingeplant op het korte smalle
voorhoofd, was zelden zoo zorgvuldig gevlochten, of het hing nog in een weerbarstige
golf om de ooren. En het meisje had zulk een zonnige gemakkelijke natuur, dat
iedereen schik in haar had. Zij was de goedhartigheid zelf, en van een volkomen
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argeloosheid. Sinds zij van school was, hielp zij haar moeder met alles, sjouwde met
de kleintjes, en bezorgde bijna geheel alleen de petroleumhandel, die Driek als
bijverdienste op touw had gezet. Telkens kon men haar, de schrale armpjes omlaag
gestrekt, in iedere hand een zware kan, naar het dorp zien stappen om de olie aan de
klanten te brengen.
Maar niemand hield meer van haar dan Sam de hond. Hij liep meestal mee, maar
verzuimde hij het eens, dan sprong hij, al werd hij al wat oud, nog altijd als zij
terugkwam met zijn vier pooten tegelijk tegen haar op, en blafte zich schor van
vreugde. Niemand anders gaf hem dan ook zooveel hapjes mee, en hij wist nog heel
goed van vroeger, toen Gijpie nog heel klein was. Driek zette haar dan dikwijls buiten
in het zonnetje tegen den muur, met een boterham in haar handje. Sam ging op zijn
achterpooten naast haar zitten, zijn bek wijd open alsof hij lachte, en zijn tong lang
er uit. Hij kwijlde dan zoo van verlangen, dat het leek, of hij zeepsop in zijn bek had,
maar het was zijn eer te na aan het brood te raken, zoolang Gijbertje het droomerig
in haar handje op schoot hield. Maar zoodra zij begon te happen, ging zijn spitse
snoet ook naar haar mondje, en knabbelde hij zijn deel af, of wist behendig met zijn
spitse tong het versabbelde stukje uit haar mondje te krijgen, dat hem dubbel lekker
scheen te smaken. Als hij dan nog alle kruimeltjes van haar schoot had gelikt, strekte
hij zich welbehagelijk naast het kind uit, en dikwijls verruilde dit de harde muur voor
de zachte dikke vacht van Sam, en deden zij samen een lekker dutje.
Ofschoon Gijbertje nu al twaalf jaar was, begreep zij nog niet recht wat de
menschen toch bedoelden, als zij zeiden:
- ‘Jij hebt 't maar goed bij je tweede moeder.’
Zij wist van geen andere, en niemand had er haar ooit iets van gezegd. Maar nog
gekker vond zij het, als men haar vroeg of zij veel van haar halve broertjes en zusjes
hield: - halve broertjes en zusjes! ze waren net zoo min half als die malle minse zelf.
Ze hadden net zoo goed allemaal twee armen en twee beenen! D'r was d'r geen een
halve bij! ***
De twee families in het huisje leefden in goede verstandhouding met elkaar, ofschoon
de bewoners aan den anderen kant van een geheel ander soort waren, veel ruiger,
slordiger en onzindelijker. Dit was al van buiten te zien, daar Driek op haar helft
ieder jaar een dun laagje versche pleister uitstreek, en de kozijnen en luiken een frisch
verfje

Groot Nederland. Jaargang 16

401
gaf, terwijl Door Vlag zich daar niet druk mee maakte: bij haar was de muur goorgrijs,
vol afgebladderde plekken, en het houtwerk kleurloos en vermolmd. Gelukkig stond
er precies in het midden, vlak tegen het huisje aan, een krom gegroeide tamme
kastanje, waardoor het verwaarloosde gedeelte eenigszins het effect maakte van
beschaduwd te zijn.
Door en Manus Vlag hadden het nog armer dan hun buren, want Manus was een
dwergachtig, bijna gebrekkig mannetje op korte kromme beentjes, dat niet veel anders
kon doen dan spinnen. Dat deed hij heel handig met aandoenlijken ijver en volharding,
van den vroegen morgen tot laat in den avond, maar zelfs dan is er niet veel mee te
verdienen, en zij waren toch ook al met z'n negenen.
Door was eerst met een ander getrouwd geweest, en had uit haar eerste huwelijk
drie kinderen meegebracht. Met haar eersten man had zij het slecht gehad, hij sloeg
haar en bracht alles naar den kroeg, maar nu had zij het goed. Men behoefde Manus
dan ook maar aan te zien om te begrijpen, dat hij geen kip kwaad zou kunnen doen.
Op zijn bijna mismaakt lichaam stond een groote ronde kop, overvloedig bedekt met
dikke krullen, hardgeel, door oranje heen, tot donkerrood van kleur, waarmee de
sproeten, die zijn ziekelijk melkwit gezicht dicht bezaaiden, in wonderlijke harmonie
waren. Kleine halfdichtgeknepen, fletsblauwe oogen, met lachplooitjes aan de
buitenhoeken, hadden een glundere uitdrukking, terwijl een wipneus en een veel te
groote mond, die niet ernstig scheen te kunnen staan, den grappigen indruk nog
versterkten.
Door was een ruwe vrouw met een schreeuwerige stem. Haar gezicht had door
het meestal ongewasschen, en veel in de buitenlucht zijn, een groezelig bruingeele
tint gekregen; zij zette haast nooit een muts op, niet eens het zwarte onderkapje, en
het dorre donkere haar, in het midden met een zig-zaglijn gescheiden was altijd grijs
van de stof; kort afgeknipt slierde het van achteren in haar hals, en piekte,
weggestreken achter de ooren, er van voren onder uit. De blik van haar brutale oogen
was niet onvriendelijk, en haar groote mond met bruine afgebroken stukjes tand kon
zij goed roeren. Maar hoe druk zij ook redeneerde, booze woorden kwamen er niet
veel uit. Want hard van natuur was zij niet, voor de kinderen zelfs heel toegevend,
en zij liet ze, ook al uit gemakzucht, reilen en zeilen naar eigen zin. Wel kreeg er
soms een, als het zeurde, op z'n alleronverwachts een harde smak midden in zijn
gezicht, zoodat z'n adem verging en het huilen verstikte, en nog eens als het eindelijk
losbrak, met een verwoed: ‘as je
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je bek niet houdt, sla ik je dood!’ maar als het kind dan maar meteen met ingehouden
snikken stilhield, was alles weer goed, en kreeg het een suikerbal tot troost. De
kinderen voelden zich bij moeder dan ook volkomen op hun gemak, en waren voor
zoo'n enkele opstopper niet bang.
Manus was geheel onderdanig aan Door, en kon zelfs nooit beschikken over een
cent geld, want zij ging voor hem afrekenen met den vlasbaas. Maar zij was goed
voor hem, en hij kreeg net zoo goed als de kinderen zijn Zondagscenten.
Door had Manus genomen, omdat zij zin in hem had, en hij had zich wat graag
laten nemen. Voor hem was Door mooi genoeg, en altijd alleen zijn op de wereld,
daar is toch ook niks an, meende hij. Zij hadden dan ook geen van tweeen spijt, want
zij huisden pleizierig samen, en Door pruttelde nooit over de kleine verdienste; hoe
zij het redde begreep Manus niet, maar hij prakkezeerde er maar niet over. Hij kreeg
immers altijd eten, al was het wel eens niet anders dan kale aardappelen en droog
brood, en de kinderen waren wel eerst altijd heel ziekelijk, maar zij groeiden er toch
doorheen.
Door had aan Jan, den oudsten jongen uit haar eerste huwelijk, veel steun. Het
was wel op een zonderlinge, ietwat bedenkelijke manier.
Een geboren komediant, was Jan van jongsaf een volleerd bedelaartje geweest.
Niemand had hem ooit gezegd, dàt hij het doen moest, en hoè: hij wist alles vanzelf.
Zijn knap zacht blond gezicht, dat van natuur een bijzonder jolige leuke uitdrukking
had, kon hij vertrekken, zooals hij wilde.
Van schoolgaan en werken had hij nooit iets moeten hebben. Zooveel hij maar
kon had hij altijd gespijbeld, en dan liep hij op de straatwegen wat ver buiten het
dorp.
Zoodra er iemand aankwam, trok hij zijn wangen schraal en hongerig in, de
mondhoeken huilerig omlaag, en sloeg zijn anders zoo guitige oogen smeekend en
trillend omhoog. Op een sukkeldrafje met uitgestoken hand liep hij dan met de
menschen mee en jengelde:
- ‘Och juffrouw, ik het zoo'n honger, en me moeder kan me niks geve. Vaeder is
verleje van een steiger gevalle, en buiten weet thuis 'ebrocht, en toe gaf ie nog maar
drie snikkies, en toe was ie dood. En we hebbe elf kijer, en drie kenne d'r niet loope
van de Engelsche ziekte, en moeder het zeere beenen! Och geef me toch wat, ik het
zoo'n honger’
De aangesprokene dacht dan wel: - Zou dat nou allemaal waar zijn? - Maar na een
blik op het schamele verwaarloosde ventje, met
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zijn zacht wanhopend gezichtje, leek het toch niet onmogelijk. En het is in alle geval
zooveel gemakkelijker maar wat te geven dan het te onderzoeken, meestal kreeg Jan
dus een dubbeltje, of een paar centen.
Dan was hij in een wip weg, want ze konden toch eens wat vragen, en daar had
hij 't niet op. Nu was hij, net als zijn buurmeisje Gijbertje, twaalf jaar, en nu ging het
met bedelen niet meer, want nu zeiden de menschen bijna altijd:
- ‘Schaam je toch om te bedelen, zoo'n groote jongen! Ga liever werken.’
Maar nu had hij iets, dat nog meer inbracht: hij hielp met allerlei de stroopers, en
deed het zoo slim en handig, dat er menig fooitje voor hem afviel.
En Jan mocht al eens een paar centen versnoepen, bijna alles gaf hij toch aan zijn
moeder over. Die twee bedisselden dat samen in stilte, niemand mocht er iets van
weten, ook Manus niet. Telkens zei Door tegen Jan, als hij met een aardig hoopje
centen en wat dubbeltjes thuiskwam:
- ‘Heb vooral arg, dat je vaoder d'r niks van merkt, want die is toch zoo groosig!
Ik het nog nooit zoo'n groosige man gezien en hij zou het nijt goed vijnden!’
Minder ‘groosig’ dan het bescheiden kromme Manusje zou een mensch moeilijk
kunnen zijn, maar hij zei wel dikwijls:
- ‘Mot Jan nou niet na een baas om wat te leeren?’
Dan kreeg hij telkens weer te hooren:
- ‘Laat Jan nog maar wat thuis, ik het veel hulp an'm, en 't is nog vroeg genogt!’
En Manus was gewend, dat alles ging zooals Door het wilde, en dacht er niet
verder over na.
Jan was dol vroolijk, altijd vol gekheid, en alle liedjes, die hij ooit hoorde, bleven
in zijn hoofd zitten, en zong hij na met een aardige straatjongensachtige stem. Soms
was hem dat nog niet genoeg om zijn uitbundigheid uittevieren, en dan maakte hij
er de gekste bokkesprongen bij. Wie hem dan zag, moest lachen, en stak hij met zijn
vroolijkheid aan.
Zondags, als Jan naar de kerk ging, vertoonde hij weer een heel anderen kant. Dan
kamde hij zijn mooi licht blond haar, dat aan de punten wat krulde, van achteren naar
voren langs zijn ooren tot op zijn wangen, legde het als een pruikje in een platte golf
op zijn aardig gebombeerd voorhoofd, alles goed nat gemaakt om het te laten plakken
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knoopte zijn strak zwart Zondagsbuisje zoo hoog mogelijk onder den kin dicht, en
zette bij het zingen en bidden zulk een vroom gezicht, dat de menschen wel eens
zeiden.
‘ - Die Jan van Door wordt vast nog eens pastoor, zoo'n heilig smoel as dat jong
het.’
***
Gijbertje en Jan waren groote vrienden. Driek en Dirk hadden van het begin van hun
huwelijk af in het huisje gewoond, en Door met haar eersten man ook, zoo waren de
kinderen met elkander opgegroeid. Als kleine kleuters kropen zij samen in 't zand,
en later gingen zij samen naar school.
Nu zagen zij elkander minder, want Gijbertje was altijd druk bezig, maar zoo als
zij eens vrij af had, wist Jan haar to vinden, en nu was de tijd van keuvelen gekomen.
Zij redeneerden nu met elkander als menschen, of zongen samen hun liedjes; Gijbertje
had al schik, als zij Jan maar zag, en hij begreep nooit, waarom zij zoo weinig tijd
had om met hem te praten en te dollen.
Op een Zondagmorgen na kerktijd, het zonnetje scheen lekker, zaten zij samen op
de hei, Sam als gewoonlijk vlak naast Gijbertje. Zittend op zijn achterpooten, met
wijdopen bek, alsof hij lachte, en zijn tong er uit, keek hij vol spanning van het eene
kind naar het andere, als verstond hij alles wat zij zeiden, en als Gijbertje hem even
over zijn gladde kop streek, hijgde hij van genot, en trilden de lange uitwaaiende
haren van zijn dikke pluimstaart, die zoo rond als een hoepeltje stond.
- ‘Nou he 'k me Zondagscent al verkocht, en me appel is op,’ zei Jan spijtig, ‘maar
da 's niks, ik mot vanmiddag nog na me drie groovaoders, en dan krijg ik weer centen,
en dan za 'k voor jou wat bewaren.’
- ‘Heb jij drie groovaoders?’ ik het er maar een, en ik docht, dat je er nooit meer
dan twee hadde.’
Jan dacht even na en zei toen:
- ‘Nou, ik heb er dan drei, en ik kan je ook wel zegge, hoe dat komp, ik weet 't
van moeder. Moeder had eerst een aare man, en dat was mijn vaoder; maar die sturf,
toen ik nog geen weet hadde, en toe het ze deze vaoder genome. Maar die eerste
vaoder had ook een vaoder, en deze ook, en ze het er zelf ook een, en zoo komp 't,
dat ik drei groovaoders heb. En dat is wat leuk, want as ik nou na groovaoder Nol
ga, zeg ik, dat groovader Krelis me twee cente gegeve het, al ben ik er nog
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niet eens geweest, en dan doet groovaoder Nol 't ook, en as ik dat dan aan groovaoder
Krelis zeg, dan doet die 't ook dadelijk.’
- ‘Maar dan hei je toch gejokt,’ zei Gijbertje.
- ‘Gejokt? Wel neen ik, ze hebbe me er dan toch ieder twee gegeve! 't Staat toch
glad gelijk wie 't nou 't eerst doet.’
Dat was Gijbertje te geleerd, ze keek Jan eens peinzend aan, maar moest dadelijk
weer lachen om het gekke gezicht, dat hij trok. En toen had hij een verblijdende
inval.
- ‘Voor jou is 't jammer genogt, dat je maar één groovaoder het, want da 's maar
één begrafenis mit kedetjes. En dat zal ik drei maal hebbe. Kedetjes mit kaas! 't water
loopt in me mond bij mekaar, as ik er an denk.’
- ‘Gijpie-ie-ie! Jaaan! Schofte!’ klonk het over de hei uit het huisje.
De kinderen sprongen op en maakten beenen wat ze konden, daar moesten ze bij
zijn! en Sam draafde vooruit, alsof hij een haas nazat, en blafte razend van opwinding
en verrukking.
Op een morgen riep Jan 's morgens over het hek:
- ‘Gijpie! ga je mee? ik mot boodschappen doen naar 't darp!’
- ‘Ja!’ antwoordde Gijbertje blij, ‘ik mot ook olie brenge!’
IJverig kwam zij aanloopen met aan iedere hand een zware kan petroleum, en had
moeite Jan, die al vooruitsprong, in te halen. Toen zij op hun gemak samen verder
stapten vroeg Gijbertje:
- ‘ Jullie het nog 'n kijnd 'ekocht, nijt? is 't 'n meid of 'n knegchie’
- ‘Malle!’ smaalde Jan met groote minachting in zijn stem, ‘alle kijer zijn toch
eerst meide! je wor pas 'n knegchie, as je 'n brook ankrijge.’
En toen Gijbertje wat verbluft keek, want dat kwam haar vreemd voor, ‘was jij
ook nijt liever 'n knegchie geworre?’
- ‘Waarumme? wat kan 't mijn schele! ik bin net zoo lief 'n meid! Dan wor ik
zustertje as ik groot ben, de zustertjes zijn wat oarig!’
- ‘Malle!’ voer Jan weer uit, ‘jij zustertje! En wij worre samen vaoder en moeder,
weet je dat nou al nijt meer?’
- ‘O ja, daar docht ik nijt an,’ bekende Gijbertje, ‘en dan koope we ook tien kijer,
net as bij ons, dan hebbe we schik.’
- ‘Voor mijn part tweintig, as je maar nijt denkt, da'k er me Zondagscente voor op
zal spare. Ik bin Zondags veuls te graag na 'n appel en een pijp pepermunt.’
- ‘En ik na suikerballe, en op de karmis wil ik ook weer in de
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hobbelende geit, kijer of geen kijer! Da gaet toch zoo mooi, as je de lucht ingaet mit
de wijnd om je beene! Ik wou dat 't al karmis was! Maar ze zelle de kijer best zooi
brenge. Dat doen ze bij ons ook, vaoder en moeder wete d'r gedurig niks van, maar
dan zeit moeder, laet 't maar hier blijve, de wiege staet nog nijt op zolder. En dan
komp er maar weer een bij ons in de bedstee. We legge nou al mit z'n vijve, drei van
bove en twee van ondere, ik ken gedurig me aage beene nijt terugvijnde!’
Een oogenblik later vroeg Gijbertje wijs:
- ‘En waar wil jij dan cente mee verdiene voor al die kijer? Je zeit altijd, dat je
maling an werke het?’
- ‘Dat he 'k ook en ik zal 't ook nooit doen,’ zei Jan heel beslist, ‘ik zal altijd blijve
stroope, 't is jammer genogt, dat 't mit schooie nijt meer gaet, daer bin ik nou te groot
veur, ik zal er mee motte wachte, tot ik oud bin. En 't ging toch zoo mooi! ik zei altijd
maar, dat me vaoder dood was, en zooveul noarigheid meer as ik net wist, en dan
kreeg ik haast altijd wat.’
- ‘Maar je vaoder was toch nijt dood,’ zei Gijbertje bedenkelijk.
- ‘Malle, jij weten ook altijd wat! Een van me twee vaoders was toch dood. Die
rijke zelle d'r wel maling aan hebbe welke, dat zal ze wel net gelijk staan.’
- ‘Zukke roare proat toch!’ zei Gijbertje en keek Jan verbaasd aan, toen trok hij
een gek gezicht, wiegde met half opgeheven armen op en neer, en tolde eens in 't
rond, en zij dacht - ik het toch nog nooit zoo'n oarige jongen gezien En Jan vertelde verder:
- ‘Maar 't is niks, 't stroope gaet nou ook mooi en ik mag al veul helpe. Jonge! as
zoo'n knijn, of 'n haas in een strik leit te schreiwe, lach je je dood! En je verdient er
veul meer mee dan mit werke, zei Bart.’
- ‘Zou je beschermengel dat nou wel allemaal goed vijnden?’ vroeg Gijbertje weer
wat bedenkelijk.
- ‘Me beschermengel?’ herhaalde Jan verwonderd.
- ‘Ja, die ziet alles wat je doene, weet je dat geen eens? Ieder kijnd het er een, die
voor 'm zurgt.’
Even keek Jan wat benauwd, maar hij was al gauw weer klaar.
- ‘Och wat! de knijne en haze motte toch opgegete worre door de rijke, en dan
motte ze toch eerst doodgemaakt! 't Zal best magge. Laat die beschermengel maar
kijke, ik maal er wat om. Maar nou mot ik
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me boodschappe doen, ik mot van allerlei poffe, want moeder had van morge geen
rooie duit meer in huis. Maar dat kan ik goed, ik krijg dikkels nog wat kedoo toe.’
***
Met de ongereptheid van het oude stille dorp was het in den loop der jaren helaas
gedaan geraakt.
Eerst waren er hoe langer hoe meer schilders gekomen. Van heinde en ver, van
allerlei nationaliteiten, kwamen zij aanzetten; in drommen uit Amerika, waar de roem
van Mauve vele geroepenen in den waan bracht, dat zij maar in zijn land hoefden te
werken om tot de uitverkorenen te gaan behooren. Een communistische broederschap
vestigde zich te Blaricum, voor eigen onderhoud en voor den verkoop werden groote
terreinen bebouwd, en een ruim koloniehuis gezet, en gezamenlijk bewoond door de
meest heterogene elementen. gewezen dominees, die den kansel voor de groentekar
verruilden, een zwartgelokte professor, die in zijn vroegere omgeving geen toepassing
voor zijn idealen scheen te hebben kunnen vinden, meer of minder mislukte genieen,
vrouwelijke zoekende zielen, uitheemsche zwervers, niet afkeerig van een
gemeenschappelijk geldbuiltje, eenige Friesche boeren met veel kinderen en
hardwerkende vrouwen, en wie weet wie niet al meer. Deze ondernemende
wereldhervormers gaven ook in hun uiterlijk blijk van hun nieuwe levensopvatting
door met conventie te breken. Zij liepen op bloote voeten en zonder hoed (de
kindertjes, bijna geheel naakt) en droegen zonderlinge slobberige kleeren. Door een
waarschijnlijk wat armelijk vegetarisme en kou zagen de meesten er hol, hongerig
en verkleumd uit.
De oorspronkelijke Laarder bevolking heeft de eigenaardigheid niet gauw iets
vreemd te vinden. Zoo hadden zij zich zonder moeite aangepast aan de gemakkelijke
manieren der schilders, en verwonderden zich ook nu met over de Blaricummer
broeders en zusters.
Deze algeheele afwezigheid van bemoeizucht en hekelarij heeft misschien evenveel
als de nabijheid van Amsterdam er toe bijgebracht om de twee liefelijke dorpen tot
een afzetgebied te maken van allerlei wonderlijke en buitennissige elementen. Als
paddestoelen verrezen planken hutten, en groote en kleine huizen uit den grond. De
wijde akkers werden er mee bezaaid; de dampige, rustig-langlijnige horizonten er
door verbroken; de intieme droomverloren zandweggetjes buiten het dorp leidden
nu langs meer of minder smakelooze woningen;
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vele fluister-ruischende koelomvademende denneboschjes verdwenen, en het ruime
heidevlak, dat door zijn stralend wazige onafzienbaarheid zulk een genot voor de
oogen was geweest, werd verbrokkeld.
En de meeste dier hutten, huizen en huisjes borgen een roman: gescheiden vrouwen,
paartjes, losjes door vrije huwelijken gebonden, philantropische dames, die
verwaarloosde kinderen, gevallen vrouwen, van den vilder geredde oude paarden,
en verdwaalde honden opnamen, en op weinig zich bij de werkelijkheid aanpassende
wijze opkweekten; maatschappelijke schipbreukelingen, die hier een tijdje op de pof
leefden en weer met den Noorderzon verdwenen, dichters, schrijvers, schilders,
musici, Amerikaansche en andere millionairs, nieuwlichters en theosophen, voor
allen scheen deze streek een bijzondere aantrekkelijkheid te hebben.
Door al dat vreemde volk waren de Larensche meisjes er toe gekomen te gaan
dienen, en zoo moest ook Gijbertje er op uit, zoodra het volgende meisje groot genoeg
was om de petroleum rond te brengen.
Zij trof het overal nog al goed, en hoe zij ook met haar teer onuitgegroeid
lichaampje sjouwen moest, zij kwam nooit met klachten thuis. Zij nam dan ook met
haar lieve gezicht en groote gewilligheid ieder voor zich in, en maar eens ging zij
met ongenoegen ergens vandaan.
Zij was toen bij een jonge zenuwzieke mevrouw, bij wie geen meisje het lang kon
uithouden. Maar Gijbertje trok zich van de lastige buien en plagerijtjes van haar
Mevrouw niet veel aan; door haar volkomen argeloosheid en onverstoorbaar goed
humeur merkte zij het meeste niet eens, en liet zich zonder ooit tegen te spreken, ten
onrechte bevitten, en van het kastje naar den muur sturen.
Maar eens zei Mevrouw tegen haar:
- ‘Gijbertje, denk er aan, dat je morgen heel vroeg komt, want morgen moet je
wasschen.’
- ‘Morgen mag ik niet wasschen, Mevrouw,’ zei Gijbertje heel beleefd, ‘,morgen
is het Driekoningen.’
- ‘Driekoningen!? Driekoningen!?’ voer Mevrouw uit, ‘wat kan mij dat schelen?’
Even vloog haar iets door 't hoofd van een boon en tracteeren, maar zij wist niet recht
wat, en kon ook die drie koningen niet zoo gauw plaatsen. Hierdoor nog nijdiger
geworden schreeuwde zij woedend:
- ‘En al waren 't er acht, jij zal wasschen!’
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- ‘Ik zal toch van moeder nijt magge,’ antwoordde Gijbertje zacht, ‘maar ik zal 't
vrage.’
- ‘Je weet wat ik gezegd heb,’ gilde Mevrouw haar nog na, ‘al waren 't er acht!’
Toen Gijbertje thuiskwam, vertelde ze 't aan haar moeder.
- ‘Ik mot morgen wasschen, moeder, al was 't Achtkoningen heeft Mevrouw
gezeid.’
Driek werd rood van kwaadheid.
- ‘Zoo het ze dat e-zeit? Is me dat 'n Christenmensch? Zal ik jou dan es wat zegge?
Je gaet er in 't geheel niet meer na toe. Ik het toch al meer gehoord dan me lief was
van die Mevrouw.’
Zij kleedde zich meteen aan, en ging heet van den rooster zeggen, dat Gijbertje
niet meer terugkwam.
***
Alsof al het nieuwe, dat alle intimiteit en landelijkheid van het oude Laren verstoord
had, nog niet genoeg was, hadden er zich ook nog twee Vereenigingen gevormd tot
bevordering van vreemdelingenverkeer. Die twee Vereenigingen trachtten voortdurend
elkander den loef af te steken in het maken van de meest lokkende plannen, en zoo
kwam de eene op het grootsche denkbeeld gedurende het zomerseizoen een
zeventiende-eeuwsche Gooische markt te stichten.
Dat zou trekken! van heinde en ver zou men komen om er zich te vermaken, en
de drommen stedelingen, die nu 's zomers in Laren geen hoekje meer onbezet lieten,
waren al een waarborg voor succes.
Alras verrezen rondom een ruime dorre driest kleine coulissenachtige huisjes, van
voren van papier maché, en op zij van linnen en zeildoek, die verhuurd werden voor
winkeltjes, melkhuizen, restaurants en voor wat men maar wilde.
Het plan bleek eenigszins te grootscheeps opgezet te zijn, er deden zich tenminste
niet genoeg liefhebbers op om den wijden kring overal te doen aansluiten; zoo bleef
er hier en daar een hiaat, en zag men de bij ieder tochtje bibberende en deinende
zijkanten der huisjes. Ook de linnen steenen muurtjes bij den ingang van het terrein,
die het gedrang moesten weerhouden, bliezen bij ieder zephijrtje op, en schenen
soms speelsch de lucht in te willen gaan, hetgeen de illusie al dadelijk eenigszins
verstoorde. In den versten hoek van de markt, ingeklemd tusschen twee winkeltjes,
had de geniale ontwerper een boerderijtje gezet, zoo klein, dat de koe in de stal er
ternauwernood als een kalf in zijn mesthok
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kon staan; het stomme dier leek er wel afkomstig te zijn uit het land van Gargantua.
Het woonhuis op dezelfde schaal bestond, zooals de huisjes uit een
speelgoed-arke-Noach's, alleen van buiten, en er vlak voor waren vier keurige
miniatuurkorenschoofjes geplaatst.
De Amsterdamsche kleine burgerij uit muffige triestige winkelachterkamers en
kale nuchtere bovenhuizen, die weer als een dichte zwerm musschen voor den
vacantietijd op Laren neergestreken was, vond het een: ‘bijillllderig boerderijtje! zau
kuirig netjes, vijilll aardiger om te zien dan die graute ouwe boerderijen in 't dorp!’
Ook door de bewoners van Laren werd de markt met welgevallen aanvaard. Een
rijk heertje, dat in Laren al fuivend privatiseerde, stak zijn treurige kuitjes in
zwartzijden kousen, doschte zich in een zwartfluweel zeventiendeneeuwsch pak uit,
nam met animo den rol van burgemeester van het marktplein op zich, en ontving
plechtig op den openingsdag van de overige autoriteiten de sleutels van het stadhuis,
waarbij veel treffend gespeecht werd. Eenige Laarder schoonen, gezeten op gedweee
slepersknollen, in geplette katoenfluweelen hard roode-en blauwe rijmantels, gaven
als jolige, aan lager wal geraakte edelvrouwen luister aan den feestelijken
openingsstoet, en de deftige koster der Protestantsche kerk en andere eerzame burgers
van Laren hadden zich zonder bedenken in hellebardiersdracht laten steken om aan
den ingang te staan, en het plein te bewaken.
Midden op de markt stond een muziektent, waar roodneuzige blazers in
meniegekleurde wambuizen, slappe grijze hoeden en pofbroeken onvermoeid
schetterden. En alsof dat nog niet genoeg was, begon, zoodra de blazers op adem
moesten komen, een groot straatorgel naast de tent zijn zwaar dreunende tonen uit
te galmen, een ware beproeving voor hen, die in de buurt van het marktplein woonden,
wier arme hersens dien zomer als 't ware beraspt, bekrast en door elkander gerameid
werden.
Driek, altijd er op uit om wat extra's te verdienen, huurde ook een winkeltje op de
markt. Zij handelde daar in fruit, dat zij smakelijk op haar pothuis uitstalde. Het
vlotte niet met den verkoop, maar zij had geen spijt van haar onderneming, want met
die vroolijke muziek, de onuitputtelijke buurpraatjes, en het kijken naar het publiek
vermaakte zij zich best.
Een spiritist had het huisje naast haar gehuurd. Signor Giovanni, zooals zijn
artistennaam luidde, maakte goede zaken.

Groot Nederland. Jaargang 16

411
Het stond den geheelen dag niet stil bij hem, en zoo als hij even niemand had, kwam
hij buiten en riep:
- ‘Komt! komt! heeren en dames, hoort allemaal’ Ik zal U de toekomst voorspellen,
en U alles vertellen van uw verleden, en dan zult U zien, dat voor mij niets verborgen
is. Komt, komt, ik voorspel U de toekomst.’
Het uiterlijk van den kleinen man hielp mee om zijn lokkende woorden kracht bij
te zetten, hij hoefde dus nooit lang te roepen, voordat weer een paar giggelende
juffrouwen, verlegen achteruitglurend of men ook naar hen keek, met hem mee
gingen in zijn huisje.
Signor Giovanni was een kleine, sierlijke man, heel tenger. Zijn gelaat was smal
en wit, zijn oogen groot zwart en rollend, en buitensporig veel zwart golvend haar,
in het midden gescheiden, stond naar beide kanten wijd uit, terwijl zware zwarte
wenkbrauwen de bleekheid van zijn gezicht des te scherper deden uitkomen. Met
dat al had hij toch niets sinisters, want met zijn rollende oogen keek hij jolig en
ondeugend, en zijn mond, die hagelwitte tanden liet zien, was gul en tot lachen
geneigd. 's Middags kwam altijd zijn vrouw met een klein meisje van twee jaar,
keurig gekleed in een stijfgesteven geborduurd jurkje, dat als de rokjes eener danseres
van haar afstond. Zoo als Giovanni het kind zag komen, trippelde hij naar haar toe,
pakte haar onder de armpjes op, en walste met zijn smalle fijngeschoeide voeten
sierlijk en vlug in het rond, hetgeen het kleine meisje toeliet met een volkomen
onbewogen ernstig gezichtje zonder geluid te geven. Dan zette hij het kind weer
neer, en verdween er mee in zijn huisje, gevolgd door de jonge vrouw, die ook netjes
gekleed, maar met een strakke sombere uitdrukking op haar niet onknap gezicht, nog
geen woord gezegd had.
Adelaide, zooals Giovanni zijn vrouw genoemd had, omdat hij vond, dat zij ook
een bijzonderen naam moest hebben, hielp haar man bij zijn werk. Zij was medium,
en legde als het druk liep, ook kaart voor de menschen. Zij voelde zich ongelukkig,
omdat zij haar eersten man terwille van Giovanni verlaten had, en nu altijd vreesde,
dat er nog eens iets vreeselijks zou gebeuren. Zij maakte er geen geheim van, dat zij
met Giovanni niet getrouwd was, en nam al spoedig de goedhartige Driek in
vertrouwen.
Deze zag door alles, waar zij in Laren aan gewend was geraakt, niets bijzonders
in dien toestand, en ging vriendschappelijk met Adelaide om.
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De Giovanni's woonden in Amsterdam, waar zij nog een kleine baby hadden, voor
vie zij juist een nieuw meisje zochten.
Adelaide vroeg aan Driek, of zij ook iemand voor haar wist, en toen deze van een
goed weekloon hoorde, bood zij dadelijk Gijbertje aan.
Gijbertje was opgetogen. Naar Amsterdam! met den trein, dat was nog heel wat
anders dan de hobbelende geit!
Toen dus het weer guur werd en er minder publiek kwam, gingen de Giovanni's
terug naar Amsterdam en trok Gijbertje mee.
Eenige dagen voor haar vertrek vroeg zij aan Driek.
- ‘'t Is toch wel vast, dat me beschermengel meegaet na Amsterdam, nijt moeder?’
Driek was een blij-geloovige vrouw, die zich op aarde en vol vertrouwen vooruit-al
ook in den hemel geheel thuis voelde, maar zij dacht dat de pastoor van die
beschermengelen aan de kinderen alleen maar vertelde om ze zoet en gerust te houden.
Toch antwoordde ze zonder bedenken:
- ‘Da's wel vast hoor! Die gaet overal mee, al most je op een schip. Je het er toch
geen arg in om alleen mee te gaen?’
- ‘Wel neen ik! waar mot ik arg in hebbe, as me beschermengel meegaet?’
De Giovanni's woonden toen aan het begin van den Achterburgwal, op het dufste
benepenste stilste gedeelte van dat duffe, benepen stille grachtje. Zij hadden er een
smal somber onderhuis: een kleine zijkamer met alkoof, daarachter een donkere holle
binnenkamer en een keukentje half onder den grond.
De familie verhuisde heel dikwijls, want zoodra het met den toeloop van het publiek
eenigszins begon te luwen, trokken zij naar een ander stadsgedeelte, dan werd er
flink onder een nieuw gekozen naam geadverteerd, en stroomde het weldra weer toe.
Zij hielden er daarom alleen de allernoodigste inboedel op na. In zij- en binnenkamer
stond niet anders dan een tafel in het midden met een rood en zwart gebloemd
tafelkleed, nog al wat stoelen tegen de muren, en een paar kleme ronde tafeltjes voor
den tafeldans. Al het huisraad en de kleeren vonden plaats in de wandkasten, en voor
den smallen penantspiegel tusschen de ramen van de binnenkamer, die op een
vlak-bije vuile hooge muur uitzagen en nooit anders dan schemerlicht gaven, moest
ieder maar z'n toilet maken. De zijkamer had maar één raam, waarvoor grofgebloemde
vitrages en bruin-rood katoenen overgordijnen hingen; op den donker geschilderden
vloer lag een rood en zwart gestreept
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karpet. De holle achterkamer had niet anders dan geelkatoenen rolgordijnen, en de
afgeloopen geschilderde vloer vertoonde zich in al z'n schunnigheid. De omgeving
der Giovanni's zou dus moeilijk kaler en nuchterder kunnen zijn, maar dat scheen
noch henzelf, noch hun clientele neer te halen uit de phantastische bovennatuurlijke
wereld, waarin zij leefden.
De heele familie sliep in de alkoof: meneer en mevrouw in een groot ledikant, en
de kinderen in twee kleine. In het gangetje er tusschen werd 's avonds een matras
voor Gijbertje neergelegd. Zij mocht deze ook, als zij dat liever wilde, in de zijkamer
neerleggen, maar zij was niet gewend 's nachts alleen te zijn, en kroop liever bij de
anderen.
De Giovanni's geloofden zelf vast aan de geesten, die zij opriepen, maar maakten
er tegenover het publiek hun broodwinning van. Daar zag hij geen been in, en als hij
weer flink wat opgestreken had, verkneukelde hij zich z'n handen wrijvend en zei:
- ‘Nou! die heb ik weer eens heerlijk beet gehad.’
's Morgens na het ontbijt maakte hij geregeld eerst een wandelingetje naar een
tapperij in de lange Niezel, en bleef daar plakken tot tegen elf uur, als de eerste
klanten begonnen te komen. Dan was hij langzamerhand, zonder ooit dronken te
zijn, in een lichtbewogen toestand geraakt, hetgeen hij noodig had om met succes te
kunnen werken. Dan zag hij de werkelijkheid minder nuchter, had meer fantasie en
flair, en wist beter door listige uitroepen en vragen zijn klanten gegevens uit hun
verleden te ontlokken, zonder dat zij het zelf merkten. Hij had ook verschillende
vaste patienten, zenuwzieke juffers, die tweemaal in de week kwamen, en wie hij
eerst poeiers gaf. Dan voelden zij zich dadelijk beter, en in staat met de geesten te
verkeeren.
Het liep bijna alle dagen druk, en zelfs menigmaal moest Adelaide helpen: dan
werd er in zij- en achterkamer gewerkt.
's Avonds was Giovanni altijd in een zeer overspannen toestand, en dan gingen
hij en Adelaide ernstig voor henzelf aan 't werk.
Zij deden dit bij voorkeur in de holle achterkamer, omdat zij zich altijd verbeeldden
daar eerder contact met den geesten te krijgen. Gijbertje moest dan een tafeltje uit
de zijkamer halen, want Giovanni durfde dat in het donker niet te doen. Het tafeltje
wees eerst door kloppen uit wie van beiden dien avond het medium zou zijn, hetgeen
meestal Adelaide trof. Dan kreeg zij een blad papier voor zich en een potlood in de
hand, staarde met achterovergebogen hoofd en halfgesloten oogen, waarvan alleen
het wit te zien kwam, voor zich uit, en
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dan lieten de geesten zich zelden lang nooden, en vloog haar hand met krampachtige
rukken over het papier.
Giovanni raakte dan hoe langer hoe meer van streek, en was op 't laatst zoo bang,
dat Gijbertje in de lange Niezel nog een borrel voor hem moest halen, voor hij naar
bed durfde. Zelf zou hij zich dan voor geen geld meer op straat hebben gewaagd.
Adelaide was altijd terneergeslagen en treurig gestemd. Zij leefde in voortdurende
angst voor vreeselijke dingen, die zouden gebeuren. Heel dikwijls werden daarover
's avonds de geesten geraadpleegd, en dan ging het 's nachts in het groote ledikant
rumoerig toe. Dan huilde Adelaide en verweet Giovanni, dat hij haar ongelukkig had
gemaakt Hij trachtte haar eerst te troosten, maar werd langzamerhand boos, en dan
waren de poppen aan 't dansen, en duurde het geruimen tijd voor het wonderlijke
paar van vermoeienis bedaarde en in slaap viel.
Het was verwonderlijk zooals alles wat Gijbertje voortdurend over die geesten te
hooren kreeg langs haar afgleed. Zij was er toch heel veel bij, 's avonds altijd. Maar
alles had evengoed in het Grieksch gesproken kunnen worden, het maakte niet den
minsten indruk op haar. In haar voorstellingsvermogen vond het begrip ‘geest’ geen
plaats. De engelen stelde zij zich voor net als menschen, alleen veel mooier, met
witte of gouden vleugels, en zwevend in plaats van loopend, zooals zij op de bid- en
communieplaatjes voorkwamen. En de gestorven menschen wandelden in den hemel
rond in hun beste Paaschpakken, allemaal vroolijk, vriendelijk en gezond. Sommigen
zaten aan de voeten van moeder Maria, en de lieve Heer Jezus was er ook, en maakte
nu en dan een praatje met hen. En hij zag er niet meer zoo treurig en bleek uit als op
de kruisen en kruisjes, maar ook gezond en blij. Den hemelschen Vader stelde zij
zich altijd voor zwevend op zijn buik met uitgestrekte armen en bloote beenen in de
lucht, want die moest overal kijken en had het vreeselijk druk.
Giovanni vroeg dikwijls aan Gijbertje, of hij den geest van haar eerste moeder
niet eens voor haar oproepen zou, maar dan antwoordde zij altijd:
- ‘Wel neen! wat mot ik met d'r? ik ken d'r geen eens! Ik bin met de moeder die
ik het best tevree!’
- ‘Nou ja,’ zei Giovanni dan, ‘maar 't is toch je eigen moeder niet, 't is maar je
tweede.’
En Gijbertje weer:
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- ‘En al was 't me vierde, as ik maar 'n moeder het, aan één he 'k genogt!’
Het meisje had dus van die spookachtige atmosfeer en al dat raregedoe in 't geheel
geen last Zij vond, dat zij bij ‘malle minse’ was, maar voor haar waren zij vriendelijk,
en ze kreeg best eten. Alle dagen groote plakken vleesch, heerlijke boterhammen
met worst en kaas, en zooveel groente en lekkere ‘doop’ op haar aardappelen, als zij
maar lustte.
Ook 's nachts sliep zij meestal door het spektakel heen, maar eens liep het toch
spaak. De geesten hadden op een avond den datum aangekondigd, waarop de eerste
man van Adelaide komen zou, en er bij gezegd, dat er dan een moord zou gebeuren.
Giovanni en z'n vrouw zaten verstijfd van angst, en Gijbertje werd dadelijk
uitgestuurd om in de lange Niezel een extra stevigen borrel te halen, waarvan dezen
keer Adelaide ook wat nam. Toen gingen zij rillend en doodstil naar bed.
Midden in den nacht werd Gijbertje wakker door geschreeuw en getier in het
groote ledikant. Zij sprong verschrikt op en keek wat er aan de hand was. Het
flakkerende nachtpitje verlichtte een zonderling tooneel. Giovanni zat overeind. Zijn
verwarde lange zwarte haren hingen als een ragebol om zijn kop; hij leek
‘Struwelpeter’ wel. Wijdgeopend gloeiden zijn groote donkere oogen door de slierten
heen, en zijn magere wangen waren wasbleek en glommen van zweet Adelaide gooide
zich, toen zij Gijbertje zag, met een woesten ruk om en smoorde haar gegil in het
kussen.
Maar dadelijk beurde zij haar hoofd weer op en krijschte:
- ‘Hij heeft me ongelukkig gemaakt. Uit mezelf zou ik nooit met hem mee hebben
durven gaan!! En nou zal ik vermoord worden en de kinderen ook! O God, wat moet
ik beginnen?’
Heesch hijgde Giovanni:
- ‘Je weet heel goed, dat de geest van Garibaldi ons gezegd had, dat we samen
weg moesten loopen, als die 't niet zelf gezeid had, had ik 't ook niet gedaan.’
- ‘Garibaldi! Garibaldi! wat weet ik van Garibaldi!? 't Kan wel een inbreker of
een moordenaar zijn geweest. Je hebt me maar wat wijs gemaakt, en nou ben ik
ongelukkig! O God! O God! O God!’
Kreunend zakte Adelaide weer voorover in de kussens, en even was er stilte.
Gijbertje had er vol verbazing met een ernstig gezicht bij gestaan, toen zei zij
bedaard:
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- ‘Zal ik jelui is wat zegge, meneer Jovanni en Mevrouw Addeli? Ik zou met al die
armoei wachte tot die kwaje kerel d'r is. Misschien komp ie geen eens, en heb jelui
alles verloren 'edaen. As ie d'r is, is 't nog tijd genogt, en nou is het dubbel En je het
't zelf maor opgeschreve d'r is geen mins geweest, die 't 'ezeid het, schrijf dan marge
es, dat ie nijt komp!’
Misschien was het opgewonden echtpaar uitgeput van het razen, misschien maakte
ook de nuchtere opmerking van Gijbertje eenigen indruk, Giovanni ging ten minste
weer liggen, Adelaide keerde zich om, en het bleef verder stil in het groote ledikant.
Toen Gijbertje vier weken in Amsterdam was, zat zij op een Zondagmiddag in de
zijkamer voor het raam. Zij had het kleine ziekelijke jongetje, dat nog geen jaar oud
was, op schoot, en het kleine meisje leunde, aan haar voeten op den grond zittend,
vertrouwelijk tegen haar aan.
Gijbertje zong liedjes voor hen, en met zijn groote donkere oogen keek het jongetje
haar ernstig aan. Nu sloeg zij eens een blik uit het raam, op de doodstille gracht, en
zag daar tot haar groote blijdschap haar vader en moeder staan, die met lachende
gezichten naar haar keken. Zij legde gauw het kindje voorzichtig op den grond en
liet haar ouders binnen, waarna zij weer op haar plaatsje ging zitten, het kleintje
moederlijk in haar armen.
- ‘Ben jij met de kijer alleen thuis?’ vroeg Driek.
- ‘Ja, moeder, meheer Jovanni en mevrouw Addeli binne uit, en ik pas op Veroneka
en Garebalde.’
- ‘En wanneer ga jij dan uit?’ vroeg moeder verder.
- ‘Ik?’ zei Gijbertje nadenkend, alsof het haar nu pas opviel, ‘ik ga nooit uit, alleen
's avonds naar de lange Niezel in de kroeg drank halen voor meheer, en ook overdag
as 't regent, want hij maakt z'n mooie schoenen niet graag nat.’
- ‘Dus je bent in die vier weken anders in 't geheel niet uit 'eweest?’ zei Driek
verontwaardigd, ‘heb je aldoor in dit donkere benauwde huis gezeten?’
- ‘Ja moeder, maar ik het er geen eens arg in gehad. Meneer en Mevrouw binne
goed voor me en ik krijg best ete. En de kijer zijn zoo aan me gewend, Garebalde
steekt z'n armpjes na me uit zoo as ie me ziet, en Veroneka kruipt altijd bij mij.’
- ‘Nou ik kan 't toch nijt goed vijnde, hoor, 't is een schandaal. Heb je niks van
Amsterdam gezien in al die tijd?’
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- ‘Wat mo 'k van Amsterdam zien? Meheer zeit dat 't overal net is as hier. En dan
wijst ie me die damesse daar aan de overkant, die daar aan 't raam zitte, met die bloote
halze en rooie en geele satijne bloese, en dan zeit ie wat ze doene, zukke rare praot,
ik weet gedurig nijt wat ie toch zeit. En hij wil maar al, dat 'k een vrijer het, hij zeit
dat 't hoog tijd is.’
Driek en Dirk keken elkaar bedenkelijk aan.
- ‘Wil ik je es wat zegge?’ zei Driek, ‘je gaet hier vandaan! Ik wil nijt dat je hier
blijft. 't Beste is dat je meteen maar meegaat.’
- ‘O, moeder, dat kan nijt! Mevrouw Addeli het zoo'n armoei, en ik kan toch de
kijer nijt alleen laten, ik weet in 't geheel niet hoe laat ze thuis komme.’
- ‘Nou goed, blijf dan deze week nog, maar as je Zaterdagavond niet thuis bent
kom ik je hale.’
En daarna gingen Driek en Dirk weer heen.
Gijbertje zat diep in gedachten. Nu zij haar vader en moeder gezien had, doemde
de ruime zonnige hei voor haar op, en zag zij in eens hoe triestig de gracht was, alles
van steen en dat vuile water, en geen kip en geen kat en geen Sam en geen Jan! Maar
Mevrouw Addeli zou 't zeker heel naar vinden als zij wegging, en zij had zich aan
Garibaldi en Veronika gehecht.
Zij had wel gelijk, Adelaide stond verslagen toen zij het vertelde. Nog nooit had
Adelaide zulk een meisje gehad, ze waren altijd bang en bleven nooit langer dan een
week, moest nu die ellende weer beginnen? Ze huilde, en Giovanni deed ook een
goed woordje, maar Gijbertje kon niet anders dan zeggen:
- ‘Moeder wil nijt da 'k hier blijf, ik kan d'r niks an doen, ik het niks geen hekel
aan jullie, ik zou best wille blijve, jelui zijn goed genogt voor me geweest, maar op
de hei het een mins wel meer schik.’
Adelaide stopte het geld van Gijbertje weg, ze dacht dan kan ze niet gaan. Het
meisje deed maar, of ze 't niet merkte, ze wist toch dat haar moeder zou komen, als
zij Zaterdag niet thuis kwam.
En zoo gebeurde het ook. Driek bleef onverbiddelijk, zelfs het aanbod van een
verdubbeld weekloon deed haar niet wijfelen. Gijbertje moest haar pakje maken,
kreeg haar geld terug, en nam een teeder afscheid van Garibaldi en Veronika.
Giovanni en Adelaide keken haar van af de stoep treurig na, en een paar uur later
was Gijbertje weer op haar zonnige hei.
***
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Gijbertje vond nu in Laren een goeden dienst, waar zij verscheidene jaren bleef. Zij
groeide flink op, en hoewel niet groot van stuk, zag zij er krachtig en bloeiend uit.
Haar stralende grijze oogen keken nog even argeloos en vriendelijk de wereld in, en
haar weelderig donkerblond haar lag in een zwaren vlecht om haar welgevormd
hoofd.
Jan was aan zijn voornemen trouw gebleven, en had het stroopen tot vast werk
gemaakt Van September tot April ging hij er dag en nacht op uit, en had zulk een
meesterschap in het vak bereikt, dat er in 't heele land geen strooper te vinden was
als hij. Het voortdurende leven in de buitenlucht en de goede kost, die hij zich
verschaffen kon, hadden hem sterk gemaakt als een paard; daarbij was hij lenig als
een kat, en zoo roekeloos, brutaal en onverschrokken, dat hij nergens voor stond.
Geen muur was hem te hoog, geen heg te dicht, geen sloot te breed: hij kon overal
over of doorheen, of onderdoor, en nooit hield hem de gedachte terug - hoe kom ik
er weer uit Als hij er op uitging, bleef hij gewoonlijk vier tot zes weken weg, en trok dan door
het heele land. Hij wist overal den weg, kende alle landgoederen, herinnerde zich
altijd, hoe hij overal het best in kon komen, onthield alle minder dichte plekken in
heggen, alle losse steenen in muren, de best doorwaadbare gedeelten van grachten,
sloten en beken, en de gezindheid en gewoonten der jachtopzieners. Bij dezen was
hij bekend als de bonte hond en voor een groot deel gevreesd, want zij zagen hem
in zijn jeugdigen overmoed en dolle roekeloosheid er best voor aan zich woedend te
zullen verweren en misschien zelfs op hen te schieten, of met zijn mes te steken, en
hun leven was hun dan toch te lief om het in de waagschaal te stellen voor de hazen
en konijnen hunner heeren en meesters. Anderen namen hun taak plichtmatiger op,
en trachtten met alle macht Jan te pakken te krijgen. Door hen liep hij vele
bekeuringen op en vonnissen om dagen, weken, zelfs maanden te zitten. Dan ging
hij gelaten de gevangenis in, plakte zakjes en hunkerde naar zijn heerlijk leven in
velden en bosschen.
Met Gijbertje verkeerde hij nu als haar vrijer. De meisjes en jongens in Laren
plegen daartoe de permissie hunner ouders niet te vragen, zij loopen met elkander
zoo jong en zooveel als zij willen, en de ouders bemoeien er zich meestal niet mee.
Maar Driek was over die verkeering lang niet tevreden. Zij vond het vooruitzicht
van een schoonzoon, die telkens in de kast zat, verschrikkelijk, en zag ook voor
Gijbertje de toekomst donker in. Als zij Jan maar te pakken kon krijgen, verweet zij
hem zijn levenswijze en ver-
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bood hem met Gijbertje te loopen. Maar hij liet zich nooit uit het veld slaan en bleef
altijd even zeker van zijn zaak.
- ‘Kom moeder Driek,’ zooals hij haar altijd noemde, zei hij dan vroolijk, ‘maak
nou geen verloren drukte Gijp en ik zijn voor elkander bestemd, dat weet je even
goed as ik, en geen mins krijgt ons van mekaar. En geef 't ook maar op om me van
't stroopen af te brengen, dat laat ik toch nijt. En ik kan er ook geen kwaad in vijnden.
Vroeger wist ik zoo vlak nijt te zeggen waarumme nijt, maar nou weet ik 't goed. De
knijne en haze binnen even goed van mij as van ieder ander. Ik het er nog nooit een
gezien met een adressie an ze poot vóór ie geschoten was, ik neem alleen wat me
toekomt. An de kast he 'k ook scheit, maar 't is geen schaande as ik er zit; 't is wel 'n
schandaal dat ze me d'r in stoppe voor stroope. En vraag is an de boere, hoe die er
over denken. Er mag er een enkele zijn, die kruipt voor de heere, maar bij bijna
allemaal bin ik heelemaal eigen. Ze zien me wat graag komme, want ze wete best,
dat ik in hun voordeel werk. Dan hebben ze zich kapot gezwete om hun land te
bebouwen, en dan zie je koolraap- en knollevelden waar die krenge van knijnen geen
blaadje meer op 'elaete hebbe, ze vrete alles glad af, of 't af' ebrand is. En vlak bij
hun huizen, vrete ze de sla en de kool op, en dan magge de boere die dieve nog niet
eens doodschiete, ze motte ze late loope voor 't plezier van de heere, aars binne d'r
nijt genogt as die komme. Alles wat ik wegschiet is dus winst voor de boere en ik
doe 't op een veul minder stomme manier as die luiwammese van heere. Ik wil nijt
zegge, dat er nijt bij binne, die er tenminste 't loopen voor over hebben, maar dikwijls
gaan ze op d'r gemak zitte met een geweer in d'rlui poote en late 't wild voor ze
opdrijve, en as 't dan in hoope onder schot komp, piefpaffen ze en raken wel wat. Ik
zou me schaame om 't zoo te doen, is dat mannewerk? Nee, moeder Driek, je kan
mij niet wijs make, da 'k verkeerd doe, en ik beur veul geld. As die lamme bekeuringen
d'r nijt waren, was ik al rijk, maar dat kult me altijd weer. Maar nou ga ik toch spare
voor een bed en een kassie, en jelui motte ook wat doen. Gijp het altijd alles wat ze
verdiende trouw overgegeve, dus da 's nou je plicht. En as we dan een paar spulletjes
hebbe, gaan we trouwe, nijt Gijp? veul hewwe nijt noodig.’
Tegen die redenaties kon Driek met op. 't Leek allemaal waar, maar goed kon ze
't toch niet vinden. Als Jan dan weg was, zei ze tegen Gijbertje:
- ‘Kijnd, ik begrijp nijt hoe je 't andurft. Wat mot je as Jan in de
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kast zit? Dan hei je geen droog brood en ik vijnd 't wel schaande.’
En Gijbertje.
- ‘Ik wou ook liever dat Jan werkte, maar wat kan ik er an doen? Hij kan 't stroope
nijt laete, en ik zal nooit zin in een aare jong hebbe. Ik bin al me leve mit Jan geweest.
We komme zoo sekuur samen terecht as twee vogeltjes in een nessie.’
(Wo r d t v e r v o l g d .)
WALLY MOES.
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De geesteshouding der verdraagzaamheid.
I.
De titel zal den inhoud van dit opstel slecht blijken uit te drukken. Ik zoek vergeefs
naar een anderen titel, naar een ander woord...
Verdraagzaamheid... het woord wekt wrevel! Het roept een wereld op van brave
zondaren, die de landerige wijsheid betrachten elkaar te verdragen, te ‘dragen’: we
zitten nu eenmaal in 't zelfde wrakke schuitje opgepakt en moeten wel mee varen
langs het saaie kanaal dat van de Geboorte voert naar den Dood en dat ten onrechte
‘Leven’ heet: verzoeke niet te kibbelen!
Niet een lijdzaamheid, maar een actieve houding wensch ik aan te duiden met 't
woord verdraagzaamheid. De ontstentenis van 't juiste woord bewijst mij dat het
begrip zelf zich gewijzigd heeft. Vandaar dat ik mij gedrongen voelde dit begrip te
overdenken.
Toch blijf ik mij voelen als een, die zich te verontschuldigen of althans te verweren
heeft. Want thans en steeds ontstaat verdraagzaamheid veelal uit een te kort aan
liefde, evenals de gemoeds-verharding der wrokkende on-verdraagzaamheid ontstaat
uit een gemis aan kracht tot haten. Wrok is de haat der levenloozen. Maar liefdelooze
verdraagzaamheid is een erger kwaad dan haat en wrok tezamen. De haat toch is
geniaal en overtuigd; en de wrokkende onverdraagzaamheid, hoewel anti-geniaal,
is althans overtuigd: zij is de bleeke, starre stedehoudster van den daemonischen
haat; zij is stipt en ijverig; zij kent de wet en weet die toe te passen met een
mechanische nauwgezetheid. Maar liefdelooze, passieve verdraagzaamheid is niets.
Zalvend hoort men de verdraagzaamheid roemen als de schoonste deugd van den
nieuwen tijd. Zij schijnt het kern-begrip van alle deugden te zijn geworden. Zij is de
kardinale deugd van den symbolischen vertegenwoordiger der moderne maatschappij,
van den fatsoenlijken, verstandigen, liberalen, correcten mijnheer, die in de oude
Grieken het ‘maatvolle’ zoo waardeert en in de Middeleeuwers het ‘stand-besef’ en
in de Renaissancisten den ‘gezonden levens-zin’, hoewel hij zich hun aller meerdere
weet doordat hij ten eerste niets
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overdrijft en ten tweede al deze eigenschappen vereenigt hij, de synthese der eeuwen.
Twintig eeuwen schiepen het Liberalisme Het Liberalisme is verdraagzaamheid;
verdraagzaamheid de zeven-éénheid der deugd
Deze deugd dan past 't liberalisme toe volgens de heils-leer der natuur-wetenschap.
Verdraagzaam zijn we voor leugen, zelfzucht en onrecht, omdat we ons de materieele
oorzakelijkheid dezer - ‘helaas onvermijdelijke’ - geestes-ziekten bezadigd verklaren.
‘Alles begrijpen is alles vergeven’, decreteerde het 18e-eeuwsch verstand. En
honderd jaar lang werd deze leus geprezen en aanbevolen als het kardinale artikel
uit 't boek der wijsheid, want honderd jaar lang werden wijsheid en braafheid
vereenzelvigd.
En waarlijk: thans begrijpen wij alles. Alles kunnen wij ons psychologisch en
physiologisch verklaren uit historische, sociale, economische omstandigheden. En
wanneer dit verstandelijk begrijpen het laatste sprankje gevoels-kracht gedoofd heeft,
dan heeten wij het liefde...
De rationalist is verdraagzaam tegenover de schuld; maar de moderne mensch eert
verdraagzaamheid omdat hij zich schuldig voelt. Hier dringen wij door tot de realiteit,
die geen eeuw en geen volk en geen beschaving ontkennen kan. Hoe zeker wij ook
het kwaad begrijpen als een negatie, een ziekte en niet als een beginsel, hoe zeker
wij er ook van zijn den ouden Duivel in 't archeologisch museum te hebben bijgezet,
toch blijft een duister besef van zedelijke verantwoordelijkheid in ons werken met
een niets-ontziende kracht. De strengste filosofie van stoffelijk of psychisch
levens-mechanisme, de meest consequente theorie der wils-gebondenheid stoot zich
te pletter tegen deze zekerheid onzer gevoels-ervaring. Geen wetenschap, geen
zelf-analyse, geen psychologie, maar uitsluitend het boetend schuld-besef verzoent
de schuld. En het ‘alles-begrijpen’, de voorzichtige aandacht voor de macht van
omgeving en van omstandigheden, van stoffelijke oorzakelijkheid, kan alleen de
verzachting brengen van het besef dat de niet-mechanische levens-beschouwing géén
consequentie duldt, dat het geloof in den vrijen wil nooit tot een vrije-wils-theorie
mag worden verhard. Maar wee, wie de wijsheid van dit milde betrekkelijks-besef
tot kardinale wijsheid verheft! Dan moet die wijsheid der ervaring tot scepsis der
rede verflauwen en voeren tot de ontkenning van 't goddelijk beginsel zelf, dat consequentie van alle consequenties - door ons, betrekkelijkheidswezens, niet gepeild
kan worden, niet gedacht,
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dat voor ònze logica, de ìn-consequentie blijven moet.1) - Verstandsverdraagzaamheid
leidt tot levens-dilettantisme.
Maar ik wilde niet over de eeuwige moraal handelen, maar over de nieuwe
geestes-houding der verdraagzaamheid. En ik vraag dan of de verdraagzaamheid niet
het energisch ideaal bestrijdt? Kan men hartstochtelijk verdraagzaam zijn? Kan een
mensch, die gelooft en dus wil, verdraagzaam zijn? Is de verdraagzame niet de
afwachtende? Is hij niet de mensch, die alle overtuigingen en ideeen als utopieen
ziet, die niet ‘ja’ zegt en niet ‘neen’, omdat 't dwaas is te oordeelen; of die - wat
amusanter is - zich bepaalt tot 't ‘neen’?
Is verdraagzaamheid niet gemoedelijkheid?
De gemoedelijkheid nu is alleen wat waard als masker; als het masker van de
geestelijke kracht. Dat Goethe en Socrates óók gemoedelijk konden zijn dit voelen
wij als eerbiedwaardig. Men vrage ons echter niet de gemoedelijkheid te eeren van
een hofjes-juffrouw uit Zierikzee. Wanneer de held óók gemoedelijk kan zijn, dan
voel ik mij verheugd; want ik zie dan dat mijn held volkomen mensch is en dat hij
bescheidenheid heeft. Maar de banaliteit zie ik nog liever on-gemoedelijk, dus helsch
van verveling, dan gemoedelijk, dat is zelftevreden in haar verveling.
Wij leven om gróót te leven. Niet allereerst brave menschen hebben we noodig,
doch groote, groot-voelende, groot-wagende menschen. Nooit is er gevaar werkelijke
grootheid te huldigen en dus te prediken, ook al zal 't dan soms een bandelooze
grootheid zijn, die we eeren; maar stellig is 't een gevaar heiligheid te prediken,
niettegenstaande ieder heilige een held blijkt en slechts zelden de held een heilige,
niettegenstaande heiligheid het einddoel blijft. Maar wie heiligheid predikt schept
braven, dat zijn schijn-heiligen. Heiligheid kan bewonderd worden, zooals men de
zon bewondert, maar gepredikt mocht heiligheid alleen door den heilige zelf: de
heilige echter preekt niet meer...
Heiligheid is geen wils-uiting; het wezen van den heilige ligt in zijn verlost-zijn
van den daemonischen wil: en velen, hoewel volstrekt geen heiligen, weten dit uit
innerlijke ervaring, want wel allen zijn we, een zeldzaam oogenblik, heilig geweest.
Wij spreken daarvan niet, want het oogenblik was broos en de herinnering aan dit
stralend oogenblik blijft

1) De discussies over vrijheid en gebondenheid van den wil zullen eeuwig vruchteloos blijven
de mensch is vrij zoowel als gebonden, vrij als Gods-manifestatie, gebonden als
natuurverschijnsel.
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ons het schoonst bezit van heel ons troebel leven. Indien wij ijverend spraken van
dit oogenblik, zou de herinnering zich verharden tot een begrip; en zoo ware ons het
oogenblik zelf vergeefs geweest en ten kwade.
Maar grootheid van leven is wils-leven. En de ontwikkeling der persoonlijkheid
heeft ons voor dit feit gesteld. dat niet langer het eenzijdigheids-type van den
Middeleeuwschen heilige het ideaal van menschelijkheid is, doch het kosmisch
alzijdigheids-type van den levens-heros, niet langer de religieuze asceet maar het
breed uitlevend genie, de Goethe-mensch, de mensch in wien het leven zich volkomen
uitbeeldt en die als laatste wijsheid, als het eindelijk vrede-doel van den menschelijken
levens-strijd, ten slotte dat vindt en dat verwezenlijkt, wat de Middeleeuwsche heilige
uitsluitend en door zijn eenzijdigheid verpersoonlijkte. In den hang naar mysticisme
der modernelingen is veel levens-impotentie, veel laffe levens-angst, veel van het
wraakzuchtig en kniezend reactionaire. Aljoscha, Dostoiewsky's heiligen-type, wordt
door zijn biecht-vader het klooster uit en het leven in gezonden.
Wij kunnen ons geen groot levend mensch denken, die niet ruim zou leven. Wel
zal hij telkens het verkeerde doen, want de levensstroom doorbruist hem zoo machtig,
dat hij zeker niet steeds zijn geest recht-op kan houden; maar hoe hebben wij hem
lief, zelfs in zijn verkeerdheden! Hoe bewonderen wij zijn openlijke
onvoorzichtigheid! Er is niets lafs in dien mensch, geen benauwdheid. Hij metselt
zich geen muurtjes van eigenwijsheid om dan zijn ommuurde ideeen-hof 't heelal te
wanen.
De heilige leefde 't leven der sublieme eenzijdigheid. voluit mensch kon hij niet
meer zijn. Maar zijn geluk, telkens weer, in felle opstuwingen van geest, veroverd,
of voortdurend, in de zacht ademende bezieling van zijn beschouwelijkheid, bewaard,
vergoedde hem dit gemis, omdat 't het eindelijke geluks-doel is van àlle leven. De
ruimlevende echter, de volwassen persoonlijkheid, beseft dat zulk geluk door ieder
gezocht wordt maar door niemand wilskrachtig mag worden bestreefd. Hij wil gansch
zijn menschelijkheid aanvaarden en wat hij haat, dat is de programmatische
eenzijdigheid van den niet-heilige, van den weter.
Hij is een man van wil en van geloof; maar zijn geloof is hem geen onbewegelijke
zelfverzekerdheid, doch een levens-macht, een bezieling, een licht der ziel,
onbegrensbaar, onbepaalbaar: het verlicht hem de uitgebreidheid der wereld.
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Hij ziet bevestigingen, hij ziet gradaties, hij ziet 't verband Niet zegt hij als de despoot
mijne meening is de waarheid heb mij lief of ik zal u verachten; noch als de scepticus
de eene meening is de andere waard: in den twijfel onthoud u... De mensch is hem
een kosmos, waarin alle levens-mogelijkheden en alle waarheden zijn vervat en tot
éénheid komen. En de schoonste mensch zal dan hij zijn, die de meeste mogelijkheden
tot een gaafste levens-eenheid samenvat. 't Is alles een groeien en een stroomen. Ook
het ideeen-leven groeit: geen begrip is volstrekt. Wat heden ten volle waar schijnt,
blijkt morgen gedééltelijk waar. slechts dit gedeelte was 't wezenlijke en positieve.
De rest blijft theorie.
Ook in den enkelen mensch groeit de waarheid voortdurend. Wie innerlijk niet
groeit, houdt op waar te zijn: hij wordt zijn eigen theorie, zijn eigen leugen. De
waarheid openbaart zich het klaarst, waar de vrijheid is.
Zooveel menschen, zooveel levens-vizies. Zooveel menschen, zooveel ideeen.
Wij hebben den strijd der ideeen lief. Die strijd schept 't volledige leven. Uit dien
ongewelddadigen strijd kristalliseert zich de monumentale ideeen-eenheid van het
geloof.
Want is niet elk scheppend bewustzijn een geloofskracht? De mensch schept in
zoover hij gelooft. Van goddelijke natuur, par force majeure, is de mensch een
verkondiger, een belijder.
Dit persoonlijk beleden geloof echter is de geheele waarheid niet, doch van de
waarheid een droombeeld. Ieder droomt zich zijn droom. Maar wat positief is in
ieder mensch, dat vormt van zijn geloof het wezen. Het leven berust op bevestigingen.
Elke persoonlijkheid is een idee zich uitbeeldend in het leven, een idee in wording:
laten er gróóte persoonlijkheden zijn, dus rijkdom en kracht van ideeen, opdat der
ideeen eeuwige Idee zich des te volkomener openbare.
Wij kunnen niet allen filosofen zijn. Hoe weinig oorspronkelijkscheppende filosofen
bracht de wereld ten slotte voort! De scheppende filosoof heeft 't filosofisch
betrekkelijkheids-besef overwonnen en de filosoof die aan dit betrekkelijkheids-besef
nog niet toe is, blijft der filosofen parodie. We kunnen niet filosofen zijn; maar we
kunnen persoonlijkheden zijn. levende filosofieen, filosofieen in wording. En ook
de meest systematisch denkende filosoof dankt zijn wijsheid aan de oorspronkelijke
openbaring zijner intuitieve persoonlijkheid. Wij kunnen dàt zijn, wat ook de beste
filosoof op zijn best is.

Groot Nederland. Jaargang 16

426
De wil, de geloofs-intuitie, is scheppend, de logica slechts regelend. En wie hierin
reden ziet tot ironiseerend ongeloof, heeft de filosofie miskend door haar te
overschatten Want ook filosofieen kunnen slechts hulpmiddelen zijn. De filosofie
moet ten slotte in het leven worden verwezenlijkt, zooals zij ook uit 't leven geboren
is
Het enkele denken is de theorie. Theorie wordt elke gedachte die zich zelve dient.
En wie in den mensch slechts de theorie van dien mensch ziet, wie in den Protestant
eerst den Protestant ziet of in den Socialist eerst den Socialist, die leeft niet zijn
hersens en niet met zijn ziel. Beoordeel niet een mensch naar zijn principes. De
mensch is belangrijker en grooter dan zijn principes. Eerst den mensch te zien, eerbied
te voelen voor den mensch dat blijft het grondbeginsel van alle wereldsche en
goddelijke wijsheid. En wie weet wat dit beduidt, heeft ook de zwaarte dezer
fundamenteele verplichting reeds ervaren.
Het kan zijn, dat vij, luisterend naar den pleit-bezorger van een leer, die wij als
dwaling voelen, toch worden ontroerd en innerlijk verrijkt. Want alles ten slotte komt
aan op het scheppingsvermogen van den intuitieven, genialen geest. Een zuivere
geest schept zelfs een troebele waarheid om tot een machtige waarheid. De doetrinaire
dogmaticus echter hoort slechts de leer en zet zich schrap.

II.
Het probleem der verdraagzaamheid is een religieus probleem. Want groot waren
de tijden van geloofs-wil, van overtuigings-éénheid en altijd klein de tijden van
dilettantische scepsis; maar naast de heilige boeken van wijsheid en de tempels en
de beelden, hebben de religies ook en steeds de pijnbanken, de brandstapels en de
slagvelden gesticht. Alle religies zijn fanatisch geweest.
Primitieve godsdienstzin vermenschelijkte mythisch de Godheid en
vernationaliseerde deze mythische mensch-goden. Krachtens hun nationalisme waren
de voor-Christelijke religies onzer beschaving fanatisch. Voor 't Heidendom bestond
er geen keus. Heidendom moest fanatisch zijn of sceptisch worden, fanatisch in zijn
tijd van mythisch nationalisme, sceptisch in zijn verstands-ontwikkeling. Het vreemde,
niet-nationale, moest in den tijd van het mythisch volks-bewustzijn met de kracht
der zelf-verdediging worden geweerd: de Godheid was een veldheer-god, een
volks-beschermer. De Goden der verschillende volken bestreden elkander, zooals
de volken elkander bestreden. Maar

Groot Nederland. Jaargang 16

427
zoodra de mensch, door zijn denkkracht, door zijn wetenschap, zich uit die primitieve
beschavings-sfeer verhief, moest ook zijn godsdienst verbasteren De Grieksche
wetenschap en de Grieksche redeneerkunde hebben de Grieksche godenwereld
vernietigd De Atheners hadden gelijk door Socrates van Gods-laster te beschuldigen
Socrates redeneerde alle Goden van den Olympus weg Socrates verredeneerde de
Mythe En al kon Socrates zelf zijn geloofs-enthousiasme zuiver bewaren, boven zijn
redeneer-kunst uit, het zuiverend dóór zijn kritisch denken, wat moesten de duizenden
doen die geen Socrates waren, die denken en voelen vereenzelvigden, die
vereenzelvigden de sfeer van 't verstand en de wereld der ervaring, van de wetenschap
en van 't geloof? Zij geloofden wat ze dachten, wat ze dachten zonder te zien, te
ervaren en te voelen, zij werden - als Aristoteles - de vaders der middeleeuwsche
scholastiek. Of zij geloofden niet, daar ze de betrekkelijkheid van het denken
doorzagen, en zij werden sceptici De wijsbegeerte werd of een verdogmatiseering,
of een ontkenning van het absolute, de scepsis. ‘Ik weet dat ik niets weet’. dit woord
der Socratische wijsheid werd de formule der twijfelziekte voor hen die geen waarheid
aanvaardden buiten de wereld van het verstandelijk weten.
Wie den dogmaticus haat om zijn gemis aan erkenning, aan eerbied, die haat den
scepticus. De scepticus is evenmin tot bewondering in staat als de dogmaticus, want
hij kent niet de ver-wondering, hij kent 't wonder niet. Wie zijn overtuiging
verdogmatiseert, ziet in alle anders-overtuigden ketters; maar wie in het geheel geen
overtuiging heeft, ziet dwalers en dwazen in alle overtuigden. Alleen de
intuitief-overtuigde begrijpt 't wezen der overtuiging en eerbiedigt het, hoe dan ook.
De sceptici, wier enthousiasme der ziel zich verlamd voelt door den twijfel van 't
verstand, bekritiseeren een Dante - indien Dante hun tijdgenoot is. Want niemand
zoo laf en hypocritisch als de scepticus!
Met de scepsis kwam het alles onttakelende betrekkelijkheids-besef, de ironie, het
epicurisme. Niets is waar, niets van waarde het leven is spel, een wenteling van
negaties, op z'n best een vlinder-vluchtige bekoring van snel vergeten zinnen-vreugd.
Dan zijn de dagen voorbij, dat men zijn ziel kan geven aan één idee.
Zoodra het verstand de gelijkwaardigheid der nationalistische godsdiensten erkende,
was 't met de waardigheid der eigen goden gedaan. De Grieksche geest, stervend aan
redeneer-zucht, werd speelsche geestigheid en bereidde de zieker scepsis van 't latere
Rome voor.
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Rome had zijn staats-tucht en zijn burger-moraal dit kon een fundament blijken Maar
op dit fundament werd geen tempel meer gebouwd en het brokkelde uiteen,
ongebruikt, toen Rome's macht zich verzaadde. Het wereld-beheerschende Rome
van den Keizers-tijd bevatte niet den éénen tempel, maar honderden tempels voor
alle goden der beheerschte volken. Egyptenaar, Pers, Jood en Germaan allen konden
in Rome hun God vereeren. En dit was niet grootmoedig, maar laf. Rome duldde elk
geloof, mits men van dit geloof geen ernst wilde maken, mits 't spel bleef. Rome
gunde, glimlachend, alle dwaze menschen hun dwaze speelpop-god. En dit zelfde
verdraagzame Rome ontmaskerde zich als een monster van tyrannie zoodra binnen
zijn muren een kleine secte ontstond van lieden die in ernst geloofden... Wij weten
hoe dat zelfde sceptisch-verdraagzame Rome de kleine kudde geloofs-enthusiasten,
de Christenen, uitmoordde en vermorzelde. Wij weten het en wij begrijpen het. Want
het dilettantisch scepticisme duldt geen grootheid van geest. Het wil een wereld van
sceptici. Het wil een wereld van glimlachende, redeneerende gemetelingen; het duldt
geen geloovers. De scepsis duldt alles, behalve de vrijheid.
Niemand zoo vruchteloos dogmatisch als de scepticus. Want die twijfelzieke
klampt zich vast aan één geloof, één dogma, één zekerheid deze, dat men niet
gelooven kan. Hij woedt tegen den geloover. De geloover maakt zijn leven
onmogelijk. Gij hebt, roept hij, ge hebt geen recht te gelooven! En met al de hardheid
van zelfzucht en jalousie wreekt hij zijn onmacht op 't geluk dier innerlijk machtigen.
Zijn eigen geluk is een weinigje genot, genot dat bezinning vreest: een ijlheid, een
ijdelheid: alles zij ijdelheid...
In het kritische moment wordt scepsis noodzakelijk fanatisch. God is een
droombeeld; droombeeld het absolute, maant de scepticus En elke afwijzing van zijn
illusorisch realisme, van zijn wolkerig betrekkelijkheids-besef, voelt hij als een
beleediging van de rede, als de essentieele gekheid. Het laatste wat hem te doen rest,
is de rede, die hem zijn intuitie-kracht ontnam, te vergoddelijken. Dan heeft hij, het
scepticisme zelf volstrekt makend, de wreedste vorm van fanatisme geschapen waartoe
de mensch in staat is.
Fanatisch scepticisme vervolgt en veroordeelt, doch zonder haat, zonder den haat
der liefde. Het blijft koel, objectief, den vijand beloeren dien het op de pijnbank
bracht. Het is die wraakzuchtige theorieen-wreedheid der levenloozen, welke
opvlamde in de inquisiteuren der Fransche Revolutie, toen in naam der Rede
honderden
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werden vermoord om verschil van meening De inquisitie der verstands-fanatici haat
omdat ze haar scepticisme gewelddadig ontkent. Waar de Jezuiet moordt omdat hij
het absolute in een betrekkelijkheids-vorm verstelligt, daar raast en moordt de
scepticus omdat hij het betrekkelijke tot een absoluutheid wil verheffen; de Jezuiet
moordt omdat zijn idealisme verstard is, de scepticus omdat hij geen idealisme
beseffen en dulden kan.
De voor-Christelijke godsdiensten onzer beschaving waren nationalistisch, het
Christendom universeel.
Na het zieke scepticisme van Rome beteekende het Christendom een regeneratie,
een herleving van het gevoels-bewustzijn het geloof tegenover de ironie, de ernst
tegenover den speelschen twijfel, het leven der ziel tegenover het redeneerende
verstand. ‘Ik weet dat ik niet weet’, sprak Socrates, maar ‘ik geloof daar het ongerijmd
is’, besloot Augustinus. Wie de grootheid der geestelijke omwenteling van het
Christendom plotseling beseffen wil, herleze de belijdenissen van Augustinus, den
Cartaagschen Romein, die na donkere jaren van zelfstrijd al de sloopende
beschavings-elementen afzwoer en tot 's levens hart zich inkeerde. Want dit Boek
der Belijdenissen is een der machtigste boeken ter wereld en deze mensch, Augustinus,
een harer geweldigste persoonlijkheden. Die verwoede ziels-worsteling van
Augustinus hebben wij allen, hoe gering we ook zijn, te doorstrijden om mensch te
worden; en nu meer dan ooit, want het Europa van heden is het Rome van toen.
Maar het was diezelfde Augustinus, die zeide ik geloof ter wille der kerk-autoriteit
En het was een tijdgenoot van Augustinus, St. Hilarius, die reeds waarschuwend
schrijven moest: ‘Men meent dat God de bescherming der menschen noodig heeft.
De kerk dreigt met ballingschap en gevangenis en wil zich met geweld doen gelooven;
zijzelf, die zich in ballingschap en kerkers heeft gesterkt.’
Niet wil ik hier nagaan waaróm het Katholicisme de levensleer der liefde pantserde
in een dwang-stelsel van wetten, waarom die dwingende wettelijkheid de liefde-leer
verbasterde tot een leer van macht en geweld, waarom dat machts-Katholicisme de
karikatuur moest worden van het Christendom. Ik wil 't slechts vaststellen. Vaststellen
wil ik die onverzoenlijke tweestrijdigheid van het historisch Christendom, dat naar
eene zijde persoonlijkheids-eerbied, vrijheid, liefde beduidde en naar de andere zijde
dwang, wet en dogma. Gebruik de
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historische terminologie Mystiek en Scholastiek, en niemand zal aanstoot nemen aan
't geen ik zei De historie is zoo eerbiedwaardig!
Mystiek en scholastiek dat waren de Middeleeuwen, een levende wezenlijkheid,
een star omhulsel
De scholastiek is de autoritaire gehoorzaamheids-dwang De waarheid was autoritair,
de ideeen stabiel De ideeen waren tot abstracte verstands-begrippen gestolten. Het
einddoel van alle onderzoek was vastgelegd De scholastiek wist bij voorbaat gevonden
te hebben. Nu mochten wetenschap en wijsbegeerte vrij-uit gaan ze waren bij voorbaat
onschadelijk gemaakt, bij voorbaat gereglementeerd. Het Katholicisme bevrijdde de
ziel, doch kerkerde het kritisch verstand.
Ik vergeet niet wat de Scholastiek vermoogd heeft waar ze zich vereende met de
Mystiek, ik vergeet de kathedralen niet; maar het is mijn overtuiging dat de bezieling
dezer schoonheid van het levend wezen uitging, nooit van de wet, en dat deze wet
veel bezieling heeft gesmoord. Het is mij een zekerheid dat de scholastiek de
persoonlijkheids-idee, die in het middelpunt der Christelijke wereld-beschouwing
staat, tien eeuwen lang heeft vermorzeld en dat hierdoor gezag en tyrannie
vereenzelvigd zijn geworden.
Eén oogenblik scheen de vrijheid door te breken Het was tegen 't eind der
middeleeuwen, toen het mystisch element de scholastiek beheerschen ging, de
persoonlijkheid het gezag - wat noodzakelijk gebeuren moest - en dit was tevens het
geboorte-moment der Renaissance.1)
De Renaissance, wat ze ook bedreef aan kwaad en aan erger kwaad voorbereidde,
beteekent een zegepraal Zij verloste ons van de scholastiek. Opnieuw stelde zich de
mensch vragend tegenover het leven, vragend en niet wetend. De Renaissance
beteekende niet alleen een terugkeer tot de wereldbeschouwing en levens-houding
der Antieken ze beteekende een overwinning van het alternatief der Antieken tusschen
scepsis en geloof Want de scepsis der Ouden was negatie, was moraal-ontkenning,
maar die der Renaissancisten duidde op een positief beginsel en openbaarde een
geheel nieuwe levens-houding. Men twijfelde niet om te twijfelen, maar om te weten;
de twijfel was niet spel, maar

1) De Divina Commedia staat als een 700 machtige schepping boven heel de Middeleeuwsche
litteratuur uit, daar hier de mystische wereldvizie der Middeleeuwen, gesteund door haar
Scholastiek, zich eindelijk openbaart door middel van eene zelfstandige Persoonlijkheid, de
universeele en samenvattende persoonlijkheid der Middeleeuwen Dante
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ernst; niet lafheid, maar moed De menschheid had gewonnen aan eerbied en aandacht
En daarom kon de scepsis der Renaissance juist groote, zelfstandige persoonlijkheden
scheppen, waar de Antieke scepsis de persoonlijkheid verbrokkelen meest het was
een scepsis die het gevoels-leven ruimte schonk, een scepsis die bevrijdde.
Dat de Renaissance de waarde en de zelfstandigheid van den mensch erkend en
ook bevestigd en ook verwezenlijkt heeft: dit alleen reeds verplicht ons tot een durende
dankbaarheid. Welke gestolten, welke volledige menschen, schiep zij in haar heroen,
in haar denkers, kunstenaars, moralisten en apostels! Het geschiedde ten koste van
veel, ten koste der volks-kracht, ten koste der religieuse Katholiciteit: het mystische
element, de scholastiek overwinnend, moest eindelijk zelf overwonnen worden...
maar ten slotte is dit de vraag die we ons te stellen hebben. of de Renaissance een
dwaling moet heeten dan wel een noodzakelijk moment in de evolutie van den
Europeeschen geest, een zegepraal; of de Renaissance al dan niet een positief
levens-beginsel bevatte dat wij te aanvaarden hebben; of een persoonlijkheid als
Shakespeare al dan niet een overwinning beteekent van het Europeesch bewustzijn;
of ons ideaal van menschelijkheid zich volkomener uitbeeldt in den
Thomas-à-Kempis-mensch dan in den Shakespeare-mensch. Wie den
Shakespeare-mensch volkomener acht, maar het religieus levens-besef terug verlangt
in plaats van ons ziels-vernietigend rationalisme, heeft toch daarmee erkend, dat zijn
religiositeit een andere is dan de Middeleeuwsche, een andere ook dan de esoterische
der Middeleeuwen, een andere dan de Middeleeuwsche mystiek ontdaan van alle
scholastiek.
Maar de levensgang der menschheid gaat niet langs gelijdelijke wegen: ervaring
volgt de hoop; en de mensch van ervaring weet wat ontgoocheling beduidt en in
ontgoocheling bezint hij zich.
De Renaissance bleek een voorbarige triomf. Het intellectualisme, zich zelf
verheffend, had geen macht de natuur-krachten van den mensch, zijn zinnelijkheid
en zijn zelfzucht, te bedwingen, maar wel zou het juist de diepste krachten, de krachten
der ziel, de naiveteit en de moraal, verstikken. de zoo zuivere naiveteit van een Giotto,
de zoo hooge moraal van een Dante. Waan bleek de vrijheid, waar de innerlijke tucht
ontbrak.
In Italie vergroeide de vrijheid tot tuchtelooze tyrannen-trots niet alleen in die vele
potentaten die roofden en moordden om te heerschen, of in die monsters van eerzucht,
die de pausen waren, maar
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ook in 't volks-leven zelf. Niet langer verachtte men elkaar om een verschil van
geloof, maar men vermoordde elkaar uit hoogmoed en zelfzucht, uit zedelijke
verwildering. De vrijheid leeft op voorwaarde der tucht: de dag moest komen dat
men luid van de tucht en als verontschuldigend van de vrijheid spreken ging.
De groote Luther, met zijn gewetensvolle eerbied voor de persoonlijkheid en met
zijn mannelijk orde-besef, had onze arme wereld veel leed en leugen kunnen besparen,
indien Europa niet deels te primitief en deels te gedepraveerd was geweest om hem
te verstaan. Europa had systematischer tuchtmeesters noodig. Spoedig bukte de
menschheid weer onder een nieuwen geestes-dwang het Katholicisme der
contrareformatie met zijn Jezuieten-macht, het Calvinisme met zijn stuggen
kathechismus.
En opnieuw ging de mensch, geduldig, hardnekkig, voort te zoeken het land van
de vrijheid.
In het Protestantisme is de Middeleeuwsche Scholastiek ten halve overwonnen, ten
halve behouden. Wel heeft 't de persoonlijkheid volwassen verklaard: ieder staat
alleen met zijn geweten tegenover God, maar tegelijk heeft 't verklaard dat de waarheid
autoritair was. de waarheid is geopenbaard en ondoorgrondelijk. Het Protestantisme
schiep een scholastiek van persoonlijkheidserkenning. Het liet de persoonlijkheid
spreken: maar de Kerk behield het laatste woord. Het liet de persoonlijkheid
babbelen... Babbelen leidt tot gekibbel het eeuwen-lange gekibbel onzei kerkjes en
secten is te wijten aan deze innerlijke onklaarheid van het Protestantisme, dat,
Renaissance en Middeleeuwen vereenigend, beide verminkte.
De Middeleeuwsche mystiek, die intuitieve en levende wijsheids-kern van 't
Katholicisme, is echter door de scholastische kathechismus der Protestanten niet vrij
gelaten, zooals zij vrij gelaten was door de Katholieke scholastiek, maar is er één
mee geworden en daardoor in intellectualisme verstikt. Het Katholiek
transcendentalisme werd verrationaliseerd. Protestantisme bracht millioenen
vergeefs-pathetische preeken en geen enkel boek van wijsheid.
Het Protestantisme had geen inquisiteuren meer, noch brandstapels, maar, zich
splitsend in sectes, die elk een andere dogmatiek tot waarheid abstraheerden, wekte
het zijn predikers op tot den hard-koppigen strijd der principes. Strijd zonder
grootheid! Met den kouden hartstocht der verdorden streed het zijn kleingeestigen
principe-strijd. Met
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graagte verachtte het den mensch om een verschil van systeem Het vroeg niet naar
den rijkdom van zijn geest, naar de levens-diepte van zijn woord, niet naar den ernst
van zijn leven het vroeg naar zijn dogma en het verachtte hem om zijn dogma De
leer werd boven het leven gesteld, de abstractie boven de werkelijkheid, boven de
daad. Men vocht met woede om abstracties die op de realiteit van het leven geen
invloed hadden en die nu alle even wezenloos, inhoudloos zijn geworden. Men vocht
in 't duister den vergeefschen verstands-strijd en men vergat te leven. Men schreef
zware folianten vol om te twisten over wezensleege abstracties. Wat de een schreef
was een kwaadaardige teniet-doening van 't geen de ander schreef. - Rijk was het
leven, en de lente geurde, de zomer bloeide, doch men schreef en schreef, in donkere
vertrekken, de dorre twist-geschriften der theologie. De principes vond men
belangrijker dan het leven. Het leven vond men belangrijk daar het in abstracte
principes vertheoretiseerd kon worden.
Alle godsdiensten zijn fanatisch geweest... Want alle godsdiensten hebben de
vermoedens der ziel verdogmatiseerd tot schijn-zekerheden van 't verstand. Maar
het meest kleingeestig is het fanatisme geweest van dien godsdienst die, in zijn naam
zelf, de ‘protesteerende’ levenshouding als de kardinale beleed.
Wij zeggen het Protestantisme overwonnen te hebben. Maar de gewezen Katholiek
heeft meer kans een wijs mensch te zijn, dan de gewezen Protestant; want het
Katholicisme omvat, trots zijn scholastiek een dieper en milder wijsheid dan het
Protestantisme dat mystiek en scholastiek vermengelde. Nog steeds begrijpen wij,
gewezen Protestanten, ideeën als abstracte formules. Niet voor niets erfden wij van
het Protestantisme de polemische begrips-vereering. Er kwam niets schoons en niets
groots tot stand zonder gevoels-eenzijdigheid, maar de eenzijdigheid van het verstand,
het zielig consequentisme, maakt het schoonste en grootste leelijk en klein. Te sterven
voor een overtuiging, liever dan haar te verloochenen, dat is algemeen menschelijk;
zóó zelfs, dat verachtelijk heet, wie 't niet vermocht. Maar een overtuiging tot dogma
te verredeneeren: ziedaar de dwaling der gansche wereld-historie, die wij voortaan
te zien hebben als een zonde aan de ziel bedreven. Zonder besef van 't absolute, geen
hoogheid van leven, van moraal, van wijsheid, geen heroiek; maar wie dit besef tot
een weten verstelligt, heeft 't tot een program verlaagd.
Hoe ijl is alle ‘gedachte’ die de levens-werkelijkheid niet dient! Wat baten mij de
starre abstracties van het begrip, waar mijn hart

Groot Nederland. Jaargang 16

434
hunkert naar de groote en eenvoudige werkelijkheden van 't innerlijke leven? Laten
wij 't elkander toch niet moeilijk maken met onze bedenksels on dogma's. Dogmatick
is verstard rationalisme, is rationalistisch absolutisme Dogmatick beteekent
onvolwassenheid. Dogmatisch is, wie den droom der kinderjaren reeds overwon,
doch aan de ervaring der volwassenheid nog niet toe is Een leus wil de
onvolwassenheid, een verstands-utopie, de volstrektheid der begrenzing Maar het
leven is te leven waard omdat 't onbegrensd is en steeds wijder dan ons verstand
vermoeden kan.

III.
Hoe zal 't dan zijn geloof of scepsis? En als 't geloof zal zijn, beteekent dat dan
fanatisme?
De stabiliteit dor ideeen is vlottend geraakt Wij erkennen geen Openbaring meer,
noch Scholastiek. En hoe we nu ook de onrust van dezen toestand doorlijden, wij
willen het niet anders. Het leven is stroomend geworden
Zoodra een man zegt een bepaalde leer te gaan verdedigen wordt hij reeds
ongeloofwaardig. Dezer dagen las ik een boek dat een Zwitsersch filosoof, Naville,
ruim 50 jaar geleden schreef ter verdediging van het Christendom een rijk, soms een
diepzinnig boek; maar hoe klein was 't in zijn negatieve kritiek op andere godsdiensten
en voor- Christelijke filosofieen! Hoe zielig de mensch, die nooit iets prijzen kan
dan ten koste van iets anders, dat toch óók ernstig is en waarde heeft, hoe zielig alle
dogmatiek! Hoe zielig de priester in 't advocaten-pak!
Het kritisch objectivisme van onzen tijd bevat een element dat wij niet meer prijs
kunnen geven zonder reactionaire kniezers te worden of verstands-utopisten wien
het aan levens-eerbied en levens-vertrouwen hapert. Wij willen de waarheid niet
verstelligen. De waarheid heeft geen autoriteit. Zij is revolutionair en heeft 't te
blijven. Zij bestaat voor ons krachtens haar revolutionair karakter. Zij is een
scheppende macht. Meer dan de vredevolle éénheid is ons de strijdende vrijheid lief.
Elke scheppende geest, elk geloover, weet hoe vrijheid en strijd bijeen behooren en
waarheidsvoorwaarde zijn. Een groot filosoof stáát voor zijn idee, maar heeft eerbied
voor de groote filosofieen der historie. Hij meent niet dat zijn filosofie de vorige naar
de lorren-winkel bant. Het zijn steeds de kleine schijn-filosofen, de polemische niet-
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filosofen, die veronderstellen dat voortgang op ontkenning berust.
Er is geen geestelijk gezag, geen hierarchie der waarheid. De waarheid is niet van
adel Zij is een nieuw geborene. Niemand bezit haar, ook de oude wijzen niet in hun
toga's van eerbiedwaardigheid. Ik wil het recht behouden zelf op avontuur uit te gaan.
Ik wil zelf het land mijner ziel ontdekken en verkennen niet eenmaal en voorgoed,
maar telkens opnieuw. En ik moet 't doen, op eigen risico.
Pure wetenschap constateert en mag niet concludeeren. Het kennen is nooit een
weten. En de conclusie, de illusorische en boven àlles noodige zij is de eeuwig dwaze
en eeuwig wijze daad van het subjectivisme. Subjectief is alle waarheid. Novalis
zegt: ‘Het is niet het weten alleen, dat ons gelukkig maakt het is de hoedanigheid
van het weten, de subjectieve toestand van het weten. Volkomen weten is overtuiging,
en de overtuiging is het, die ons gelukkig maakt en bevredigt.’ Elke Persoonlijkheid
vindt voor zich de waarheid. De waarheid is absoluut in zoover de Persoonlijkheid
absoluut is.
Dwaasheid alle geloof, zegt de scepticus. maar wij zullen gelooven op koste der
dwaasheid! Nooit hebben wij, wetenschappelijk gesproken, het recht te gelooven;
nooit hebben wij, menschelijk gesproken, het recht de eindelijke wijsheid onzer
geloofs-dwaasheid niet te gelooven. En de tragedie der overdraagzamen is dat zij in
zulk een wijsheid niet berusten en datgene willen verstelligen wat slechts schoon is
in zijn stroomende onbegrensdheid en in de concreete uitbeelding van het subjectief
persoonlijkheids-leven. Onverdragelijk wordt het leven zoodra het wordt uitgelegd
en vastgesteld. En onverdraagzaam de idealist die het leven verklaart uit zijn idee,
die zijn idee niet als doel voelt maar tot uitgangspunt maakt. Hoe dieper de eigen
geloofs-kracht is, des te grooter het vermogen anderer persoonlijkheid en de
levensperceptie der andere persoonlijkheid te doorvoelen. De tegenstellingen zijn
nooit zoo scherp als wij in onzen hoogmoed verwachten. Steeds blijft 't leven één
en één zijn de menschen in hun noodzakelijke verscheidenheid één. Wie het klaarst
de verscheidenheid ziet is de rijkste, wie daarna het zuiverst de gelijkheid voelt, de
diepste mensch. Wie de verscheidenheid der menschen niet scherp kan zien is arm
van geest, wie hun éénheid niet voelt, arm van ziel. De psycholoog ziet de
verscheidenheid, de mysticus de éénheid doch nooit was de laatste groot, die niet
groot was als psycholoog. En ieder groot psycholoog schiep de psycho-analyse om
tot psycho-synthese.
Het andere is het uwe. Er is dwaasheid en dwaling in u; er is waar-
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heid in den ander: ge verstaat den ander eerst in zoover ge zijn waarheid als eigen
waarheid voelt.
‘De meeste menschen bewonderen niet genoeg’, zei Vincent van Gogh, die toch
zeker geen speelsch dilettant is geweest; maar grenzeloos was zijn bescheidenheid,
zijn eerbied, zijn erkenning. Hoe zou ik mij verrijken zonder de gave der bewondering,
bewondering juist van dat wat schijnbaar mij vreemd is en wat toch in mij sluimert
daar ik het bewonderen kàn. Zal ik afpalen? of heb ik prijzen uit te deelen? Alle
bewondering doet mij boven mijzelf uitstijgen. Ik voel eerbied voor elke
levens-opvatting die een ernstig man in staat stelt met waardigheid te leven; eerbied
voel ik voor de leer in zoo ver zij een mensch in staat stelt goed te leven en te sterven.
Maar de dogmaticus ziet het leven als een zaak van politisch partij-belang, van
polemiek. Polemiek is vol wantrouwen en vol onrust; zij vreest de bezinning. Zij
leidt af van het gewetensvolle zelf, zij leidt naar de leugen heen. Verheven levens
heeft ze ontluisterd. Zij is een koortsige jacht en nooit een stil-zijn. Wie de overtuiging
van zijn buurman bestrijdt is er ver van af zijn eigen overtuiging tot geloof te doen
bezinken en de vreugde van zijn geloof te belijden. Polemiek is het geweld, is de
vereeniging van geest en geweld; polemiek is het fanatisme, is het on-geloof. En,
vraagt Bierens de Haan, ‘wie kan met geweld iets anders bereiken dan zijn eigen
uitputting?’
Geweld is in 't stoffelijke even onontkoombaar, als 't in 't geestelijke onmogelijk
is. Militante geestelijkheid versmoort in stof.
Het ‘geweld’ openbaart zich naar de zijde der geestelijkheid als ‘genie’. - Een
eeuwig worden en groeien is het geestelijk leven. In dien groei zijn geen plotselinge
vernietigingen of verrijzenissen uit 't niet, maar wel zijn er plotselinge ‘momenten’.
En dit moment wordt teweeg gebracht door het genie. Wanneer, eindelijk, de
tijds-groei uitbarst tot een kritisch moment, dàn ontstaat, spontaan, het oorspronkelijk
gods-wonder der genialiteit. Maar het genie is ondogmatisch. Revolutionair is het
genie en juist daaróm verdraagzaam. Groote geesten hebben geen opinies. De opinie
is het wapen van den kleinen, ongenialen mensch. Groote geesten hebben sublieme
vermoedens en stralende enthousiasmes en een deemoedige bewondering en een
eindeloos vertrouwen. Zij ondergaan de macht van hun leven. Zij zien een waarheid
als in een plotseling vizioen. Zij ervaren zekerheden die zij zelf niet begrijpen. Zij
geven zich over. Zij scheppen en... zien toe!
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En wij allen zijn, in aanleg, die genieen. Wij allen hebben in ootmoed ons te geven
aan die waarheid van het Ik, welke we ervaren, voelen, zien in het leven en die van
onze ervaringen, gevoelens en vizies een telkens vollediger schepping is.
‘Niemand kan twee heeren dienen’: dat blijft 't spontane woord der kinderlijke
oprechtheid. Dit woord blijft levend. Of het moet weer levend worden want de
dilettanten hebben het begraven en de begripsfanatici hebben het gemummifieerd. Dienen is doen; het is het diepste en heiligste doen. Alle doen dat geen dienen is,
ontzedelijkt tot een begeeren en dwingen.
Men roept om de daad, zooals men roept om bevrijding smartelijk en hartstochtelijk.
De daad, de eenzijdige, de persoonlijke, zal genezing brengen. Zij is scheppend,
vormend, beeldend; niet naar buiten slechts, doch allereerst naar binnen: zij schept
en beeldt karakters. Daarom hebben wij, de dilettanten, tot elken prijs de daad begeerd,
óók de zelfzuchts-daad, de vergeefsche machts-daad zonder doel, de gewelddaad die
zich keert tegen het zelf, de daad die een uitputting is. - Om het doel te kennen, om
den heer te kennen, dien wij zullen dienen, hebben wij ons zelf te kennen. Want wij
zelf zijn de heer, dien wij dienen moeten. Er is geen heer, geen Meester-heer, daar
buiten, boven ons, voor wien wij allen als gelijke nietigheden zouden zijn en wiens
orakel-woord wij op gezag moeten aanvaarden. Er is geen kerk meer: er zijn
honderdduizend kerken. Ik ben er een en gij zijt een ander en allen zijn we één. - Om
den enkelen heer te kennen en te dienen moeten wij den moed hebben subjectief te
zijn. Maar heilloos alle concentreerende subjectiviteit zonder de uitstralende liefde,
zonder de bewonderende erkenning, de zelfvergetelheid. Heilloos de louter mannelijke
subjectiviteit; want deze voert ons tot de leugen terug en van het leven af.
Het principe der scheppende subjectiviteit wordt gerechtvaardigd door het principe
der liefde; de daad door de aandacht; de overtuiging door de vrouwelijke
verdraagzaamheid. Leven is actief willen en passief beschouwen. Het afgezonderde
willen beteekent machtsbegeerte en vredeloosheid; het afgezonderde beschouwen
negatie: de geheel wijze, wat zou hij doen, wat gelooven? - Het leven bestaat uit
twee elementen: verdraagzaamheid is de vrouwelijke zielskracht die de mannelijke
bewustheid heiligt. Eerst door de vereening der beide krachten wordt 't volledige
leven geschapen. Uit 't huwelijk der beide
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levens-krachten wordt 't liefde-kind geboren, dat wijs is èn scheppend. Want alleen
de liefde kan verdraagzaam zijn zonder zwakheid, willend zonder onrecht, scheppend
zonder zelfzucht Wij roepen om de genezende daad? maar hoe roepen wij om de
reddende liefde. Zij alleen kan de leegte vullen van ons hart.
Er is thans geen reden te roemen in onze verdraagzaamheid. Zij is de
wijsheids-schijn der decadentie. Nu voelen we verdraagzaam omdat we noch
Roomsch, noch Protestantsch zijn en in 't Socialisme geen religie vinden. Te zeer
gelijken wij Pilatus, den laffen erudiet, welke tegenover het kalm en wereld-tartend
geloof van den kinderlijken Gods-mensch die weet de waarheid te zeggen, met een
sceptisch schouderschokje en een blik in 't vage prevelt: ‘waarheid... wat is wáárheid?’
En waar de Pilatus zijn handen in 't lauwe water der onschuld wascht, daar wordt de
Christus gekruisigd. Maar dit vernederend besef mag ons niet 't groote feit doen
ontkennen, dat onze verdraagzaamheid niet uitsluitend een negatie beduidt, doch
integendeel een wezenlijkheid bevat, welke we ook in een krachtiger toekomst
wenschen te bestendigen. Het licht, dat de Renaissance bestraalde, dat in de amoraliteit
van intellects-trots en zinnelijke zelfzucht verduisterde, dat in de dogmatiek van
Protestantisme en Rationalisme scheen uitgebluscht, het gloeide weer op, zuiverder
dan ooit sinds de wereld bestond, in de dagen der Aufklarung. Die korte tijd was de
triomf der verdraagzaamheids-houding. Heel de kracht, heel de liefde dezer
eenig-mogelijke wijsheid heeft zich toen klaar en stralend geopenbaard. Toen wist
men dat verdraagzaamheid niet gemoedelijk liberalisme beteekent, noch scepsis,
noch een vertroebeling van karakterkracht, maar de onontkoombare voorwaarde der
vrijheid en der wijsheid en een eindelijk verworven geluk dat om geen prijs mocht
worden verloochend. Eerst toen was de scholastiek dood, dood de dogmatiek, dood
het fanatisme; toen was er geen vijandschap meer tusschen het denken en het voelen,
tusschen de wetenschap en de religie, toen pantserde zich het gevoels-leven niet meer
in het harnas van willekeurige abstracties, waardoor steeds èn de gevoelsverbeelding
èn het verstand werden verminkt, toen maakte het verstand de verbeelding vrij. Toen
waren voor goed de voorwaarden geschapen voor een zuivere ontplooiing der
zelfstandige, ondogmatische persoonlijkheid, de voorwaarde tot een moraal en religie
en cultuur der persoonlijkheid. Wij hebben een ieder af te wijzen, die de nieuwe
boodschap der Aufklarung niet aanvaardt. De mensch is meer dan de leer. De
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mensch is een leer Ik vraag om eerbied voor den mensch, ik vraag om vrijheid
Het besef dat grootheid van leven steeds dogmatiek beteekende, is ons tot een
obsessie geworden. Wij hebben de fellen, de straffen, de verstarden benijd. Wij, in
sceptisch dillettantisme terug gezonkenen, hebben de dogmatici benijd Staat niet
tegenover het type van den dogmaticus het type van den wijze? Ik spreek niet van
heiligen of mystici. wij zijn geen van beiden Maar wil dit zeggen dat de ideale mensch
voor ons de individualistische heerscher is, de amoreele Uebermensch? Noemen we
hem het voorbeeld? De middeleeuwsche heilige is onmogelijk geworden, en niet
voorbeeldig meer, maar de heiligheid zelf is van alle tijden. Wij vereeren den
tijdeloozen heilige: den wijze; dat is de ongewelddadige, de voltooide, de alzijds
erkennende, de zuiver willende persoonlijkheid.
Tegenover de ontijdige grootheid der Léon Bloy's, met hun verwoede eenzijdigheid,
hun trotsch en striemend fanatisme, stel ik den Goethe-mensch. Starheid richt niets
uit, noch de Middeleeuwsch-Katholieke, noch de modern-theoretische. Starheid is
reactionair. Reactionair is de dogmaticus. Dogmatisch is ieder, die een geloof tot
theorie verhardt; die vaststelt en niet vraagt. Wie sterk is en vertrouwt, durft vragend
tegenover het leven te staan. Hij weet dat juist 't noodigste nooit een weten kan zijn
Hij weet dat 't voelen boven het weten uitgaat; dat 't voelen niet tot een schijn-weten
kan worden verstelligd; dat 't voelen vrij moet blijven. Hij weet dat de waarheid niet
het domein van het verstand is, maar van het voelen. Wie dit niet weet, is reactionair.
Hoe wraakzuchtig is de reactionair! Maar hoe scheppend de levenserkenner, de
geestelijke verbeelding-mensch, de Goethe-mensch. Goethe haatte al het negatieve
en al het hersenschimmige. Hoe albevestigend was de Olympische Goethe, hoe
bewonderend tegenover elke in zich zelf zuivere persoonlijkheid! Ook de kleinste
persoonlijkheid is in zich zelf een volledige en een telkens nieuwe
levens-verwezenlijking en onze aandacht waard. Maar alleen wie zelf een volledige
persoonlijkheid is, alzijdig, een gehéél mensch, kan de gave der anderen aanvaarden.
Hunkerend zien wij uit naar een nieuwe éénheid, een nieuw geloof. maar wij willen
een éénheid van volwassen persoonlijkheden. Want de persoonlijkheid hebben wij
leeren verstaan als de manifestatie zelf van God. Niet meer kan de persoonlijkheid
worden geknecht in dienst
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van God, niet meer kan zij zich in de aanbidding Gods verliezen De schoonste houding
van den mensch is niet langer de geknielde, maar de meditatieve.
Ieder, die den harmonischen groei der persoonlijkheid voelt als de voorwaarde tot
't geluk, eert de positieve geesteshouding der verdraagzaamheid. En de groote
persoonlijkheid is uit zich zelf de schoonste openbaring der verdraagzaamheids-leer.
De geestelijke mensch is ongewelddadig. Hij begeert geen macht en heeft voor macht
geen eerbied. Zijn macht berust in zijn gemis aan macht. Zijn wezen is een magische
kracht. Wanneer hij lijdzaam is, dan doet hij. Hij is een invloed en schept een sfeer
van invloed. Hij is als de dichter, die nooit betoogen wil, die ophoudt dichter te zijn
zoodra hij betoogt, die overtuigt daar hij niet betoogt; die niet veel spreekt van het
geluk, maar die gelukkig máákt. Van zelf weet hij de menschen te voeren en te boeien
in de sfeer van zijn sterken en zachten geest, meer wil hij niet; het overige laat hij
over. Want hij weet, dat ieder zich zelf slechts helpen kan, dat te véél willen helpen
verkeerd helpen is, dat hulp beteekent zelfstandigmaken, dat opzettelijke hulp
afhankelijkheid veronderstellen en kweeken zou. Wanneer geluk is.
zelf-verwezenlijking, hoe zou hij dan het zelf der anderen widen vormen naar zijn
wil?
Ieder strijdt voor zijne waarheid. Ieder bestrijdt de andere waarheid Mijne waarheid
kan slechts de mijne zijn. Wel maakt mij dit soms verdrietig, maar zou ik niet
wanhópig worden indien ik mijne waarheid geheel terug vond in den geest van een
ander? Wanneer ik precies voelde en dacht als mijn vriend, was hij mijn vriend niet,
doch mijn copie. In den grond wensch ik de verscheidenheid. Alleen waar
verscheidenheid is kan liefde zijn en liefdes-vereening.
Hoe grooter de mensch, des te zelfstandiger zijn geest. Alleen de middelman is
eensgezind, want zònder zin. Wie geen anders-gezindheid bewonderen kan, streeft
naar middelmatigheid. Hij zoekt de monotone vlakte en mijdt de hoogte-toppen. En
juist in zijn hoogtetoppen komt 't leven tot zijn zuiverste verwezenlijking.
Het is natuurlijk en noodzakelijk, dat ik mijne waarheid aan anderen suggereeren
wil. De grootste mensch is tenslotte hij, wiens suggestievermogen het grootst is.
Maar hoe grooter de mensch, des te ruimer is de sfeer zijner erkenning, des te milder
de kracht van zijn geest. Hij is als een rots zoo sterk en als lucht zoo vloeiend. Geen
grootheid zonder uiterste krachts-samenvatting, doch het groote openbaart zich eerst
zuiver, waar die kracht in zachtheid uitbloeit.
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In de psyche van het samenvattend en uitstralend genie beeldt zich een algemeene
levens-wet uit Het genie geeft zich over aan één idee, doch deze idee is hem
wereld-omvâmend, het is geconcentreerd, doch daardóór juist kosmisch. En zoo ook
kan de menschheid eerst zegenrijk veelzijdig zijn, wanneer haar weten zich tot het
gelooven verheft, wanneer het geloof haar weten bezielt. Eenheid zij er, opdat niet
langer ieder afzonderlijk de kampioen blijve van zich zelf. Waar geen éénheid is,
daar vormt de individu zich niet tot een universeele persoonlijkheid. Waar
individualisme is, daar woekert òf de scepsis, òf de meest sectarische
onverdraagzaamheid.
Wij, humanistisch gezinden, wij konden een religie bouwen, die katholisch is en
ondogmatisch Is niet alle Humanisme verdraagzaam? dat der Renaissance, maar
stelliger nog het humanisme der Aufklarung: laat 't onze de veralgemeening en de
verdieping zijn van het Aufklarungs-humanisme, dat slechts voor de enkelen, de
meestbegaafden, mogelijk was. En alleen het religieus gevoels-leven bereikt die
algemeenheid en die diepte. Ons humanisme is niet meer de gesublimeerde schepping
van het rationalisme.
Ons empirisch-religieus humanisme heeft geloovig verdraagzaam te zijn.
Verzoenend is ten slotte de ondogmatische ideeen-strijd. Want als dragers der
ideeen strijden wij niet om elkander te vernietigen, maar uit synthetischen
scheppings-drang. Niet om gelijk te krijgen strijden wij, maar om dichter de waarheid
te benaderen die zich onvolkomen in elk onzer belichaamt, die in elk onzer groeit,
die groeit en wordt in het leven, in den tijd.
De mysticus ontweek den theorieen-strijd, daar hij - hoog op zijn berg der
vereenzaming - de stilte zocht van 't beschouwelijke leven, daar hij allen wereldschen
strijd, alle daad als een vergeefsheid, een dwaling, een kwaad zag. Wij echter spreken
van verdraagzaamheid juist daar wij gelooven in den strijd, de worsteling, de daad,
daar wij gelooven in de eindelijke gemeenschap der geesten en in de doelbewustheid
van het leven, daar wij ons de dragers voelen eener intuitieve kracht, eener actieve
wijsheid, welke ons bewustzijn, ons weten en denken, hoog te boven gaat, daar wij
gelooven in de scheppende kracht van 't leven, die zich in elk onzer onbewust
openbaart. De ideeen, door Plato als godheden vereerd, zijn niet de sneeuwtoppen
van 't geestelijk leven, ongenaakbaar, stil, onveranderlijk stralend boven de wereld
der ervaring uit: zij groeien met ons mee, zij worden,
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zij worden in ons zelf. En het wezenlijke, waarin onze verdraagzaamheids-leer zich
onderscheidt van die der Aufklarungs-genieen, dunkt mij dit dat wij moor dan Goethe
of Kant, den ongewelddadigen, antidogmatischen strijd der ideeen voelen als een
strijd voor de toekomst dor wereld Juist wij, anti-rationalisten, gelooven meer in de
noodzaak en in de heiliging van den wil, van de daad.
De strijd der ideeen wordt gevoerd ter wille der eenheid. Schijnbaar slechts zijn
tegenstanders tegenstanders. Geleerden, elkanders wetenschap bestrijdend, werken
samen aan de wetenschap der toekomst. Filosofen, elkaar bestrijdend, scheppen
samen de filosofie, die de hunne overtreffen zal. In zoover tegenstanders scheppend
zijn, staan ze to saam tegenover het mateloos en wordend mysterie der waarheid.
Ieder kent momenten, waarin alle stugge zelfverzekerdheid hem ten eenen male
begeeft en die hij weet geen momenten van nederlaag te zijn, maar waarlijk van
triomf. - Wanneer wij luisteren naar schoone muziek, dan kan 't gebeuren dat wij
beseffen eindelijk het leven in zijn volheid en in zijn afgrondelijke bedoeling te
ervaren. Dan voelen wij ons verlost van de knellende begrenzingen; eindelijk voelen
wij ons zuiver mensch: onze zuivere menschelijkheid stuwt dan zacht en machtig in
ons op en omhoog en als boven ons uit.
Nooit heb ik dit begrepen. wij ondergaan dien vloed van klanken en rythmen, die
toch niets stelligs oproepen, geen begrip, geen zichtbaar beeld; wij geven ons over.
Die klanken, zijn zij het leven niet? het leven, dat de zichtbaarheden bezielt en de
begrippen voedt? Zij zijn de levende symbolen der ziel.
Muziek voert ons in de sfeer der zuivere verbeelding. Alle ‘gedachte’ wordt in de
muziek vereenvoudigd tot ontroering. Alle ontroering krijgt in de muziek ideeelen
zin. Wij herkennen onze aandoeningen en begrippen, maar zij staan buiten ons en
lichten boven ons uit. Muziek ontheft ons aan ons zelf en openbaart ons aan ons zelf.
Indien de ontroering dezer innerlijke verruiming en omschepping de liefde niet
is, wat is de liefde dàn? Al wat hard in ons was, al wat van het verstand was, al wat
grens was: 't stroomt uit onder dit overmachtig geweld van liefde. Niets engs meer,
niets van 't negatieve slechts bevestiging! Niets feitelijks meer en niets van het
abstracte: slechts levende verbeelding! Verbeelding ten leven gewekt. Alles wordt
stroomend, vloeiend, bewegend in ons, als wij den zegen der muziek ondergaan,
maar de beweging zelf is louter harmonie, de tijd zelf wordt
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eeuwigheid De muziek is het symbool der heroische verdraagzaamheids-idee.
Zooals wij dàn het leven voelen en zooals wij dàn zijn, zoo zouden wij willen
leven en zijn in de werkelijkheid der daad. Dit is niet mogelijk. Wij moeten soms
den tempel van ons geloof omscheppen tot een duistere vesting. Wij moeten soms
onze idee verdedigen met 't wapen. Want alle menschelijke idee heeft haar stoffelijk
tegendeel. Soms moeten wij haten om lief te hebben. Hij, dien ik hier niet noemen
zal, heeft gezegd niet gekomen te zijn om den vrede te brengen, doch het zwaard.
Maar als één geloover nooit zijn idee met 't verstand verdedigde en afpaalde, dan
zeker Deze, de anti-katholiek, de anti-protestant, de anti-rationalist: de
anti-dogmaticus.
Wie, in zijn zwakte, heeft niet gebeden om de genade van den dadenbedrijvenden
ideeen-haat? En ieder die sterk is, heeft de momenten van strijdenden haat, van
afgrenzing, aanvaard. Maar niemand, sterk en oprecht, die zulk een noodzakelijk
strijd-moment ten slotte niet voelde als een levens-leed, waarin men niet berusten
kàn. JUST HAVELAAR.

Groot Nederland. Jaargang 16

444

[Verzen]
Het berkenbosch
voor ARIETTE.
Het fijne berkenbosch, de wiegelwitte stammen
van krijtten teekening in 't donkere tapijt;
als ranke stengels, lijnig, tot den top omvangen
van wisselzilvere bedrijvigheid.
Het neergeslagen licht, op de gezegen kruinen;
het siddert en het glijdt van glinster, schilverig
een regen flikkering stroomt de gebogen pluimen
der blanke berken af, het bliksemt zilverig.
't Weerwiègelt voor de grens der heibevloeide stammen,
wanneer de wind beweegt de pantserbladerval,
in zwervend silhouet grillige schaduwvlammen
met strepen hemelwit en plekken overal.
In 't zacht aanééngeleun der glanzende guirlanden
als golven overdaad, van snelle schittering,
het pen-geaderd net, het fijne velerhande
doorspreìige getak van teere teekening.
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Het nevelbosch.
De naalden als een biezen kleed
verward en dicht gevlochten,
met losse steken waar ik treed,
den bruinen bodem overkleed
van breed-gevleide bochten.
Als rechte pijlers, nevelgrijs,
nauw uit het dek gebroken,
de pijnen,... met hun rank gerijs,
pilaren van een stil paleis
den neerhang onderdoken.
Als donkre wolken hangt het rijs
gezonken en voorover;
omdompeld heeft een blauwig grijs,
het schemergroene schutsgewijs
omleeg gehuifde loover.
Het even aangegeven grauw
van stammen nat-bedropen
hièr glimmend, waar ik dieper schouw
een vele-lijnen onderbouw,
die 'k wissel onder 't loopen.
't Is of geen stoornis binnendringt
de uitgestegen toppen,
maar enkel in dit stils weerklinkt
't geluid, dat van de takken zinkt
als duidelijke droppen.
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Herfststorm.
Zwaar zoekt de wind, het gaat ten ende
en vlaklings stuift de sterke wind
de boomen tot een booze bende
die zijn verbolgen en ontzind.
het buldert aan, het stroomt en stijgert
de kruinen door de velden in
het sidert waar z'n stem mee krijgert
z'n vreugde joelt er midden in.
als uitgestrekte armen jagen
de takken eene èène richting aan,
of zwiepen diep, met kwade slagen
hun waaiers op de winden aan.
het striemt en scheert de trosse-twijgen
die vluchten al de boomen uit
maar blijven vast en angstig hijgen
de ritsel raast er tusschen uit.
ze vliegen uit de zwarte blaren
en reizen voor de grijze lucht
tot dat ze dalen en vergaren
wanneer de wind heeft uitgezucht.
het sterft en wisselt, geen bestende
is nog aan deze aanhankelijkheid
het loopt alarm... het gaat ten ende
- de herfst en z'n verganklijkheid.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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Techniek der poezie,
Eenige nieuw-verschenen ‘Inleidingen’ besproken.
Inleiding tot de Poezie, door M. H. Werkman; uitgave H. N. Werkman,
Groningen 1917
De Techniek der Poëzie, lezing gehouden op het Kunstenaars-Congres
1916 door Frans Bastiaanse1)
Sinds Willem Kloos in de tachtiger jaren zijne Kronieken schreef, is er tot heden toe
door de dichters zelf weinig dieper vers-onderzoek begonnen. De leer der z.g.
Goddelijke Inspiratie voerde elke studie af, in het vers toch was ‘ontroering’, door
plastiek of klank en dat was zoo hóóg (of zoo díép), dat iedere ontleding heiligschennis
was. In zekeren zin is dit nog zoo, hoe interessant het boek van den heer Werkman
ook moge zijn, bij herhaling voelde ik de wrevel in mij stijgen, dat niets veilig was.
Ik had ongelijk, maar de pieteit, welke mij als criticus weerhield goede verzen gehéél
te ontleden (zooals Carel Scharten naturalistisch fel doen kan), kwam in opstand
tegen deze vers-vivisectie.
Toch hebben de hierboven gestelde geschriften onweerlegbaar levensrecht: wat
in het groote schoon is, zal ook detail-critiek kunnen verdragen.
Het is echter m.i. niet mogelijk tot de oorsprong der ontroering te komen, en het
is juist de zuiverheid van het veel kortere betoog van Frans Bastiaanse, dàt ingezien
te hebben.
‘De resultaten van het onderzoek waren bestemd voor wie het verlangen hadden,
de wereld der poezie te kennen en voor wie zij iets zijn kon.’ Dit streven van den
heer Werkman is het, dat dit boek ten slotte weer sympathiek maakt, al klinkt het
mij ironisch in de ooren als hij begint en eindigt met de woorden van Alfred de
Musset.
J'aime surtout les vers, - cette langue immortelle.
C'est peut-être un blasphème et je le dis tout bas:
Mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas,
Qu'elle nous vient de Dieu, - qu'elle est limpide et belle,
Que le monde l'entend et ne la parle pas.

***

1) Weldra te verschijnen bij de Uitgeversmaatschappij ‘De Zonnebloem’ te Apeldoorn
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Reeds in het eerste hoofdstuk betreedt de heer Werkman tot heden toe onontgonnen
terrein ‘De verwijdering tusschen het volk en zijn oudste taal, de poezie,’...
De schuld krijgt... Multatuli! Omdat hij de predikant-dichters afviel! Maar dat
doen zelfs de tegenwoordige dichters nog (en dat zullen alle komende geslachten
wel blijven doen!), zonder in aanmerking te willen komen voor de wèlwillende
beschuldiging van dezen onderzoeker.
‘Op elk terrein van litteratuur dringt het proza voortdurend verder en, van eeuw
tot eeuw bijna, wordt het gebied van de poezie kleiner. De schokken in deze
geleidelijke voortdringing van het proza over het gebied der poëzie vallen ongeveer
samen met de eruptieve veranderingen op maatschappelijk, politiek zoowel als
economisch gebied.’
Hier gaat de auteur niet verder op in, zeer belangrijk zal het bewijs van deze m.i.
aanvechtbare stelling wel zijn. Consequent: ‘De bloeitijd van de dramatische poezie
valt bij de verschillende volkeren samen met het tijdperk van bloei op politiek en
economisch gebied.’ Voor deze historisch-materialistische opvatting (wie dàcht daar
nog aan?) verwijs ik naar de uitvoerige bespreking die Frans Bastiaanse daaraan
gewijd heeft in ‘Groot-Nederland’ 1908. Als laatste, bouwvallig bastion, na de
verovering der dramatische en epische vesten, staat nog de lyriek. ‘Ook hier zoowel
als in het lyrische proza, in de aphorismen, moeten wij overgangsvormen zien.’ De
heer Werkman vergeet, dat in wezen alle vers-kunst voldoet aan zijn ‘Van oorsprong
is lyriek die poezie, waarin de dichter zijn eigen gewaarwordingsleven tot uiting
brengt door zich zelf sprekende in te voeren;’ zijn epische en dramatische verzen
niet - getransponeerd in gebeurtenissen anderer personen - de gewaarwordingen, de
persoonlijke ontroeringen van den dichter?
Het is m.i. niet noodig, zelfs nimmer bewezen, dat een drama in verzen niet meer
‘levend’ is, zoo profetisch zal de Inleider toch ook niet willen heeten, om te beweren,
dat er geen drama in verzen meer zal ontstaan (van Cittert?)
Gelukkig (of is dit tè egoist geschreven?) is het niet te voorspellen ‘of de poezie
ook het laatste gebied, het lyrische zal verliezen. Er zijn teekenen, die daarop wijzen,
maar zeker is ook, dat op dit laatste gebied de poezie veel sterker staat dan ergens
anders.’ Dit is het zwakke dezer 6 bladzijden overzicht, er wordt beweerd, maar er
wordt niet bewezen!...
***
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‘De poezie is de taal van het onderbewuste In de schoone kunsten heeft de
menschelijke geest het medium gevonden, om het onderbewuste gewaarwordingsleven
tot uiting te brengen.’
Terecht bestrijdt de heer Werkman de theorie van Théodore de Banville, ‘dat elk
goed vers gezongen kan worden,’ al kan ik het niet eens zijn met de bewering ‘zijn
innerlijke eigenschappen, die het bij ‘het “zeggen” doen kennen als gedicht, als
poetische taal.’ Ofschoon hij later (pag. 61) het ‘jargon’ als teeken eener
epigonen-periode beschouwt en Willem Kloos lof toezwaait voor het geven van een
zuiver inzicht in dichterlijke taal (? Bestaat die voor Kloos?), begrijp ik niet waarom
een gedicht ‘gezegd’ moet worden.
Bastiaanse zegt. ‘De Taal - het instrument dat de dichter bespeelt - wordt onder
zijne handen telkenmale anders, naarmate idee en visueel beeld zich wijzigen, die
hij weergeeft’ en ‘Daarom heeft de dichter de Taal in haar ganschen omvang noodig.’
Hier botst de theorie van den heer Werkman tegen die van Frans Bastiaanse:
Werkman: ‘Want wij moeten hierop terugkomen, dat poezie is een taal, en dus
bestaat uit woorden. Deze woorden vervullen twee functies ze hebben een beteekenis
en ze hebben een klankinhoud, en deze beide eigenschappen doen elk woord tweeerlei
dienst verrichten. Zooals nu de beteekenis van een woord meestal blijken moet uit
het zinsverband, zoo is ook de functie van zijn klankinhoud bepaald door het
klankverband der omgevende woorden. Feitelijk heeft een alleenstaand woord geen
bepaalde beteekenis noch een vaststaande klankwaarde.’
Bastiaanse ‘Op zich zelf bezitten de woorden reeds zeer vaak een groot plastisch
vermogen en bizonder klanktimbre, verschillend naar het taaleigen verschilt. “Les
ondes” en “de golven” twee namen voor één begrip zijn beide schoon; het Fransche
woord “éclair” kan daarentegen op verre na niet halen bij het beeld- en klankrijke
Hollandsche woord “bliksem”.... dat ik het woord “Thanatos” zoo geweldig mooi
vond.’
Met Vondel, met Bastiaanse zeg ik, dat. ‘onder elk woord, lettergreep en letter
eenige geheimenis van zin of klank schuilt.’ Stel, dit ware niet het geval, elk vers
zou zulk een gekunsteld werk worden, er zouden om zoo te zeggen slechts een klein
aantal harmonische strophen te bouwen zijn, dat de dichtkunst inderdaad
minderwaardig werd na
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verloop van eeuwen.1) Terecht wijst Werkman in dit hoofdstuk op het mechanische
kunst-behandelen onzer academici.
***
Over de waarde der inversie is Werkman zeer pessimistisch, hij beschouwt ze als
zwakke plaatsen, Bastiaanse toe-gevend, dat door jonge schrijvers daarvan vaak
misbruik gemaakt wordt, geeft echter ‘in al welke gevallen door den auteur, met
instinctieve bewustwording en beheersching van den vorm, is afgeweken van de
gewone volgorde der zinsdeelen.’
Het zoo even genoemde, dat onder elk woord c.s. een geheimenis van klank schuilt,
wordt door Werkman op paga: 44 weer erkend. ‘dat de encadreering der woorden in
den versvorm hun een eigenaardig verdiepte, meer intensieve beteekenis geeft’ en
dan ‘In de omlijsting van den versvorm echter hernemen de woorden de volle
uitdrukkingsmacht van hun beteekenis.’ De woorden ‘intensieve beteekenis’ en meer
nog het ‘hernemen’, zijn hier den heere Werkman fataal.
Tot hiertoe heb ik het boek ter Inleiding vrijwel aangevallen (maar eischt men
juist van zijn meest-beminden niet meer dan van onsonverschilligen?), thans zij
echter - van bladzijde tot bladzijde dit boek volgend - gewezen op de overname der
m.i. zeer zuivere theorie der auditifs, der visuels en der moteurs.
Waar in dit tijdschrift het hoofdstuk over de verdichting werd opgenomen, willen
wij hier ook deze theorie opnemen zóó als Werkman haar geeft.
‘De Fransche psychologie deelt de menschen naar hun gewaarwordingsleven in
drie groepen in: auditifs, visuels en moteurs. De auditif (audire = hooren) is
hoofdzakelijk toegankelijk voor den gehoorsindruk van het woord, en zal dus
voornamelijk den klank opvangen (resp. bij het lezen den klank meenen te hooren);
de visuel (videre = zien) neemt in de eerste plaats een gezichtsindruk waar, hetzij
voor zijn geest komt wat door het (concrete) woord wordt aangeduid, hetzij het
(abstracte) woord in letters voor zijn geest staat; de moteur (movere = bewegen)
neemt voornamelijk bewegingsindrukken op en is het meest gevoelig voor de
bewegingsfunctie der woorden, hetzij hij de beweging opneemt van het door de
woorden aangeduide, hetzij hij de woorden naspelt (resp. in zijn fantasie spelt).

1) Werkman bespreekt ook een artikel van Dr Feenstra, die ieder dichter een knoeier noemt,
zouden we de ‘Telegraaf’ medewerkers voortaan niet liever tot de volslagen onbevoegden
rekenen?
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Zoo leert het kind de woorden al spellende en hardop lezende, zoo las het vroegere
keukenmeisje hare romans spellende, om klank en beteekenis tot zich te laten
doordringen.
De meeste menschen zijn naar een dezer richtingen hoofdzakelijk aangelegd,
zonder de andere functies geheel te missen.
Aan de hand van deze groepeering kan men in het algemeen de gewaarwording
van het begripselement der woorden meer bewust maken en zoo gemakkelijker
vaststellen.
In zijn gedicht Schlafwandel schildert Gottfried Keller een bataillon van het
vreemdelingenlegioen op marsch in Noord-Afrika. Hun liederen in allerlei talen zijn
verstomd, in den fellen zonneschijn gloeien woestijnzand en rotsen en Romeinsche
ruinen naast hun weg. Allen, tamboer, commandant, légionnaires zijn door
vermoeienis en hitte in dien toestand van half waken gekomen, waarin de ledematen
hun reflexbewegingen uitvoeren, maar de geest geen indrukken meer van buiten
ontvangt. Dan volgen deze strofen:
Und was sonst in der dunklen Nacht
Das Zelt nur sehen mag,
Tritt unterm offnen Himmelsblau
Im Wustenlicht zu Tag.
Es spielt das schmerzliche Mienenspiel
Unglucklichen Manns, der traumt,
Von Gram und Leid und Bitterkeit
Ist jeglicher Mund umsaumt.
Es zuckt die Lippe, zuckt das Aug',
Auf durre Wangen quillt
Die unbemeisterte Trane hin,
Vom Sonnenbrand gestillt.
Sie schau'n ein reizend Spiegelbild
Vom kuhlen Heimatstrand,
Das grune Kleefeld, rot beblumt,
Den Vater, der einst den Sohn gerühmt,
Verlornes Jugendland!

De visuel zal dit aanschouwelijk geschilderd tafereel zien: het bataillon op marsch,
de luchtspiegeling der herinnering, het klaverveld met rooden bloei, den vader. Zijn
ontroering ontstaat door het zien
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van de dingen. De auditif laat de aanschouwelijke schildering voor wat zij is, en zal
worden aangedaan door het ontroeringsgeluid van den vijfden en zesden regel der
eerste strofe.
Es spielt das schmerzliche Mienenspiel
Unglucklichen Manns, der träumt.

en van de beide laatste der tweede strofe:
Den Vater, der einst den Sohn gerühmt,
Verlornes Jugendland!

Hij ziet niet den vader in het klaverveld staan, zooals de visuel, maar de klank en de
zin der woorden als gevoelsherinnering werken op hem in. Hij gevoelt zich als den
man, dien eens zijn vader prees, en die het land zijner jeugd verloren weet.
De moteur zal vooral de beide laatste regels der eerste strofe en de vier eerste der
tweede opnemen, welke hij aan eigen gelaatsspieren en aangezichtszenuwen gewaar
wordt.
Intusschen, zooals wij reeds opmerkten, zijn in ieder mensch enkele of alle drie
wijzen van gewaarworden vereenigd. Het meest toegankelijk voor gewaarwordingen
zal hij zijn, in wien de verschillende gaven zich evenredig hebben ontwikkeld.’
Er is nooit - voor zoover mij bekend - hierop de aandacht gevestigd. De
beschuldiging van Multatuli, dat hij het volk der poezie vervreemd zou hebben, wordt
juist hier weerlegd.
Veronderstelt dat iemand alle drie de gaven mist of niet ontwikkeld heeft: hij zal
m.i. geen poezie verstaan.
Waar de meeste poezie van thans auditif is - en juist deze groep de grootste
ontwikkeling eischt, daar zij om zoo te zeggen muzikaal buiten de woorden treedt,
- is het gros der menschen vers-onverschillig geworden. Daarom ook dat de
natuur-lyriek en de erotiek zoo veel gelijk-luidende verzen geven.
De begripsuitdrukking geschiedt volgens W. door 1. negatie, 2. pluralis, 3. herhaling
of 4. het ‘eenvoudig zeggen’ Als voorbeelden geeft hij:
I. ‘In den regel:
There was no leaf upon the forest bare

ziet men het beeld van een kaal bosch, maar, in tegenstelling met de
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ontkenning van ‘geen enkel blad’ ziet men hier en daar een blad aan de takken. Het
is het woord ‘leaf’ dat dit bewerkt.’
II.
‘Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
Was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag,...

dan wordt het beeld van een tuin opgeroepen, met daarnaast andere. En deze andere
maken het beeld van den eenen turn minder duidelijk.’
III.
‘De dag lag bleek neer op bleeke sponde

en
De wateren lagen blank onder blanken avond’

IV. ‘Een der strofen van Arno Holz' Phantasus eindigt:
Wie lieblich hat sich einst getrunken
Der Hoffnung goldner Feuerwein!
Und jetzt? Erbarmungslos versunken
In dieses Elend der Spelunken O Sonnenschein! O Sonnenschein!’

Bastiaanse bepaalt de klankwaarde naar 1. de z.g. ‘volheid’, 2. de inversie, 3. de
herhaling, 4. de tegenstelling.
En hier is het verschil tusschen Werkman en Bastiaanse: Voor Werkman is: de
begripswaarde hoofdzaak, voor Bastiaanse de klankwaarde, of om algemeen te zijn.
Werkman tracht objectief te blijven, terwijl Bastiaanse zijn auditif dichterschap
onbewust als hoogste goed erkent. Zijn talent vindt daarin alles wat het noodig heeft,
daarmede bepaalt hij de eigen grenzen (al verklaart hij, in het interview met Oliveira,
geene grenzen te kennen).
***
‘Het komt in de poëzie aan op het nauwelijks bewust gewordene, op het niet te zeer
uitgedrukte. Het is juist in de schemering van het minder verstandelijke, het minder
preciese, dat de gevoeligheden van het bewustzijns leven zich durven en kunnen
uiten.’ Bastiaanse geeft voor het ontstaan der natuurmuziek (en analoog alle
vers-kunst)... ‘dat ziel en buitenwereld worden tot een niet meer te scheiden geheel.
Zulke oogenblikken zijn het, die de natuurpoezie wakker roepen. en waarin de natuur
vraagt: geef mij Uwe ziel en waarin de ziel vraagt, geef mij Uwe schoonheid.’
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Het is het weg-mijmerende tegenover de ‘van-binnen-uit-dicteer’- theorie.
Van eene aanvankelijke waardeering, die toch ook dieper beschouwing moet
kunnen verdragen, getuigen wel deze woorden van Werkman:
‘Er is een eenvoudige wijze van bezien, die bijna onmiddellijk de waarde van een
vers doet uitkomen. Zooals de schilders door de oogharen zien naar een schilderij,
om een zuiverder totaalindruk te verkrijgen, zoo kan men ook een vers ‘door de
oogharen bezien’ om het te waardeeren. Men leest het zoo, dat de begripsinhoud der
woorden niet ten volle doordringt tot het bewustzijn, voor zich heen. Evenals de
klanken zullen dan verschillende andere onderbewuste werkingen van het vers op
den lezer gelegenheid hebben, meer onbelemmerd in te werken op zijn geest, zoodat
‘l'indécis au précis ce joint’. En daarop komt het aan.’
***
Zoo zuiver als de associatie door Werkman behandeld wordt, zoo hardnekkig houdt
hij vast aan het beginsel, dat een woord buiten zins-(vers)verband feitelijk waardeloos
is, hoewel twee woorden hem toch wel eens als ‘Tonmalerei’ aandoen.
‘Zoo heeft een woord ook slechts een algemeene klankwaarde, die eerst onder
invloed van het versverband haar beeldende macht verkrijgt.’ Hier toont de heer
Werkman toenadering, maar zou met woorden als reus, dwerg, enz niet juist het
omgekeerde waar zijn?
Belangrijk is wat hij aanhaalt bij ‘een groep van woorden, waarvan één domineert
en de klankwerking der andere in beslag neemt ter intensiever expressie van eigen
beteekenis en klank.’
Het eerste quatrain van ‘Lente-avond’ van Willem Kloos geeft:
Nauw zichtbaar wiegen, op een lichten zucht,
De witte bloesems in de scheemring - ziet,
Hoe langs mijn venster nog met ras gerucht
Een enkele, al te late vogel vliedt.

‘Van de beide laatste versregels is het sterkste geluids- en begripswoord het “ras
gerucht” van den vliegenden vogel. Dat is het sterkste van indruk op de
gewaarwording. Zoowel de dubbele r als het ruischgeluid der s - cht en de u maken
het veerengerucht van den vogel bij het voorbijvliegen sensationeel. De vele
l-allitteraties van den
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volgenden regel versterken de impressie van den langzamer vleugelslag bij het verder
vliegen.
Wij wezen er al eerder op, dat klank- en begripswaarde van een woord of een
woordengroep zelden congruent zijn. Meestal is de geluidswaarde ruimer. Soms,
zooals bij samengestelde of aan andere talen ontleende woorden is de begripswaarde
grooter.
Het geval doet zich nu zoo voor niet het venster, waarvoor de dichter zit, neemt
de voornaamste of centrale plaats in zijn aandacht in, maar wat daar gebeurt langs
dat venster het voorbij komen vliegen “met ras gerucht” van een vogel. En zoo maakt
niet het venster den voornaamsten indruk op het gewaarwordingsleven van wie leest,
maar dat wat buiten gebeurt, het naderend vleugelgerucht en de bewegende
vleugelslag, die naar de verte verdwijnt. Want bij het lezen wordt ook weer de
aandacht ingesteld op een centraal punt, dat den sterksten indruk maakt en daaromheen
wordt waargenomen, wat er overigens nog is. Wanneer wij naar iets zien, dan vestigen
wij den blik op een centraal of hoofdzakelijk punt, en het overige maakt een
meewerkenden indruk.
Zoo is het ook bij het innerlijk gewaarwordingsleven. Er wordt een centrale
waarneming gedaan, waaromheen andere zich groepeeren, in hun verband tot het
centrum van waarneming. In het bepaalde geval wordt de aandacht hoofdzakelijk
getrokken door “ras gerucht” van het vliegen van den vogel. Deze klankengroep
overheerscht de geheele groep van woorden, absorbeert de uitwerking der andere
klankengroepen, en dwingt ze om mede te werken. Het is het zuivere principe van
het recht van den sterkste, dat in een menigte van menschen zoo goed werkt als in
een menigte van klanken en begrippen. Daardoor wordt het mogelijk, dat de klanken
der andere woorden medewerken, buiten hun begripswaarde om, met de voornaamste
klankengroep, zoodat de klank en beweging van “hoe langs mijn venster nog” een
aankondiging bevatten van hetgeen door het begrip der volgende woorden eerst wordt
uitgedrukt. In deze woorden wordt reeds het bewegen van den vogel gehoord en
gevoeld.’
Dit is vers-ontleding in zeer zuiveren zin en wij zijn den heer Werkman dankbaar
zóó deze strophe ontleed te hebben; het is de liefde voor het vers zelve die hem hier
behoedt voor schennis. Met het apodictische: ‘de litteraire beweging van '80 is Willem
Kloos geweest’, krijgen we hier een scherp perspectief in het letterkundige vergezicht
van den inleider.
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Voordat hij tot de synthetische bespreking van het vers overgaat, behandelt hij het
muzikale vers, en de meer àfwijkende vorm daarvan, het muzikale-vers-zonder-meer,
het vers van Stéphane Mallarmé, dat ten slotte geen levens-vatbaarheid had.
Het hoofdstuk der ‘Verdichting’ verleden jaar in dit tijdschrift verschenen, heeft
als hoofd-gedachte, dat het rijm ten slotte het vers oproept, dat het de beelden losstoot
uit het onderbewuste in het taal-bewuste. De schikking van dat rijm, het rhythme
echter zal m.i. daardoor niet beinvloed worden en het is dit, dat de heer Werkman
vergeet. Het rijm is en blijft productief, maar het vers zal toch door het eerste rijm
(wat toch de consequentie is) niet kunnen ontstaan. Juist het laatste deel van het
hoofdstuk - den opwekkenden invloed van het rhythme - kàn veeleer een vers doen
ontstaan.
***
Terecht wijst de heer Werkman in ‘Maat, Rhythme, Tempo’ op het vasthouden aan
den bouw der eerste strophe, al kan daar het woord-tempo toch weer eenige
verbetering in aanbrengen. Al zal het lied, het vrije vers overleven, toch zal de goede
invloed van het laatste de perioden-bouw, de strophen-bouw ten goede komen.
‘Starings's ‘Oogstlied’ kent geen rhythme meer:
Sikkels blinken,
Sikkels klinken,
Ruischend valt het graan.
Zie de bindsters garen,
Zie in lange scharen
Garf bij garve staan.

Deze strofe heeft een gelukkig getroffen afwisseling van maat tusschen de beweging
der zichters en die der bindsters. Doch wanneer men verder leest, blijkt, dat ook deze
afwisseling stereotiep is, en gelijkelijk terugkeert bij elke volgende strofe, waar elke
schakeering in denzelfden regel identiek terugkeert. Telkens bevindt men, hoe twee
tweevoetige trocheeën, gevolgd door een met een naslag, afwisselen met twee
drievoetige trocheeen, gevolgd door een tweevoetige met naslag.
Het schema is:
1. 2. -

-
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3.
4.
5.
6.

-

-

-

Voor ons tegenwoordig gevoel is het bevreemdend, dat dezelfde maat, waarmee de
arbeid der mannen begeleid wordt, ook die is, waarmede het loomer middaguur
aangeduid wordt:
't Heeter branden
Op de landen
Meldt den middagtijd.

En ook vreemd staan wij tegenover het weergeven van twee zulke geheel verschillende
bewegingen en gebeurtenissen, verschillend zoowel door eigen uiterlijk als door
gewaarwording, die ze in ons opwekken, met hetzelfde metrum:
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.

Voor het moderne rhythmengevoel, dat elke ontroering of beweging met eigen
rhythme verlangt geuit of weergegeven, zijn deze gedichten onzuiver. Regen en
zonlicht kunnen niet door eenzelfden maatgang der woorden worden aangeduid.’
Schoon is het voorbeeld aangehaald bij de afwijking van het metrum door den
dichter:
‘In Vollmoeller's ‘Parzival’ staan de regels:
Reite nur weiter, Knabe, doch einmal
sitzt eine fremde Frau dir am Weg,
halt einen fremden Toten im Schoss,
die bleiche Leiche ihrer grossen Liebe.

De verrassende verandering van bewegingsmaat van den vierden regel suggereert
den indruk dat deze vrouw het lijk in de armen wiegt. Dat woord voor woord symbool
is, doet daaraan niet af, daar ten slotte het geheel gemeenschappelijk symbool is en
één saamhoorend beeld.
Het is hier een zelfde geval als met de klankwoorden, die door hun klank tot uiting
brengen, wat niet door het begrip der woorden wordt gezegd.’
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Hoe het vers zelve den lezer dwingt.... ‘de plaats in Gorter's Mei, waar de kleine Mei
zich voorover buigt over een kom met duinwater in een vallei, en haar beeld kust:
... van haar mondje droop
Een kettinkje druppels...

Deze woorden laten zich niet anders lezen dan in het tempo van het druppelen van
het water.
En niet alleen bij het oplezen komen deze faculteiten der woorden tot ons. Ook
bij het stille lezen nemen wij ze waar en werken ze mede om den indruk te geven,
die bedoeld is. Bij goede poezie zal dit steeds het geval zijn: duidelijk en
onmiskenbaar geven de woorden door plaatsing en verband aan, in welk tempo ze
gelezen moeten worden.’
Scherp geformuleerd eindigt dit hoofdstuk:
‘Rhythme en tempo echter zijn de variatien op den stijl, die aan het gebouw zijn
uiterlijk van schoonheid en zijn representatieve waarde geven.’
***
‘Ieder woord behoeft zijn eigen kracht van uitademing. Er is een nauw verband
tusschen ademhaling, woorden en gewaarwording.’
De heer Werkman demonstreert dit zeer gelukkig in:
‘Een voorbeeld daarvan hebben wij in Kloos' Lente-avond:
Nauw zichtbaar, wiegen, op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheem'ring - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht
Een enkele al te late vogel vliedt.

Verloopt de adem van het begin tot het eind van een regel, evenzoo van het begin
tot het einde van een strofe. Aan het eind der afzonderlijke versregels wordt gerust
en ingeademd, doch niet zoo lang en zooveel als aan de rust aan het eind der strofe.
Vandaar, dat ook de laatste regel een andere ademquantiteit heeft dan de eerste. Daar
bovendien de derde regel door de drukte der bewegingen veel adem verbruikt, blijft
er een in verhouding kleine hoeveelheid ademkracht over voor den laatsten regel.
Met zijn vele open syllaben verbruikt deze regel nog veel adem, zoodat automatisch
hier en daar gerust wordt. Door deze samenwerking verkrijgt deze laatste regel de
suggereerende macht van loomheid en moeheid, die tot uiting komt bij het lezen van
den regel:
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Een enkele / al te late // vogel /// vliedt.

Deze verdeeling, die door onze gebrekkige leesteekens maar bij benadering kan
worden aangegeven, gevoelt men bij het lezen vanzelve. Zij bewerkt langs
motorischen weg in onze gewaarwording het gevoel van het vermoeide, tragere
vliegen van den vogel, en diens langzamer vleugelslag.
Bij Tollens vindt men in zijn ‘Liefde op 't ijs’:
Schoon Elsje, een boerinnetje, poezel en malsch,
Verloor in het zwenken de boot van haar hals;
En Koenraad, de flinkste gezel van het oord,
Ontdekt die, en raapt die, en rijdt er mee voort.

Men zal den laatsten regel lezen met telkens een rust achter de beide woordjes ‘die’,
en daardoor wordt vanzelve de aanschouwelijke voorstelling opgewekt: de
schaatsenrijder ziet het halssieraad, bukt zich bij het even inhouden, en rijdt weer
weg. De verdeeling in drieen door de beide rustpauzen geeft motorisch de drie
perioden van beweging aan.’
Weder komt hij op het vrije vers terug en typeerend is wel het geen hij over Gustav
Falke's Marchen zegt:
‘Een voorbeeld van gelukkige modulatie van den vorm geeft Gustav Falke in zijn
‘Marchen’. Door den strijd tusschen rhythmische woordstuwing en verdeeling met
den vasten versvorm, leidende tot enjambeering en versrhythme, is een gevoelige
uiting mogelijk geworden van het onrustige en opgewondene. De beide eerste strofen
luiden:
In deiner lieben Nahe
bin ich so glucklich. Ich mein
ich musste wieder der wilde,
selige Knabe sein.
Das macht deiner sussen Jugend
sonniger Fruhlingshauch.
Ich hab dich so lieb. Und draussen
bluhen die Rosen ja auch.

Wanneer men ze omzet tot een vorm, die eenigszins vers libre is, dan blijkt, dat zij
verliezen in vermogen van uitdrukking:
In deiner liben Nahe
bin ich so glucklich.
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Ich mein, ich musste wieder der wilde,
selige Knabe sein.
Das macht deiner sussen Jugend
sonniger Jugendhauch.
Ich hab dich so lieb.
Und draussen bluhen die Rosen ja auch.’

Het goede gebruik van enjambement wordt in dit vers tevens gedemonstreerd.
***
Plastiek wordt door den heer Werkman verdeeld in:
I. Begripsplastiek en geeft als voorbeeld (vergrootend):
‘De toren was hemelhoog opgebouwd
Tot diep in 't blauw, maar lager op kanteelen
Zaten er groote duiven zich te streelen
Met gladde bekken in het glad geveert.

De laatste regel is plastisch door détail-bijzonderhed en maakt daardoor de
geheele plaats aanschouwelijk.’
II. De verbeeldingsplastiek:
‘De verbeeldingsplastiek is bij uitstek de visueele plastiek. De beeldspraak roept
een voorstelling op, en deze voorstelling dient ter mededeeling van een denkbeeld
of gevoel. Waar de uiting door den begripsinhoud der woorden omslachtig of
ten naasten bij is, kan soms het beeld een korte en intensieve uiting toelaten,
waardoor de plastische sensatie bereikt wordt.
Wij hebben eerder uitvoerig gesproken van het beeld als uitingsmiddel, en
wijzen er hier alleen op, dat het bezwaar van de gedeeltelijke beeldspraak is het
oproepen van twee beelden:
La grisette à pied, trottant comme un perdreau

van Musset zien wij als de kleine dame en als perdreau. Het beeld wil alleen de
herinnering oproepen van het loopen van den vogel, maar wij zien toch even
den vogel loopen, en dan de dame.’
III. De poetische plastiek:
‘De poëtische plastiek in eigenlijken zin is die der klanken in het versverband,
en zoo bij uitstek de auditieve plastiek. Terwijl ook het
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proza begrips- en beeldplastiek kan aanwenden, is de klankplastiek het domein
der poezie. Het is hier vooral, dat de mededeelingen vrijwel rechtstreeks van
onderbewustzijn (van den dichter) naar onderbewustzijn (van den hoorder of
lezer) gaan, zonder bewust te worden in begrip of beeld, zonder in woorden
gezegd te worden. De poetische plastiek maakt het mogelijk te uiten wat niet
onder woorden gebracht kan worden.’
Hiermede is het belangrijkste van deze Inleiding besproken, de laatste bladzijden,
hoofdzakelijk aan de rhythmiek van Heine en Verlaine gewijd, geven geene verdere
detail-bijzonderheden, die het reeds geciteerde uitbreiden.
Alleen dit moge nog genoemd worden, al is er veel niet meer gloednieuw.
‘De poezie maakt het mogelijk, buiten het bewuste intellect om, onze psyche te
brengen in de onmiddellijke nabijheid der dingen, of omgekeerd, de dingen buiten
hun stoffelijk hulsel in innige aanraking te brengen met onze gewaarwording. Zij
brengt onze psyche en de “inner soul” der dingen elkaar nabij, en in deze nadering
ontstaat de ontroering, de niet geheel bewust wordende vreugde over schoonheid
Wie eenmaal deze ontroering heeft ondergaan, zal er naar blijven verlangen, en
hem is het leven niet meer leeg en dom. Voor hem is het leven het wonder van een
bloem, het fluiten van een vogel, het schateren van een kind.
En zooals het leven de bewegende kracht is, die in stand houdt en samentrekt, zoo
is de poezie de centripetale kracht in onze gewaarwording, waardoor het ons mogelijk
wordt, in de verscheidenheid van levensopenbaringen eenheid en samenhang te zien,
en het geheel van verschijningen te vatten.
Is het leven het gemeenschappelijke van de verschijningen der natuur buiten ons,
het poetisch rhythme is het gemeenschappelijke der verschijningen in ons, reflex van
het buiten ons gebeurende of zelfstandige gebeurtenis. Maar altijd hebben deze
verschijningen hun oorsprong in het onderbewuste, zooals het leven zelf. De poezie
is de taal er van.’
***
Waar ‘De Techniek der Poezie’ van Frans Bastiaanse sterk afwijkt van de opvattingen
van het besproken boek, daar vestigen wij in het begin reeds de aandacht op.
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Wat echter bij Werkman niet behandeld werd hoe gaat het met het ontstaan van
grootere gedichten? Bastiaanse verklaart dit: ‘Bij langere gedichten gaat natuurlijk
de idee der totaal conceptie aan de ontroering vooraf en dient de onbewuste te gaan
langs lijnen, die eerst door het Bewustzijn getrokken werden.’
Als een soort afsterven van de wereld wordt het leven dan.
‘Soms duurt het zeer lang voor we in dien toestand van verzonkenheid komen,
waarin wij bij ondervinding weten, dat kunstschepping slechts mogelijk is en rijzen
eerst na uren de nieuwe gedeelten, vaak slechts enkele traagwellende regels als
goud-flonkerende harsdroppen uit sterken stam.’
Zoo komt Bastiaanse tot: ‘Als de Idee in ons is, wordt zij door de Phantasie
uitgebeeld voor het gezicht en verklankt voor het gehoor.’
Om tot de kracht der plastiek te komen wordt voor hem de dichter dàt wat hij
ver-beeldt.
Hier zij gegeven wat Bastiaanse zegt over de taal-klanken:
‘Want, als het kunstwerk voltooid is legt de dichter zijn koninklijk hermelijn af,
treed hij uit zijn lompen te voorschijn, houdt hij op boom, zee, wolk, aarde te wezen
- maar tijdens de uitbeelding van dat alles was hij koning, bedelaar, boom, zee, wolk
en aarde, al naarmate de beelden in zijn geest langs trokken. En omdat hij dit alles
in zijn uur van inspiratie wezen kon weet hij ook elk visueel beeld, dat in hem rijst
te verzinnelijken in taalklanken, die in geluid benaderen het zichtbare beeld dat in
hem rijst.
De Taalklanken zeiden wij: Met zachte zweving drijft de deinende wolk door het
wezen van den dichter en hij wiegt mede door de klare luchten en zijn woord wordt
zwevend en stil als de wolk, die het vergezelt. De sterke greep van den boomwortel
in den grond, doortrilt de sterke hand, die, gespannen, de woorden neerschrijft welke
bij het krachtige beeld behooren. Zoo wordt het woord van zelf zacht en zwevend
als de geest de wolk is die hij verbeeld, zoo wordt het woord van zelf sterk en knoestig
als de ziel het wezen van den boom verzinnelijkt. Door deze diepere dingen wordt
de techniek van den dichter bepaald.
Er is dus in de hoogste instantie geen afzonderlijke techniek, maar stemming en
technische vaardigheid, visueel beeld en daarmee verbonden klankgehalte zijn één
in den geest en blijven één in het aan dien geest ontstegen gedicht.
De Taal - het instrument dat de dichter bespeelt - wordt onder zijne
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handen telkenmale anders, naarmate idee en visueel beeld zich wijzigen, die hij
weergeeft.
Zij kan wezen als de moker, die de keien beukt uit het plaveisel om de barricaden
te vormen der opstandigheid, zij kan wezen als de sirene, die haar hatend gilgeluid
uitscheurt boven elk weeker sentiment; zij kan zingen met den weeldetoon van de
cello en zoet wezen als de timbre van de fluit, maar altijd is zij in klank wat de
ontroering was voor het gevoel, wat het beeld was voor de plastiek. Daarom heeft
de dichter de Taal in haar ganschen omvang noodig.
Er is geen woord zoo hard en weerbarstig, of hij grijpt het te zijner tijd en zet het
in de mozaiek van het geheel en er is geen woord zoo zacht en teeder of het voegt
zich in de weekheid der melodie.’
De geboorte van het vers, in enkele regels.
‘In de muzikale stemming worden de visueele beelden gecomponeerd tot
rhythmisch-harmonische klankenreeksen, of anders: de visueele beelden rangschikken
zich in overeenstemming met de, door de muzikale stemming bepaalde volgorde, of
wel (als het gedicht eene eenvoudige gevoelsuiting is zonder sterk plastisch vermogen)
de idee verzinnelijkt zich in het geluid van de taal.’
Ik moet echter tegen eene bewering protest aanteekenen:
‘Waarop is rhythme gebaseerd? Heel eenvoudig is die vraag voor de moderne
poezie te beantwoorden. Zij berust op het metrum, en dit weer op de getallen 1. 2.
en 3. en op de dynamische verschillen van het accent.
Jambe en trochaeus zijn twee-ledig, anapaest en dactylus drieledig. Jambe en
anapaest stijgt van de toonloosheid of den halftoon tot het accent, trochaeus en
dactylus daalt van het accent tot halftoon en toonloosheid. Op die vier metra is onze
hollandsche rhythmus gebaseerd sinds de Renaissance.’
Het is natuurlijk zeer wel mogelijk een rhythme te vinden, dat buiten deze metrums
staat. Jacob Israel de Haan en van den Bergh b.v. hebben wel nieuwe vormen
gevonden. De bedoeling zal echter wel zijn geweest dat over enkele lettergrepen
slechts deze vormen mogelijk zijn. Het voorbeeld
In het úúr / dat láng/zaam klép/pende sláát
Uít een stíl dórp een klók,
En een lánd/man stál/waarts stáp/pende gáát
Naast het spán / dát de / ploégschaar trók.
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uit een lied van den dichter zelf, heeft toch immers een nieuw oorspronkelijk rhythme?
Zóó kunnen we ons dan ook vereenigen met de eindconclusie van den dichter Frans
Bastiaanse:
‘De vorm der verzen wordt bepaald door het begrip en de daaraan in een bepaalde
taal verbonden benaming. En zoo wordt - veronderstel dat men maat-zuivere verzen
zou willen schrijven - de opname van een bepaald begrip of beeld in het vers
gedetermineerd door het metrische schema, dat zich tegen de opname van een
bepaald-begripaan-een-bepaalden-taalvorm-gebonden, verzet. De alleen-heerschappij
van het metrum beperkt door de vrijheid der beeld (begrips-) opname op een bepaalde
plaats in het vers; de alleenheerschappij van den inhoud (de aan visueel beeld
gebonden gedachte of het bloote begrip) breekt de zuiverheid van het maatschema.
Aan het compromis tusschen deze twee strijdigheden herkent men den waarachtigen
dichter, die helder ziende en klaar luisterend alles zijne passende plaats geeft.’
***
Hiermede zouden wij aan het einde onzer bespreking zijn, ware het niet dat wij hier
even de aandacht wilden vestigen op de ‘Studien’ van Herman van den Bergh, die
geregeld in ‘Het Getij’ verschijnen.
Typeerend is wat hij zegt ter verdediging van het rijke rijm (tevens voelt men uit
dit citaat de algemeene bedoeling van dezen criticus). ‘Wat toch bedoelt het rijm?
Een krachtiger aantoetsing van het muzikale element in het vers. Dat wordt aanvaard,
sinds eeuwen. En nu is 't juist die zwijgende aanvaarding van iets, waarbij al dadelijk
de vraag van ‘ongevoeldheid, dus onechtheid’ naar boven komt - en, ik ving er mee
aan: de philisters doen die vraag dan ook, - nu is 't die onweersproken aanvaarding
van het enkelvoudig rijm, welke iedere ontwikkeling een technische, verstandelijke,
knutselige, kortom ‘onechte’ nieuwigheid acht. Onder zulke beschouwingen gaat
het goed recht van het rijke rijm gebukt.
Want gaan we eens na. Is òns rijm zelf niet een evolutie-product, na de
onverbiddelijke rijmloosheid der oudste, den eersten ‘vergelijkenden trap’, de
assonantie, der middeleeuwsche dichters? Waar reeds zoolang thans een tweede
comparatief onbetwist heerschen kan (in casu ons enkelvoudig rijm), daar heeft de
kundige beoordeelaar elke aanspraak verloren, om den superlatief - het rijke rijm zijn bestaansrecht te ontzeggen.
Ziet, het zou toch veel van zelfbedrog weg hebben, zoo we beweerden
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dat het geheele vormingsproces van het rijmwoord bij den dichter zich in het
onderbewuste afspeelt. Wat met een gemeenplaats ‘inspiratie’ heet, is toch een te
ingewikkeld samenstel van beinvloeding en wilshandeling, dan dat wij den kunstenaar
mogen aanzien als louter ‘manus ministra’, als niet-toerekeningsvatbaar werktuig.
Neen, de kwestie van 't rijm is, als zoo menig ander kunstvraagstuk, onderworpen
aan 't publiek geloof.’
Later, wanneer deze ‘Studien’ gebundeld zullen zijn, hopen wij op deze
beschouwingen uitvoerig terug te komen.
JAN J. ZELDENTHUIS
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Buitenlandsche literatuur.
Edith Wharton Summer London, Mac Millan & Co, 1917
Nauwelijks een jaar oud werd Charity door haar pleegvader uit de bergen van
New-England en een ongeregelde gemeenschap van out-casts meegebracht naar het
dorp. Na den dood van haar pleegmoeder bestierde zij er de huishouding van den
eenzamen, in nuchtere verlatenheid vergroofden man, in wien met de jaren een diep
verlangen naar de jonge vrouw in zijn huis is gegroeid. Maar als hij tot uiting daarvan
komt, vindt hij tegenzin, afwijzing, spot. Charity heeft in den zomer, die over haar
leven beslissen zal, een jongen man ontmoet, een architect uit New-York, die in het
dorp gekomen is om, wat er nog over is van oude woonhuizen uit de Colonial-Style
periode, te schetsen en op te meten. Beiden zoeken elkanders jonge liefde en nemen
die.
Dan daalt de lijn: de architect, reeds verloofd met een stadsmeisje, trekt zich terug;
Charity weet dat zij meeder zal worden, en in haar schaamte vlucht zij terug naar
waarvandaan zij als kind kwam: de out-casts in de bergen. Maar zij voelt ook bij hen
niet meer te kunnen leven en vlucht ook van daar om aan alles een einde te maken.
Ellendig en uitgeput vindt haar de oude man, die haar ondanks alles lief heeft
behouden. En met enkele, heel fijne aanduidingen, wordt ons dan verteld hoe beider
huwelijk gesloten wordt en zijn zal.
De Amerikaansche schrijfster heeft van dit melodramatisch gegeven een zeer sterk
boek weten te maken, dat in zijn ruigheid denken doet aan EMILY BRONTE's
‘Wuthering Heights’. Plastisch staan beide hoofdfiguren vrij in het milieu van
klein-dorpsche onbeduidendheid. Een milieu, dat toch zelf ook zeer knap is getypeerd:
een klein nest met al zijn locaal-patriotisme en traditietjes, vergeten tusschen de
woestenij van bergen en wouden en de rumoerige stad met zijn Amerikaansche,
haastige beschaving.

Arnold Bennett The Pretty Lady London, Cassel & Co., 1918
Er is van dezen vruchtbaren schrijver beter work verschenen, ernstiger en eerlijker.
Toch lijkt mij, dat deze nieuwe roman die Londensch leven in oorlogstijd als gegeven
neemt, langer dan deze oorlogsjaren gelezen zal blijven.
In dezen ‘oorlogs’-roman wordt meer van Venus dan van Mars gewaagd. Een via
Ostende in Londen gestrande ‘pretty lady’ ontmoet een levensdilettant van goeden
huize, boven den dienstplichtigen leeftijd en celibatair, welke ontmoeting leidt tot
een verre van tragische verhouding. Wanneer
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die verhouding, naar den standaard van koopbare liefde, de hoogste trap van ‘ernstige
bedoelingen’ genaderd is, (de apartementen zijn gehuurd, gemeubeld en betrokken),
gebeuren er beiderzijds ontrouwigheden: de ‘pretty lady’ derailleert, de celibatair
rangeert. Londen is namelijk vol van interessante verlofgangers; èn in Londen woont
de ééne, de éénige, de pittige, ietwat excentrieke jonge millionairsweduwe. Kortom,
geologen spreken in zulke gevallen van: de waterscheiding.
In vredestijd zou deze phase in de éducation sentimentale van een celibatair boven
den dienstplichtigen leeftijd allicht dramatischer aangezet moeten zijn om ons genoeg
te kunnen boeien. BENNETT heeft nu getracht zijn roman de noodige consistentie te
geven door toevoeging van vele deelen patriotisme. De vrijwel nutteloos levende
burger-celibatair ontwikkelt zich tot volijverig voorzitter van een particuliere
ambulance-commissie. Op BENNETT's welbekende snaaksche wijze worden allerlei
snobismen en oorlogspsychosen gehekeld, zóó dat men een oogenblik geneigd is
BENNETT er van te verdenken de ‘SAMUEL PEPYS Jr.’ te zijn, die ‘The Diary of the
Great Warr’ schrijft.
Is het BENNETT ernst met de ‘éducation patriotique’ van zijn held? Ik wist het
waarachtig niet meer, toen ik aan het slot de resumptie las: ‘The supreme lesson of
the war was its revelation of what human nature actually was. And the solace of the
lesson, the hope for triumph, lay in the fact that human nature must be substantially
the same throughout the world. If we were humanly imperfect, so at least was the
enemy.’ De troost is schraal.
Maar, de roman heet ook niet ‘The Pretty Patriot’. ‘The Pretty Lady’ geeft een
tijdbeeld, van Londen vol koortsigheid in het bloed van jonge krachtige mannen en
jonge mooie vrouwen. Een koortsigheid van fel en snel begeeren. Wat zal de dag
van morgen zijn voor den jongen kerel, dien de pretty lady met een overgave van
lichaam en ziel dient, zóó scherp en navrant door BENNETT geteekend, als wij slechts
bij Fransche schrijvers kenden.
Het zijn deze bladzijden die den roman duurzame bewondering, lang na dezen
oorlog, schijnen te verzekeren. Een tijdbeeld is dit boek; een document ook voor de
ontwikkeling van den Engelschen roman; door de ongekende realiteit van weergave
der oorlogserotiek.

Gilbert Cannan Everybody's Husband. London, Martin Secker, 1917.
‘In the heart of every lover lurks the husband, and one husband is as like another as
two buttons on one coat. You can't escape. No one can escape. That is why we weep
at wedding feasts, we women. We can see the husband in the lover...’
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Het is maar een droom waarin het meisje, in den nacht vóór haar huwelijksdag, deze
les ontvangt van het ondeugende vrouwtje uit 't jaar 1830: het zwarte schaap der
familie, haar over-grootmoeder, die Don Juan las òmdat het verboden was en vier
malen huwde en toch maar één man had gehad.
Maar, wáárom trouwen wij meisjes dan - heeft het meisje gevraagd. ‘Men must
be looked after’, antwoordt de vrouw uit 't jaar 1890, de moeder. Is zij, de
onbeduidende speelpop, gelukkig geweest met háár echtgenoot? ‘He thought I was.
I enjoyed pretending to be happy to please him. It was like having two lives, one to
keep him satisfied and content, and another all alone that nobody knew anything
about.’
En wanneer de vrouw uit 't jaar 1860, de grootmoeder met haar bijbel en haar
conventie gevraagd wordt: ‘Did you never dream?’, komt de bekentenis: ‘Once by
a lake in the starlight, with the water sucking at the pebbles on the shore, I saw the
fin-backed line of the hills and the starry sky beyond through the eyes of a man's
imagination, and after that I could have no other dreams. He left me there on the
shore, and he walked slowly away, and the stones came rolling down the hill-side
into the water... I was very young then, and soon after that I was married...’
Dit zijn drie citaten, die de geestige saynette voldoende typeeren en de eeuwige
controverse aanduiden van: minnaar-meisje, echtgenoot-vrouw, liefde-huwelijk: een
‘pageant’ van ontfleurde meisjesdroomen. Luchtig, zonder nadrukkelijkheid, wordt
hier aangeraakt hetgeen het meisje beroert, dat het zalig droomleven van geluk en
schoonheid reeds voelt verkillen door het samenleven met den man-voor-allen-dag:
den echtgenoot met zijn stereotype zinnen: ‘I have already told you three times this
week that I detest kidneys for breakfast... Here am I working myself to skin and bone
and you do nothing to help me to make some provision for our old age... Of course
I still love you, my darling, but I am very busy.’
‘No. No. No. I will not’, snikt ontzet 't meisje in haar droom, wanneer ook haar
droom-minnaar zich ontpopt als het traditioneele echtgenoottype, dien moeder,
grootmoeder en over-grootmoeder allen herkennen als háár eigen, typischen
‘echtgenoot’. En toch, als de droom wijkt en de huwelijksdag aanbreekt met bloemen
en een brief van hem die heden haar echtgenoot zal worden: den brief dien men
ondanks alle wijze droomen kussen moèt: met welk een verrukking juicht dan het
meisje: ‘What a lovely day, Lizette! Letters! Oh! and roses!’...
Iets voor het tooneel-seizoen van dezen winter, heeren tooneel-directeuren!
H.E. GREVE.
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Xerxes of de hoogmoed.
Uit de Annalen der Ironische Historie.
Vrij naar Herodotos.
(Ve r v o l g ).

XXXII.
De Helleensche vloot was van kaap Artemision naar Salamis ge stevend en bleef
daar liggen, op aandrang der Atheners. Alle vrouwen en kinderen verlieten Athene
en vluchtten naar Salamis, naar Troizen, naar Aigina. Maar de orakelen werden
bewaarheid en de heilige Slang op den Akropolis, in de Athena-tempel, at niet meer
de honigkoeken een bewijs, dat Athena zelve de haar gewijde stad had verlaten.
De Peloponeziers, die, vóor Athene, Boiotie zouden verdedigen, dachten slechts
aan eigen heil en bouwden den muur over de landengte van Korinthe.
Xerxes naderde, het Noodlot scheen met hem te naderen...
Voor Salamis, in het stralendste zomerweêr, als spotten de hemel en goden met
de noodlottigheden, die duisterden aan over Athene, wachtte de Helleensche vloot
af.
Zestien Lakedaimonische triremen, veertig Korinthische, Sikyonische vijftien,
Epidaurische tien, Troizenische vijftig, Hermionische drie: alle Peloponezische
vaartuigen. Honderd-tachtig Atheensche, de schitterendste vloot. De Aigineten, tweeen-veertig snelriemige schepen, uitstekende zeilers; de Chalkidiers twintig, de Eretriers
zeven: zij hadden reeds bij Artemision gestreden. Dan die van Keos, dan die van
Naxos, dan die van Melos, met de Sifniers en Serifiers. zij rustten de vijftig-riemige
schepen uit: behalve deze kleinere, wiegelden er drie-honderd-acht-en-veertig triremen
op de blauwe wateren vóor Salamis, in de enge zeewateren tusschen dat eiland en
den Aigaleosberg.
De kapiteinen vergaderden met Eurybiades in Salamis.
Een Atheensche bode trad voor:
- De Barbaren zijn in Athene, meldde hij.
Er was een verwarring: velen wilden met hunne schepen dadelijk vertrekken;
anderen meenden als laatste poging den Isthmos van Korinthe te moeten verdedigen.
Een moedeloosheid verlamde de moedigsten, ook al beminden niet allen, naijverig,
Athene, dat zoo
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gegroeid was in macht, dat nu zoo door het Noodlot gepletterd werd.
- Zij hebben overal in Attika hun toorts gezwaaid, meldde de bode. Thespiai brandt
en Plataiai...
- Drie maanden is het slechts geleden, sedert zij den Hellespont overtrokken!
murmureerden de kapiteinen onder elkander het eene Grieksche volk verweet het
andere allerlei; zij verweten allen elkander onderling...
- Athene was verlaten, ging de bode voort. Slechts enkelen, arme, oude mannen,
hadden zich achter houten heiningen opgeschoten op den Akropolis. Zoo als de
Pythia had bevolen...
Er was een wanhopig roezemoezen van diepe mannestemmen.
- Een handvol mizerabelen heeft de citadel pogen te verdedigen. Xerxes lag met
zijn leger op den Areiopagos, over den Akropolis. Zijne soldaten werden verpletterd
door de rotsblokken, die de armzalige maar roemrijke verdedigers neêr op hen deden
tuimelen, als zij de heilige poorten naderden.
Er was een bewondering in het stemgedruisch.
- Toen ontdekten de Barbaren den geheimen doorgang, tusschen de steilste rotsen...
Had het Orakel niet gezagd, dat de Perzen zich meester zouden maken van al wat
Athene te land bezat? Toen de verdedigers de Barbaren zagen binnen den Akropolis,
doodden zij elkander, stortten zich van de muren of vluchtten den tempel binnen.
Maar de Barbaren, trots de olijvetakken, die reikten de smeekelingen, doodden hen
en plunderden den tempel: citadel en tempel zijn nu een hoop asch!
- Zij zullen beiden in glorie worden herbouwd! riep Themistokles, naar voren
tredend, zonder te weten, dat hij Perikles' Eeuw voorspelde.
En de kapiteinen om den vlootvoogd Eurybiades beraadslaagden, of zij Salamis
zouden verlaten en voor de landengte van Korinthe niet het vaderland moesten
verdedigen.
Maar Themistokles dacht, dat de Bondgenooten, zoodra hunne schepen de ankers
lichtten uit de Salaminische wateren, zich zouden verspreiden, ieder naar hunne eigen
gewesten. Hij zeide het niet hardop maar besprak, aan boord terug, de zaak met zijn
vriend Mnesifilos, uitvoerig.
- Als de Bondgenooten hunne ankers lichten... zei Mnesifilos.
Zij keken elkander aan; zij dachten het zelfde.
- Is Hellas verloren, zei Themistokles.
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- Niemand, zelfs Eurybiades niet, zal de Bondgenooten kunnen weêrhouden, zeide
Mnesifilos Themistokles, roep op nieuw den raad bij een.
Themistokles begaf zich op nieuw naar Eurybiades op nieuw riep de vlootvoogd
de kapiteinen samen ter raadsvergadering.
En Themistokles sprak, hartstochtelijk, en drong aan maar Adeimantos, de
kommandant der Korinthiers, viel hem ruw in de rede
- Themistokles, wie in de Spelen vóór de anderen zich haast de lijn te verlaten om
zijn doel te bereiken, krijgt een tik met den staf van den Hellanodike.
- Zeker, zeide Themistokles, zonder boos te worden; maar wie achter blijven,
krijgen den lauwerkrans niet.
En hij verzweeg weêr zijn gedachte: dat de Bondgenooten niet zouden te zamen
blijven, als zij besloten Salamis te verlaten. Hij wist andere bewijsredenen aan te
voeren.
- Eurybiades, bezwoer hij. Hellas' heil is in je hand. Redden zal je haar, als je den
vijand slag levert in deze wateren en niet luistert naar wie Salamis willen verlaten.
Luister en wik en weeg. Bij de landengte zullen onze schepen, zwaarder en minder
talrijk dan die der Perzen, moeten strijden in de vrije zee. Wat wij ook winnen,
verliezen zullen wij Salamis en Megara en Aigina. En het landleger der Barbaren
zal het zeeleger volgen en den Peloponezos overstroomen: aan het grootste gevaar
is dan het land onzer goden bloot gesteld. Volg mijn raad en zeker zullen wij in dezen
engen zeestraat, die óns voordeelig is, een schitterende overwinning behalen, met
onze weinige schepen. Ik voel het, ik weet het zeker, er suizen stemmen rondom mij
in de lucht, die het mij zeggen! Moeten wij Salamis niet blijven beschermen, waar
onze vrouwen en kinderen zijn? Zult ge door hier te strijden óók niet den Peloponezos
beschermen, beter nog dan bij Korinthe? Onze vijanden - ik weet het en ik laat het
mij niemand loochenen! - na onze overwinning te water, zullen in panischen schrik
zich verspreiden; wij zullen hunne millioenen vernietigen!! Zoo wij slechts redelijk
zijn: zoo wij onredelijk zijn, zullen ons zelfs de goden van Hellas niet redden!
Toen werd toornig Adeimantos - want hij dacht alléén aan Korinthe - en riep uit:
- En redelijk is alleen, Themistokles, wat jij verlangt?? Redelijk is alleen, dat
Eurybiades redt een vaderland, dat niet meer bestaat? Toon mij je vaderland, o
Themistokles, toon mij je vaderstad: waar
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zijn Attika en Athene? Waar zijn ze? In de macht van Xerxes en van de Barbaren!
- Mijn vaderland en mijn vaderstad, riep woedend nu Themistokles uit; Attika en
Athene zijn daar waar zij op dit oogenblik machtiger zijn dan Korinthe op den bodem
van meer dan twee-honderd schepen, bemand door Atheners en geen staat in Hellas
zoû ons kunnen weêrstaan, al zijn wij niets méér dan onze vloot! Eurybiades, blijf!!
Blijf te Salamis en ge redt geheel Hellas! Wat hebben wij Grieken meer dan onze
schepen? Blijf dus of... verlaat Salamis; maar dan trekken wij heen, met onze vrouwen,
met onze kinderen, met onze slaven, dan trekken wij heen naar Siris, in Italie, zoo
lang reeds in ons bezit en zullen er volgens de Orakelen de voorspelde kolonie
stichten! En gij allen - woedend dreigde hij om in het rond - verlaten door
bondgenooten als wij zijn, zult gij uw lot betreuren!!
Op dit oogenblik aardbeefde het; de zee beefde, de golven hieven hoog de schepen
rondom des vlootvoogds schip...
Toen vervloeiden weêr geleidelijk de wateren...
Het was of de goden - die van Hellas en niet die van Perzie - hadden gesproken.
Dankoffers werden den goden gebracht, ook aan de heroen Ajax en Telamon,
opdat hunne schimmen mede zouden strijden in den aanstaanden strijd.

XXXIII.
In Athene had Xerxes verschillende Atheensche bannelingen terug in hun vaderstad
geroepen; een van hen, Dikaios, zoon van Theokydes, was een oude vriend van
Demaretos, den verbannen koning van Sparta en zij hadden samen, een dier dagen,
die den naderen zeeslag vooraf gingen, in weemoed gedwaald, buiten Athene, alsof
de teruggeroepen banneling niet adem kon halen in dat Athene, waar een Perzische
Koning hem terug riep uit grootzielig doende politiek, als of de verbannen koning,
die met een vijandelijk leger Sparta naderde, trots misschien spoedig te vervullen
eerzuchten, niet ademen kon naast den Atheenschen vriend. En de beide mannen
langs de flanken van den Aigaleosberg, die als een muur zich verhief tusschen Athene
en Eleusis, de heilige stad der Mysterien, waren omgedwaald in druk gesprek over
de dingen van den dag, die hoopvol en niet hoopvol waren naar mate zij ze
beschouwden en zij waren in de Triasische vlakte gekomen...

Groot Nederland. Jaargang 16

473
De Triasische vlakte lag daar als een hier dorre, heide-gelijke, daar grazige, lange
pluimen wuivende woestenij. Voor zij Athene waren binnen getrokken, waren de
Perzen hier overheen gegaan; langs deze zandige wegen, langs dezen rotsigen baaierd
lagen nog sporen van hunnen marsch scherven van gebroken vaatwerk, waar zij
gekampeerd hadden, de huiden en overblijfselen van het geslachte vee, dat zij
verorberd hadden. Hier en daar stak de ruine van een verbrand huis of hoeve hare
zwart roetige karteling in de lucht, die blauwgrijs zwoelde. Het was een tijd van
aardbevingen, maar zij werden zoo wel door de Grieken als door de Perzen te hunner
eigene gunste geduid. De beide mannen, Demaretos en Dikaios, waren verder
gedwaald dan zij wilden, druk sprekende, met wijde gebaren van zich-laten-gaan in
deze eenzaamheid, in deze verlatenheid, die van alle volk gevlucht was. Zij
strompelden over de steenen en door het zand en verwijderden zich meer van Athene,
dan zij zich waren bewust. De zon ging achter Eleusis onder; de heilige stad, met de
lange lijn van haar Demetertempel, donkerde met duisterende vakken, daar ginds in
de verte. De gieren zweefden rond.
- Wij moeten terug, zeide Dikaios; zoo verre reeds zijn wij, bij Eleusis.
- Het is hier huiverig van licht en lucht om ons heen, zei Demaretos, om zich heen
ziende en plotseling wees hij, vlak voor hun voet, vóór hunne nadering door een
rotsblok verborgen...
- Zie!!
En hij wees en klampte zich aan den arm van zijn vriend, maar het was niets dan
het lijk van een vrouw, half reeds verslonden door de roofvogels, afzichtelijk...
- Neen, zie daar!! riep Dikaios en wees zelve nu naar de verte...
De beide mannen, aan elkander geklampt, zagen uit. Er was geen wind en over de
vlakte naderde als een immense stofwolk, zoo als een leger zoû hebben verwekt in
opmarsch. Maar er klonken geen stemmen, geen stappen. Tot plotseling...
- Hoor! riep Dikaios. O, hoor!
En hij stond verstomd, versteend, ontsteld. Demaretos, in huiver, begreep nog niet.
Maar toen hij luisterde, hoorde hij een klare, zingende stem.
- Zingt er dan een?? vroeg hij, zijn ooren niet kunnende gelooven.
- Eén zingt er daar de Hymne van Iacchos! fluisterde Dikaios, in grootste
ontsteltenis en huiver voor de bovennatuurlijkheid, die
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geschiedde in dit late namiddaguur, terwijl de hemel vreemd somberde en de bloedige
zonnedaling schemerde door de bewegende stofwolk heen.
In der daad klonk het met plechtig mystieken galm van daar ginds
- ‘Iacche! Iacche!’
- Wat beduidde dat? vroeg Demaretos.
- Weet ge het niet? vroeg Dikaios. Zijt ge nooit in de Eleusische Mysterien gewijd?
- Neen, bekende Demaretos. Zeg mij...
- Het is de heilige hymne, die gezongen wordt den zesden dag der Mysterien, den
twintigste van de maand Boedromeion, als het beeld van Bacchos-Iacchos wordt
rond gevoerd. En dat wij het hooren, hier, in de vlakte, in deze verlatene wijdte, is
verschrikkelijk! Want dààr... Demaretos, dààr... in die zingende stofwolk schrijdt of
zweeft een goddelijk wezen... Demaretos, groot onheil spelt dit gehoor! Onheil voor
Xerxes! Zie! Dàt daar beweegt zich van Eleusis weg...!
De gieren zwermden rond boven de hoofden der mannen...
- Waar zweeft het heen? vroeg Demaretos en zag angstig toe, geklampt aan zijns
vriends arm.
- Naar de Bondgenooten, verklaarde de ingewijde in de Eleusinische Mysterien.
Ongetwijfeld, ongetwijfeld naar de Bondgenooten... Zie toch! Dàt daar... hoe het
zweeft! Als het naar den Peloponezos zweeft, Zuidwaarts, zal het Perzische landleger
worden vernietigd...!
- Maar het zweeft naar het Oosten, het zweeft naar het Oosten!! riep Demaretos,
wijzende.
- Dàn, riep Dikaios uit; zal de vloot van Xerxes bij Salamis worden vernield!!
Hoor hoe de hymne heller schalt!
In der daad, zong het, onverklaarbaar vreemd, uit de bewegende wolk.
- ‘Iacche! Iacche!’
Demaretos, in de vallende duisternis nu, zijn hand om den arm van Dikaios,
fluisterde.
- Dikaios, spreek hier nooit van! Noch ik, noch jij zoû het overleven!!
- Neen...!
- Zeg het nooit: dat de goden ons behoeden, ons bannelingen...! En de Perzen...!
De beide mannen vluchtten de vlakte af, strompelend tusschen de
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blokken steen De door hun komst verjaagde gieren vlogen neêr over het lijk der
vrouw...

XXXIV.
De Perzische vloot lag bij Faleron en Piraios en Xerxes besteeg zijn eigen Sidoniesch
vaartuig en zette zich op zijn troon. Ter beraadslaging waren alle vlootvoogden en
kapiteinen op geroepen, want het was voor de Perzen niet minder dan voor de Grieken
de vraag of zij den zeeslag hier bij Salamis leveren zouden.
Toen Xerxes zich zette op zijn scheepstroon, onder het gouden zeil, zetten zich
alle de anderen; de koningen van Sidon en Tyr en de koningin Artemisia van
Halikarnassos en Mardonios vroeg hun ieder wat zij wel dachten. En allen en
Mardonios zelve ook waren van oordeel den zeeslag te leveren alleen de koningin
Artemisia zeide, toen Mardonios haar vroeg.
- Artemisia, gij die reeds bij Euboia een heldin waart tusschen ons allen, zeg ons
oprecht uwe meening...
- Mardonios, ik ben van oordeel, dat wij onze vloot moeten sparen. Dat wij geen
zeeslag moeten uitlokken: de Grieken zijn op zee der Perzen meerderen, zoo goed
als de mannen de meerderen der vrouwen zijn. Is het dan volstrekt noodzakelijk een
zeeslag te wagen? Is Xerxes dan niet van Athene meester en heeft hij zijn doel niet
bereikt? Zal het overige Hellas niet onvermijdelijk in de macht der Perzen vallen?
Luister: zoo wij hier onze schepen zoo veel mogelijk in de havens laten en over den
Isthmos naar den Peloponezos optrekken, zullen wij overwinnen: de Grieken zullen
ons niet lang weêrstaan; gij, Mardonios, zult hen verjagen, terug naar hun steden: zij
hebben geen voorraad te Salamis. En als gij naar den Peloponezos trekt, zullen de
Peloponeziers niet rustig in Salamis blijven: wat kan het hun schelen voor Athene
te vechten? Maar als tot den zeeslag besloten wordt, vrees ik na een nederlaag te
water een nederlaag te land. Want al onze duizenden bondgenooten, o Mardonios,
zeg het aan Xerxes, zijn slaven, zijn slechte slaven, zijn onvertrouwbare slaven:
Egyptenaren, Kyprioten, Kilikiërs, Pamfyliërs...
Xerxes waardeerde Artemisia zeer, hoewel hij in zijn eigen hof te Suza geen
feminist was. Hoewel hij van oordeel was, dat een koningin beter deed, als zijne
moeder Atossa, het hof met de zweep te regeeren of, als zijne vrouw Amestris, gouden
galamantels te weven, dan ten
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strijde te tijgen, waardeerde hij toch zeer, in dit bizonder geval, Artemisia. Hij vond
de Amazone-te-water decoratief tusschen zijne admiralen en kapiteinen. Zij droeg
haar helm, waaruit de zwarte haren stroomden, met zwier en de korte wapenrok
ontdekte hare sierlijk in glinsterende scheenplaten omsnoerde kuiten. Xerxes gevoelde
een aesthetische verteedering voor Artemisia en toen Mardonios hem - volgens de
etiquette der Perzische beraadslaging - Artemisia's raad mede deelde, was hij het
heelemaal niet eens met wat de koningin ried, maar glimlachte toch beminnelijk naar
haar toe. Hij vond haar ongineel, wèl origineel. Tè origineel misschien, maar toch...
Het eindrezultaat der schitterende vergadering was, dat Xerxes... tot den zeeslag
besloot. Trouwens, hij had reeds tot den zeeslag besloten, vóór de vergadering. Zoo
deed Xerxes meestal en tevens had hij zijne eigen origineele ideeen en ingevingen,
zoo goed als Artemisia van Halikarnassos. Idee en ingeving van dit oogenblik deelde
hij aan Mardonios mede, terwijl de schitterende koningen, de koningin, de
vlootvoogden, de kapiteinen - zij verblindden allemaal van eereketenen en vele
armbanden - in de sloepen afdaalden na de vergadering...
- Mardonios, ik geef toe, zeide Xerxes; dat wij verleden maand bij Euboia niet
gelukkig zijn geweest. De zeetroepen hebben er niet hun plicht gedaan. onze vloot
had er dat Grieksche vlootje moeten verslaan. Het kwam alleen omdat ik er zelve
niet bij was. Ik zal nu van mijn troon - beveel, dat men dien op een gerieflijke rotspunt
stelle - den zeeslag bij Salamis aanzien. Wij zullen er, met hulp van den God der
Perzen, het Grieksche vlootje vernietigen.
Mardonios, die nacht, trok met het landleger op naar den Peloponezos, maar hij
hoorde, dat de verbondene Grieken - Arkadiers, Eleiers, Korinthiers, Sikyoniers,
Epidauriers, Fleiaziers, Troizeniers, Hermioniers - op den Isthmos een hoogen muur
oprichtten. Dat gebeurde onder opperbevel van Kleombrotos, broeder van Leonidas.

XXXV.
Zoodra de Grieken voor Salamis door spionnen hoorden, dat Xerxes tot den zeeslag
had besloten, brak een paniek los. De zelfde beraadslagingen van een week geleden
herhaalden zich: de meeste der Bondgenooten verweten Eurybiades zijn weêrgalooze
onvoorzichtigheid

Groot Nederland. Jaargang 16

477
voor Salamis te blijven liggen met een vloot, zoo gering in vergelijking met do
Perzische scheepsmacht Themistokles, met de Atheners, de Aigineten, de Megariers
bleven halsstarrig bij hunne meening, dat slechts bij Salamis Hellas' heil was te
vinden
Het begon Themistokles te vervelen. Vooral toen hij zag, dat de tegenpartij won,
dat besloten zoû worden tot het verlaten der Salaminische wateren. Hij sloop de
raadzaal uit, ontbood Sikinnos, den paedagoog zijner kinderen en zijn vertrouwde.
En hij beval:
- Ga in een boot naar de Perzische vloot.
- Naar de Medische vloot, verbeterde de paedagoog. het was een soort van purisme,
min of meer nationaal getint, de Perzen - die met de overwonnen Meden één volk
waren geworden - de ‘Meden’ te noemen.
Themistokles haalde de schouders op.
- Ik zeg, herhaalde hij; ga in een boot naar de Perzische vloot en zeg aan Xerxes...
Themistokles fluisterde drie lange zinnen aan het oor van den paedagoog.
- Kan je het onthouden? vroeg Themistokles.
- Ja, zei de paedagoog. En mijn boodschap zal het heil zijn voor Hellas en den
ondergang voor de Meden.
Themistokles, om de ‘Meden’, haalde op nieuw de schouders op. De paedagoog,
met twee matrozen, voer weg in een sloep, of hij ging spelevaren. De zee was kalm,
de dolfijnen speelden tusschen de golven. De lucht was heel blauw in prachtig
midzomerazuur. De paedagoog voer kaap Kinosura om; de kusten, de riffen, de
rotsen, ginds het eiland Psyttalia, blauwden weg als in mist van louter licht. Daar lag
de Perzische vloot, immens, maar wiegelende, als nauw wegende op de nauwlijks
bewogene golven: vaartuig bij vaartuig, bij vaartuig, de zeilen gerold, ingetrokken
de lange riemen, met het touwwerk nauw donker streepende in fijne lijnen tegen de
diep trillende, Zuidblauwe lucht.
De paedagoog woei met den witten doek.
De ‘Meden’ zagen hem: hij woei, hij naderde; hij vond het wel vreemd in zijn
sloep met twee matrozen die immense ‘Medische’ zeemacht te naderen.
Of hij den Koning der Koningen spreken mocht - riep hij, hand aan mond - met
boodschap van Athene's oppersten vlootvoogd.
Hij mocht. Hij naderde. Hij werd voor Xerxes geleid maar die ont-

Groot Nederland. Jaargang 16

478
ving zulke boodschappers met voorzichtigheid in een haag van Onsterflijken. En de
paedagoog, tusschen een wacht in
- Koning der Koningen, begon Sikinnos; Themistokles is welgezind aan Uwe
Medische Majesteit Hij wil, dat gij verwint; hij wenscht den ondergang der
Verbondenen. Deze, in wanhoop, dat gij, sterk als het Noodlot nadert, beraadslagen
de vlucht te nemen en de Salaminische wateren te verlaten
- Die nauwe zeeengte daar ginds? wees Xerxes.
- Gij zegt het, o Medische Majesteit. Val dadelijk, morgen vroeg, aan, o Koning
en uw triomf zal onvergelijkelijk wezen over die Verbondenen, die het niet eens zijn
met elkaâr en steeds met elkander liggen te harrewarren.
Sikinnos vaarde terug. Hij bedacht hoe vreemd belangrijk één enkel woord van
een enkeling vallen kan te midden van een duizendvoudige macht. En tevens
overdacht hij, tusschen het dartele spel der dolfijnen, die hij random zijn sloep zag,
de belooning, die Themistokles hem had beloofd, zoo hij slaagde in zijn sluw
schijnverraad veel geld en het burgerschap in Thespiai misschien, later, als de oorlog
gedaan zoû zijn...
En de paedagoog vond zich een purist, een wijsgeer en een goed vaderlander op
den koop toe.

XXXVI.
De nacht viel. Vele Perzen ontscheepten zich te Psyttalia, het eiland tusschen het
vasteland en Salamis. De lucht stond in een stralend starregewemel en de ommelijnen
der kusten, kapen, rotsen en riffen bogen tegen elkander aan met een harmonie als
van bekers, die godenhanden kunstvol gebogen hadden uit donker lazuursteen en
amethyst kristal, om er de stille zee in op te scheppen. Het rondde en wendde en
verwijdde of verengde zich als met schalen vol, nauwlijks gerimpeld, violet en liquide
nachtblauw.
Toen - en de voorzichtige riemen klotsten nauwlijks het schuimelende water op bewoog de Oostelijke vleugel van de Perzische vloot van den Piraios achter het eiland
Psyttaleia tot naar kaap Kinosura toe. De zilveren waterstralen droppelden in een
zelfde, bijna Lydische maat en melodie van de riemen af, of dit niets met oorlog te
maken zoû hebben. Er was een stemlooze stilte, om de kommando's gefluisterd.
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Na de bevallige manoeuvre, die alleen de starren zagen, lag de zeeengte van Salamis
geblokkeerd in het Oosten. En dreven, zoo dicht mogelijk langs de kust, zoo ver
mogelijk uit het gezicht der evenwijdig aan hun koers liggende Grieksche schepen,
de andere talrijke Perzische triremen de zeeengte in, in een fantastiesch voortbewegen
vol lichtheid en ijlheid, als iets van muziek en rythme, dat zoo was om de nacht, om
de stilte en om de schoonheid van het in lijnen steeds verglijdende nachtblauwe,
zeeviolette landschap met de amethysten, starbelichte rotsen en riffen...
De kleine Grieksche vloot, die nog dacht te zullen vluchten dien morgen, lag
ingesloten tusschen de beide machtige flanken van de Perzische vloot.
Themistokles, op den uitkijk op zijn schip, in de nacht, turende in de kristallijnen
stilte van de blauwe nacht, zocht te zien wat hij ried, dat geschiedde op zijn raad van
sluw schijnverraad: hij glimlachte...

XXXVII.
Te Salamis, in den nog duisteren dageraad, beraadslaagden weder de vlootvoogden
en kapiteinen. Themistokles, met zijn glimlach, sprak bijna spottend: hij begreep,
dat vlucht niet mogelijk was, na wat hij had gedaan en liet wie vluchten wilde in den
waan...
Maar aan de poort van de raadzaal riep hem een stem:
- Themistokles!
Hij zag om. Het was zijn vijand, Aristeides, zoon van Lysimachos. Athener, had
het volk hem verbannen met het schervengerecht. Hij kwam nu van Aigina.
- Wat wil je? vroeg Themistokles hoog.
- Met je spreken. Alleen.
Themistokles kwam met hem meê, buiten de zaal.
- Je haat mij, zeide Aristeides.
- Ja, zeide Themistokles. Ik kan je niet zetten, Iedereen prijst je. Al ben je
verbannen.
- Laat ons vergeten weêrzijdschen wrok, zeide Aristeides. Voor persoonlijk
gevoelen is geen plaats en geen tijd. Het Noodlot drukt zwaar dezer dagen Athene.
De Peloponeziers willen vluchten...?
- Ja, zeide Themistokles.
- Zij kunnen niet. De Perzische vloot omsingelt ons; ik, die van
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Aigina kom, zag het met deze twee eigen oogen. Zelfs Eurybiades en de Korinthiers
zouden niet uit deze wateren kunnen, zoo zij het wenschten. Ga terug in de raadzaal
en zeg het hun ik, een banneling, mag dat niet.
- Ik vermoedde al wat je mij meê deelt.
- Je vermoeddet...?
- Ja,. De Perzen deden naar mijn eigen raad. Ik pleegde een schijnverraad om ons
te dwingen den zeeslag te leveren. Je hebt gezien wat ik wenschte. Dat de Perzische
vloot de onze omsingelt. Deel het zelve mede in den raad: het is de beste tijding, die
een balling kan brengen. Als ik het zeg, zullen zij meenen, dat ik het verzin. Kom
binnen: gelooven zij, dan is het goed; gelooven zij niet, dan is het ook goed; want
omsingeld, kunnen wij niet vluchten.
Aristeides trad in de raadzaal. Hij begon:
- Atheners, met deze beide oogen zag ik...
De vlootvoogden twijfelden nog. Maar een trireem was van Tenos gekomen,
gekommandeerd door Panaitios: hij bevestigde Aristeides' woord.
Toen zeide het Themistokles, hoog:
- Het is mijn werk...
Er was niet te vluchten meer. De kapiteinen verzamelden de troepen. Themistokles
sprak de zijne toe in een vurige rede vol roemzucht. De troepen scheepten zich in...
De Grieksche vloot - driehonderd tachtig schepen - lichtte de ankers.
De zon rees, stralend en goud, toen de ‘houten wal’ in beweging kwam; de vrouwen
en kinderen, op de kaden voor den haven wriemelend, met hunne doeken en sluiers
wuifden de verdedigers toe van het land der Helleensche goden.
In den rozen schemermist van eersten zonneschijn in het Oosten, doemde de
immense Perzische vloot, bedekte geheel den einder. Het was de dag van Salamis,
het was de zon van Salamis. In de uitschitterende straling dier zon wemelden,
onzichtbaar voor het oog der sterflijken, de onsterflijke Nikè's, die van Zeus' hand
uitvliegen naar de menschen, nu naar den een, dan naar den ander, zoo als de god
het wijs wil en beschikt.
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XXXVIII
Ten Noord-Westen van den Piraios stak een vierkant schiereiland hoog verheven als
een rotsige tribune de zee in. De rustige zomergolven klotsten er met schuimende
kammen melodiesch tegen op. De natuur had deze plek reeds eeuwen en eeuwen
geleden gevormd met het doel hier eenmaal Xerxes te doen tronen en den zeeslag
van Salamis te doen aanzien.
De Koning der Koningen zat hier als voor een schouwspel, als voor een naumachie.
Het was een prachtige nazomerdag. Xerxes had de rijzende zon in den rug; dat was
niet hinderlijk en een lieflijke bries woei. Trouwens, een verhemelte van goud doek
was gespannen boven den troon. Xerxes zat in gouden wapenrusting, een nieuwe
diadeem, hoog gepunt, op het hoofd. Zijn blauwzwarte baard geurde van kosmetiek.
Hij zag tevreden en minzaam om zich rond.
De Onsterflijken, met Hydarnes, waren als een haag van gouden schilden, helmen,
speren aan de vier kanten van het zoo gerieflijke schiereiland gesteld.
Naast Xerxes zat Mardonios, om Xerxes zaten vele broeders, zwagers, en neven.
Het was een schitterende verzameling prinsen en zij flonkerden en flikkerden allemaal
van de gouden armbanden en eereteekenen Dat was vooral in de zon verblindend:
het was een onophoudelijk gevonkel en stralend geschicht. Xerxes, als hij minzaam
om zich zag, beminde het zoo stralend schichten te zien en zoo onophoudelijk te zien
vonkelen. Hij was tevreden. Toch betreurde hij wel zijne beide broeders, Abrokomes
en Hyperanthes, die, in de Thermopylai, hem verdedigend, waren gesneuveld. Want
Xerxes had familie-zwak en gevoel voor zoo vele broeders, zwagers en neven. Ook
dacht hij even, dat de hofgoudsmid, die hem vergezeld had in Europa, dezen nieuwen
diadeem iets te wijd had gemaakt en dat zijn kroon, die Leonidas hem in de
Thermopylai had afgerukt, nauwkeuriger hem voegde om de slapen. Hij poogde,
zonder met de hand aan den diadeem te komen, deze door opwaartsch fronsen en
rimpeling van het voorhoofd wat hooger zitten te doen. Maar het hielp niet; de
diadeem zonk Xerxes weêr op de brauwen. Eenmaal, bevallig nonchalant, schoof
hij de kroon naar boven. Toen deze daarop weder zonk, schikte hij zich, filozofiesch.
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Hij gevoelde zich anders van daag zeer zeker, zeer kalm, zeer evenwichtig. Het was
prachtig weêr en zijn immense vloot, die daar voor hem lag in een immensen,
onoverzienbaren Noord-Westelijke flank en een andere flank, beiden de Grieken
omsingelende, vloot, die zich strekte van Westen naar Oosten, vervulde hem met
een zwellenden hoogmoed. Hij werd zich bewust, dat geen vorst ter wereld zulk een
zeemacht, zulk een landmacht ook, achter zich, in de vlakten van Attika, had
verzameld als hij, Xerxes, Koning der Koningen. Hij zoû zich niet uit zijn humeur
laten brengen door dien te wijden diadeem. Hij zoû zich ook bedwingen en - mocht
er eens, een oogenblik, van daag iets gebeuren gaan, dààr voor hem, dat een ongeval
zijn zoû, een ongeluk, nu ja, er kòn wel eens een schip zijn, dat niet zijn plicht zoû
doen, zelfs al zat hij, Xerxes, hier - niet in ééns opspringen van zijn troon. Hij had
zich hiertoe laten verleiden, toen hij dien vervloekten tegenstand in de Thermopylai
had moeten aanschouwen van zijn veldtroon. Deze vloottroon zat ook gemakkelijker,
was ruimer. Xerxes was, over het algemeen genomen, in een goed humeur en zeker
van de overwinning. De God der Perzen zoû hem en de zijnen helpen.
Reeds drie kwartier zat Xerxes daar. Hij sprak nu en dan met Mardonios. Het was
of de Koning der Koningen te vroeg was gekomen in zijn loge om een schouwspel
te zien. De schitterende broeders en zwagers en neven spraken ook onder elkaâr,
gefluisterd, als de etiquette het wilde. De Onsterflijken zwegen, roerloos als gouden
statuen, kolossale prachtkerels, gedrild als nergens Onsterflijken waren gedrild.
Hunne gouden ruggen en hunne vergulde schilden en hunne vergulde helmen maakten
hen tot een muur van goud en het geheele schiereiland was een klomp van goud in
de zon.
Plotseling zag de Koning uit het Westen de Grieksche vloot naderen. Alle de
Perzen zagen de Grieksche vloot. Tusschen de beide machtige flank-armen van de
immense Perzische zeemacht doemde, een smalle sikkel, de Grieksche vloot. Xerxes
schudde even het hoofd in verwondering, bedacht toen, dit voortaan na te laten, om
den te wijden diadeem. Maar verwonderde zich toch wel. Wat dàchten zij nu toch,
die Grieken?!
- Het gaat beginnen, zeide Xerxes.
En tot een officier-van-dienst naast zich:
- Roep de secretarissen achter mij.
De secretarissen naderden kruipend; zij hurkten neêr, achter Xerxes,
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een zestal, met lange rollen en schrijfstiften in de hand Zij zouden in spijkerschrift
boeken het verloop van den slag
- Zie! wees Mardonios. Zie, Zwager en Vorst!
Xerxes zag. Het zomerlicht van den morgen waasde nog, trilde nog over de blauwe
zee, over de blauwe wendingen der wijkende kusten, over dier ingeschuipte golvingen,
over dier uitstekende, omschuimelde kapen. En in het trillende waas was niet dadelijk
alles goed te onderscheiden. Van zoo ver... Maar turende zagen Xerxes en Mardonios
nu een Grieksch en een Perziesch schip slaags.
- Welk schip is het? vroeg Xerxes aan de officieren rondom zich.
Zij tuurden. Zij konden het niet zien. Het ontstemde Xerxes omdat hij het niet kon
doen boeken: de secretarissen, met gereede stiften, zaten gehurkt om hem rond, klaar
om neêr te storten op hunne rollen papyrus.
Het was, daar ginds, Ameinias, de Athener, die den strijd was begonnen. Maar de
Aigineten, later, betwistten hem die eer. Ook hadden de Grieken gemeend te zien in
de zon, die hen verblindde, een goddelijke schim, een vrouw - Pallas Athena - die
hen had aangemoedigd met een gebaar, meenden sommigen zelfs gehoord te hebben
der godin vermaning niet laf te zijn, niet achterwaarts te manoeuvreeren. Een extaze
deed hen, zelfs in de zon, zien de heerlijke hallucinatie en hooren de goddelijk
klinkende stem...
Xerxes en Mardonios, zich nu wennende aan licht, waas en verte, onderscheidden
de Foinikiers: zij bewogen zich tegenover de Atheensche vloot; de Ioniers lagen over
de Lakedaimoniers.
Estaffetten, die op en neêr roeiden tusschen de beide flanken van de Perzische
vloot, deelden den Koning en den prinsen mede wat er geschiedde op zee...
De estaffetten wezen; Xerxes zeide, achter zich.
- Schrijft op, secretarissen!
En de zes secretarissen stortten zich met den gereeden schrijfstift op de lange
rollen papyrus en boekten er de Historie. de zes contrôleerden elkander:
- ‘De Ioniers... der Koningen Koning getrouw..’
- ...En oom Artabanos zeide mij nog de Ioniers te wantrouwen! zeide, hoogmoedig
lachend, Xerxes in het rond.
- ‘...Ontnemen’, boekten de secretarissen; ‘den Grieken vele schepen...’
- Boekt het aantal! gebood Xerxes dringend.
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De secretarissen, stilzwijgende voorwaarde, boekten dubbel zooveel schepen als de
estaffetten hadden vermeld
- De namen der Ionische kapiteinen? vroeg Xerxes.
- Theomestoros, zoon van Androdamas... Fylakos, zoon van Histiaios, beiden van
Samos, meldden de estaffetten.
De secretarissen boekten. het spijkerschrift kriebelde haastig neêr over de lange
rollen.
- Het zijn dappere, getrouwe Ioniers! prees Xerxes. Ik zal Theomestoros koning
maken van Samos... En Fylakos grondgebied geven aldaar... Beiden met den titel
van ‘orosangos’; ik zal vier breede armbanden aan Theomestoros geven en twee
breede armbanden aan Fylakos. Boekt, secretarissen...
De secretarissen boekten ter zijde der Perzische overwinning de door den Koning
beloofde belooningen... Maar achter Mardonios fluisterde de chef der estaffetten:
- Vorstelijke Mardonios... Niet alle Ioniers zijn trouw... Sommige schepen zijn
klaarblijkelijk dadelijk met voorbedachten rade naar de Grieksche linie toe gevaren...
Er schuilen verraders onder die Ioniers...
- De namen der kapiteinen? vroeg Mardonios gestreng.
De chef der estaffette zeide de namen. Mardonios, brauwefronsend, fluisterde
Xerxes in van het Ionische verraad.
- Hoe is het mogelijk!? ergerde Xerxes zich. Het zal niet waar zijn...!
Hij knipte, om beter te zien, met de oogen naar de Ioniers, die ginds in de
duidelijkere, blauwe verte, zich bewogen... En nijdig, haastig, tot de secretarissen,
die dachten, dat er te boeken viel en die eerbiedig hun klerkekoppen uitrekten naar
den Koning der Koningen
- Neen, er is niets te boeken.
Intusschen was over de geheele lengte van de zeeengte van Salamis de zeeslag
ontbrand. Ontbrand, in werkelijksten zin, want uit de scheepsballisten vlogen de
pijlen, met in zwavel en olie gedrenkte brandende proppen voorzien, over en weêr.
Hier en daar, aan beide kanten, stond een trireem in brand, in den klaargouden,
blauwen dag nauwlijks gloeiend van vuur, omdat de gele vlammengloed bleek bleef,
de rook alleen zwartende in hooger verijlenden smook. De schepen botsten op
elkander aan, het eene met den bronzen sneb in den flank van het andere: schuin viel
het doorboorde schip; mobile bruggen werden uitgeslagen van schip aan schip: de
zwaar gehar-
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naste soldaten werden handgemeen, zij tuimelden in de zee Maar een verschrikkelijk
wapen waren de zeizen, een, door meerdere mannen bediend. De slagzeizen werden
van beide zijden uitgezwaaid, de vreeslijke zeizen, zij maaiden met in de zon schel
schichtende en weêr doovende bliksems hoog, als in een duel van woedende Tijden;
zij maaiden door het touwwerk en de zeilen; zij hardnekkigden aan tegen de masten.
De schepen, die nog kort geleden daar, in waas en klaarderen dag, hadden
gemanoeuvreerd met hunne correcte fijnheid van teêr lijnige silhouetten op het blauwe
water en tegen de blauwe lucht, verwarden in elkanders riemen; vooral die der
Perzische vloot verwarden zich, om hun te groot aantal, in elkanders wriemelende
riemen. En de Perzische roeiers vloekten tegen elkander...
Intusschen woedde heviger de strijd. Terwijl de zeizen maaiden en zeilen en
touwwerk tot rafels en rag verscheurden, terwijl de masten kraakten en braken en
meerdere schepen, over en weêr, oplaaiden in den ijlen, gelen gloed, die nauwlijks
dieper rooden kon in al het blauw en zonnegoud van den zomerdag, zwaaiden ook
heen en weêr de dreunende, ijzeren stormrammen, die aan de masten hingen aan
kettingen, heen en weêr, heen en weêr beukten zij met hunne zware, scherpe punten
in de flanken der elkander aanvallende schepen, boorden de schepen de flanken tot
splinters, tot zij kantelend zonken en het verschrikkelijk gedreun dier aan de kettingen
knarsende en zwoegende rammen werd als het rythme van den krijg, de begeleiding
der schreeuwende soldatenkoren, der hooger galmende commando's. Van Xerxes'
troon, óver den strijd verheven was wel alles te zien in een vervagende verwarring.
Maar toch, om die verwarring zelve, niet alles te onderscheiden de indruk, dien de
zeeslag maakte, was vooral die eener immense verwarring onderling, in welke
verwarring de vernielingen klaarblijkelijker werden, terwijl tevens daarna weêr elk
schip, dat in brand vloog, door zwartenden rook en grauwenden smook vervaagde
wat eerst nog duidelijk door de Perzische prinsen werd waar genomen.
Xerxes, een poos, had gezwegen. Maar het was meer en meer waarneembaar,
niettegenstaande smook en rook, niettegenstaande onderlinge verwarring,
niettegenstaande de dichte klompen der elkander bestrijdende triremen, dat de
Perzische vloot groote verliezen leed De secretarissen, den stift in de handen, boekten
niet meer want boekten geene Perzische schepen, die verbrandden of zonken. Nu
was reeds, voor zoo ver Xerxes zien kon, de geheele zeeengte tusschen de
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schepen in, bezaaid met het wrakhout, den drijvenden rommel der afgemaaide zeilen
en kabels, de verdrinkende schipbreukelingen. En het trof Xerxes, dat de Grieksche
schipbreukelingen naar Salamis zwommen, en dat de Perzische, te zwaar geharnast,
of onkundig des zwemmens, verdronken, verdronken in dichte massa's elkander in
doodsstrijd omklampende mannen. Nu was, met het water, de lucht ook bezoedeld.
De schoone reinheid van den zomerdag scheen uitgeveegd, vuil verdoezeld in de
dikke wolken zwart en grauw, die opstegen uit de brandende schepen. De rotsen
blauwden niet meer als te voren; het landschap bezwijmde in valere tinten; de lucht
was onadembaar. Tot over Xerxes' troon warrelden de brandende flarden, de rookerige
atomen, vielen de roetspetten neêr. Over het verontreinigde water, tusschen de
schepen, dorsten, van beide zijden, de dappersten, in sloepen, met de dubbel snijdende
bijlen de kabels der groote roeren door te hakken het schip was dan buiten strijd en
manoeuvre gesteld en werd veroverd in een bloedbad op de mobile bruggen, die heen
en weêr werden geslagen...
En Xerxes verbleekte, want hij zag, dat het vooral de Perzische schepen en die
hunner Bondgenooten waren, die werden in brand gestoken, geenterd met lange
harpoenen en haken en door de dreunend gezwaaide rammen in den grond geboord.
Xerxes verbleekte. wat wàs toch de reden, dat deze zeeslag, van welks uitslag hij
zóó zeker geweest was, weêr niet geheel beantwoordde aan zijn verwachting? Waren
die Grieken dan werkelijk betere zeelui? In alle geval konden zij zwemmen en de
Perzen en de Bondgenooten niet. Hoe was het toch mogelijk, dacht Xerxes, dat zij
niet zwemmen konden! Hij verbeet zich van woede, dat zij niet zwemmen konden,
dat zij bij geheele massa's, dààr, vóór zijn oogen, verdronken. Terwijl die Grieken
rustig, vlàk over hem, naar Salamis toe zwommen, voor zoo ver hij het zien kon,
rustig naar Salamis! En meer en meer ongerust, kon hij met zwijgen meer, omklampte
Mardonios' arm en zeide met een holle stem:
- Mardonios...
Maar het was al dat hij zeide. Hij zag Mardonios even bleek als hij zichzelven
voelde. Met een snellen blik had hij om zich geschouwd en gezien hoe aandachtig,
bleek, de schitterende broeders, neven, zwagers zaten te staren. Toen eindelijk,
sissend, kwam het er uit:
- Wat vechten ze slecht en dat zelfs onder mijn oogen! Ik zal Achaimenes...
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Maar wat hij Achaimenes toe dacht, zijn broeder on opperste vlootvoogd, ginds, op
het prachtige Sidonische admiraalschip, zeide hij niet. In eens was hij opgerezen,
hoe hij zich ook had voorgenomen zich te bezitten, zich te bemeesteren, te blijven
zitten op zijn troon, wat er ook voor mocht vallen. Want hij had de trireem van
Artemisia ontdekt, van de koningin van Halikarnassos, te midden van de dichtste
verwarring, tusschen de elkander met de stormrammen rameiende schepen, de zeilen
aan flarden en brandende. Een Atheensche trireem joeg Artemisia's schip na; slag
scheen zij niet te durven leveren en zij vluchtte, zij vluchtte met de op en neêr, op
en neêr hijgende riemen. Tot zij stiet op de bevriende schepen voor zich... Maar zij
scheen zich geen oogenblik te bedenken: het schip van de koningin van Halikarnassos
bonsde met de sneb dwars op het haar het vaarwater versperrende schip van
Damasithymos, koning der Kalyndiers, Perzische bondgenooten...
Het getroffen schip zonk, als weg getrokken onder water...
Artemisia's schip schoot vooruit, nauwlijks met een zijlinkschen bocht...
De Athener, vermoedende, dat hij zich vergiste en dat Artemisia's schip
Grieksch-gezind was, hield zijn vaart in, wendde elders heen...
- Wien heeft Artemisia in den grond geboord? vroeg Xerxes.
Men wist rondom hem, dat hij Artemisia wèl was gezind. Niemand - ook wie hem
herkend had - gaf veel om de Kalyndiers en hun Damasithymos. Een onbeteekenend
koninkje... Trouwens, zoû iemand van zijne bemanning wel zich redden om over te
vertellen wat gebeurd was? Het scheen een plotse, snelle, stille samenzwering, ten
gunste van Artemisia. Xerxes, op dit kritieke oogenblik, dàcht niet aan
Damasithymos... Was zich zijn bondgenoot nauwlijks bewust... Er waren wel honderd
van die koninkjes. Kende Xerxes, Koning der Koningen, alle die honderd koninkjes?
- O Koning der Koningen! gingen stemmen op tusschen wie Xerxes omringden
Artemisia is de moedigste, al is zij een vrouw! Zaagt ge, hoe zij dat Atheensche schip
boorde in den grond??
- Was het een Athener? vroeg Xerxes.
- Het was een Athener, het was een Athener! riepen de neven en zwagers;
Mardonios zweeg, was niet zeker...
- Die vrouw strijdt als een màn! riep Xerxes Terwijl mijn mannen...
Hij had willen roepen. vechten als wijven... Maar hij bedacht zich,
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zeide het niet en gebood den secretarissen, die stortten toe met de stiften op de
papyrusrollen
- Boekt, secretarissen... Artemisia, de koningin van Halikarnassos. Kos en Nisyros,
boort een Atheensche trireem in den grond... En weest trotsch, dat gij de Geschiedenis
boekt!
Maar uit een sloep, onder aan den troonrots, was een estafette gestegen. Hij klom
naar boven, den uitgehouwen trap op; hij wierp zich zweetende, radeloos, zonder
helm, voor Xerxes' voeten; hij riep uit:
- Heer, Koning der Koningen! De zoon van Dareios, Ariabignes, uw koninklijke
broeder en zeevoogd... is verdronken!! Zijn schip is in den grond geboord, met al
zijne officieren en de bemanning...
- Wàt?? schreeuwde Xerxes razend.
Een tweede estafette volgde de eerste. Hij wierp zich bloedende, zwaar gewond,
aan Xerxes' voeten; hij riep uit
- Heer, ik kom u melden, dat het de Ioniers zijn, die ellendige Ioniers, die verraders,
door wier verraad de Foinikische schepen vernietigd zijn!
- Die Ioniers! Die Ioniers! brulde Xerxes, ballend de vuisten. Het zijn verraders!
Oom Artabanos waarschuwde ons al!
Maar een derde estafette wierp zich neêr voor den troon, terwijl de secretarissen,
radeloos, niet wisten hoe en wat te boeken...
- Koning der Koningen, ik meld u integendeel, dat de Ionische Samothrakiers een
Atheensche trireem in den grond boorden!
- Boekt die overwinning! gebood Xerxes den secretarissen dezen stortten zich
weêr, stift op rol het spijkerschrift kriebelde snel neêr over de krinkelende
papyrus-rollen...
De tweede estafette was bezweken, de eerste en derde droegen hem weg, terwijl
een vierde estafette, druipend van water, zich lang-uit smeet voor Xerxes' troon.
- Heer, Koning der Koningen, een Aiginetische trireem heeft den Samothrakier,
van wien u meldde mijn voorganger, in den grond geboord...
Xerxes knarsetandde van woede, balde de vuisten De estafetten volgden elkander
op, maakten file op de, in het rotssteen gehouwen, trap. Er was zelfs een ontroering
in de anders roerlooze, ronde, gouden ruggen der Onsterflijken...
En de estafetten smeten zich neêr, de een na den ander, voor Xerxes voet. Bracht
de een ook goede tijding, de volgende, oogenblikkelijk,
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deed die te niet. Meer en meer werd het duidelijk, dat de zeeslag niet meer te winnen
was, hoe onwaarschijnlijk het klonk.
Xerxes gaf aan iederen zeevoogd en aan ieder volk op zijn beurt den schuld, dat
de slag niet verliep als hij wenschte. Tevens was er de naive verwondering in hem
groeiende, dat die Atheensche schuitjes, nog plomp op den koop toe, het niet alleen
uithielden tegen zijn formidabele zeemacht maar zelfs haar dreigden te overmeesteren!
Het was ongelooflijk, ongelooflijk en hij zag het daar vóór zich, van af zijn troon!
De Samothrakiers, intusschen, na het in den grond geboorde schip, hadden
desniettemin de Aiginetische trireem, die hen had aangevallen, beklommen, zich
meester gemaakt van hun overweldiger en, uitstekende spieswerpers, de Aigineten
verjaagd en gedood. Dit heldenstuk verzoende Xerxes een weinig, wendde zijn
aandacht van de Ioniers, die verraders! voor wie oom Artabanos reeds had
gewaarschuwd. Maar daar zijn woede een uitweg zocht, viel zij neêr op de Foinikiers,
wier schepen vernietigd waren.
- Slaat wie er van hunne kapiteinen zich hebben gered, de koppen af! brulde Xerxes
met dronken oogen en den te wijden diadeem scheef om zijn slapen Opdat die lafaards
niet lasteren kunnen wie dapperder zijn dan zij!
De Ioniers, in dat oogenblik van wisselende ontroeringen, waren gered. Maar
duidelijk over de bezoedelde zee, in de bezoedelde atmosfeer, was het te zien, dat
de geteisterde Perzische vloot in de verwarring een terugtocht zocht achter het eiland
Psyttaleia naar de bocht van Faleron. Zij vluchtte, de Perzische vloot! Op den troonrots
waren alle de Perzische prinsen rondom Xerxes en Mardonios opgestaan en zagen
de Perzische vloot vluchten! En de Atheensche schepen joegen haar op en de
Aiginetische schepen roeiden haar driest te moet! Zij viel als in een val, zij verwarde
zich in haar eigene, te vele, te dicht op elkander roeiende riemen. Het scheepsvolk
vloekte, de kapiteinen vloekten de nederlaag was te zien, was te hóóren er was niet
te twijfelen meer!!
- Xerxes! fluisterde Mardonios, alle etiquette vergetende. Het is hier niet veilig
meer...
Op het eiland Psyttaleia zelve, waar duizenden Perzen trachtten te landen, woedde
ook de strijd - vlàk voor den troon van Xerxes: het was Aristeides, Themistokles'
vijand maar met hem verzoend dezer dagen, die met tal van zwaar gewapende
Atheensche hoplithen de Perzen vernietigde...
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Toon omving Xerxes in één wanhopigen blik het geheele rook- en smookbezoedelde
landschap van de zeeengte van Salamis. de meer en meer van brandende schepen
zwart en grauw verdoezelde kusten, kapen, rotsen, wier anders blauw en sierlijk
verglijdende lijnen en einders onherkenbaar hem schenen, veranderd in een helsch
landschap van wanhoop, terwijl tot vóór den rots, waarop hij troonde, de riemen, het
wrakhout, de lijken aanspoelden met den zwellenden vloed. En toen zeide hij alleen,
tot Mardonios:
- Kom...
Alle Perzische ruggen op den troonrots wendden zich om: de Onsterflijken, de
neven en zwagers en brooders, Xerxes zelve: het was een lange schitter, een in de
dalende zon verglinsterende lijn van nutteloos goud, dat vloeide als met een
beschaming de in het steen gehouwen trappen af: het was de Koning der Koningen,
die vluchtte...

XXXIX.
Er dreef die nacht als een vreemde kalmte over de zelfde zee, waarover dien dag de
zeeslag gewoeld en gewoed had. Een man was langzaam de rotsen opgeklommen,
Noordelijk van Salamis en hoog, zette hij zich, moede, en staarde... Van de verslagene
Perzische vloot was hier niets meer te zien, zij had zich in het Zuid-Oosten terug
getrokken, in de golf van Faleron. De Grieksche vloot zag de man voor Salamis
liggen, gebogen de smalle sikkel als zij gisteren had gebogen gelegen: van hare averij
was nu in de nacht niet meer te raden dan hier en daar zeil en mast, die ontbraken,
in de nachtelijke violette vervaging, aan de naast elkander als uitgeput liggende
schepen. De rook en smook der branden schenen nog niet geheel verijld te zijn. een
reuk van branderigheid waarde nog om. Maar de starren drongen naar voren door
walm, die waziger werd.
De moede man, rondom zich ziende, wende zich aan de duisternis. Hij
onderscheidde meer en meer. Hij onderscheidde ten Noorden de wijdte der
Eleusinische golf. Die lag horizonloos als een zee, nauw gekabbeld in deze stilte der
winden. Dan onderscheidde hij meer en meer, vóór zich, de kammen van den
Aigaleos-berg, reuzig gehakt tegen de nachtelucht aan, waarin meer en meer de
starren verwonnen. En de lijnen der kusten en der spitse kapen teekenden zich in lila
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verglijdingen, plan achter plan, als met de schermen van een wereldwijd etheriesch
tooneel.
De man, droomende, elleboog op knie, kin in palm, weidde zijn blik over de, na
woeling en woede ongelooflijk verkalmde, stilte en wijdte. Er klonk geen geluid,
noch van de stad beneden, waar de Atheners, terug bij vrouwen en kinderen, gedachten
hunne dooden met de overwinning mede, noch van de schepen, waar het scheepsvolk,
uitgeput, sliep.
En de droom van den man, in de violette nacht, tegen de lila einders der wijde
stilte en alomme eenzaamheid, hier op de hooge rotsen, werd er een van Noodlot en
Goden, van Misdaad en Medelijden en het was hem, of de schimmen vóór zijn oog
uit traden, tusschen die schermen, die waren als van een etheriesch tooneel.
De man was Aischylos, zoon van Euforion, uit Eleusis, dààr ginds, geboortig. Hij
had dien dag op een Atheensche trireem gestreden tegen de Perzen; hij had gestreden
met zijn broeder Ameinias. Bij Marathon, tien jaar geleden en jeugdig nog, had hij
gestreden met zijn broeder Kynegeiros, die zwaar gewond was geworden, wien een
arm was afgehakt... Maar behalve een dapper zeesoldaat op de Atheensche vloot was
Aischylos een dichter. Reeds twintig jaren lang schreef hij zijne tragedieen en dong
hij in de dichtwedstrijden mede met den beroemden Pratinas. En vele malen reeds
was hij bekroond geworden...
Hij was de eerste geweest, die te Athene het nieuwe steenen Theater van Dionysos,
dat het oude, houten theater aan de Zuidflank van den Akropolis had vervangen,
volgens zijne inzichten had doen bespelen. Nu was de tijd van de Kar van Thespis,
waarop de Bacchische dithyramben door met droesem besmeerde spelers werden
gedeclameerd, voorbij. Het was de franke, vrije kunst geweest van oogenblikkelijke
bezieling en niet bestudeerde voordracht, een kunst, schoon, eenvoudig, natuurlijk,
opwellende uit de extatische harten der dichterspelers, die hadden uitgezegd het
godsdienstige en het tragische in één galm van niet te betoomen vervoering en daarna
waren zij verder met hun kar en ezel getrokken de steden door, de dorpen langs, als
gelukkige vagebonden, verheugd om het leven en verrukt om de schoonheid, die zij
in zich voelden en gaven, in altijd wellenden overvloed en voor enkele opgehaalde
geldstukken slechts, of ook wel voor een middagmaal...
Als de dichter-soldaat, als Aichylos aan deze primitieve tijden dacht,
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werd hij bijna weemoedig en voelde hij de wenteling der Noodlottigheden. Trouwens,
de Noodlottigheden, zij waren altijd hem bewust, in zijn nooit rustende verbeelding,
in zijn altijd scheppende fantazie De groote schimmen... hij zag ze altijd vóór zich
gaan... Hij zag ze gaan... ginds... tusschen de in de violette nacht schemerachtige,
schermachtige, langs elkander vergleden heuvelen en verdere bergglooiingen; hij
zag ze gaan op hun wijden broozentred, gegroeid hunne meer dan menschelijke,
heroische en goddelijke gestalten met het wijde gebaar hunner wijd omwade armen
en de prachtige plooien hunner pralende mantels en met de vreemd angstige of
huiverwekkende verheven uitdrukking hunner groote maskers. En het was of hij uit
de holle rondten der maskermonden de zwaar klagende tiraden hunner smarten en
smeekingen in rythmiesch gedragenen woordenval hoorde daveren, terwijl boven
hen, als in die nacht vol opklarende sterren, de goden beschikten over der stervelingen
leed en geluk en óm de goden heen de Noodlottigheden, de onafwendbare
Noodlottigheden en het almachtige, onverzoenbare, eeuwig aanwezige Noodlot
heerschten in schrikwekkende Almacht. Een Almacht, die het Medelijden wekte met
der stervelingen onafweêrbaar leed. En hun misdaad, waarom zij leden en die zij niet
hadden weren kunnen uit hun aan elkaâr geschakelde daden, als onafweerbare schuld
deed erkennen, waarna niets hielp dan vroom en deemoedig zijn aan Wie zoo
almachtig was...
Zoo zag, als hij droomde, zoo zag nu hij droomde hier, in de nacht, de
dichter-soldaat de schimmen... zag hij de schimmen van Agamemnoôn en
Klytaimnestra, zag hij de schim van Prometheus tusschen de zwevende Okeaniden,
die hem troosten kwamen, zag hij de schim van Orestes tusschen de hem vervolgende
Eumeniden, zag hij de verheven misdadigers en de glans-stralende goden, die over
hun lot beschikten, terwijl vooral de Noodlottigheden, samen groeiende tot het
immense Noodlot, geheel den nachthemel te vullen schenen, achter en tusschen de
sterren en in wat de geest zich verder verbeeldde om de wereld heen en de sterren
zelve. En zag de dichter-soldaat, zag de droomer-dichter Aischylos, plóts, in het
onweêrhoudbaar doemende vizioen zijner verbeelding en fantazie, de werkelijkheid
van dien dag zelven. Zag hij als in een sublime verheffing en verheerlijking wat
gebeurd was dien dag in de nauwe wateren van Salamis' zeeengte: de vernietiging
van de reusachtige Perzische vloot, aan wier vernietiging hijzelve zijn deel van
enkeling gewijd had uit vaderlands-
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liefde, hij de niet meer jeugdige man, zag hij vooral, wat hem zóó getroffen had van
zijn eigen Atheensche trireem at de vlucht, de met een gouden schitterlijn in dalende
zon verzwijmende vlucht van den Koning der Perzen en van al wie schitterend hem
hadden omringd... Zie, daar, daar ginds tusschen de violette kapen, de amethyst in
starrenhemel verklarende eilanden, wemelde het weder omhoog maar verhevener,
immenser, ontzettender misschien dan het werkelijk geweest was en zonder de ironie,
die der werkelijkheid steeds aankleeft. Zie, daar wemelde het omhoog en het was in
Aischylos, of iets van zijn vaderlandsliefde vervloot in die hem onbewust grootere,
algemeen menschelijke golven van Medelijden, die zijn ziel overstelpten, zijn ziel
van dichter-soldaat, na de Ontzetting, die hem had doen huiveren om de Schuld...
Om de Schuld van Xerxes, om des Hoogmoeds immense Misdaad, die erbarmingsloos
onverdroten millioenen mede gesleept had en geofferd aan wat de zich god denkende
mensch had beoogd ter verwezenlijking van zijn niet te verwezenlijken, hoogmoedig,
slecht ideaal. Der Wereld Almacht in zijne zwakke handen te wegen terwijl der
Hemelen Almacht, waarin Wereldalmacht rond wirrelt als een pluis in eèn draaikolk,
boven alle menschelijkheid weegt en neêr drukt wat niet deemoedig is... O, het
vreemde, immense Medelijden van dien Griek, die dien dag nog gestreden had voor
zijn land met allen moed en kracht, die hij in zich had opgegierd; het onverklaarbare,
goddelijke Medelijden van dien Atheenschen dichter, die vergat, dat hij was soldaat,
Medelijden met dien Perzischen Koning, dien hij als een schuldige, als een misdadiger,
zich daar ginds, op een rots, op een troon, had zien omwenden, tusschen alle de
zijnen, om te vluchten, om te vluchten waarheen hij van zoo verre gekomen was!
Naar Perzie, ginds, naar het verre land, van waar hij met millioenen soldaten, met
tal van volkeren, met tal van koningen, met tal van prinselijke bloedverwanten was
gekomen, zegevierend laatdunkend, over overbrugde zeeen heen en dwars door
gespletene bergen... O, het niet uit te denken, niet uit te zeggen Medelijden, dat
Aischylos toch woelde in het scheppende brein, toch welde op de rythmiesch hem
de lippen overvloeiende verzen! Met Xerxes, den hoogmoedigen, geknakten,
immensen vluchteling Xerxes, dien Aischylos daar ginds, in de violette
nachtlandschappen van zee en rotsen zag vlieden, maar stappende op de hooge
broozen, de armen wringende uit de wijde, in wanhoop verscheurde koningswaden,
klagende om zijn verslagene vloot en soldaten uit de opgesperde holte des
maskermonds terwijl de tragische
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maskertrekken zich afgrijzenwekkend verwrongen tegen de paarsche wazen der
nacht... Daar, daar ginds, achter die wazen, het onbekende maar verbeelde land...
Perzie... de vorstelijke stad Suza.. De sonore klank dier schoon klinkende Perzische
namen Ariomardos, Farandates, Tritantaichmes, Anchares, Xanthes, Arsakes.. die
als met schreeuwende klaaggalmen schenen de nacht te verscheuren, terwijl de
Getrouwe Grijsaards in Suza Xerxes rekenschap vroegen wat hij met zoo vele
jeugdige, dappere, heerlijk bloeiende brooders, zwagers, neven gedaan had... En
Xerxes, ginds op het wijde nachttheater, gilde terug, dat zij gesneefd waren en
gesneuveld, dat hunne lijken dreven in zee tusschen duizenden versplinterde riemen,
dat hunne nooit met eere den brandstapel toegedragene lijken aanspoelden tusschen
vreemde, barre, vijandige rotsen en hij riep den Grijsaards toe
- Weent! Snikt! Verscheurt, o, Ouden, uwe kleederen! Rukt u de baarden! Weet
al ons onheil! Zij zijn allen, zij zijn allen dood! Zie, mijn pijlkoker is van pijlen leêg!
Mijn koningsmantel scheurde ik in flarden! Mijn diadeem verloor ik ginds! Mijn
Onsterflijken zijn sterflijk gebleken!
En de Getrouwe Grijsaards stemden in:
- Perzie's macht is gebroken! Onze smarten zijn niet te dragen! Slaan wij de borst
ons, slaken wij zuchten! O wanhoop, o wanhoop!
- Galm uit de Mysische weeklacht! riep de schim van Xerxes, daar ginds...
En de Ouden galmden.
- Moeten wij zoo wanhopig ons in Perzie vertoonen?!
- Ja! schreeuwde smartelijk Xerxes. Dat Perzie getuige zij van mijn wanhoop, van
onze wanhoop! Helaas, mijn schepen heb ik verloren! Weeklaagt, o vroeger al te
gelukkige Perzen...
Toen, achter die smart, scheen de dichter, in wien den soldaat, in wien zelfs den
vaderlander, het opwellende, zijn ziel overgolvende Medelijden had weg gevaagd,
zoodat hij niet meer dan dichter gebleven was, de rijzende, rijzende figuur te zien
van een moeder. En hij zag Atossa en hij zag haar niet, als zij, Oostersche vorstin,
zat op een divan, een zweep in de hand om slavinnen en waschvrouwen nijdig te
tuchtigen, tusschen de zwoelte der stoomende marmelade-geuren en roze-olien... hij
zag haar immens, verpuurd, vergeestelijkt, ginds tusschen de amethysten en
doorzichtige heuvelschermen met die schimmigheid van het paleis te Suza, doorzichtig
zuilende achter zich; hij zag haar van vorstelijkheid en van moederlijkheid
godinnegroot
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gegroeid, hij zag haar tragiesch, komen en, handen wringende, gaan, vol van zorg
en onbegrepen droomen, die zij vroeg te verklaren den wijzen Ouden; hij zag haar
eindelijk bij eens Boodschappers wanhoopsverhaal uitwerpen de moederlijke armen
en schreeuwen hare smart uit den zwart gesperden maskermond, om haar zoon, den
goddelijken Xerxes, die met verscheurden mantel en leêgen pijlkoker vluchtte, de
gespleten bergen en overbrugde zeeen terug...
En terwijl den dichter de Ontzetting en het Medelijden de ziel overstelpten, daar,
op dien hoogen, eenzamen rots, die uitstak bij Salamis en uitzag naar Eleusis, werden
Aischylos' ‘Perzen’ in zijn verbeelding en trillend gemoed ontvangen, met het heilig
ontroerend geluk, dat des dichters ontvangenis is.

XL.
In zijn dicht gegordijnden harmamax, het vierspan er razend dravende voor,. vluchtte
Xerxes terug naar Athene, der Onsterflijken wacht rondom zich, de prinsen en het
leger volgende... Niemand der Perzen had nog het woord ‘vluchten’ gezegd, maar
de paniek was in aller oogen, in alle paardehoeven, in elken waaienden plooi der
militaire mantels, die recht-uit stonden van schrik achter de schouderen der ruiters
aan. En Xerxes, achter-over gegooid in den wagen, die holderdebolderde over den
weg naar Athene, vroeg zich af. Hoe was het mogelijk? Hoe was het mogelijk?! Was
zijn vloot werkelijk verslagen door die plompe Grieksche schuiten... hij noemde ze
al schuitjes niet meer... In naief ongeloof vroeg hij het duizend malen zich af,
ongemakkelijk liggende in zijn wapenrusting, den slecht passenden diadeem in de
hand.
En het was wèl reeds vluchten, maar niet het prachtig tragische vluchten als de
soldaat-dichter het die nacht zien zoû in zijn scheppende verbeelding, want Xerxes
verscheurde zijn kleederen niet, trok zich den baard niet uit en de Koning der
Koningen droeg om zijn schouder geen pijlkoker, die, symboliesch, Aischylos zien
zoû leêg van pijlen: de Koning der Koningen was te hoog om zijn eigen boogschutter
te zijn...
Terug in Athene, in het huis, hem tot Perziesch paleis zoo kwaad en goed als het
gegaan was, herschapen, tusschen de prinsen, de veldheeren, warrelde de nerveuze
stemming. Tot wat zoû besloten worden?
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Tot Xerxes eensklaps verscheen en beval, met hooge, woedend trillende stem
- Beveelt dadelijk een verbinding samen te stellen tusschen het vasteland en dat
verdoemde Salamis!
De prinsen en veldheeren stonden versteend, openmonds te staren, met begrijpende.
- Ik meen, raasde Xerxes voort; laat de Foinikische transportschepen samen binden
tot een brug en een muur we zullen die Grieken wel krijgen!
En zijn vuist ballende in de lucht, sloot hij zich op in zijn kamer. Hij zat en staarde,
at niet en bedacht hoe hij tijding van dezen rampzaligen dag kon zenden naar Suza,
naar oom Artabanos, naar Atossa... Hij vond de bewoordingen niet.
Mardonios vroeg om een onderhoud Xerxes dorst het zijn zwager en generalissimus
niet weigeren. Hij liet Mardonios binnen.
- Wat wil je? vroeg Xerxes ruw.
Mardonios, bleek, stond voor den Koning der Koningen, die steeds zat te staren,
stil in zich razend en radeloos. En Mardonios, die zich voelde schuldig aan dezen
ramp, aan den oorlog, waartoe hij gedwongen had, zeide:
- Xerxes, mijn zwager en Vorst! Zeg mij - wij zijn alleen - wilt ge werkelijk een
nieuwen zeeslag wagen? Of is die brug naar Salamis een minstens mij doorzichtige
list? Om een algemeene vlucht voor te bereiden en voorsprong op de ons
achtervolgende Grieken te hebben?
- Ik weet het niet, zeide Xerxes, met dol starende oogen. Ik weet niets meer...
Toen zeide Mardonios, ontroerd, want Mardonios had een mooie ziel, al had hij
tot den oorlog geraden:
- O Koning, wil langer niet rouwen meer om wat gebeurd is te Salamis! Beschouw
dat niet meer als onoverkomelijk kwaad! Het welslagen van dézen krijg hangt niet
alleen af van onze schepen! Hebt ge Mardonios niet meer en geheel uw machtig
landleger van voetvolk en van paardenvolk? Werd dat ooit overtroffen, ja, geevenaard?
Die Grieken, die wellicht meenen, dat alles door hen bereikt is, zullen hun schepen,
hun eenige macht, niet verlaten om ons te bestrijden. Die op het land bleven, zijn
niets waard. O mijn Koning, verlaat u thàns op Mardonios! Laat ons dadelijk den
Peloponezos bestormen! Of wilt gij liever een verademing? Zoo ontmoedigen wij
ons toch niet daarom! Die Grieken, zij zijn uitgeput en zij zullen uw slaven worden.
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Eenmaal zult gij ze rekenschap vragen van het Heden en van het Verleden! Eenmaal
zult gij ze rekenschap vragen van Marathon en van Salamis! Maar zoo gij verkiest
terug te gaan naar Perzie... als ik vermoed.. zoo hoor dan mijn raad, o Koning!
Mardonios, zeer ontdaan, want zijn mooie ziel, hoewel blind voor wat de Toekomst
zoû geven, was hevig ontroerd, knielde neêr op één knie voor zittenden, stil razenden,
radeloozen Xerxes
En zeide.
- Veroorloof, o Koning, niet, dat wij tot spot worden voor die Grieken! De Perzen
deden geen nadeel aan uwe zaak! De Perzen vochten als leeuwen! Het zijn onze laffe
Bondgenooten, die de schuldigen zijn! Het zijn de Foinikiers, het zijn de Egyptenaren,
het zijn de Kyprioten en de Kilikiers, die deden niet hun plicht en wat zij deden, kunt
ge óns, kunt gij mij, o Xerxes, niet aanrekenen! Luister naar mij, o Xerxes!
En Mardonios waagde het zijns zwagers hand te grijpen en zeide
- Zoo ge niet blijven wilt, ga terug met het meerendeel uwer legers. En laat mij
hier! Met driehonderd-duizend man slechts. Ik zweer u, bij onze goden, ik buig die
Grieken onder het juk van uw macht. Of ik sterf!
Xerxes, mede, was zeer ontroerd. Hij keek Mardonios lang aan en bewonderde
diens mooie ziel. Ook was Xerxes gevoelig voor de schoone dramatiek van dit
oogenblik, want Xerxes had aesthetische verteederingen. Voor wat de dichter-soldaat
van Xerxes zoû dichten, zoû Xerxes ook gevoelig geweest zijn Xerxes zoû Aischylos'
‘Perzen’ hebben bewonderd, had hij die tragedie over zichzelven ooit kunnen hooren
en zien. En om zijne verteedering en ontroering, opende Xerxes de armen. Hij deed
het met een dramatiesch bewegen misschien deed hij het zoo wel onbewust. Maar
het was goèd zoo als hij het deed. Hij omhelsde knielenden Mardonios tegen zich
aan en zeide:
- Mardonios, je bent een held. En je hebt een mooie ziel.
Toen werd Xerxes practiesch, na de hevige ontroering, en zeide.
- Laten wij beraadslagen met onze broeders en neven en zwagers, wat ons te doen
staat.
Mardonios stemde toe. De vergadering werd belegd. Maar Xerxes, na met de
broeders, neven en zwagers te hebben beraadslaagd, zeide - hij had reeds enkele
malen in het rond gekeken in de volle zaal met de vele veldheeren:
- Waar is de koningin van Halikarnassos? Waarom is Artemisia
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niet hier? Men ontbiede de koningin van Halikarnassos Zij is een heldin en ik ben
zeer gesteld te hooren wat zij mij raadt.
Artemisia, die achter een voorhang te luisteren stond, een weinig ongerust om de
trireem der bevriende Kalyndiers en hun koning Damasithymos, die zij om zelfbehoud
in den grond had geboord, trad dadelijk binnen, heur hart wel kloppend onder haar
kuras. Xerxes bleef met Artemisia alleen, want hij wenschte haar zonder getuigen
te hooren. Het beleedigde de broeders, zwagers en neven, maar zij toonden de
beleediging niet...
Zij vertrokken. Xerxes toonde de koningin een zetel. Zij zette zich; hij sprak:
- Artemisia, Mardonios raadt mij den Peloponezos te bestormen. Of met mijn leger
terug te trekken naar Perzie. En hem met driehonderdduizend man in Attika te laten
om de Grieken te dwingen onder mijn juk. Artemisia, gij, die heden een heldin bleekt
te zijn...
Artemisia herademde; Xerxes wist van niets...
- ...Zeg mij wat raadt ge mij te doen?
- O Koning...! juichte de zegevierende vrouw.
Maar listig liet zij haar blijde stem zinken:
- Het is moeilijk u hierin te raden... Maar van oordeel ben ik, dat gij gaat. Dat gij
Mardonios hier laat met de troepen, die hij kiest. Hij zegt, dat hij de Grieken onder
uw juk zal buigen...
Zij stond op. Zag snel om zich rond. Zette zich op de treê van Xerxes' troon. En
fluisterde naar hem op:
- Zoo hij slaagt, zal het te uwer eere zijn, Xerxes. Zoo hij niet slaagt... is het nóg
niets gij zult vèrre zijn en in veiligheid, gij en uw vorstelijk huis. Zoo lang Xerxes
leeft, zullen de Grieken beven, ook al diende het toeval hen heden. Gij zult ze weêr
en weêr bestrijden zij zùllen eenmaal verpletterd worden. Zij zùllen eenmaal buigen
en bukken. Zoo Mardonios valt... wat is hij méér dan een slaaf van Xerxes, zoo als
wij allen, o Vorst, uw slaven zijn!
Zij hief verleidelijk haar gelaat naar hem op. Zij was zeer schoon en hij was
gevoelig voor de decoratieve, romaneske bekoring van die Amazone-te-water. Zij
was een heldin en toch een vrouw: wat hij aan zijn eigen hof niet geduld had, niet in
stijl had gevonden met de tradities der vrouwevertrekken te Suza, vond hij wel
bekoorlijk gedurende den veldtocht. Deze koningin-strijdster, die deed of zij hem
beminde, zoo als hij deed of hij haar beminde. Het was een verstrooiing, het was op
dit oogenblik een hem zeer noodige veraangenaming des levens:
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deze Semiramis, die zich aan zijne voeten vlijde. Juist dat kuras om haar boezem,
die scheenplaten om hare beenen bekoorden hem. zij waren in aesthetische harmonie
met dit oogenblik. Een zijner bijvrouwen, waarvan tal hem vergezelden, zoû in lang,
slepend, Mediesch vrouwegewaad, hem op dit oogenblik niet veel hebben gezegd.
- Artemisia... begon hij teeder.
Zij leunde vragend tegen zijn knie. De blauwzwarte baard kriebelde tegen haar
voorhoofd. Maar een plotse, nieuwe emotie werd in Xerxes wakker. Hij gedacht zijn
drie jonge bastaardzonen, die hij heel lief had en die hem vergezelden.
- Artemisia, vervolgde Xerxes op anderen toon. Dank voor je raad. Dank voor de
liefde, die je mij toe draagt. Maar het is nu geen oogenblik om... Ik heb te veel aan
mijn hoofd. Ik dacht aan mijn drie zonen... Ik ben bang voor ze. Ze zijn zoo jong en
ze zijn mijn vreugde. Zij loopen gevaar nu, misschien. Wie weet, wat de terugtocht
nog geven zal voor bezwaren... Mag ik ze je toe vertrouwen, Artemisia? Je kan zeker
ongemerkt met je schepen weg zeilen... En ze meê nemen, naar Efesos...
Artemisia juichte in zich. Liever dan een herdersuur met den Koning was haar dit
vertrouwen. Zij behoefde niets meer te vreezen. Zij stemde dadelijk toe.
Xerxes gebood aan de wacht:
- Laat de jongens hier komen...
De drie bastaardprinsjes kwamen. Zij waren drie mooie Perzische knaapjes,
amberbleek, zwart gekruld, rijk gedost. Zij waren als Xerxes' speelgoed, met hun
juweelen amuletten en juweelen dolkjes. Hij omhelsde ze heel teeder, toen de eunuch
Hermotimos hen binnen leidde...
Maar achter hen was gedrang. En de officier van de wacht, ter aarde zich buigende,
riep in de deur:
- De Koninklijke Post, o Koning der Koningen!
Het was de estafette, die brieven van Suza bracht. Het was de prachtig
georganizeerde Perzische Post; het was de estafette, die van de laatste halte aan
draafde en die in allerijl van zijn voorganger had overgenomen de brieven voor
Xerxes en de broeders, zwagers en neven. Sneeuw, regen, warmte, nacht, niets
weêrhield de dravende, Perzische estafette. Hij smeet zich lang uit voor Xerxes' troon
en reikte in beide handen de tasch.
De broeders, zwagers en neven, gewaarschuwd, traden binnen. Er was schifting
der brieven.
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Xerxes ontving er van Amestris, de koningin, van de Moederlijkheid Atossa, van
oom Artabanos De brieven waren juichende, om den val van Athene!
En luidden ongeveer eensluidend
- Aan Xerxes, Koning der Koningen. Wij juichen, dat onze Vorst meester is van
Athene en dat het hooge doel van den oorlog bereikt is! De straten in Suza zijn met
myrtetakken bestrooid; op alle plemen walmen de geurvaten van brandende geuroffers
aan Perzie's goden! Wij wachten, o Xerxes, u zegevierende terug...!
Xerxes was begonnen te lezen. Allen, zwijgende, luisterden bleek toe. Toen,
plotseling, kreukelde Xerxes woedend oom Artabanos' papyros in een prop en wierp
die over den grond. Want het was de avond van Salamis...!
- Verbrànd Athene, o Koning der Koningen! riep, juichende toch, Artemisia, terwijl
zij hare armen om de drie bastaardprinsjes, de drie speelgoedmannetjes, vertrok,
gevolgd door den eunuch.

XLI.
Die nacht, op hoog bevel, vertrok de rest der Perzische vloot met Artemisia uit den
haven van Faleron... De vloot roeide Oostwaarts, in aller ijl; zij was in de vage nacht,
met alle hare zeilen ontplooid, als eene de zee overijlende menigte van gevleugelde,
spookachtige, monsterachtige waterdieren, met op en neêr uit de golven rijzende en
dalende, lange pooten; zij was als een immens vizioen, als een in de rijzende maan
doorzichtig wordende schim van nutteloos geblekene menschenmacht, nutteloos
omdat de goden niet hadden gewild. Zij roeide, zij zeilde nu weg om de schipbruggen
over den Hellespont te beschermen voor een mogelijken aanval en vernieling der
Grieken maar al was dit heur doel, meer scheen zij een vluchtende schimmenstoet,
over de zee verspreid, meer scheen zij een vlucht van zeespooksels dan een nog
machtige vloot en strijdbaar...
De stilte der nacht hield haar vlucht geheim en de vale maneschijn omhulde haar
geheel in een waas van geheimzinnigheid, dat geheimzinnigheid ook voor haarzelve
was... Die haarzelve, spook, deed spooksels zien, als zij de uit den manemist
opdoemende kapen, rotsen, eilanden, in hare angsten, meende te zien vorm aannemen
van haar te gemoet zeilende Grieksche schepen... Zoodat hare eigene, den bangen
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eilanders, die haar in de nacht voorbij zagen stevenen, spooksels toeschijnende
schepen vluchtten hier en daar als verwaaid door een wind, die er niet woei...
Om zich dan, dwaling bewust, weêr te verzamelen en te verijlen en te verdwijnen
aan de parelen einders, naar den veiligeren morgen toe..
Dien morgen zagen de Grieken het landleger der Perzen aan de overzijde van
Salamis gelegerd...
En meenden zij hun vloot nog bij Faleron.
Maar hoorden weldra van de vlucht.
En achtervolgden haar met hun schepen, tot het eiland Andros de Perzische vloot
was buiten gezicht...
De Grieken beraadslaagden te Andros.
- Achtervolgen wij de Perzische schepen door de Aigaische zee! riep Themistokles.
Wij moeten de schipbruggen bij den Hellespont vernielen!
- Wachten wij wel ons daar voor! riep Eurybiades. Zoo Xerxes niet weg kan met
zijn leger van millioenen, wacht ons de grootste ramp hongersnood, die toch al dreigt!
- Laten wij den Koning gelegenheid geven te vluchten! riepen de Peloponezische
kapiteinen.
- Laten wij hem later in zijn eigen land beoorlogen! riepen er anderen.
Themistokles, in een ingeving van genie, had reeds in verbeelding gezien den
Perzischen koning afgesloten van Azie, in de macht der Atheners, die met hem zouden
doen naar welgevallen. Het vizioen was verblindend...
Themistokles lachte er zelve om na.
Maar de Atheensche kapiteinen, rondom Themistokles, waren verontwaardigd,
dat de Verbondenen de Perzische vloot duldden te vluchten zij stelden voor zonder
hen naar den Hellespont te roeien...
Het was of Themistokles, glimlachende nog, iets van de Toekomst zag, die
hèmzelven zoû doemen... ongenade in Athene, waarom niet? met de grilligheid der
fortuinlijkheden... ballingschap... een toevlucht, waar?... In Perzie...??
Dat alles scheen, nauwlijks duidelijk omlijnd, voor zijn geestesoog toch was het,
onbewust, de geniale voorziening van wat gebeuren zoû..
En Themistokles, met een berustigende beweging van zijn opgeheven hand, zeide,
glimlachend nog steeds
- Atheners, het zoû niet de eerste maal zijn, dat een overwonnen
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en radeloozen vijand zóo een nieuwe kans werd geboden den eersten tegenspoed
weêr te herstellen. Atheners, laat ons niet, nu wij die horden Barbaren tegen onze
verwachting in hebben verjaagd, vervolgen een vijand, die vlucht. Aan onze kracht
wijten wij niet deze zege maar aan de beschermende schimmen onzer heroen en aan
den god der Grieken, zeker, aan den god der Grieken! Hij heeft niet geduld, onze
god der goden, onze groote Zeus, dat één man, één goddelooze, één schelm, die niet
weet te onderscheiden goddelijk en menschelijk, der goden tempels verbrandde en
hunne beelden omver stiet, de zee geeselde en in boeien wenschte te klinken, dat hij
alleen de overweldiger zijn zoû van Azie en Europa! Atheners, wij hebben groot
voordeel behaald, wenschen wij er niet nog grooter: blijven wij in Hellas; wijden
wij ons aan de onzen. Verjaagd is de Barbaar bouwen wij op wat ligt vernield; zaaien
wij de oogsten der Toekomst! En met den aanvang der lente, laat ons gaan naar den
Hellespont en in Ionie binnen vallen!
De Atheners juichten Themistokles toe.
Maar dadelijk zond, listig, Themistokles den paedagoog Sikinnos naar Xerxes,
met geheime boodschap. De paedagoog ging in een sloep met eenige mannen zij
roeiden hem langs Attika's kusten; hij wenkte de Perzische schildwacht.
- Boodschapper ben ik van Athene's vlootvoogd naar den Koning der Meden!
Sikinnos werd naar Athene gevoord voor Xerxes: Sikinnos zag de ontroering in
de overwonnen stad.
Xerxes herkende hem: dit was de man, die hem had aangeraden van Salamis. Hij
werd bleek van woede. Maar de paedagoog zeide:
- Medische Majesteit, mij zendt tot u Themistokles, de Neoklide, oppervlootvoogd
der Atheners... Om u te zeggen, dat hij niet ongenegen u is...
- Themistokles? vroeg twijfelend Xerxes.
- Zeker, Medische Majesteit. En om u te zeggen, opdat gij en uwe zonen het nimmer
vergeten, dat...
- Dat wat?
De paedagoog gaf declamatorischen nadruk op ieder woord:
- Dat hij, voor uw welzijn, de Grieken weêrhouden heeft, Verbondenen en Atheners,
uw vloot te achtervolgen en de schipbruggen over den Hellespont te vernietigen. Gij
kunt, Medische Majesteit, onbezorgd terug keeren in uw rijk...
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De paedagoog roeide terug Hij vond Themistokles, op zijn schip, bezig in zijn kajuit
geld te tellen Themistokles hoorde glimlachend den uitslag van zijn boodschap naar
Xerxes.
- Waarom, o heer, zeide de paedagoog; gij mij dit maal zondt naar den Meed, is
mij een raadsel.
- Mij misschien ook, zei Themistokles vaag.
- Wat zoekt ge bijna Medische vriendschap?
- Zoû het verraad zijn, wat ik deed, Sikinnos?
- De goden behoeden mij, heer, dit te zeggen Door uw schijnbaar verraad heeft
de Atheensche vloot den slag van Salamis gewonnen. Maar toen begreep ik wat ik
moest melden. Nu begreep ik het niet en sprak slecht mijn boodschap uit als de
tweede acteur het dit voorjaar deed in het Theater van Dionysos, in een treurspel van
Aischylos, den zoon van Euforion.
Themistokles stond op.
- Sikinnos, zeide hij. Ik heb geld noodig. Veel geld.
- Gij hebt te veel het geld lief, heer, zeide Sikinnos ontevreden. En van uw
jongelingsjaren af veel te veel geld uitgegeven.
- Het is mogelijk, lachte Themistokles. Ik ben maar een mensch, met menschelijke
zwakheden. Ik ben niet als Leonidas.
- Wat meent ge, heer?
- Ik ben niet een halfgod. En geen Spartaan.
- Ge zijt een Athener.
- Ja, zeide Themistokles. En een mensch. Die geld noodig heeft. Ga aan wal en
zeg in Andros, aan de autoriteiten, dat zij niet kunnen nalaten geld te geven aan
Athene, ter eere van twee groote godinnen.
- Welke, heer?
- De Noodlottigheid en de Overreding, glimlachte Themistokles.
De paedagoog ging. Hij kwam na een uur terug, aan boord.
- Welnu? vroeg Themistokles.
- Die van Andros zeggen, heer, dat Athene, beschermd door zulke machtige
godinnen, met recht groot, rijk en machtig is. Maar dat op hun eiland verblijf houden...
- Wie?
- De Armoede en de Onmacht.
- Weigeren zij??
- Zij voegen er zelfs bij, dat Athene's macht nooit machtiger zijn kan dan onmachtig
is hun Onmacht.
Themistokles glimlachte niet meer. Hij fronste de brauwen. En zeide:
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- Zij zijn geestig. Maar zij zullen belegerd worden, die verraders van Andros Sikinnos,
ga naar Karystos en Paros. Vraag den mannen daar geld. Ik heb gèld noodig.

XLII.
In Athene was de voorbereiding, omslachtig, tot den terugtocht. De terugtocht van
geheel het immense landleger, van millioenen, den zelfden weg terug, dien het
gekomen was, naar Boiotie. Want Mardonios meende beter te doen Xerxes een eind
te vergezellen en te overwinteren met de door hem gekozene troepen, om het volgende
voorjaar den Peloponezos binnen te trekken. In Thessalie terug koos Mardonios zijn
mannen. Hij koos de Onsterflijken, maar hun generaal, Hydarnes, wilde bij Xerxes
blijven. Hij koos de thorekoforen, duizend man kavalerie; Meden, Saken, Baktriers
en Indiers koos hij daarbij. Hij vormde een heirleger van louter prachtkerels, goed
gedrild; kerels, die hadden verdiend vele kettingen en armbanden, die zwaar hingen
over hunne kurassen en breed om hunne spierige armen sloten. Toen Xerxes, dien
laatsten morgen in Thessalie vlug, altijd de nachtmerrie òp zich dat de schipbruggen
over den Hellespont vernield konden worden en de Verbondenen hem afsneden den
terugkeer in Azie, dit leger van driehonderdduizend prachtkerels inspecteerde, stak
zijn even gefnuikte hoogmoed omhoog. Het was onmogelijk niet aan te nemen, dat
de Verbondenen tegen dit prachtleger iets zouden vermogen ook al was op zee de
Fortuin, om een gril, niet uit te denken, tegen de Perzen geweest!
Na het einde der inspectie werd een heraut der Lakedaimoniers voor Xerxes
gevoerd. Hoe had de kerel hem in Thessalie weten te vinden, verwonderde zich
Xerxes met geheime vrees en de mogelijkheid der misschien al vernielde schipbruggen
was niet uit zijn brein, wat ook Themistokles, die onvertrouwbare, hem had doen
melden
De heraut was door Sparta gezonden naar aanleiding van een orakelspreuk van
Delfi, die bevolen had Xerxes rekenschap te vragen van den dood van Leonidas en
als voorteeken te aanvaarden, het antwoord, dat de Koning zoû geven.
Xerxes, trotsch op zijn paard, den diadeem nu vast sluitende om zijn slapen, ontving
den heraut, die zeide
- O Basileus der Meden! De Lakedaimoniers en de Herakliden van Sparta vragen
u rekenschap van den dood van Leonidas!
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Xerxes begon luid en schamper te lachen
- Is dat alles? vroeg hij laatdunkend. Zenden de Spartanen alleen een heraut om
zulke nuttelooze rekenschap mij te vragen?!
Juist op dit oogenblik reed Mardonios aan, schitterend tusschen zijn schitterenden
staf.
Xerxes wees met herwonnen zwierig gebaar naar Mardonios: het keurleger
glinsterde over de vlakte...
- Zie hier, heraut, den held, die uw landslieden rekenschap geven zal!
De heraut keek strak Mardonios aan. Hij weidde een langen blik over het leger.
Toen zeide hij:
- Uw woord, o Xerxes, aanvaard ik als voorteeken, als het Orakel beval!
Xerxes haalde de schouders op. De heraut vertrok. Maar de nachtmerrie drukte
op den Koning der Koningen Hij nam afscheid van Mardonios. Toch een mooie ziel,
Mardonios, meende Xerxes dikwijls, op zijn terugtocht. Een terugtocht, vreeslijker
iederen dag, een terugtocht gelijk aan een durende nederlaag, al werd er geen bloed
vergoten. Een nederlaag om honger, pest en buikloop. Langs wegen en velden bleven
de soldaten achter, uitgeput, zich voedende met wat zaad zij vonden, zich voedende
met het gras der weiden, met schors en bladeren van wilde en gekweekte boomen.
Vee was nergens meer, reeds verslonden door deze horden, toen zij Griekenland
binnen vielen. In alle steden, die Xerxes door trok en waar; met ziekten en honger,
armoede heerschte, liet hij duizenden soldaten achter, zaaide hij ze achter zijn voet.
Geheele volkeren liet hij achter, de volkeren, die eerst zijn leger had mede gesleept
in zwellenden, zwellenden vloed.
- Voedt mijn soldaten en verzorgt hen! gebood Xerxes overal in de steden, aan de
autoriteiten.
Het was een ijdel woord, een onopvolgbaar bevel. Er was niets. Er was niets dan
regen. Er was water in de rivieren om den pestlijders en buikloopzieken den dorst te
lesschen, maar het water was besmet. In den regen lagen de stervenden met de lijken
als gestrooid aan den weg. Xerxes ging voort, de oogen voor zich uit. Meestal deed
hij zich in den dicht gegordijnden harmamax vervoeren met snellen draf van
afgeranselde, knie-knakkende paarden. Toen hij in Makedonie kwam, vroeg hij om
de Heilige Kar van Zeus, den God der Perzen. Maar hij vond de Kar niet meer. De
Paioniers hadden haar in be-
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waring gegeven aan de Thrakiers. Toen hij haar aan de Thrakiers vroeg, antwoordden
zij Xerxes, dat de heilige Nizaische paarden waren gestolen door de roovers van
Opper-Thrakie, die bij de onbereikbare bronnen van den Strymon woonden en van
hunne hooge rotsen Xerxes hadden uitgelachen, in het voorjaar, toen hij gekomen
was.
Bij Eion, aan den Strymon, ging Xerxes aan boord van een Foinikiesch schip.
Vijf-en-veertig dagen duurde de terugtocht des legers, een iederen dag meer en meer
vergruwzamende katastrofe. Daar lag, eindelijk, de Hellespont en de schipbruggen
zag, herademend, Hydarnes, die het leger terug voerde, hoe ook geteisterd door
stormen en niet in boeien te klinken golven, als een brooze lijn van redding wiebelen
over de zee...

XLIII.
Maar Xerxes, aan boord van het Foinikische schip, dacht aan duizenden dingen. Hij
zag bleek, met holle, dolle oogen en den blauwzwarten baard gunde hij niet de schaar
van den scheerder. Ter nauwer nood, durende die maand ellende, had hij zich gegund
te verwisselen van kleeding onder zijn wapenrusting. En hij dacht, wezenloos en
verpletterd liggende achter een gordijn, terwijl der Foinikische roeiers eentonige
roeideun hem toe dreunde als een eindelooze klaagzang vol troosteloosheid, aan
Mardonios, met de prachtkerels achter gebleven Hij moest wel zich de laatste revue
goed voor den geest brengen om zijn moeden moed weêr te wekken. Het ongelooflijke
scheen gebeurd en wel weêr te kunnen gebeuren... Hij dacht achter zich aan
Mardonios, hij dacht voor zich aan oom Artabanos... Het oude wijf, dat altijd tegen
den oorlog geweest was... Was dit het einde? Neen, het kòn het einde niet zijn...
Mardonios zoû overwinnen. Maar zóó terug te keeren in Suza... Hij zoû toch een
triomftocht houden, meende hij; dat stond beter... Veel brieven had hij niet meer
gezonden naar oom en naar de vrouwen. Hij hàd ze niet op kunnen stellen. Hij hàd
niet kunnen verzinnen de mooie fraze's, die eindigden met die allermooiste: de god
der Perzen zal verder helpen... En de Kar gestolen, en de Paarden gestolen!!
En altijd die eeuwige wind in die zeker den Perzen altijd vijandelijke wateren der
Aigaische zee! Hoor, hoe het weêr woei! Het duisterde van grauwe wolken en het
schip slingerde links en rechts; de roeideun der roeiers zwoegde, hunne riemen
zwoegden de baren door, de zeilen
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werden gereefd, de trireem kraakte als spleet iedere plank harer flanken...
Xerxes rukte zich op van zijn legersteê Hij sloeg de gordijnen open Hij zag den
storm. Het was de onverbiddelijke herfst, die rukte als met graaiende klauwen in het
touwwerk. Op het dek klampten zich aan elkander vast tal van kapiteinen, officieren,
enkele neven van Xerxes. En de stuurman aan het roer, wrikte en wrikte, met stille
razernij.
- Stuurman! riep Xerxes. Is dit gevaar?
- Ja, Basileus!
- Er is toch wel àlle hoop ons te redden, stuurman? vroeg Xerxes boos.
- Geen enkele hoop, o Despoot, zoo niet verlicht wordt deze overbelaste schuit.
- Overbelast? Bagage liet ik bijna allemaal achter!
- Overbelast met mannen, o Basileus.
De storm, de herfst, als met een woede van wraakgodinnen, raasden over de links
en rechts in de golven neêr slaande trireem, die niet verder kon: de riemen hijgden
te vergeefs in de over het dek stortende golven.
- Zoo beveel ik, riep Xerxes; dat de Foinikische roeiers zich werpen in zee!
- Wie zal dan roeien, Heer! Uw Perzen roeien niet als Foinikiers roeien. Werpen
zich de Foinikische roeiers in zee, dan vergaan wij zonder twijfel.
- Perzen! riep Xerxes nu. Gekomen is het oogenblik uw liefde voor uw Koning te
toonen! Van u hangt zijn leven af!
Een aarzeling onder de dicht aan elkaâr geklampte Perzen. De voornamen stuwen
de minderen voor. Zij smijten zich eerst voor Xerxes, als in aanbidding. Dan richten
zij zich op en springen in zee. Zijn de minderen gesprongen, zoo springen de
voornameren. Links en rechts van het zwalpende schip springen zij. De hooge
stortgolven smijten velen der offerlingen terug over het dek. Voeten van wie om den
Koning blijven, stooten hen weêr in de wateren. De roeideun der roeiers kreunt door
als een klaaglied... De verlichte trireem steigert de woedende golven over...
Den volgenden morgen bedaart de storm. Daar grauwt de kust in den nog hevigen
wind. Dat is de Aiolische kust, dat is Azie, dat is het heil voor het kostbare
koningsleven.
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Xerxes ontscheept zich Den stuurman schenkt hij een gouden krans - hooge
eerbewijzing - omdat de stuurman redde des Konings leven.
Dan laat hij hem den kop afhakken, omdat die zelfde stuurman de oorzaak is van
den dood van honderd Perzen.
Het is geen wreedheid. Het is logica en koninklijke rechtspraak.

XLIV.
Na een kort verblijf te Sardis keerde Xerxes naar Suza terug. Hij keerde er niet terug
als de dichter-soldaat van Salamis, als de door de Muze omzweefde Aischylos het
zich verbeeld had die nacht van Salamis, op de violette rotsen, in zicht van de
amethystkleurige zee... Hij keerde er niet terug met het prachtige symbool van
verscheurde kleederen en leêgen pijlkoker. Hij keerde er ook niet alléen terug, als
de protagonist in de tragedie. Hij keerde er tusschen zijn vele neven, zwagers, broeders
- van wie met àllen gesneuveld waren - hij keerde er niet met de Onsterflijken, die
om Mardonios waren gebleven, maar Hydarnes reed aan zijn zijde en een aanzienlijk
leger van Perzen en Meden volgde den daverenden hoefslag van den Koning der
Koningen en zijn steeds schitterenden staf. Xerxes, hoogmoedig en zich
opschroevende tot hoogeren hoogmoed, zat hoog op zijn paard. De menigte in de
straten zweeg; trouwens, Xerxes had den takt gehad van dezen intocht geen brallenden
triomf te maken. De weg van de groote stadspoort naar de dichtstbij zijnde poort van
het paleis, dat zelve was als een stad, was kort. Het leger verspreidde dadelijk naar
winterkamp en kazernen. Een koude wind woei en voerde de verdwaalde
sneeuwvlokken mede van het Noorden, van de Hyrkanische zee.
In het paleis sloot Xerxes zich spoedig op, kort van woorden en hoog tegen oom
Artabanos, omdat hij gelijk had gehad den oorlog tegen Griekenland te ontraden. De
Moeder, Atossa, ontving hij eerbiedig als de etiquette tegen zoo hoog eerwaarde het
eischte maar toen zeide hij, dat hij moê was. Daar zijn kleederen niet waren
verscheurd, als Aischylos het in zijn tragedie zich beeldde, behoefde Atossa ook niet
nieuwe kleederen voor haar zoon te bereiden, zoo als de dichter het schoonheid vond
haar te laten doen in zijn treurspel. Maar wel ontving Xerxes een oogenblik zijne
vrouw, Amestris, die hem een mantel kwam brengen.
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- Mijn Heer en Gemaal, zeide Amestris, wijzende op vier slavinnen, die op hare
armen beurden den mantel, véélkleurig en met gouden weêrglans geheel overtogen.
Zie, dezen mantel hebben mijne handen u geweven in de eenzaamheid der
vrouwevertrekken...
... Amestris had er steeds geweven tusschen de koningin-weduwen van Dareios
en de andere prinsessen en conversatie was er rijkelijk om gegaan...
- ... In de eenzaamheid der vrouwevertrekken, zeide Amestris met klagelijken
nadruk. Mijn Heer en Gemaal, mag ik hopen, dat u mijn werk behage en dat deze
mantel u moge vallen van de koninklijke schouderen?
- Het is goed, het is goed; dank je, Amestris! zeide Xerxes, geenerveerd en weerde
de slavinnen af, die met den open geplooiden mantel hem naderden. De slavinnen
weken en spreidden den mantel over een zetel uit
Amestris was kwaad en vertrok, beleedigd. Xerxes bleef alleen. Het paleis was
stil; uit de parken klonk geen geluid;. De stad om het paleis was stil. Toch was dit
alles zoo groot en wijd en ver van Griekenland en ver van Salamis, dat er nauwlijks
iets scheen gebeurd. Xerxes, op en neêr loopende door het vertrek, of zich werpende
over een rustbed, dacht: wàt is er eigenlijk toch gebeurd?
Er scheen niets gebeurd. Het scheen alles een droom te zijn geweest. De Athos
gespleten, den Hellespont overbrugd, de tocht van het iederen dag aanzwellende
leger, tot het geworden was een stroom van millioenen... De Thermopylai en den
diadeem, dien hem die malle koning van Sparta had af gerukt... De inname van
Athene... En die vreeslijke ongelooflijkheid, onbedenkbaarheid: de zeeslag van
Salamis!
Was het alles gebeurd? Het scheen een droom... Hier was hij terug. En het was
alles het zelfde. Het Perzische rijk, immens, kolossaal als alles kolossaal om hem
was. Suza, zijn hoofdstad: er was niets veranderd.
Nu ja, drie zijner breeders waren gestorven: Hyperanthes, Abrokomes, Ariabignos:
er stierven wel meer bloedverwanten rondom hem, al stierven zij meestal ouder van
dagen dan deze beide dappere veldheeren en admiraal waren geweest... Maar een
droom? Neen, het wàs geen droom... Het was wààrheid. Want Mardonios toefde in
Thessalie en de Onsterflijken waren om hem...
Toen werd Xerxes, lang-uit in de kussens, melancholiek. Het was geen droom.
Het was een zeer bittere werkelijkheid. Zijn God van
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Perzie had hem niet goed geholpen. Het was wel vervelend, dat de heilige Wagen
en de Nizaische paarden waren gestolen maar toch.. daarom zoû Zeus toch niet zoo
hebben getoornd. En dat Perzie - hij bekende het zich hier even - nièt geheel en al
had verkregen wat het beoogd had. Ongelooflijk, die dag van Salamis. En met eigene
oogen had hij het gezien. Ongelooflijk, ongelooflijk! Hij had toch naar niets
onbehoorlijks gestreefd voor een Koning der Koningen! Naar de Wereldalmacht
alleen maar! Wat was er tegen, dat Perzie heerschte over de Wereld Azie en Europa?
Er was nièts tegen. Perzie was het best georganizeerde rijk, dat ooit bestaan had. De
Egyptische kultuur van vroeger woog niet op tegen Perzie's organizatie. De Assyrische
en Babylonische kulturen ook niet. Aan Perzie was de menschelijke almacht toe
beschikt Aan hem, Xerxes. Kyros en de onvergetelijke vader Dareios hadden den
weg voor hem gebaand. aan hèm was het nu te grijpen... Hij had verkeerd gegrepen.
Het had er nog niets van. Het was heelemaal niet gegaan.
Xerxes stond op. Het was koud in zijn kamer. De open ramen zagen uit op de open
zuilengang, en het verschiet van het verwaaide park was troosteloos. De palmboomen
zwikten met hunne lange stammen en de enkele verdwaalde sneeuwvlokken deden
huiverig aan, hier in dit orientalische Zuiden, in dit wijde koningsvertrek, dat slechts
met gordijnen van buiten kon worden afgesloten. Omdat Xerxes huiverde, viel zijn
doellooze, een weinig dol dwalende blik op den mantel, het geschenk van Amestris.
Het spreidde uit over den zetel het was zeer schoon, scharlaken purper met een
breeden rand van zwartachtig blauw en den gouden weêrschijn was door geheel de
stof heen geweven Het was een prachtige mantel, vond Xerxes. Hij nam den mantel
en zwaaide dien om. Het was een lange, Medische, even slepende mantel, met wijde
mouwen, een mantel, zoo als vrouwen of mannen droegen, om het even, bij
plechtgelegenheid. Xerxes, in den gepolijsten gouden spiegelwand, vond, dat de
mantel hem goed stond. Hij wikkelde zich in den mantel, verschikte de plooien,
bekeek zich behaaglijk in den spiegelenden glans, streek zich tevreden over den
blauw-zwarten baard. Hij was nog jong en, in den spiegel zich ziende, begon hij zich
een haan te voelen. De laatste tijden dan ook... Na Salamis... Tijdens dien terugtocht,
dien afschuwelijken terugtocht... Nauwlijks had hij zich tijd gegund zijn gordel te
slaken... Hij had nu behoefte een haan te zijn.
Mardonios, daar ginds, zoû het wel klaar spelen. Xerxes, hier, voelde
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zich een haan. Maar al die bijvrouwen? Neen Amestris? Neen... Het zoû zijn, als of
hij haar voor den mantel extra wilde bedanken... Hij wilde iets liefs, iets jongs, iets
teeders... En hij wist niet wie of wat...
De Koning der Koningen, in zijn prachtigen mantel, voelde zich zeer ongelukkig,
hoewel hij het zich niet bekende. Het was zijn melancholie-verteedering en die kwam
soms, slag op slag, na zijn hoogmoed en tevredenen eigenwaan...
Hij kon de eenzaamheid niet langer harden: hij sloeg op den kolossalen gong, die
als een zon hing tusschen twee bronzen stijlen.
- Roep de jongens hier, gebood Xerxes.
De eunuch, Hermotimos, voerde de drie mannetjes binnen. Xerxes had ze heel
lief, liefkoosde hen ze waren zijn drie liefste zoontjes Hij gaf ze juweelen geschenkjes
en liet ze snoepen en bewonderde ze Zij deden tegen hem als poesjes: zoo moesten
ze doen... En ze vertelden hem van hun terugkeer, met Artemisia, die hen naar Efesos
had gebracht: van daar had Hermotimos hen naar Suza gebracht
- Kijk, zeide op eens het oudste mannetje. Kijk, daar gaat Artaynta!
- Wie is Artaynta? vroeg Xerxes en keek naar buiten.
- De dochter van oom Masistes, zeide het tweede mannetje.
- En van tante Artaxixa, zeide, met heel hoog stemmetje, het derde.
Xerxes, naar buiten kijkende, zag door het park een der jonge prinsessen gaan, de
dochter zijns brooders Masistes. Zij was zeer schoon, zeer jong en zij lachte als met
een betoovering tusschen hare vrouwen, terwijl zij allen zich voor wind en waaienden
sneeuwvlok dichter hulden in hare plooirijke mantels. Eunuchen volgden.
- Artaynta? vroeg Xerxes den eunuch Hermotimos, die in de portiek wachtte tot
de Koning genoeg van zijn zoontjes zoû hebben
- Ja, Basileus. Zij gaat zeker terug naar het vrouwenvertrek na haar vader
verwelkomd te hebben.
Xerxes kende haar nauwlijks, herkende haar niet. Hij vond haar betooverend jong,
mooi en maagdelijk, dat nichtje...
Hij fluisterde Hermotimos twee woorden in.
- Ja Basileus, antwoordde de eunuch en neeg ter aarde.
- Neem de jongens dan meê, beval Xerxes.
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XLV.
Artaynta, het mooie meisje, stond twee weken later voor Xerxes, die zat en zij was
wel trotsch op de liefde van haar oom, den Koning.
- Artaynta, zeide Xerxes. Noem mij wat je hebben wilt en een kostbaar geschenk
zal ik je geven.
Artaynta wist reeds lang wat zij vragen wilde.
- Zult ge mij toe staan wat ik u noem, o mijn oom en Vorst? glimlachte Artaynta
in al het besef harer bekoorlijkheid.
- Ik zweer het bij den oppersten God der Perzen, zeide Xerxes.
Het was die onvoorzichtige eed, die Perzische koningen wel eens zwoeren en
waarvan zij zich moeilijk los konden maken, als de eed bezwaren mede bracht.
Artaynta, hare handjes nog in Xerxes' handen, dacht, als een echte Perzische
prinses, die in het vrouwenvertrek tusschen veel intrigues was opgegroeid, aan hare
toekomst. Er waren zoo heel veel nichtjes om haar heen, dat zij voor die toekomst
wel eens bezorgd was, te gelijk met hare moeder, Artaxixa, zij, die zoo uitmuntte in
het maken van marmelade.
- Dan wil lk de vrouw worden, o Vorst en Koning, zeide Artaynta betooverend
behaagziek; van uw zoon, Dareios. Dan wil ik uw schoondochter worden, o Xerxes,
en de kroonprinses van Perzië.
Xerxes fronste de brauwen. Hij was teleur gesteld, dat Artaynta in dit oogenblik
der belooningen, dat volgde na weken van willige overgave, vooral dacht de vrouw
van zijn zoon te worden.
- Dareios is nog heel jong, zeide Xerxes; en hij is eigenlijk bestemd om tot eerste
vrouw te nemen... ik weet werkelijk niet wie van je nichtjes, Artaynta.
- Ik weet het wèl, zeide Artaynta schalk. Maar ik wil Dareios' eerste vrouw worden.
Ik wil later koningin worden.
- Dat gaat niet, Artaynta.
- Dat gaat wèl, dwong Artaynta. Ik wil Dareios' eerste vrouw worden.
- Misschien kan hij je als tweede vrouw nemen...
- Neen, neen, dwong Artaynta. Ik wil de koningin worden.
- Je kan trouwen met Artaxerxes, Artaynta, poogde Xerxes te sussen.
- Ik wil niet, dwong Artaynta. Artaxerxes is nog een kind.
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Dareios scheelt maar een paar jaar met mij. Ik wil trouwen met mijn neef Dareios
en koningin worden van Perzie. Oom en Vorst, je hebt gezworen mijn verlangen toe
te staan.
- Eigenlijk is het niet zóó onbescheiden, moest Xerxes toe geven. Goed, Artaynta,
we zullen maken, dat je de eerste vrouw van Dareios wordt...
- En dat ik koningin van Perzie word, later...
- Later, ja later, Artaynta...
- En dan wil ik nóg iets, zeide Artaynta, die nu eigenlijk aankwam met haar
voornaamsten wensch.
- Wat dan nog meer, Artaynta...? vroeg Xerxes, een beetje bang.
Artaynta, liefjes, behaagziek, maakte hare handjes los uit de handen van Xerxes.
Zij week achter-uit, als bereidde zij zich voor tot een dans, maar zij danste niet.
Achter-uit wijkende, bereikte zij den zetel, waarover de prachtige mantel lag uit
gespreid, de mantel, dien Amestris had geweven Xerxes.
En toen zeide Artaynta, haar handje uitstrekkende naar den mantel:
- Ik wil dezen mantel.
Xerxes schrikte hevig op.
Maar Artaynta had zich reeds den Medischen mantel om geslagen Het scharlaken
purper met zwartblauwen, breeden rand en geheel overtogen met gouden weêrglans
kleedde haar, of zij reeds koningin van Perzie was.
Xerxes was in één beweging op gestaan.
- Dat kàn niet, Artaynta! riep Xerxes boos.
- Jawel! dwong Artaynta en hulde zich in den mantel en bezag zich in den
glanzenden spiegelwand zoo als Xerxes zelve er zich in had bezien: zij wendde zich
en wendde zich...
- Het kan werkelijk niet, Artaynta! herhaalde Xerxes, rood van toorn. Het is de
mantel, die Amestris mij weefde gedurende den oorlog. Ik kan je den mantel niet
afstaan.
- Ik wil dezen mantel, dwong Artaynta en bezag zich. Ik heb hem tante Amestris
zien weven. ik weet er alles van. Hij is niet zoo heel mooi geweven: er zijn fouten
in. Kijk hier, in den rand... Maar ik wil hem toch hebben. Ik geef den mantel niet
terug, oom Xerxes. Ik hoû den mantel: hij is van mij nu...
- Heusch, Artaynta...
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- Je hebt me gezworen, me toe te staan wat ik vroeg, oom Xerxes..
- Ja, maar je vraagt...
- Ik vraag niet veel. Ik vraag Dareios' eerste vrouw te worden en koningin van
Perzie, later. En ik vraag dezen mantel: hij is niet eens zoo heel mooi geweven.
Xerxes, wanhopig, balde de vuisten, ovvermeesterde zich, wilde overreden.
- Artaynta, zeide hij zachter, innemend, toch hoog, toch vorstelijk, zoo als een
vorstelijke minnaar hoog en innemend moet zijn tegen zijne nieuwe, jeugdige favorite.
Artaynta, het kàn niet. Heusch, lief kind, het kàn niet. Vraag mij iets anders.
- Ik wil niet.
- Vraag mij eenige steden, in bezit.
- Ik wil geen steden, zeide Artaynta. Ik wil den mantel.
- Vraag mij goud, goud, zoo veel als je wilt.
- Maar ik wil geen goud ik heb goud genoeg en als ik koningin van Perzie ben,
krijg ik alle goud, dat er op de wereld is.
- Vraag mij dan een leger, Artaynta. Artaynta, een leger is de grootste gift, die de
Perzische koning geven kan. Een leger, dat je zèlve kunt commandeeren...
- Ik wil geen leger commandeeren, zei Artaynta. Ik wil dezen mantel! Ik wil dezen
mantel! Je hebt me den mantel beloofd, oom Xerxes; je moet me den mantel geven!
Anders breek je je koninklijk woord. En vertel ik alles... aan vader, vertel ik Masistes,
dat Xerxes zijn koninklijk woord brak!
Zij had zich eensklaps als een kleine furie, gedrapeerd in den mantel, opgericht.
Zij tartte hem. Slavinnen waren de Perzische prinsessen harer vaderen, broeders,
ooms, neven, maar zij maakten hèn tot slaaf, zoo zij verkozen.
- Maak dan, dat Amestris niet ziet, dat je hem draagt, zei Xerxes, terwijl Artaynta,
lachende, weg slipte in het haar zwaar koninklijk omkleedende kleed.
Zij droeg de eerste dagen den mantel alleen voor haar eigen spiegel, bewonderde
er zich mede in verschillende houdingen van aanstaande koningin van Perzie. Om
haar bewonderden haar heur slavinnen. Toen, omdat de mantel zoo goed haar stond,
werd zij driester. Zij waagde er zich mede buiten in de portieken Hare moeder,
Artaxixa, waarschuwde haar. De koningin-weduwen Faidyma en Parmis zagen er
haar mede pronkende wandelen in het palmenbosch van het park.
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De praatjes gingen nu in het vrouwenvertrek gefluisterd van de een tot de ander,
tusschen de vele prinsessen, de bijvrouwen, de slavinnen... Artaynta was de favorite
van den Basileus en zij droeg den mantel, dien Amestris durende den oorlog geweven
had voor Xerxes! Niet iedereen wilde gelooven glurende kwamen de vrouwen kijken,
om de zuilen heen. Eindelijk zag haar ook Amestris Amestris was woedend, zij
krabde zich van woede en ranselde met zweepen hare vrouwen. Er was in het
vrouwenhof een hevige emotie, die verdrong de rouwaandoeningen om de gesneuvelde
broeders, zwagers, neven, mannen ook, die verdrong ook de geheele emotie om den
noodlottigen oorlog. De oorlog was zoo ver geschied, ginds, heelemaal in ‘Europa’.
de mantel, hier in ‘Azie’, in Suza, het favorite-schap van Artaynta, dat alles was
eigenlijk veel interessanter dan die oorlog in ‘Europa’, dan die ‘Ioniers’ en dan
Athene. De mantel, die was het waarover alle vrouwemonden fluisterden, terwijl
iedereen zag, dat Amestris woedend was en met zelf gekrabde wangen liep.
En er was groote nieuwsgierigheid, wat Amestris doen zoû...
Het scheen, zij zoû niets doen. Tot de verjaardag van Xerxes naderde. Die dag
was groot feest in de stad en het paleis. Het is de ‘tycta’, als de Perzen zeggen of het
‘Volmaakte Feest’. Dagen van te voren zijn in de keukens de koks bezig met de
immense pasteien en zoete geleie-taarten, en bakken de bakkers de duizenden broodjes
in gewijde en symbolische vormen en de suikerbakkers bakken hun suikerwerk in
die zelfde vormen. De zoete palmenwijnen worden gekruid en vermengd met
myrica-honig...
Dien dag zelven, na offers den goden gebracht en tusschen zang, spel, dans, heeft
plaats de wijding van het hoofd des Konings. De priesters zalven den Koning
voorhoofd, kruin, slapen: de geuren druipen hem af van het blauwzwarte haar en
langs den blauwzwarten baard. Door de geheele zaal geuren de zwoele olien. Xerxes
had Artaynta voor dien dag den mantel terug gevraagd; hij zat, in den mantel
omplooid, terwijl de priester hem zalfde.
Toen at hij, alleen, op een verhevenheid, gediend door zijn naaste bloedverwanten:
het was één glans van goud van alles waaruit hij at en dronk op het goud geweven
tafellkaken met de gouden franjes, die sleepten over de treden. En geheel het hof
aanzag den Koning en het volk aanzag hem, van verre het verdrong zich daar ginds
achter de marmeren balustraden, om een glimp te pakken van al het geschitter en
van de heiligheid van het vorstelijk banket.
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Toen de Koning in statie gegeten had en gedronken, ieder gebaar een zwierige
ceremonie, die Xerxes met bevalligheid en koninklijk bewustzijn volbracht, naderde
het oogenblik, dat hij de geschenken zoû geven, aan alle de zijnen, aan geheel het
hof, aan het volk. En dat hij toe zoû staan wat men hem vroeg. Het was voor den
vrager wel gevaarlijk onbescheiden te zijn, maar tevens was de wet van het koninklijk
huis, dat de Koning niet weigeren mocht. Omdat Atossa de plechtigheid met
bijwoonde om hare jaren, trad de koningin het eerste voor.
De Koning rees op, gratie-vol, voelende aller oogen op zich en vroeg Amestris
wat zij verlangde.
- O, hooge Despoot, zeide Amestris; uw slavin vraagt u... den mantel terug...
Xerxes schrikte. Maar er was niet te weigeren: hofbeambten ontdeden Xerxes van
den mantel en naderden er mede Amestris.
Terwijl zij Amestris het zware kleed over de schouders hingen, voltooide Amestris:
- En Artaynta.
Nu verbleekte Xerxes en hij sidderde en was woedend te gelijker tijd
Wat de koningin ook later zoû wedervaren voor hare onbescheidenheid, er was
niet te weigeren. Tusschen de prinsessen gaf Artaynta een kreet van afgrijzen, maar
er was niet te weigeren. Zij werd der koningin toe gevoerd en deze verwijderde zich,
bevelende Artaynta achter haar mede te voeren.
Het was een schandaal, maar Amestris had zich gewroken. Het volk, daar ginds,
zoo ver, begreep niet, zag openmonds al het schitterende pralen aan. Maar tusschen
de zwagers, broeders, neven, tusschen al de prinsessen en de vrouwen, tusschen alle
de duizenden van het hof was het stemmenrumoer. De belanghebbenden vergaten
er om gunsten en geschenken te vragen...
- Wat wil Amestris met mijn dochter, o Vorst en broeder? vroeg Masistes,
Artaynta's vader.
Xerxes, mantelloos, maar nog waardig, zeide iets... Het was niet verstaanbaar. Er
was een algemeene verwarring. In de zuilengangen klakten woedende zweepen. Een
pasteibakkersjongen, met rieten schalen vól gebak en suikerwerk, werd onder den
voet geloopen...
Het was een schandaal, vonden de koningin-weduwen en Artazostra, de vrouw
van Mardonios. De portieken zwermden vol vrouwen en vol woordengezwatel. Er
waren heftige commentaren en nieuwsgierigheid
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wat Amestris met Artaynta zoû doen. Er was afkeuring, dat de koningin zulk een
feestdag, de dag van het ‘Volmaakte Feest’ bedierf, door zulk een schandaal te maken.
Want een schandaal was het en dat juist, terwijl er zoo veel heerlijk gebak en
suikerwerk was bereid...
Intusschen was Artaynta achter Amestris tusschen wachten en een zwerm van
eunuchen, slavinnen in het vrouwenvertrek gekomen. En Amestris, die tot nog toe
hare stille razernij had kunnen bemeesteren, wendde zich woedend om en balde de
vuisten. wreed en vreeslijk stond zij voor Artaynta, die was neêr gevallen op de
knieen, smeekend.
- Genade, genade! riep Artaynta, de handen heffende. Koningin, vorstelijke tante,
genade!
- Nu ben je van mij! riep Amestris, terwijl het schuim van wreedheid, als in een
komenden wellust, haar siste tusschen de geklemde tanden. Nu ben je van mij!
Eunuch, roep de beulen hier! Zij is van mij, die slet, ze is mijn slavin: de Koning
heeft haar mij gegeven! Ik zal haar de borsten laten afkappen en die voor de honden
gooien!
- Genade, genade! schreeuwde radeloos Artaynta's rillende stem en zij wrong zich
over den grond, aan Amestris' voet.
- Ik zal haar den neus àf laten hakken!
- Genade!!!
- De ooren!! De tong laten ùit rukken!!
- Genade!!
- De lippen laten afsnijden!
Artaynta riep niet meer om genade. Maar zij schreeuwde, zij schreeuwde dol, zij
schreeuwde met krankzinnig puilende oogen. Zij leed reeds, om haar angst, den
gruwel, dien gruwel, die wel eens gebeurde om ijverzucht en haat, in de Perzische
vrouwevertrekken, dien gruwel, dien zij wel eens gezien had, dat geschiedde aan
bijvrouw of aan slavin, maar nimmer nog aan een koninklijke prinses. De zweep
regeerde immer, maar als de zweep te zwak scheen om te tuchtigen of te wreken,
kwam de beul met zijn bijlen en scharen en tangen Er was een ruischen van stijgende
ontzetting onder de op elkaâr dringende vrouwen, die met de eunuchen zich
verdrongen tusschen de zuilen en aan de deuren. Vooral toen de beul verscheen met
zijn helpers en zij waren allen in feestgewaad omdat het de Volmaakte Feestdag was,
de dag van des Konings jaardag en heilige zalving...
Op het zelfde oogenblik verscheen aan de deur, die naar de vertrekken der
koningin-weduwen leidde, Atossa. Zij was heel oud, hare violette sluiers hingen moê
en dicht als spinrag op spinrag om hare
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takkige leden en om hare grijze haren en om haar gerimpelde trekken. In hare bevende,
magere hand hing de zweep, die zij steeds droeg maar die zij zoo moeizaam meer
richten kon omdat hare jichtige spieren veigerden.. Maar zij was zeer indrukwekkend,
met de toe geknepen oogen, terwijl zij verscheen tusschen de andere
koningin-weduwen, Artystona, Parmys, Faidyma, die haar hadden gewaarschuwd.
Tusschen haar allen had zij het grootste gezag en de vrouwen huiverden meer voor
haar dan voor den Koning zelven.
- Wat is hier te doen? vroeg zij met koele stem.
Amestris stond hoog, een furie gelijk.
- Moederlijkheid! riep zij. De Basileus heeft mij die slet gegeven om met haar to
doen als ik wil! Die slet, die pronkt met den mantel, dien ik weefde voor mijn Gemaal!
Ik zal haar de lippen laten afsnijden, de tong laten ùitrukken, de ooren en den neus
laten afhakken en ik zal haar de borsten laten afkappen en die voor de honden gooien!
- Grootmoederlijkheid! gilde Artaynta en kroop over den grond naar Atossa.
Genade! Genade!!
Maar Artaxixa, hare moeder, was met Artazostra, Mardonios' vrouw, in heftige
beroering binnen gekomen. Zij hadden Xerxes gesmeekt om genade voor Artaynta
Xerxes had gezegd, dat hij er niets aan kon doen en de geschenken en gunsten uit
moest deelen aan zijn kapiteinen en hofbeambten..
Een zweepslag echter cirkelde als een slang door de lucht. De riemen ranselden
neêr over Artaynta's rug en Atossa had goed geraakt. Het meisje schreeuwde van
pijn, wat bloed purperde over haar nek.
- Weg!! riep Atossa razend. Hoor je me?! Weg! Naar binnen, naar je kamer! Teef!!
En de oude vrouw hief nogmaals de zweep, maar miste doel de zweep viel haar
uit de handen; slavinnen grepen die om strijd, boden de zweep krimpende en kruipende
aan in geheven palmen.
Maar het was de genade, die de oude vrouw verleende, zij, heerscheresse,
almachtig, in het vrouwenhof, zij, de dochter van Kyros; zij, om wie zich reeds de
legende weefde van eerbied en huiveringwekkendheid En Artaxixa rukte hare dochter
op, hare slavinnen stortten toe en een derde zweepslier wees de schuldige maar wie
genade verleend werd, den weg
- Naar je kamer!
Artaynta, tusschen de vrouwen, vluchtte Maar Amestris schreeuwe, of een prooi
aan de bloeddorst van een dier ontsnapte.
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- De Basileus heeft mij haar gegeven! riep zij razend in Atossa's gezicht.
De zweep spiraalde omhoog De zweep krinkelde als een slang door de lucht De
zweep dreigde Amestris, de koningin van Perzie, en uit de geknepen oogen van de
almachtige Moederlijkheid flitste de woede en flitste het onaantastbare gezag
Amestris schreeuwde naar de zuilen op, om hare fnuiking. Hare handen krampten
van woede, zij schreeuwde door en hikte in hysterische machteloosheid hare haar
verstikkende snikken uit
- Naar haar kamer, met de koningin! ziedde het tusschen Atossa's oude, dunne
rimpellippen. Naar haar kamer! Ik heersch hier ik, ik!
Alles beefde. Amestris gehoorzaamde. Hare slavinnen omringden haar steunende,
terwijl zij met de vuisten sloeg en zich wrong als een overmeesterd wild dier. de
eunuchen omringden haar, beurden eerbiedig voorhangen op voor deuren.
Atossa had een langzamen ommeblik van hare steeds pijnlijke, om ouderdom en
ziekte geknepen oogen in verwrongen gelaat. Alles zweeg. Geen stem geluidde, geen
woord ritselde tusschen de roerlooze, op elkaâr gepakte vrouwen prinsessen,
bijvrouwen, slavinnen. Toen wendde Atossa zich langzaam om..
Zij verwijderde zich met de andere koningin-weduwen van Dareios Artystona,
Parmys, Faidyma. Om Artaxixa en Artazostra zwatelden dadelijk in een nu niet meer
bedwingbaar geruisch de honderden vrouwestemmen
- Ze heeft juist wat ze verdient! meende Artaxixa's moeder, op hare dochter
doelende.
Er was heftige commentaar Maar uit de portieken zwoelde het zoet lekker ruikend
naar binnen, van de taarten en al het symbolische suikerwerk, gebakken voor het
‘Volmaakte Feest.’
- Toch is dat geen reden, meende Artaxixa na; om zoo veel lekkers niet aan te
roeren!
Allen waren het met haar eens. De stoet der slavinnen, die op bladen van riet het
suikerwerk en de taarten brachten, vloeide binnen, plechtig bijna, met godsdienstige
wijding, in hieratische houdingen beurende boven hare hoofden en voor hare boezems
de heerlijk riekende snoeperijen...
- Wij zullen er Amestris van zenden, zeide Artaxixa.
- En Artaynta, zeide Artazostra, met medegevoel.
- En aan de koningin-weduwen, gonsde het heftig omrond.
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Artaxixa en Artazostra kozen her en der uit de heerlijkheden en vol wijding begaven
slavinnen zich met bladen-vol naar de koningin-weduwen.
Naar Amestris.
En ook naar Artaynta, die arme.
Dien avond verliep het Volmaakte Feest of er niets was gebeurd.
(Slot volgt).
LOUIS COUPERUS.
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Verzen.
Dorpsavond.
Het kerkje, tegen d'avond, staat
in vuur, dat vlamt de venstren uit.
Over den rug der duinen gaat
ter verte een gouden pad. Er muit
bij den pastoor in 't hoenderhok
een kat - het vliegt en kakelt, tot
de meid, schuw-jagend, met een stok,
de rust hersteld heeft. Aarzlend vlot
de scheemring van 't al donker bosch
op 't land... Er lokt een weeke fluit...
Er rijpt dit gulden uur een tros
van vreugd... en 'k weet een rijken buit
van 's avonds glans en kalmen vrede
vergaârd, waar straks de nacht niet deert...
Haast is de wreede dag geleden
die ver mij van liefs oogen weert.

Symbool.
Ik zat in 't duister onder
de struiken, op de bank
van een vermolden vlonder,
verwrikt in elke plank.
De gouden maan hing in de
wilgen, over de kreek,
en scheen den mistig-blinden
nachtehemel bleek.
Een venster lag met matten
glans in het donkere land.
Ritslend roerden ratten
't riet aan den overkant.

Groot Nederland. Jaargang 16

522
In 't zwarte water hingen
de wilgen... en de maan...
die moest in trage kringen
aan gouden stukken gaan.

Het zuivre lied.
Het heldre lied, het blijde lied, het zuivre lied
als 't vroege lied der vooglen, wen de schicht
der lentsche zon de lucht langs en in 't lichtgelooverd woud vliegt, en de vlugge vliet
en bloemge weide vonken doet en blinken,
het zuivre lied - ik droeg den droeven tijd,
thans reeds zoo vèr, éen troost: de zekerheid
dat van mijn lippen eens dat lied zou klinken
der zacht-aan dagende liefde ten groet...
Ik was een kind en dacht gelijk een kind.
Dàn heb ik, màn, uw milden mond bemind,
de klaarten uwer oogen, en den gloed
van uw blond lijf...
Straks, toen de lucht ging bleeken
en in den boom voor 't raam de merel floot,
'wijl gij nog sliept, ben ik stil heengeweken...
mijn beste lied ging ongezongen dood.

Schemerliedje.
Op de wolken welken kleuren
schooner, kind, dan ooit tevoren,
en uw donkre lokken geuren
loomer, kind, dan ooit tevoren.
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Op uw wangen bloeien bleeker
rozen, kind, dan ooit tevoren,
op uw lippen bloeien weeker
kussen, kind, dan ooit tevoren...
Uwe glanzige oogen branden
matter, kind, dan ooit tevoren,
en uw hand is in mijn handen
koeler, kind, dan ooit tevoren.
En ik huiver van verlangen,
angst'ger, kind, dan ooit tevoren,
om de schuwe vreugd te vangen,
die in 't vangen gaat verloren.

Thé dansant.
't Werd scheemrens uur. De late zon verguldde
haar losse, bruine lokken, daar zij stond
en zich met aarzelend gebaar onthulde.
Dan week de glimlach van haar weeken mond
en stramd' een wil haar welig lijf - zij wond
de lokken tot een gladden wrong, en beurend
den blik weg uit mijn oogen, trad zij toe.
Zij danste, mij nabij, die droef en moe
't aanzàg, met sobere gebaren, neurend
een doffe wijze, die zij dansend vond.
Doch voor het duister gansch de kamer vulde
vielen haar lokken los en daar zij stond
stolde mijn glimlach aan haar weeken mond
en welig lijf, dat willig zich onthulde.
J.F. VAN HEES.
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De moeizame daad.
Dagboekbladen I.
14 Februari, 's morgens.
Ik heb hoofdpijn. Een verschrikkelijke hoofdpijn, die mijn denken verwart en mij
belet mijn gedachten behoorlijk te ordenen en langs hunne geleidelijke trappen op
te gaan tot mijn lieve, verre droombeelden. - Die hoofdpijn is lam en vervelend. Zij
steekt me niet of kwelt niet met harden pijn, zooals ik me dat bij anderen voorstel
maar zij hangt boven in mijn hoofd tegen den schedelwand, als een mat, troebel waas
over mijn arme hersenen gespannen. Ben ik ziek? Neen, maar ik kan niet denken,
zooals ik wil. Hoewel we nooit denken als we willen. Onze gedachten drijven door
ons bewustzijn als de wolken gaan in de lucht. We weten niet vanwaar ze komen,
noch waarheen ze gaan. Maar nu zijn er geen gedachten. Mijn hemel is wolkeloos,
maar straalt niet van azuren gloed. Het is een doffe, grijze mist, die hangt in mijn
hoofd. Een troosteloos triestige grauwe damp, die maar niet optrekt. Ik wil mijn
gedachten, maar ze blijven ver. Ik kan ze niet bereiken. Zij zijn er niet, zij komen
niet tot mij. En ik stel mij nog wel ijdel in den waan, dat ik ze enkel niet in mijn
macht heb, om mijn beetje hoofdpijn. Neen, ze zijn er niet. Ze zijn er niet!

Twee uur later.
De grijze eentonigheid blijft. Het is een grijze dag, waarin geen regen komt. Ik smacht
naar de frissche droppen, die heerlijk wild in mijn ziel zullen spatten en haar zullen
doen huiveren van genot! O kom, o kom dan toch!?
Waarom schrijf ik? Het geeft me een kleine troost, mijn strakke zenuwen ontspannen
zich een weinig. Odo is uit. Waar is hij naar toe?
Ik heb eene herinnering. Zoo vele heb ik. Maar deze eene komt nu door mijn
kaalleêge, gedachtenlooze smartelijkheid aanglijden als een blanke verteedering.
Een wit kind.
Ik ben klein, een jongetje, en heb mijne Moeder nog. Zij wandelt met mij, en ik
heb een zwart fluweelen pakje aan met een grooten, ronden, kanten kraag. Ik heb
mijn ijsbeertje meêgenomen, dat ik jarenlang bewaarde en nu nog, hoewel er te groot
voor, in mijn armen draag en aan mijn hart druk. Het is een witte wintermorgen. Ik
ben heel stil
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en bleek, en mijn Moeder praat veel tegen mij met haar lieve woorden.
Ik heb poppen ook gehad, maar geen van allen was mij zoo lief als het kleine witte
beertje.
O, herinnering, blijf bij mij. Blijf bij me! -

Eenige uren daarna.
Ik heb alleen geluncht. Waar blijft Odo toch?
Het was gisteravond wel heerlijk zooals ik gewerkt heb en hij toen thuis kwam.
Ik kan nu niet verder schrijven, het is me onmogelijk en wat ik geschreven heb
vind ik niet meer zoo mooi. Ik probeerde het vanmorgen over te lezen, maar ik kon
niet. Nu heb ik het maar veilig weggeborgen, anders ben ik nog bang, dat ik het
verscheur. In mijn hersenen is steeds nog de lauwe, weeke pijn, die telkens trillend
opschokt als met vonkengeknetter eener electriesche ontlading; dan voel ik mij licht
en duizelig en wordt het zoo leêg, zoo nameloos leêg in mijn arme hoofd, dat van
denken wel leêggevloeid lijkt. Mijne gedachten zijn weg. Weg! Weg! Weg!

15 Februari, in den nacht.
Vannacht ben ik naar de zee geloopen. Ik stond op den hoogen strandmuur, boven
het verlaten, grauwe strand en voor mij strekte zich wijd de zee kalm en glad. Onder
de bijna nog ronde maan, die boven haar stond, vlakte elipsvormig een zilveren plas
van bevend, schitterend licht op het effen donkerglanzende water. Een groote, gewijde
rust daalde troostvol over mij neêr, mijne ziel hullend in vrede. Reine rust. - In den
nacht gleed toen een klein, zwart schip statig en roerloos over het zilveren meer. Als
een stille droomboot kwam het aan gevaren uit de donkerheid, zeilde zonder gerucht
door de glanzende lichtvlakte en verdween weer in de wachtende duisternis. Een
eenzame, verdoemde ziel. O, ik kan het niet mooi beschrijven als dichters dat kunnen.
Aan deze bladen vertrouw ik toe mijn innerlijke bewogenheid, mijn lichte of doffe
ontroeringen. Laat ik mijn vale woorden niet herlezen. Dan brandt het schaamrood
mij het onthutste gezicht. Waarom ben ik geen dichter! Ik, die alles toch zoo zuiver
en mooi voel? Waar zijn mijn schoone woorden? Mijn werk is mij zelf staâge
teleurstelling. Het leven is wèl moeilijk.
Het scheepje gleed stil door den nacht, als een droomboot over de zilveren zee,
voer door mijn doode ziel en heeft er wat glans van kleine blijdschap gelaten.
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16 Februari, 's morgens.
De nacht was wel heel bijzonder van goddelijke pracht. De koele winden, nauw
voelbaar, met zachte streelingen, omwaaiden mijn brandende hoofd. De pijnen losten
op in de wijde lucht en dreven ver weg. De zachtstreelende winden...
Ik voel zachte Uw handen aan de bevende wanden
Van mijn gegeven wezen...
Zoo heb ik het eens geschreven, het was van de liefde.
Maar ik ben geen dichter, al verbeeld ik het mij voortdurend.

17 Februari, 's avonds.
Odo is ziek. Zijn ziel is ziek van vreemde smart, die ik raad en mij toch onbegrijpelijk
blijft. Zijne gedachten zijn om mij als angstige vogels, bij mijne nadering vluchten
zij heen. Ik heb zijn vertrouwen niet, al heeft hij mij lief. Hij heeft misschien meer
mij lief, dan ik hem. Liefde is moeilijk te kennen. Onze liefde zijn wij ons dikwijls
niet bewust en zoo wij liefhebben, blijkt het ons waan...
Odo denkt, dat ik hem niet begrijpen kan; hij denkt zich zijn ziel raadseliger en
ingewikkelder dan zij is. Wat de meeste menschen doen. Ook ik.
Waar is nu mijn vroegere vriend? Wat weten wij van elkaâr! Ik zie hem dolen en
dwalen door de somber trieste avondstad. Met zijn pet is hij een echte noodlotsfiguur.
Zijn gezicht is bleek, wit, en hij schijnt als voort te slepen in zijn lange jas. Wat staren
zijn oogen weemoedig naar de verre droomdingen. Hoe weinig kennen wij elkaâr
en wat weten wij van het leven. Ik wil hem schrijven, maar ik weet reeds, dat ik het
niet zal doen. Waarom me zelf te bedriegen?
Ik ben ziek. Er waart een duistere gedachte rond in mijn nevelige brein. Zij moet
verdwijnen. Ik kan haar niet schrijven op deze, mij toch zoo lieve bladen.

19 Februari, 's nachts.
Ik denk aan den verheerlijkten nacht, waarin de vreemde, zwarte droomboot stil
doorgleed het in manelicht glanzende zilvermeer. - En dan is mij mijn duistere
gedachte zoo innig droef; zij slaat mij met alle harde wreedheid van haar koud overleg.
Vanwaar komt die gedachte? Vanwaar komen alle gedachten. Wanneer ik mijn leven
echter overzie en alles, alles naga, aandachtig betuur en onderzoek,
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zie ik toch de geheime onderlinge draden, die allen verbinden. Het ontstaan der
gedachten is aan te wijzen, hun geboorte te onderkennen, maar van waar komt déze
gedachte, die hevig strijdt met alle liefde en schoonheid, die mij innerlijk bewegen,
de vijand van al zijn broeders. Dit ben ik niet. Dit is van een ander wezen, dat zich
in mij gedrongen heeft en mij voor zijn lagen aanleg wil gebruiken. Of er is ergens
een verborgen spleet, een onzichtbaar gat, een onmerkbare bres in mijn denkvermogen,
in de gedachtenagglomeratie, die onze bewustheid is. Of een breuk in het werktuig,
een wonde in mijn arme, pijn doende hoofd, een berstende scheur in den hersenchaos.
In die hersencellenwoekeringen moeten de gedachtenhaarden schuilen. Dit is een
vaststaand feit, een reeds lang uitgemaakte zaak. Zoo er wanorde is gekomen in die
cellenstapelingen of zij dooreen tuimelden, een enkele slechts wisselde, is het centrum
van alle denken onzuiver geworden, verduisteren de uitstroomende of binnenvloeiende
gedachten, en vertroebelen in den modder der krankzinnigheid. Toch is deze
bewustheid moeilijk te controleeren. Van het onderbewuste - de ons behoorende
gedachtenwaereld, die ons niet staâg bekend is, die wij niet momentaneel vermogen
te overzien - stroomen voortdurend de gedachtenreeksen in en uit, als een zich zonder
ophouden eeuwig vullend en leêgend vat. Is dit onderbewuste wel geheel ons
individueele eigendom? Het schijnt ons wel zoo toe, want het giet bijna uitsluitend
de herinneringen van ons eigen verleden en onzer eigene gedachten in ons bewustzijn;
hoewel in de onderste lagen aller onbewustheden toch onbekende verbindingskanalen
moeten bestaan, van waar komen anders de zoo geheel buiten ons en ons diepste
wezen staande bekendheden, die soms naar de oppervlakte onzer bewustheid borrelen?
Zij zijn ook niet van vroegere levens, want zij raken dikwijls de dingen van het
tegenwoordige. Laten wij ons niet paaien door woorden als intuitie en dergelijke,
het zijn vage aanduidingen van het onbekende. Alles is methodiesch saâmgesteld op
de grondslagen van de onfeilbaar werkende planmatige ineenzettingen. Het
lichamelijke is gebouwd in navolging van het geestelijke, als voorbeeld. Anders was
de mensch met geschapen naar Gods beeld. Omgekeerd is dus het geestelijke, zijn
de daden, is het wezen der onzichtbare waereld onderworpen aan wetmatige stelsels
als de bezintuigde aanschouwelijkheid is. In de verscholen beddingen van mijn
onderbewuste glijden dus de heimelijke bedoelingen binnen van anderen en rijzen
op naar mijn bewustzijn met mijne eigene gedachten mee. Ik heb gedacht te broeden
mijn eigen willen, mijn zelfgekozen,
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eigengeschapene kinderen enkel te doen geboren worden en nu breekt een vreemde,
uit ander kroost gestootene, mee uit de schemerhulsels, die donker en onzichtbaar
zweven in de duistere ruimten van mijn ongeweten ik.
De oplossing is echter inmiddels nog niet gevonden. Ik vind een vage troost in het
kunnen bepeinzen der mogelijke wording; daardoor word ik behoed voor té
ontstellende verschrikking en houd ik mijn denken mij een weinig nabij. Maar
vanwaar komt het? Van waar?

24 Februari, 4 uur in den nacht.
Ik leef zonder rust of duur! Het laat niet af! - Vanavond fuifde ik, met vrienden.
Gelukkig, dat heb ik noodig. Ik heb heel veel gedronken. En ben alleen naar huis
gegaan. Ik dacht reeds alles vergeten te hebben en tegelijkertijd dat ik verheugd dat
gewaar werd - kwam het door het denken er aan alleen reeds? - werd ik mij alles
weêr helder bewust. Als een orkaan stak het in mij op en wervelde in mijn ziel rond,
als een wind over de wijde, verlaten zandvlakte, in de dorre, verbrande woestijn. De
snoode, ongenoode sluipeling heeft mijn ziel vermeesterd, mijn geheele denken in
bezit genomen. - Ik moest weg, weg uit de beklemmend omringende vriendenkring.
Alleen naar de veilige en gruwzame eenzaamheid. Daar vervlakt alle leed en iedere
opstand tot gladde rust en vreet tegelijk de reddingsloos verloren hulpeloosheid ons
klaaglijk schreiende hart leêg. In de koude buitenlucht herademde ik en ontnuchterde
volkomen. Maar ik wist zijn tartende, treiterende nabijheid gedurig bij mij, achter
mij, om mij, in mij. Thuis deed ik dadelijk, zoo snel mogelijk het licht opbranden.
Ik gooide me in mijn stoel en liet weêrloos alles over mij komen. Mijn ziel stormde
leêg en stroomde dadelijk weêr vol van weerzinwekkende schimmen. Ik sprong op
en begon mij snel te ontkleeden. Ik wilde rust, het donker om mij doen worden en
veilig slapen in mijn bed. Doch plots vreesde ik, dat in mijn opwinding, terwijl de
vlijm-scherpe gedachten in mij wrongen en krioelden, mijn ziel aan stukken snijdend,
de slaap mij niet zou kunnen genaken en den nacht door waken wilde ik tot geen
prijs. Ik snelde naar het buffet en nam er een flesch uit - wat zij bevatte lette ik niet
eens op - en dronk haar schielijk, glas vullend na glas, leêg of ten naasten bij. Ik
voelde een dronkenschap zalig over mij duizelen. Die verlangde, die wenschte ik.
In het voorbijgaan in den spiegel loerend, zag ik in mijn witte, verwrongen gezicht
mijn groote, schitterende oogen mij wild en woest aanzien, als doorboorden zij mij,
drongen
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zij diep, diep in mij, waar zij schuldelooze, teedere dingen smartelijk verwonden.
Mijn gelaat was nat van zweet en mijn lichaam baadde in zijn klamme koude. Ik
rilde en beefde van heet in mij brandende koorts, die met kil-trillende rillingen over
mijn lijf voer en mijn tanden hard deed klapperen op elkaar tusschen de rusteloos
vaneen getrokken en toegeslagen kaken. Ik draaide het licht uit en kroop vlug in het
mij met koude aanrakingen ontvangende bed, huiverend als van een barre ijsregen
overgoten. - Ik word een moordenaar! Ik word een moordenaar! gilde en schreeuwde
ik het uit en fluisterde ik zacht-lachend. Een verdwazend delirium juichte en jubelde
luid met daverende vreugde in mij op. En troosteloos, van alle deernis verstoken,
bleef ik ijlend voor mij heen pratende staroogen in het duistere kamerdonker boven
en om mij rond. Ik rolde mij, ongedurig wentelend, in de dekens, die ik over mij
dichttrok.
Nu, na een uur, ben ik eindelijk, slapeloos, zonder rust, opgestaan en aan de tafel
gaan zitten, schuddend van koorts en koû, waar ik schrijven wil in mijn dagboek om
mij niet zoo ongelukkig en eenzaam te voelen - Thans ga ik weêr, moediger, de
ontredderde, niet door te komen, ondraaglijke uren tegemoet. Tot misschien eenmaal
de morgen dagen zal?

25 Februari, 's morgens.
Met angstige verbazing lees ik mijn vorige, in den nacht geschreven, bladen over.
Wat is dat? Ik begrijp er niets van. Wel herinner ik mij vreeselijke uren - doch hoe
vaag en onwerkelijk - maar het is mij bijna niet mogelijk er aan te gelooven. Deze
bladen zijn echter mijn getuigenis. Wat een domme, vrijwillige kwelling om alles
maar dadelijk neêr te schrijven. We houden de herinnering van ons leed er door
levendig en doen haar het komende nog vergrooten. Ik begrijp niet hoe ik zoo
overspannen kon zijn. - want dat was het toch, overspanning - en er zoo een duidelijk
verslag van geven. Maar het is voorbij. Ik zal deze bladen niet meer herlezen, trouwens
geen van alle. Waarvoor schrijf ik dit boek? Het heeft geen doel, het is voor niemand
bestemd, voor geen ander en ook niet voor mezelf. Als ik maar niet onverwacht, door
een ongeluk of zoo sterf, zoodat ik het niet tijdig verscheuren of verbranden kan!
Het moet dan een eigenaardig vermaak voor de menschheid worden. Over mijn werk
heb ik zoo veel vleiends gehoord. En nu schrijf ik in dit, mij het liefste boek, zulke
slordige, verwaarloosde zinnen. Maar laat ik eerlijk zijn. Mijn mooie stijl is ook
eerlijk. Eerst,
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toen mijn werk pas uitkwam, was ik de bedrieger, niet eenvoudig genoeg. Wat
begrepen ze van me! Ik ben anders dan zij, en mijne uitingen zijn mij pijnlijker dan
hun de hunne. Bij mij ging het langzaam, voorzichtig, ik had dus tijd voor mooie
woorden. Ik houd me schuil achter mijn woorden, waar ik toch zelf achter ben, maar
omsluierd, in den gouden schemer van mijn schitterende stijl. Eigenlijk een dwaze
coquetterie, als van een preutsch meisje.
Als de menschen dàt eens konden lezen, zooals ik nu schrijf!
Ik voel me heerlijk, frisch na mijn bad, dat al die doezelige mijmeringen
weggespoeld schijnt te hebben. Wat is het leven toch vreemd.

26 Februari, 's nachts.
Wat is dronkenschap toch heerlijk! Ik begin tot de vreemdsoortigste gevolgtrekkingen
te geraken. Maar het is niet vreemd en heel gewoon. Als je dronken bent, word je
gewiegd door dien zaligen zwijmel. Je voelt je lichaam niet meer en je gedachten
drijven lui en loom, maar o zoo vlinderlicht, ver van je droomende hoofd. Alles is
zacht en teeder. En de zegepralende vreugde viert hoogtij. De dingen van leed vallen
weg, vallen neêr in het wijde bekken van het vergeten. Van het goddelijke vergeten.
De dronkaard is gelukkiger dan de zelfmoordenaar. En, slim, verhoogt hij zijn
stervenskansen. Maar dit is walgelijk. Zonder houvast dobberen op de wilde zee der
vertwijfling. Toch is dronkenschap de eenige uitkomst. Rondom je stijgen de weeke
golven hooger en hooger en doen je zoet droomen, wiegend in hun stille, zachte
deining. Ik voel me tuimelen, dieper en dieper, doch zonder val, als glijdende over
liefkozende ademen. Mijn lijf en mijn denken zijn licht en vrij. De dronkenschap is
heerlijk. De weekwiegende droomen zijn zalig van eindelooze verrukking. Te glijden,
zwevende neêr te glijden, dieper en dieper, in den beidenden droomendood.

27 Februari, in den namiddag.
De gruwelijke gedachte verdeelt zich in mij, vermenigvuldigt tot een duizendkoppig
monster. Ik ben radeloos ongelukkig. Ik weet het niet. Het is alles vaag, moeilijk en
onontwarbaar. Ik geloof, dat Odo ongelukkiger nog is, dan ik ben. Hij heeft het
tenminste gezegd en hij zal wel gelijk hebben. Hij heeft een wonderlijke gave scherp
en juist te zien. Ik weet de dingen om, noch in mij te onderscheiden. Het leven is een
en al vraag. Het lijkt mij een benijdenswaardige moed zich zelf den dood te kunnen
doen. Ik zoû het nimmer kunnen. Ik voel ook, dat
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het mij niet bevrijden zoû. Niet ontzetten uit alle leed en alle smart. Wat is mijn
lijden? Zoo ik mij ooit verantwoorden moest, zou ik niet behoorlijk kunnen
uiteenzetten wat mijne smart is. Het is om en door Odo. Hij heeft er geen schuld aan.
Het zijn dingen, die sterker zijn, dan hij. Hij heeft een vreemde geaardheid, een ziel,
die zoo bizonder is samengesteld, dat het mij wel lijkt of de goden hem enkel
geschapen hebben om voor zich en voor anderen volslagen ongelukkig te zijn. In
zijn schoonheid is zijne ziel onvergelijkelijk rein en zuiver, met den eenvoud en de
overgave van een kind. En daarachter schijnt eene meedoogenlooze wraak te loeren,
die haar en hare daden op een allerverfoeilijkste wijze vergiftigt. Daarom is hij voor
zich en anderen een eeuwig onoplosbaar raadsel, dat ons verstrikt in zijne schijnbare
klaarheid. Hij zelf is het ergste slachtoffer. Ik heb zoo veel medelijden met hem als
liefde. Beiden zijn eindeloos. Hij zoekt, hij zoekt. En ik zoek met hem voor hém en
voor mij. Wij zoeken het onvindbare. En nooit zal er volkomen geluk tusschen ons
mogelijk zijn. Er is zelfs geen sprake van geluk. Een altijd door bevende onrust, een
eeuwige achterdocht. Niet voor hem zelf. Voor de vijandschap der onzichtbare dingen.
Het zijn de geheimzinmge, onzienbare dingen, die ons kwellen en het leven
verwoesten. Wat zijn die vreemde dingen? Zijn het de boeten onzer eeuwige misdaden,
de zonden onzer voorvaderen wier wreede straffen aan ons voltrokken worden. De
duizend dooden die in ons leven, in ons jammeren en kermen en ons verwoesten. Zij
verslaan ons, stonde bij stonde, in ongelijken kamp, de onzienbare dingen; zij nemen
telkens nieuwe beetjes van ons brekende leven af tot wij gansch verwonnen zijn en
ons met onzen laatsten zucht, waarmeê wij al ons leed uitklagen in het rampzalige
stervensmoment, overgeven aan hunne geweldige heerschappij. Zoo min als aan zulk
een leven, kan ik in den dood iets schoons zien. Verblinden, die hopen op eene
eeuwige gelukzaligheid. Onze dan lichaamslooze bewustheid dwaalt jammerend, in
onbegrijpelijke eenzaamheid verstooten over de aarde, tusschen menschen en dingen.
Die geesten of schimmen zijn rampzaliger nog dan wij. Wij hebben onze vreugden,
zij hebben alle hoop verloren. Zij ontwijken elkaar, en durven elkander niet in de
oogen zien omdat zij er slechts grenzenloos hartzeer weten te kunnen lezen. Dat is
de boete. Daarna wacht het nieuwe sterven, waarachter niets meer is. Een individueel
voortleven zonder verlangen en zonder strijd in eentonige gelijkheid kan niet mogelijk
zijn. Een liefdevolle ineenvloeying aller persoonlijkheid is evenzeer eene opheffing
van verder bestaan als een
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niets meer overlatend einde. De boete rond te dolen vol smart en wroeging. Hoe
korter ons leven, te minder zonden zullen wij hebben te boeten. De hoogste daad van
liefde is dus den geliefde te dooden. Hij is vrij van alle schuld aan den moord, men
heeft meegewerkt aan eene begrenzing van het folterend bewustzijn. Waarom sta ik
zoo vreemd en bang tegenover deze gedachte? Zij is te onverwacht gekomen, zonder
voorbereiding. Dat verschrikt mij, daardoor ben ik zoo onthutst. Nu kan en wil ik
alles kalm en rustig overwegen. Ik doe het goede, dat ben ik mij zonder eenige
achterhouding bewust. Ik ben niet krankzinnig. Ik ben een behoorlijk ontwikkeld
mensch. Van mijn vroegste jeugd heb ik geleerd mijne gedachten nauwkeurig te
ordenen, hen scherp en helder te overzien en te beheerschen ter grondvesting van
logiesche, uit klare, wankellooze begrippen ontstaande daden. Het gaat niet aan zijne
gedachten roekeloos te laten zwalken op de ontembare vloeden der wanhoop, om te
laten komen in de wildernissen der hartstochten. Het moge dichterlijk schijnen, het
is maar al te gemakkelijk en strijdend tegen de eerlijke menschelijkheid. Mijn verstand
moet zijn een lichtvol huis, waaruit mijne gedachten stralen met heldere, rechte
bundels. Ik ben de meester van mijne gedachten en niet hun slaaf. In deze macht
over hen kan ik alles bereiken, en doe ik slechts goede daden. De gedachte is het
goddelijke, wat de gedachte wil is de wil van het goddelijke. Onder het goddelijke
versta ik de eerste bedoeling, den oer-wil, die den voortgang van alle wezen leidt.
Uit mijne ondervindingen heb ik mijne gevolgtrekkingen gepuurd, zij zijn wijs en
goed. De nog ontbrekende gedachte is thans aangevuld, door een onbekenden redder
mij in nieuwe openbaring gebracht.
Er is grenzenlooze moed voor zelfmoord noodig. Men moet het leven wel innig
haten en over den dood zonderlinge begrippen hebben om zich zelf den dood te
kunnen aandoen. Maar de moed, de onzegbare kracht, de onbegrijpelijke wil en
zelfbeheersching zich zoo geweldig te richten, zoo hevig in te grijpen in het meest
eigene en toch vreemdst verre en zich zijne grenzen zoo iutermate zelf te bepalen.
Er zijn eenige aanduidingen, die wijzen op ziekten en momentaneele verbijstering,
waarin men de oplossing vindt voor het onbegrijpelijk groot getal zelfmoorden. Deze
zieken en waanzinnigen buitengesloten, daar hunne daden eene te eenvoudige
oplossing bieden, kan de waarachtige zelfmoordenaar slechts een enkeling zijn,
schijnt schier onbestaanbaar en is moeilijk in den vollen omvang zijner zeer
eigenaardige geestesgesteldheid te begrijpen. De zelfmoord is echter noodlottig
omdat zij
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onharmoniesch is en zondigt tegen alle wetten van evolutie en vervulling. Het leven
wordt gebroken, de dader zal dus lijden moeten om zijn ongedane daden en
erbarmelijk dwalen om al wat hij onvoleind achterliet. De zelfmoord lijkt mij dus
weinig wenschelijk en zoû mij nimmer kunnen aanlokken. Zij is het grootste kwaad,
dat men zich zelf en de menschheid kan aandoen. - Voor wie vermoord wordt, zal
wel door anderen zorg gedragen worden, zoogoed als een ander zijn levensduur
bepeinst en beslist. Er is een sfeer van anderer gedachten en willen, die hem helpen
en onbewust waarschuwen. Een vermoorde laat niet zoo'n warboel achter als een
zelfdooder. Al wordt dat niet dadelijk gezien en niet door ieder opgemerkt. De groote,
belangrijke levensdingen hebben vermoedelijk weinig uitstaande met al die kleine
regelingen en beschikkingen, waaraan in het algemeen zoo buitengewone waarde
wordt gehecht en die een oogenschijnlijk beeld geven van afgesloten levensgeheel,
terwijl ergens een ongelukkige verschrikkelijk weeklaagt om moedwillig verzuimde
en thans voor goed verloren gelegenheden. -

28 Februari, 3 uur 's nachts.
Rouw.
Mijn ziel is gansch overhuifd van de wijd-welvende waden der rouw. Zij hangen
smartelijk gespannen droef en des doods over mijne gedachten. Zij zijn zwart en
laten geen licht door. Zij strekken daar hoog, waar ik naar hen staar, turend door de
leêgte er onder, dan zinken zij naargeestig neêr tot zware beklemmingen, en rijzen
weêr op en ik lijk zelf mat en verstorven te dalen onder de leêgheid dier vale, trieste
ruimte.
Ik ging vanavond vroeg naar bed. Odo was uit en ik kon niet werken. Ik voelde
mij lusteloos, zonder verlangen, en wilde nergens naar toe gaan. Toen ben ik maar
wat gaan liggen droomen op den divan, en daarna reeds spoedig naar bed gegaan.
Ik was moe van mezelf en van mijn denken. Wat wordt ons leven dan vreemd en
onmogelijk. De woordlooze klaagzangen wellen breed en dof in ons op, wij begrijpen
de dingen niet meer. Odo is weg. Waar is hij? Ik voel me zoo droef en eenzaam. Ik
kan niet slapen en ben daarom maar weêr opgestaan. Ik heb getracht te lezen, maar
het is mij niet mogelijk. Mijne gedachten trekken weg van de woorden en hun zin.
Ik schrijf nu maar even.
Ik heb een vroegere, eerste verzenbundel van me weêr ingezien. Maar de beteekenis
ontgaat mij. Wat mag ik wel met die gedichten
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bedoeld hebben? Dit is wreed, nameloos wreed die ruw-brekende scheiding tusschen
het heden, mijn denken van nu en die vroegere, fijnste uitingen. Niets bleef mij bij
van dat mooie gevoel, van die innigste, heerlijke sensaties.
Er zijn de hoogste toppen van geluk, de diepste dalen van leed. Waar men is doet
er niet toe, maar dit zijn de beide plaatsen, dat men geen enkele aanraking kan dulden.
Geluk noch smart gedoogen het bijzijn van anderen. Zij stralen ver in den eigen
glans, verbergen zich diep in den eigen schemer. Maar zij willen ver, ver weg van
al dit tragiesch bewegen, van dit aardsche gerucht. Geluk en smart zijn de beide polen
der liefde. Sta ik in het middenpunt van den eenen hemisfeer, dan weet ik daar niet
lang te zullen toeven, dat het even witte brandpunt van den ander spoedig mij wacht
en ik weldra mijn eigen tegenvoeter zal zijn. De liefde heeft alle kleuren en nuancen,
die op den aardbol te aanschouwen zijn, doch haar beide eindgebieden zijn smetteloos
wit en elkaar, door uiterste tegenstelling, volkomen gelijk. Hier gelden de wetten
van den cirkel. En dat is zeer begrijpelijk, daar de liefde het heelal beweegt, welks
heilige oervorm de cirkel is. Het ondoorgrondelijke mysterie van den cirkel. Een
kind, dat met een stukje krijt op een schutting een cirkel probeert te teekenen, is in
die kleine, liefdesaandachtige uiting onbewust Gods wezen dichter nabij, dan de
hoogmoedigste dichter in zijn mooiste en meest duistere verzen. Dichters zijn de
Hoogmoedigen, de kinderlijk-naieve hoogmoedigen; daarom zijn zij de koningen
der menschheid en zal de menschheid hen altoos beginnen lief te hebben, zoodra zij
die eigen, grootste, dierbaarste eigenschap in hen en hun werk herkent.
Mij komt in mijn droefheid weêr de gedachte aan den cirkel te binnen Ik heb
tamelijk veel gelezen over de mysteries van Getal en Cirkel - dat behoort in een tijd,
waarin men zich te buiten gaat in beschouwingen over Tijd en de Vierde Dimensie
en God en de Waereld tracht te berekenen en uit te cijferen door de raadselige
stellingen eener geheimzinnige Meetkunde. - Och mijn arme gespot verraadt mijn
nietige zwakte, die gewilde ironie ontstaat door den haat, die mijn onwetendheid
doet geboren worden - ik heb dat alles gepoogd te kunnen bevatten in mijn enge
brein - waarom heb ik altijd die vreeselijke hoofdpijnen? - doch die groote, geweldige
dingen zijn niet voor mij geschikt.
Wat heb ik nu op een armzalige wijze die zin moeitevol in elkaar gedraaid. Ik hou
toch geen grafrede? Of toch, voor mij zelve? En met
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al dat moeizame geschrijf - het blijft mij toch eene noodzakelijke afleiding al wat
door mijn hoofd gaat door woorden te bepalen en op papier vast te stellen, daar ik
anders duizel van die chaotiesche verwarring - heb ik nu nog weêr vergeten te zeggen,
wat ik van den cirkel nog wilde mededeelen. Laat ik even goed die gedachte
vasthouden, anders ontglipt zij mij weêr. Het was een plotselinge inval, en daar op
moet men zuinig zijn, daar zij veelal verwant zijn aan het geniale. - Wisch mijn
cirkels met uit! heeft Archimedes geroepen. Het is de smartkreet van wie zijn
moeizame verworven wetenschap bedreigd ziet door de naderende, plompe
soldatenvoeten. Dit groote, waar een leven zich voor gegeven heeft, zal in een seconde
vertreden worden door de zware, ruwe niet-begrijpenden. De fijne, teedere wetenschap
ziet zich verrast door het bonte geweld der grove machtigen. Zoo vertolkt deze
waarschuwende smeekbede de uitgegilde smartklacht der gansche menschheid,
wanneer zij nog streeft in haar jonge ijver, in haar jeugdigen overmoed. Deze woorden
spreken dus eene Mensch-Idee uit. Of is hier eene nog diepere, bovenmenschelijke
beteekenis te zoeken? Beduiden deze cirkels de gulden herinneringen aan den Gouden
Droom, wier nog schemerende glanzen tanen gaan bij het ouder-worden, dooven in
het harde, koude waereldlicht en tot wier bleeke schimmen wij ons smartelijk wenden
in onzen laatsten wanhoop?

29 Februari, een koude, triestige achtermiddag.
Deze kille, naargeestige, ondoorzichtbare dag is natuurlijk het ondankbare, onechte
kind; de gluiperige vondeling, die domme rekenmeesters snood hebben achtergelaten
en die ons mededoogen heeft opgenomen. Dit is de binnengesmokkelde, tusschen
geschoven dag. Wat een prutserige tijdrekening. Wat een geknoei en gekonkel met
zon, hemel en aarde, vlak voor het gezicht van domme goden en stomme menschen.
Ik heb wel een mizerabele, izegrimmige bui vandaag. Vannacht tobde ik er nog
over of ik wel een genie ben of niet. Mijn werk pleit voor mij, ik schrijf zooals
sommige jonge kinderen zonder studie of leiding een muziek instrument kunnen
bespelen. De muziek is in hen, roert zich en men hoort haar zingen. Zij behoeven
het niet te doen. Het gaat vanzelf, onbewust. Zoo schrijf ik ook, want ik ben absoluut
niet geleerd en weet eigenlijk veel te weinig voor een goed schrijver. Over de
Middeneeuwen schrijf ik thans zonder boeken of platen en
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atlassen zooals anderen doen Ik ken dien tijd en zie menschen en dingen voor mij.
Dit spreekt voor het geniale. Het is smerig, vuil weêr, triest en mistig. Ik denk en
twijfel te veel. Ik heb vandaag weer hoofdpijn ook. Maar dat is niet erg; dat komt
natuurlijk door dat vervelende weêr.

Dien avond
Mijn vuur brandt. Ik heb het mij echt gezellig en behagelijk gemaakt. Ik heb van
iemand, die mij een beetje kent en begrijpt - een dame natuurlijk, ik zeg niet ‘vrouw’,
want ‘dame’ geeft nauwkeuriger weêr de emotie, die ik onderga bij de ontmoeting
en de aanraking van eene vrouwe-verschijning, zooals ik ook het liefst haar met ‘U’
en ‘Mevrouw’ aanspreek, - terwijl ik het prettig vind wanneer zij mij tutoyeert en
‘lieve jongen’ noemt; dit moet ook in verband staan met sommige neigingen en
gevoelens van mij - buitengewoon heerlijke thee en cigaretten gekregen. Er is een
groot verschil tusschen de attentie, die van oplettender aandacht moet getuigen, van
een man en van een vrouw.
Moge de vrouw overigens zijn een wezen van meerdere berekening en
beschouwing, de man geeft zijne geschenken om te bekoren en te behagen, uitsluitend
met oogmerk liefde en vriendschap tot zich te kunnen trekken, hetgeen daarom nog
niet laag en minder nog onecht is, want daarvoor is zijn bedoeling gewoonlijk àl te
doorzichtig; terwijl zij geeft uit toewijding om aangenaam te kunnen zijn. Een vrouw
effent het leven, haar brooze vingers slijpen en polijsten met gracievolle gebaren, zij
schept de kleine sferen der vertroosting, van het zich niet langer meer ongelukkig te
behoeven voelen, terwijl de man optoornt tegen de niet vermoede klippen der
onmogelijkheid, tegen de steile wanden der verleidende, onbegaanbare rotsen der
illuzie. Hierdoor zijn zijne daden oorspronkelijk grooter en edeler. Hoe kwam ik er
bij aan de vrouw zooveel lof toe te zwaaien? Is dat enkel maar om die thee en
cigaretten, die ik nu drink en rook en wier zalige geuren ik geniet? Men weet nu toch
wel dat een man veel eerlijker is dan een vrouw!
Ik verheug mij in een kleine vrede, er is een tijdelijke verzoening in mij met het
leven. Ik koester mij hier bij den haard, lui en gemakkelijk, thee en cigaretten staan
naast me op een mooi, klein tafeltje. Ik zie met welgevallen in mijn kamer, die mooi
en voornaam is en een prachtig uitzicht geeft in den tuin en op den breeden straat
voor ons huis. Jammer dat het verschiet niet wijder is en ik maar zoo weinig
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van lucht en wolken zie. Zij verstillen onrust en opstand in ons gemoed met hun
hoog, kalm bewegen.
Odo is vandaag en morgen op reis, hij bezoekt zijne ouders, die in de provincie
wonen. Ik zie hem in gedachten voor mij bij die beide, reeds oude, rustig voorname
menschen. Ik gevoel een groote vriendschap voor hen en zij houden ook van mij. Er
gaat iets van hen uit, een weten en begrijpen, dat zoo weldadig en vooral rustgevend
aandoet. Zij hadden mij ook gevraagd te komen, doch de dokter, dien Odo had doen
komen, daar hij mij erger ziek dacht dan ik was, ried mij toch eenige dagen thuis te
blijven. Hij ziet mijne ziekte wel niet, maar voor de kleine fyzieke ongesteldheden,
die hij wel vermag te beoordeelen, moet ik zoo verstandig zijn zijn raad genoegzaam
te waardeeren om die te kunnen opvolgen.
Ik denk aan Odo en onze liefde, en ook aan onze kennismaking en eerste
ontmoetingen. Wat kenden wij elkaar daarvoor reeds lang, dat wil zeggen wat hadden
wij elkaar reeds veel brieven geschreven en tegelijkertijd getracht ons zooveel
mogelijk uit te spreken, te openbaren en te verhullen, te verbergen, zooals men dat
doet wanneer men een groote liefde in zich voelt ontwaken.
Over de koude, doode aarde vloeit een zee van liefde en door die golvende
eindeloosheid loopen izodynamiesche lijnen, die geheimzinnig en onzichtbaar,
onvermoed en gansch zonder voorbereiding, de elkaar reeds sinds eeuwen
liefhebbende zielen telkens weer plotseling samenbrengen. Zulk een lijn heeft ook
Odo en mij tot elkaar geleid en voor altijd verbonden.
Uit het huis naast het onze hoor ik een zachte en lieve, vertrouwde muziek
weêrklinken. Men schijnt daar de koû te tarten en goed te kunnen weêrstaan, de
ramen schijnen er al thans open te zijn. Het lijkt me overigens wel moeilijk met half
bevrozen vingers pianomuziek te spelen. Of droom ik en suizen die gouden klanken
in mijne herinnering of in mijn warme, altijd nog koortsige hoofd. Zij vallen,
droppelen koel neer op mijn tevreden ziel.
Mijn boek ontvalt mijne handen. Ik droom, ik droom. Ik droom van onze
Ontmoeting en ik ga de brieven lezen, die ik bij de andere, hem gezonden brieven,
hem ook nog schreef, doch nimmer mede insloot en die hij nog niet gelezen heeft.
Ik weet niet of hij deze ooit lezen zal, evenmin als ik begrijp waarom ik ze hem niet
stuurde. Doch daarvoor lijkt het mij nu te laat te zijn.
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Brieven van zijn onbekenden vriend.
Eerste Brief.
Er is mij niets onwezenlijker dan onze brieven. Zij zijn mij oneindig teeder en
smartvol.
Het is nu laat, diep in den nacht. Hoe laat is het? Drie, vier uur vermoed ik; ik
weet het niet.
Ik ben zoo juist thuisgekomen en was even uitgegaan om Je brief te posten. Op
welken mooien tijd gaat hij heen, maar morgen bereikt hij Je op een oogenblik, dat
ik afschuwelijk vind; midden op den dag wanneer het licht hard en schril uit den
kouden, vlakken hemel op ons neêrvalt. Mij zijn liever de nachten, de geheimvolle
nachten. Wat vreemd, ik bracht Je brief naar de post en nu ik weer in mijn kamer
ben, voel ik mij onuitsprekelijk eenzaam. Door den brief was er een stil-innig lief
verband tusschen ons, dat nu verbroken is, nu hij daar in die leelijke roode bus ligt,
tusschen zooveel anderen wellicht. Ik kan zoo niet gaan slapen en moet Je meer
schrijven om langer met Je te blijven. Maar dit is anders dan de brief, dien ik Je zond.
Ik voel mij nu rustig en schrijf met zoo smartelijk en hartstochtelijk. Op mijn groote,
donkere, vertrouwde schrijftafel brandt een kleine schemerlamp met gelen kap en
werpt een intiemen lichtcirkel, waarin mijn papier ligt en mijn handen liefdevol
bewegen. Voor mijn beide hoog, breede ramen hangen de gordijnen open en zie ik
door de glanzende vensters de diepe, mysterievolle sterrenhemel, waarin de maan
zoo eenzaam licht. Ik voel Je nabijheid, Je staat daar naast mijn tafel, en wanneer ik
lang in het schemerende duister tuur, ziet mijne verbeelding Je gestalte lichter en
lichter, materializeerend tot een witten glans. Het is toch niet mijne fantazie, die Je
daar droomt; je bent er werkelijk, en zoo Je er al niet mocht zijn, ben Je toch een van
mijn liefde belichaamde, en zie ik mijn schim-geworden verlangen voor mij.
Deze brief zal nimmer tot Je komen, hij zal Je nooit bereiken, en Je zult hem
nimmer ontvangen, noch lezen. Waarom weet ik niet. Want het is niet mijn opzet,
doch mijn voorgevoel, dat mij dit ingeeft en voorzegt. Zullen wij ooit gelukkig zijn?
Ik geloof het door mijn groote verlangen, doch twijfel rijst er naast in mij op. Wie
zal mij de dingen duidelijk maken?
Er komt eene vreemde gewaarwording over mij. Een sluier schijnt zich te weven
als een nevel tusschen mijne gedachten en mijn denken aan Jou. Mijne gedachten
keeren tot mij weêr als droeve, moewe
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dieren, dringend in dichte kudde en dat heerlijke denken zwijmt heen, gaat verder
en verder.
Wanneer ik opzie is de nacht anders geworden.
Zij is als een zwarte bloem van donker geheim, hare sterren zijn lichtlooze oogen
en de koude glanslooze maan is als het gelaat van een dooden knaap. Zij heeft hare
oogen geloken, zij is besloten binnen de wanden des doods.
De nacht is grenzenloos eenzaam nu.
Maar eenzamer dan de zoo eenzame nacht, is mijne ziel eene verstootene gelijk,
is zij de allereenzaamste onder de eenzamen.

Tweede Brief.
Hoe verlang ik naar Je brieven. Er zijn twee tijden, dat Je brieven komen. In den
vroegen morgen en in den laten avond. Met de eerste en met de laatste post. De
brieven in den morgen maken mijne dagen gelukkig van vreugde, de brieven in den
avond doen mijn nachten zalig zijn van heerlijke droomen. Een brieflooze morgen
ontneemt den dag alle licht en glans der onbekende zon, die in mij brandt; een avond
zonder brief berooft mijn dan doffen, dooden slaap van zijn goddelijke droomleven.
Ieder etmaal bewaart mij een ongunstig getijde van ongelukkig zijn, door het noodlot
mij beschikt. Zoolang het echter nog geen volle vier en twintig uur aanhoudt, kan ik
de krachten vinden dit leed te dragen.
Onze brieven. Onze omgang, onze verhouding is steeds nog zuiver epistolair. Ik
schreef Jou eerst, Je antwoordde, ik heb Je weêr geschreven, en weêr en weêr, en
zoo is het gebleven tot op dezen dag, brieven, elkaar beurtelings wisselende tusschen
Jou en mij. Er is mij iets geweldig tragiesch in dit enkel wisselen van brieven. Het
is een louter, hoog, rein, geestelijk geluk, doch ik voorvoel, dat wanneer wij eenmaal
als mensch en mensch samen zullen zijn, elkaar ons bijzijn, onze woorden, onze
gedachten, onze ziel, misschien alles zullen geven, dan zal éénmaal, weet ik zeker,
het Ontzettende tusschen ons zijn. Wat het nog zijn zal, het is mij vaag en onbegrepen,
doch onvermijdbaar zal het komen. Het zal komen als de grootste smart, het
onzegbare, niet te bedenken ongeluk, doch opvoeren zal het tot het hoogste geluk.
Het hoogstmogelijke geluk. Jij zult mij het groote geluk geven. Door Jou zal ik
herboren worden. Dit is het groote geheim der wedergeboorte. Het is mij ten deel
thans gevallen te ontmoeten wie mij de wedergeboorte geven zal. Jij zult mij het
allergrootste Geschenk eenmaal geven.
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In den nacht zie ik weêr het ronde maangelaat De groote, ronde, witte maan heeft
voor mij eene bizondere, onuitsprekelijke bekoring, die mij op raadselachtige wijze
aantrekt. Wat het is weet ik niet. Doch wanneer die bleeke, witte nachtzon, die zoo
eenzaam en droef zich in verre, onraakbare overgave de donkere, duistere aarde geeft,
dan zie ik tot haar, van vreemde gewaarwordingen bewogen. Toch kan ik lachend
met haar praten, verlucht mijn ziel zich tot blij lieve verheuging en voel ik mij zoo
rustig en gelukkig in die witlichtende nachten. Ik heb Je erover geschreven, om Je
eene kleine vreugde te geven.
De katten loopen over de daken, ik hoor hen schreeuwen, zij zijn ziek van manelicht
en liefde.
We hebben elkaar enkele malen ontmoet, doch Jij weet nog steeds niet wie ik ben
en hoe ik er eigenlijk uitzie. In zulk eene nacht, mijn Liefde, mijn verre Liefde, moet
Jij onuitsprekelijk schoon zijn. Ik zie Je gelaat overtogen van de witte wade der
goddelijke smart, Je haar kruift over je voorhoofd neêr, en je groote vreemde oogen
zien ver met droef verlangen. Ik voel Je handen mij reiken. Zij zijn klein en zacht
en koel en strelen mij met eene laving, die mijn brandende onrust bedaren gaat.

Denzelfden nacht.
Ik heb Je geschreven. Een weêr geschreven een Je niet verzondenen brief. En thans
in den zoo vergevordenden, zeer laten nacht sta ik op uit mijn slapelooze, gemartelde
liggen en maak de kamer licht. Het licht geeft even eene verteedering, een vertrouwder
voelen en doet mij behagelijker droomen, dan in dat zwarte, drukkende duister.
Het was niet duister, want de maan lichtte, doch mijne kamer in schemering, was
zoo nameloos droef en eenzaam en vol van witte, vreemde figuren, ongekende
gedaanten, die eindeloos spookten, zich traag en langzaam bewogen zonder gerucht.
Nu zijn zij verjaagd en het licht van mijn lamp, stil en tot zachte schemer getemperd,
vloeit samen met het witte nachtlicht. Het is een stil samenweven als van liefdevolle
droomen.
Waar ben Je nu? Je ligt in Je bed. Dat weet ik. De ‘innerlijke stem’ zegt het mij
en, beredeneerend, kan ik het ook nagaan. De nacht heeft schier uit en morgenochtend
moet Je vrij vroeg weêr opstaan. En Je hebt een kalm, geregeld leven, waarover Je
me reeds vertelde, dat Je me geheel beschreef en dat ik me zoo geheel en al kan
indenken. Je poze in het leven is wel aardig, je lijkt op die vrouwen, die zoo
in-fatsoenlijk zijn en zoo gaarne een indruk willen geven van héel ‘slecht’ te zijn.
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Derde Brief.
Dit is de Liefde. Dit is mij wel heel zeker de Liefde, de eeuwige Liefde met al haar
geluk en al haar leed, haar vreugde en haar smart. Ik weet met wat ik meer door Jou
doe: lijden of mij gelukkig voelen. Doch deze beide brengen mij samen in een
toestand, die dit sterfelijk lijf nauw te dragen vermag. Het golft in mij op, hooger en
hooger, vullend mijn wezen, mijn denken, mijn droomen, en ik, zoo klein, ben vol
van het eindelooze, van het allergrootste, van de ongedroomde heerlijkheden. Ik
verlang naar Je. Mijn ziel en zinnen versmachten, hunkeren naar Je blijde liefde, je
zonnestralende vriendschap. Ik kan Je niet alles schrijven. En in deze brieven voel
ik mij zoo onuitsprekelijk gelukkig, en zoo onbegrijpelijk ongelukkig, dat terwijl ik
hen schrijf, het mij niet mogelijk is er in te geven wat ik zoo smartelijk verheugd wil
aandragen. En dit alles is toch ook weêr zoo heel gewoon en zeer goed te verstaan.
De allerrijkste dichter Shakespeare, die bruist van in ongelooflijke pracht
overstroomende zeggingsmacht, is arm en poover in zijne liefde's sonnetten. Hoe
mooi zij zijn, en hoe schoon wij ze ook vinden mogen, zoo we zelf liefhebben, vinden
we er niet het duizendste in uitgesproken van wat ons beroert. En zijn gevoel zal
toch zeker wel niet minder groot en rijk en krachtig geweest zijn.
Alle kleine liefdes, die in mijn leven geweest zijn, kunnen te samen niet vormen
deze eene groote.
Ik heb mijn heel jonge liefde; mijn eerste, verste herinnering.
Ik ben een ventje van negen jaar en logeer bij mijn oom. Dan ontluikt de jonge
teederheid tusschen mijn nichtje en mij. Zij is een bleek, zwart meisje, van een zachte,
teêre, regelmatige schoonheid, als van een Oostersch godinnebeeldje.
Het is de heel jonge liefde met haar vreemde, donker beklemmende geheimenissen,
en haar gouden verrukkingen. In den zomer zijn er de stille, zachte avonden, we
wandelen in het late licht. De heerlijke, droeve en teedere dingen blijven onbesproken.
Ze zijn tusschen ons als zachte vogels, zwarte en witte, bekende en onbegrepene, die
stil heen en weêr zweven tusschen ons en waarvan een enkele soms even angstig
schijnt te klapwieken. Wij gaan hand in hand of leggen de armen elkaar liefdevol
om de schouders. Wij drinken argeloos en begeerig de kussen uit elkaars oogen en
van elkaars lippen. De waereld is zoo zacht en zoet en zalig.
Zij is zeer vroom, mijn nichtje, en ik naast haar ben een kleine heiden.
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Ik ben niet gedoopt en nimmer op eenigerlei wijze godsdienstig opgevoed. Dit doet
haar liefde nog toenemen en eindeloos grooter zijn; zij ontfermt zich over mijn arme,
zondige, misschien wel vervloekte, verstootene ziel en geeft haar hare eerste
wijdingsglanzen.
De jaren zijn voorbij gegaan. Zij is nu een stil, kuisch nonnetje in een oud, ver,
vergeten klooster. En ik?
Ach God, gij groote, genadige God, Gij, die zoo vol deernis zijt en wel eeuwig
weenen moet in Uw eindelooze mededoogen met Uwe uit Uwe hand geschapene
menschen, die blind over deze waereld dwalen tot het eindelijke, ongeweten doel,
mijn God, mijn Heer, die wel om mij ontroeren wilt en mijner ook gedenken zal,
mijn God, wat is er van mij geworden?
Doch mijne herinneringen gaan verder nog terug, zij gaan heel stil en heel ver en
blijven mijmerend toeven in die nu zoo verre, verre droomwaereld.
In het groote, leêge huis speelt eenzaam het jonge kind. Het is een klein, tenger, bleek
ventje met zwart haar. Het huis is mooi en voornaam, doch de laagste vertrekken,
beneden, achter in het huis, de tuinkamer en een reeks van steeds kleiner wordende
kamertjes, die zich er langs strekt en loopt tot achter in den tuin bijna, zijn leêg en
verlaten. Timmerlieden en metselaars zijn er telkens aan het werk. Doch zoo zij even
weg zijn, nauw nog maar de voeten hebben gelicht, gaat het kind - dat hun werk stil
en aandachtig gadesloeg - bergjes ophoopen van de weeke kalk, die op een groote
hoop ligt in het midden van het vertrek, vormen en figuren trekkend en teekenend
met een kleinen schoffel, dien hij kans zag uit een gereedschapskist te rooven, en
maakt kleine huizen met behulp zijner bouwdoozen en de gevonden kalk en latjes.
Zoo graaft en bouwt hij dagen lang huizen en kasteelen, torens en kerken, dorpen en
steden met bergen en vijvers, waarin hij zijn kleine bootjes drijven doet met tal van
papieren schepen, vaartuigen van kranten, waar kamers en gangen vol van zijn. Zoo
speelt hij zijn eenzame kinderspelletjes, en als hij eindelijk moê, lusteloos en verveeld
ook van zijn andere, mooie speelgoed den tuin in loopt en opziet naar boven, naar
den hoogen hemel, lacht Moeder hem vriendelijk toe van achter het serre-raam.
Wanneer hij dan eenzaam ergens in een hoekje kruipt, schreiend zijne vreemde,
onbegrepen kindertranen om onbekende verdrietelijkheden, dan beginnen de droomen,
de gouden

Groot Nederland. Jaargang 16

543
verlokkingen, dan opent zich hem de vreemde, wijde droomwaereld.
Zoo jong heeft het kind de vele uren van weemoedig, verlangend peinzen Zijn
leven zal altijd vol van droomen zijn, van verre, gouden droomen, doch nimmer
zullen zij kunnen worden vervuld.
Hij houdt veel van zijn Vader, die hem een lieve vriend is en altoos meêneemt op
zijne tochten door de stad en daarbuiten. Hij is een goede, lieve man, nooit stug of
hard of onvriendelijk als andere menschen wel eens lijken te zijn. Hij heeft twee
vrienden, vele oudere jongens reeds, die hij weinig, een enkelen keer slechts, ziet.
Hij klimt op hunne knieen, als hij bij Vader doet, doch met vreemden lach, een beetje
ruw, weren zij hem af, wanneer hij hen omhelzen wil.
Later, als hij negen jaar geworden is, sterft zijn Vader, en gaat hij na eenigen tijd
treurend en verdrietig steeds, bij zijn oom logeeren, waar hij zijne eerste liefde
ontmoeten zal.
De waereld der droomen blijft voor langen tijd dan verzwonden. Na eindeloos
wachten zal zij eerst wederkomen.
Want dit is niet van de lieve droomwaereld. Het is mooi en lief, het is weelderig
ontbloeyen, doch het weet niet van het jonge droomen.
De innigste hartepijn van het droomende verlangen, het zoete wee, dat peinzend
verwachten geeft, de stille eenzaamheid, zij zijn alle voor lang voorbij, en de nieuwe
uren van het juichende leven zelve zijn voor hen in de plaats gekomen.
Het is de lokkend kwellende, zich zonder grenzen bevredigende jongenstijd. Eerst
op de H.B.S. de liefdesgeschiedenis met het zwarte jodinnetje, dat een groote, roode,
wellustige mond heeft en wijde, verleidende oogen, die van de begeerig vermoede,
onbekende, verboden dingen droomen; het wordt het eerste volle ontwaken in alle
heerlijke wreedheid. Daarom zijn alle andere avontuurtjes en ontmoetinkjes, veel en
verrassend of bedriegelijk. Doch om het opgewonden hoofdje van het joodsche meisje
straalt een breede gloed van lieve teederheid, die afglanst op alle dingen om haar
heen en overal fijne webben van lieve schoonheid om heeft gesponnen.
In dat stille, klare licht bloeyen de diepe levensbewogenheden op tot reine bloemen
van verteederden zinnendrang. Heel het heerlijke leven wordt gretig genomen, doch
niet liefdeloos.

Vierde Brief.
Mijne herinneringen, zoo vele, dringen om me en vragen alle hunne
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plaats nu in mijn zoo liefhebbende denken, doch ik kan hen met alle tegelijk
overschouwen en zien ieder in de eigen, klare, vragende oogen
In den vorigen brief, dien ik in mijne lade borg, herinner ik me Je te hebben verteld
van de eenzame kinderjaren. De herinneringen komen weêr in mij op, machtig en
overweldigend stuwen zij verder. Er is nu de vriendschap voor den blonden jongen.
Wat moet ik hierover schrijven? Mijn hart krimpt ineen, wanneer ik tracht hiervan
te vertellen. Ik kreun van diep pijnigend hartzeer. Er zijn de duistere dingen, de
vreemde, ongekende, zij die sluimerden en die tusschen andere jongens zijn een
wreed schennend kwaad. Teedere dingen worden hard en ruw gebroken, hoogreine
verwachtingen storten smadelijk in puin. Tusschen ons is meer dan vriendschap. Wij
hebben elkaar meer lief, dan menschen en hunne begrippen gedoogen kunnen. Op
deze bladen wil ik het vrijwillig belijden. Doch het is niet zonder liefde. Het is een
tijd van geluk, van zich wijdende en offerende liefde. Hij is mooi en blond, hij is
zacht en teêr. En zijn mond is eene venwondering van ongekende, zoetlokkende
begeerten. Wij zijn de vrije middagen samen thuis en 's avonds maken wij onze
eenzame wandelingen of werken samen voor de lesuren van den volgenden dag. Ik
breek van grenzenloos hartzeer, wanneer ik aan dit alles denk. Ik denk aan verzen
uit dien tijd, kleine, openhartige gedichten, die later jammerlijk verloren gingen als
hij zelve eenmaal heenging, ver van mij weg. Het licht in mijn verleden als teêr
bleeke lampeschijn in vredig-stille, luidlooze winteravond-kamer doet. Ook hierover
is het leven getreden.
Nu rest mij nog de groote herinnering der vrouwe-liefde. Ik zie haar vreemd nu en
van verre.
Waarom scheur ik mijn hart opnieuw open door alle deze
herinneringsoverdenkingen?
Met mijne woorden geef ik nu toch onmogelijk weêr wat eenmaal zoo fel en hevig,
zoo teeder of wreed in mijn leven is geweest. Er blijft zelfs geen weêrschijn van alle
zoetblije vreugde, geen zachtste naklinken van wat eens smartelijkst uitsnikte in
allerhevigst leed.
Ik was toen negentien, zij was tien jaar ouder dan ik. En verbazen moet ik mij, dat
wat mij thans nog zoo dichtbij in het leven geweest is, reeds verworden ging tot een
vale, bleeke schim.
Zij was blond en haar liefelijk wezen, haar lieve stem, zij riepen als begoochelingen
voor mij op, tooverende droomen, die gaven de goddelijke herinnering van ons
diepste, verborgen wezen zooals het zich
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moet hebben gevoeld en geweest zal zijn voor het in het sterfelijk lijf herboren werd
Toen alles brak werd ik mij onherroepelijk, en voor goed bewust van mijne aardsche
persoonlijkheid zich losrukkend uit den goddelijken waan, zich sterk scheppend in
die bewustwording onbetwijfelbaar, voor het aardsche leven lang. De droom was
voorbij.
Meer is mij niet mogelijk hiervan te vertellen. Ik was gekomen en wachtte nu de
nieuwe dingen, die mijn leven beroeren zoûden. Dit leven was verhuld in nevels van
weemoed, van droeve verlatenheid. De vreugde wist er niet doorheen te breken, hoe
juichend zij veelal zich ook hooren deed in haar luide, veelstemmige gezang.
Wij zijn arm aan woorden en onze woorden zijn armer nog dan wijzelve zijn. Niet
mogelijk is het weêr te geven wat ons waarlijk bewogen heeft. De grootste
dichtwerken zien wij aan met een vaâgen verteederden lach zoo de liefde tot ons
gekomen is en haar leed nog in ons woont. De groote liefde gaan wij het best voorbij
met gebogen hoofd en spraakloozen mond. Het is mij met mogelijk meer van mijne
herinneringen te spreken. Zij zijn vaal ook geworden bij den alles overstralenden
glans van het heden. Al zijn wij weinig gelukkig, weinig zijn wij het ook waard. De
hevigste stormen leggen zich stil reeds na korten tijd en wij verwonderen ons later
meer over ons verdriet dan zijne ontmoeting ons verbaasde.

Vijfde Brief.
Ik zat van avond op de pier. Het was reeds vrij laat geworden, een heerlijke
zomeravond. Het was er nog druk, evenals op den boulevard en overal rond mij zag
lk de lichtjes en boven me de sterren. Ik was op een bankje gaan zitten en de muziek
kwam uit de verte droomerig tot mij met vaag aanwaayende klanken, wier melodieen
ik nauw onderscheiden kon met mijne verdwaalde gedachten. Ik zat er alleen, verderop
zaten nog enkele andere menschen en de wandelaars gingen mij voorbij zonder dat
ik hen eigenlijk opmerkte. Het was een schaduwend schimmenspel tegen de verre
nachtlucht aan. De zee ruischte breed en rustig. De branding streepte flauw met witte
glanzen, die opblankten en weêr vervloeiden. Van den boulevard bereikten mij vlagen
geluid, muziek ook en geruchten; in den avondnacht waren het flarden, wier
ommelijnen mijne zinnen niet onderscheidden. Ik dacht, dat Jij nu ook wel
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ergens hier zoû kunnen zijn en ik keek op of ik Je ook zag. Maar Je was er niet.
Zoolang wij elkaar schrijven, heb ik Je niet weêrgezien. En overal, ieder oogenblik
verwacht ik Je onverwacht voor me te zien verschijnen. Waar ben Je? Waarom zie
ik Je niet? Ik verteer van verlangen Je eindelijk voor me te zullen zien en Je te zullen
spreken.

Zesde Brief.
Je eerste verschijnen mij, was mij een vaag droomerige verwon dering. Het was een
Zaterdagavond, de stad hel verlicht. En terwijl ik anders liefst de stad en haar
menschen mijd en buiten wandel, in bosch of aan zee, slenterde ik dien avond wat
rond door de drukke straten. En op een kruispunt, terwijl ik mij tusschen een dicht
samenklittende menigte voelde gedrukt en gedrongen, was Je plots voor me en ging
mij snel ook weêr voorbij. Je gaan was eene zweving door de menschenvolte, Je
bewoog Je lucht en gracelijk, Je gezicht lachte en ik zag Je mond sprekend bewegen
tot wie naast Je ging. Ik bleef even staan, dadelijk was Je reeds weêr uit het gezicht
verdwenen, in het woelige gewemel verloren, doch ik toefde, verrast en verbaasd,
tot ik mij door een onverwachten stoot in de zij de werkelijkheid weêr bewust werd.
Ik ging verder, doch mijn wezen was als veranderd en is dat gebleven tot op heden.
Ik leef thans in voortdurende warmdoortrillende opwinding, eene bevende spanning,
die mij gevoelens geven van welbehagen en blijverlangend uitzien. Of onze
ontmoeting daaraan het geluk zal brengen of niet, is mij de groote, onoplosbare vraag.
Ik verwacht het geluk, omdat ik het, verlangende, altoos verwacht heb. Dat is meer
dan van geluk bestaanbaar kan zijn. De droomen gaan de dingen vooraf en zijn mooier
dan zij zijn, zooals ook de herinneringen, verteederd, ons zachter en liever zijn.
Ik wil Je geven mijn bloedend verwonde, opengereten hart en Je toonen mijn van
smarten ontdane gezicht, de helsche ontreddering van mijn gebroken wezen.
Over mijn stukgeslagen zinnen zullen Je luchte voeten treden in weemoedigen
dans, de brooze gracie van dat liefelijk bewegen zal mijn ziel vervullen met hemelsche
verrukkingen. Door mijn wezen zal weêtrillen de muziek van Jouw zingende vreugde.
Mijn vertrapte lijf zal zich oprichten en zacht wiegen in zalige blijdschap om Je
eindelijke komen. Mijn ziel zal juichend weêrklinken van de goddelijke klanken, die
Je zoetteêre vingers week zullen tokkelen op mijn zieke zenuwen.

Groot Nederland. Jaargang 16

547
Uit het eerste aanzien van den dood zal Je weêr brengen in de hergeboorte van het
nieuwe leven.

Zevende Brief.
Voor mij zie ik een blond, als zachtgouden, vrouwehoofd. De oogen zien droef in
gelaten berusting en de even opene mond welft zich teeder en ontvankelijk als een
gebersten granaatappel. De stille witte handen heffen zich biddend in deernis vragen
tot Gods wreedstrenge gelaat. De mond verbleekt en over de donkere smartoogen
zinken de schelen neêr in stil sterven gaan
De herinneringen verglijden, wemelden dooreen, en zijn ver, een kleurenvolle
achtergrond boven de horizonnen mijner gedachten.
Ik vind geene woorden, die mij spreken kunnen van het verleden, doch dat
onuitspreekbare verleden rooft de verheerlijking van het gelukvolle heden.
Wat is deze zwakte, deze machtelooze uitputting? Ik ben bezweken onder de zware
lasten der bepeinzingen. Het zal alles komen, wat nog niet geweest is, en te doorleven
zijn, doch mijn geest vermag niet het aan te zien.
Mijn geest staart eenzaam in den kouden nacht.

Achtste Brief.
De nacht der tijden is neêrgedaald. De tijden kunnen zich voltrekken in de eeuwigheid,
zij vermogen het ook te doen in een enkel menschenleven of een gedeelte er van. De
uren zijn hun genoeg.
Ik heb vanavond niet kunnen werken, schrijven, noch lezen en mij een weinig
verlucht door verschillende brieven te schrijven, mijn correspondentie een weinig
af te handelen. Ook Jou schreef ik, doch die brief was niet mooi. En ook deze
onbekende brieven zijn het niet. Dat wijst op een onontwarbare, niet te onderkennen,
duistere raadseligheid tusschen ons of in wat tusschen ons mogelijk eenmaal komen
zal. De uitingen zijn niet genoeg zuiver en spontaan, er weifelt een achterdochtige
vrees. Of ben ik eenvoudig niet in staat mij beter en helderder te uiten. Ik had heden
een gedicht voor Je. ‘De Droeve Tocht’ heette ik het. Mijne fantazie deed mij zien
een vernietigd, gebroken mensch, die met zijne eenzame ziel het leêge land
doortrokken heeft en nu in den maanlichtenden nacht staat aan den zoom van het
donkere woud, dat hij zich moeizaam voortslepend, binnenwankelt.
De eerste regels stonden reeds op het papier. Zij waren mooi en ik
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voelde mij blijmoedig gestemd met de gelukkige gedachte een schoon gedicht te
kunnen maken, toen het alles van voor mij wegging en ik slechts nog de kamer, leêg
en verlaten, om mij zag Ik voelde mij als was ik laaghartig verraden en vermoord
geworden.
Ik kon niet verder en heb ieder pogen opgegeven Ik ben niet overtuigd een
kunstenaar te zijn. Dat is mij een groote smart, een goed of slecht kunstenaar, mits
men voor alles slechts met de overtuiging mist, die desnoods een ijdele waan mag
blijken. Wanneer ik Jou ontmoet in een groote vriendschap, zoo wij wederzijdsch
elkaar zullen mogen liefhebben, zal voor mijn werk ook een betere tijd aanbreken.
Die vriendschap, die liefde zullen mij richten en leiden, en de heillooze leêgte glansrijk
vullen. Dat is hunne groote, eindelooze macht.

Negende Brief.
In mijn droom heb ik een verschrikkelijk vizioen gehad. Levendig en vreeselijk staat
het nog in zijn volle, afschuwelijke duidelijkheid voor me
Het kan niet zijn om op deze bladen beschreven te worden, doch de dood is er een
reiner einde aan. Het eindigde met doodslag, het ging op, blank en lichtend, in de
wijdingen des doods De dood was het vurig gewenschte, het angstig verbeide en
gelukbrengende was hij edel en schoon.
Wat er aan voorafging is niet mogelijk te verhalen. Het zoû eene onuitwischbare
zielsbesmetting zijn. En het gif dier gruwbare herinnering is reeds te diep in mijne
leêge, doode ziel gedroppeld.

Tiende Brief
Mijn Gouden Geluk.
Je gouden wezen straalt mij bovenmenschelijk zalig tegen, mij belovende den gouden
droom. Wat zeggen deze woorden weinig mijne teedere verwachtingen, zij vermogen
er niet de kleinste gedachte van weêr te geven. Over Je hoofd stroomt Je haar als een
vloed van louter goud. En Je gezicht glanst tusschen de sterren als het gelaat van een
jongen, volschoonen, jeugdig bloeyenden god. Van de verscheidene Vrouwe zong
ik:
Lijk het niet van noode is, dat vingeren een harpesnaar beroeren,
Een windezucht is wel genoeg zoo die er streelend langs komt glijden;
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Een zacht geklaag trilt op en droomt weêr stervend weg...
Zoo glansde Uw Lieve Wezen wijd-heerlijk tegen mijne ziel,
Waar ik toen bevend stond - nu eenzaam henenga,
Van Dood, noch Leven wetend...

Nu weet ik niet meer van al mijn leed, herinner mij ternauwernoô met vaâge heugenis.
Na langen tijd verhelderde het al in oprijzende glanzen van den nieuwen dag en
schreef ik:
Na eindloos licht was een nacht zoo grondloos duister,
Tot te lichten begon en waken ging
een Ster, hoedende stille heilig.
Mijn ziel peinzende over waerelddingen heen.

Waar bleef mijn leed, mijn nu zoo verre lijden? Daarna stapelen zich de nieuwe
herinneringen van nieuwe emoties, andere ontmoetingen, zoo vele nog.
Thans is het al verzonken.
De Bretonsche boeren spreken van een geheimzinnig, lang verzonken Eiland,
Atlantis. Wij houden tegenwoordig ons er druk meê bezig en trachten onmogelijke
nasporingen te doen. Doch wie kent het geheim, den vergeten droom van het
Verzonken Eiland, die met brooze bezielingen ontwakend, herleven ging in de teedere
legenden dier oude, sombere menschen, die eenzaam wonen aan de Fransche kust
en er hunne lange winteravonden, wanneer de zee onstuimig woelt en bruisend
schuimt, de stormen hunne kleine, wankele huizen kastijden, vullen met tal van
ongeweten herinneringen, weder opbloeyende in hunne onvergetelijke. vertroostende
woorden?
Herrijzen zal het Verzonken Eiland, wanneer over de wijde zeeen van leed en wee
Hij zal naderen van Wien men kan zeggen: ‘Gij treedt over de golven en zij bewegen
niet!’
De tijdelooze Tijd is verre en ons is slechts het nimmer aflatende, altijd door wakende
smartelijke Verlangen.
Waarin de troostende Liefde is.
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O kom nu, kom! Komt nu met zachtkoele handen vertroosten mij.
Bleeke schemer verhulde de aard, het koude maangelaat
Was lichtloos nog - vreemd schip uit verre donkerheid
aangezeild zonder gerucht. - In de sterrenleêge nacht was gestorven de laatste dag.
Hier was hij eenzaam, den laatsten gang bereid dingen van vreugde vielen weg, en de dingen van leed,
zijn moede hand was open, en zijn doode oog, groot en diep,
beidende ontvangenis van het hemelsche licht. -

Zoo was de aanhef van ‘De Droeve Tocht’. Vreemd, dat ik daar nu aan denk, want
Hedenavond is de Eerste Ontmoeting geweest tusschen Odo en mij.
Ik begrijp niet nu het meest te moeten denken aan de eerste regels van dit vroegere,
sombere gedicht.
Het was aan de zee. Ver van menschen en hun woningen. Niemand was om ons. Het
was er volkomen eenzaam en verlaten. Boven de zilveren, goud-doorvloeide zee
stond de zon nog vrij hoog als wachtende, en moeizaam besluitende onder te zullen
gaan.
Wij hadden beiden verondersteld elkaar, weenend van geluk, te zullen omhelzen
Doch zoo is het niet geweest, en de ontmoeting was ons heel vreemd en moeilijk. Is
wel ooit het leven als wij het vooruit poogden te vermoeden?
Het moet ons beiden een zeer groote teleurstelling zijn geweest. wij waren in onzen
droom te hoog boven alle aardsche zijn gegaan en hadden niet langer rekening
gehouden met onze eenvoudig belichaamde werkelijkheid, die nog van de aarde is.
Want in alle geluk staan wij het meeste onszelven in den weg.
Het is ons eigen wezen dat het hooge, zuivere geluk onmogelijk maakt.
Ik heb Je nu ontmoet, wij zijn samen geweest en hebben met elkaar gesproken.
Ik voel meer droefheid dan vreugde en denk bij Jou hetzelfde. Ik meende het waar
te kunnen nemen.
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Het leven is heel moeilijk.
Het is éen vraag en wij zijn zoo weinig geschikt het antwoord te vinden.
Een klein geluk zal zeker tusschen ons mogelijk zijn.
Het zal hoog gaan boven wat anderen hebben, doch ons zal het heel klein schijnen.
Zoo wij het in berusting willen aanvaarden, zal het ons eene kleine tevredenheid
kunnen geven en met het leven een weinig verzoenen.
Ik zal niet verder deze ‘Brieven van den Onbekenden Vriend’ schrijven.
Het zoû leugen worden, wij kennen elkaâr nu, hoe liever het ons ook zoû mogen
zijn elkaar nog onbekend te zijn.
Deze Brieven eindigen dus.
Dat stemt mij zeer weemoedig. Want hoe weinige en klein van omvang ook, en
hoe gering ik mij erin heb weten uit te spreken, eerst thans waardeer ik wat zij mij
zijn geweest.

Dagboekbladen. II.
29 Februari, in den nacht omstreeks 2 uur.
Ik kan weêr niet slapen. Het is mij onmogelijk. Nu sta ik op, kleed mij een weinig
en ga aan de tafel zitten.
Ik heb vanavond de ‘Brieven van den Onbekenden Vriend’ weêr overgelezen. Zij
laten een vreemden indruk bij mij achter.
Alle dingen werpen hunne donkere schaduwen vooruit Ik herken op verscheidene
plaatsen gelijksoortige, onheilspellende voorgevoelens eener noodlottige gebeurtenis.
Het moet dus vaststaan en onvermijdelijk zijn nu. Mijn hart breekt van smart. Ik
kan niet meer. Is dit nu het einde? Zal dit nu het einde zijn? Ik kan het niet aanzien.
In mijn brein is dus de moord-gedachte. Zij is er al vastgegroeid met duizend
wortels tot in de verste hoeken. Overal ontwaar ik de listige vezeltjes. Het moet
langzaam, langzaam gekomen zijn. Onmerkbaar, zonder waarschuwing, luidloos is
het sluipend mijn ziel binnen gekropen. Ik ben er thans zoo vol van, dat het niet meer
los te rukken is.
En nu wil ik het in al zijn vertakkingen, in al zijn verstolen hoekjes
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onderkennen. Door geen enkele valsche uitvlucht wil ik bedrogen worden. Ik moet
mij en mijne gedachten kennen in al hunne ellende. Ik wil die misborelingen, die
zich mijne kinderen noemen, ook gansch de mijne weten.
Waar is het uitgangspunt, waartoe ik geraken moet, teruggaande alle
gedachtenaaneenschakelingen? Ik weet het niet. Hoe ik zoek en het bepeins en
overschouw, ik kan zelve hier geen klare helderheid in brengen. Echter is het mij
mogelijk met eenige onderstellingen een aanvang te maken, en met hen beginnende
wellicht het geheele gebouw te vormen waar deze misdaad zich in versteekt. Is het
wel een misdaad? Het kan mij evenzeer een goede daad lijken. Vanwaar anders mijn
vreugde en mijn blijdschap? Mijne verluchting, die hierin eindelijk uitkomst had
gezien?
Het Geluk schijnt ons niet mogelijk te zijn. Voor dezen heiligen berg stapelen zich
al onze eigenschappen, onze herinneringen, onze smarten, onze zonden, ons verborgen
wezen, onze troebele bewustheid, onze zich klevende lichamelijkheid, heel ons droeve
wezen maakt ons dien opgang onmogelijk. Tusschen ons, tusschen Odo en mij, kan
het dus niet worden als wij het ons hadden gedroomd den gouden droom. Doch eene
kleine tegemoetkoming van en aan het leven had mogelijk kunnen zijn. Eene
verhouding had kunnen bestaan, die het leven te dragen zoû hebben gemaakt, ons
verzoenend met de levensongelukkigheid. Waarom is dit niet zoo gekomen, als eene
kleine tevredenheid, die wij zeer dankbaar hadden kunnen zijn?
Waar ontspringt thans de radelooze gedachte? Wat is haar diepste kern? Het is
geen daad van wraak of haat, nijd en jaloezie zijn geheel buiten spel. Ook niet klein
en onbewust. Het stemt mij wel eens wrevelig en soms mag ik even geprikkeld zijn,
een oogenblik, om Odo's zoo menigmaal duistere, raadselige doen, nooit toch zoû
zulk eene kleine ontevredenheid, hoe zich ook menigvuldigend, zich kunnen breiden
tot het ontzettende geweld van dezen grooten, onbegrepen daad. Deze motieven kan
ik dus alle gerust en volkomen uitschakelen. De band is elders. Ik weet mij wel hevig
getroffen door Odo's ongeluk. Zijn lijden, zijn ongeluk is het, dat ik wil opheffen.
Dit is mij reeds sedert lang duidelijk en weet ik mij heel goed en zuiver bewust, doch
ik heb willen snuffelen verder nog in den donker verwarden gedachtenchaos om alle
mogelijkheden te onderscheiden en misschien heimelijk verborgen vonkjes op te
rakelen en te doen ontbranden. Neen, neen, neen, gaat allen weg. Gij hebt niets
hiermede uit te staan.
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Ga terug! Dit is de Goede Daad Dit is de sterke daad tegen het zwakkere ongeluk.

1 Maart 's nachts.
(Na een vale, grijze Zondag.)
Ik heb een stoomtram genomen en ergens, ver, in een dorp, dat ik nog niet kende,
waar ik nooit geweest was, in een klein restaurant gegeten. Het was er buitengewoon
goed en zindelijk. Ik zat voor het raam en zag uit over weiden, waarop enkele trage
koeien loom en kouwelijk rond drentelden en wat dorre grassprietjes trachtten te
grazen. Ik verlang naar lente en zomer, wanneer alles zal bloeyen, welig en warm
zijn. Het was inmiddels donker geworden en de eenzame kellner kwam bij mij de
gordijntjes toeschuiven en had het licht ontstoken. Ik durfde hem niet weêrstreven,
en waagde het niet er met een enkel woord van te reppen hoe veel liever het mij zoû
zijn geweest: de gelagkamer donker blijvend als een oud, geheimzinnig vertrek, en
ik van achter mijn raam in de leêge zaal ziende over het donkere avondland, naar de
verre wolkenluchten, waarin eerste sterren zoûden gaan optintelen. Ik at nu langzaam
verder met vaâge gedachten, mijn aandacht werd nergens toe aangetrokken of op
bepaald. Toen ik buiten kwam schitterden de sterren reeds als ik had verwacht en
waren de koeien verdwenen als vreemde tooverdieren uit een schrikwekkend
droomsprookje. Want plots voelde ik mij niet meer rustig en veilig daar. De luchten
om mij leken op mij aan te dringen met dreigende verschrikking. Overal meende ik
angstwekkende gedaanten te bespeuren, die tusschen de kromme, knoestige boomen
langs den weg, de knotwillgen, die aan den slootkant stonden, zich somber en
droefgeestig als oude, vervallen helden buigend over het gore, matglanzende water,
verschenen en verdwenen, vaal spookten en loerend nader schenen te komen, zoodat
ik van angst mij het koude zweet voelde uitbreken en de haren mij te berge rezen.
En naar de landelijk rustige herberg durfde ik niet terug te keeren, het huis leek mij
behekst toe, en, hoewel ik daaraan, mij zelven overwinnend, niet zoû hebben behoeven
te gelooven, had ik er toch minstens eene mij vijandig gestemde ontvangst verwacht,
en had het mij heel gewoon en vanzelfsprekend toegeschenen, zoo de menschen bij
mijne wederkomst mij de deur hadden uitgesmeten.
Over het duistere land schenen ook vaal zwarte schimmen te waren, ijle gedaanten,
die akelig misbarend, droef en troosteloos bewogen. De tot brekens gespannen stilte
was onhoorbaar en miste die vaâge, on-
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begrijpelijke en zalige geruchten, die haar anders zoo liefelijk kunnen maken en ons
doen luisteren naar Gods verre, eigen stem
Af en toe leek de wind fluisterend te ritselen in de onzichtbare riethalmen aan den
slootoever tusschen de lage wilgen of machteloos te steunen in de bladerlooze takken
der hooge olmen aan de andere zijde van den weg. Ik voelde mij wanhopig en
reddeloos verloren, zonder een enkele troostende gedachte of verwachting
Al mijn denken, dat mijne andere dagen overmatig vult, was heengegaan.
Eindelijk kwam de stoomtram aan. Reeds in de verte zag ik zijn beide lichten
aankomen, lichtend, als twee vurige, den nacht doorborende oogen, en hoorde zijn
klingelend gebel. Een oogenblik flitste door mij de rampzalige gedachte - ingegeven
of ontstaan door den vreeselijken angst - mij op den weg tusschen, of liever nog over
de rails te werpen en mij te doen overrijden. De machinist zoû wellicht op den
donkeren grond mijn lichaam niet tijdig opmerken, en het ongeluk zoû ongestoord
kunnen plants vinden.
Terwijl ik echter daar verder over nadacht, was het inmiddels te laat geworden
mijn plan te kunnen volvoeren, daar de tram reeds te dicht genaderd was en eindelijk,
stilhoudend, mij rustig deed instappen.
Toen ik in de stad was teruggekeerd was het reeds laat in den avond geworden.
De stad lichtte van verre op, vaâg met weinige lichten slechts, en toen ik door hare
straten ging, was het tusschen de drukte der menschenmenigte om mij toch heel
eenzaam van weinig licht. En licht vermindert meer het gevoel van eenzaamheid,
dan de nabijheid van menschen doet. Ik slenterde een beetje rond, onzeker en doelloos
zonder wie ook te ontmoeten - gezelschap zocht ik trouwens niet en niets was mij
liever dan mijn zoete eenzaamheid bovendien - en besloot eindelijk naar huis te gaan.
Daar zat ik bij warmte van licht en vuur nog eenigen tijd te lezen, doch een koortsige
onrust leidde mijne gedachten van mijn onderwerp af en deed mij over mijn boek
heen droomerig staren in het vuur. Doch al wijdde ik haar mijne geheele aandacht
in volledige gedachtenovergave, die woelende gejaagdheid liet niet af en dreef mij
ten slotte het huis uit. Op straat verkalmde mij even de koele nachtlucht, ik wist
echter niet waar te moeten gaan en om welke reden, was ook niet op reis, in andere
landen, waar het mij een genot is in den nacht mijn hôtel of pension te kunnen
ontvluchten en in lange, heerlijke wandelingen, doellooze omzwervingen mij over
te geven aan het zalige nachtelijke droomengepeins. Hier ben ik in de wel
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mooie, maar weinig mij lieve Hollandsche stad. Ik waardeer wel deze stad en ken
haar mooie, bekoorlijke plekjes, doch zij vermag mij niet te boeyen en te verleiden
tot lange droomtochten.
De kwellende onrust bleef in mij en zij was mij zoo vreemd, zij gaf eene groote,
twijfelend machtelooze onzekerheid mij; ik kende haar niet en wist eigenlijk niet
wat in mij zoo oproerig was. Ik werd verder gedreven door vreemde en wreede
machten, die mij hun gelaat verhulden. Er was geen denken meer.
Het beviel mij niet langer op straat te blijven loopen en nog meerdere onbekende
menschengezichten te moeten zien en door hunne nieuwsgierigheid opgenomen te
worden. Ook kon ik niet naar huis teruggaan; zoo ik ging zitten lezen, zoû dezelfde
onrust mij weêr bevangen en in bed zoû de slaap verre van mij blijven.
Ik nam eindelijk mijn toevlucht tot een café, waar ik mij afgezonderd in een hoekje
verboog, zoo, dat men mij noch van de straat, noch van uit de zaal kon gadeslaan en
ik iedereen opmerkte. Ik schepte er een wrang en dubbelzinnig behagen in allen goed
waar te nemen en te trachten hunne gedachten en daden vast te stellen. Heel dien
drom van menschen, die mij daar voorbij ging werd hoonend door mij ontkleed,
meedoogenloos en striemend beschouwende hun kleine leven, hun erbarmelijke
bestaan. Al hunne zonden, hunne verlangens, hunne geheimen, hunne gevoelens
lagen lillend voor mij open. Dit vermocht mij echter niet lang bezig te houden. Het
begon weêr in mij te woelen en te bewegen en ik bleef kijken in de straat zonder
echter de menschen te zien. Ik wilde thans mijne gedachten ordenen en beheerschen.
Maar wie vermag dien baayerd te bedwingen, zelfs te overzien?
Ik kreeg thans het besef mij zeer ongelukkig te moeten voelen.
Ja, ongelukkig, dat was ik. Doch niet ik alleen was ongelukkig. Ik moest ook
bedenken het ongeluk van Odo. En dat ik het hem beeindigen zoû? Ja, zoû ik wel
het hem doen einden? Ik zoû zijn leven eindigen doen, doch zoû daarmede het ongeluk
ook ophouden?
Dit werd mij nu een nieuw raadsel, waarover ik nog niet voldoende had nagedacht
en welks overweging mij thans nieuwe afgronden opende
Doch ik schrijf dezen nacht te veel, mijn hoofd doet mij pijn en rust zal mij goed
kunnen doen. Ook voel ik, dat ik mij te veel inspan. Ik wil nu trachten alles eenigen
tijd van mij af te kunnen zetten en morgen verder schrijven.
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Dien zelfden nacht.
Ben ik nu waarlijk krankzinnig? Neen, anders zoû ik mij dien vraag niet stellen.
In den spiegel ziet mijn gezicht er bleek en vermoeid uit. Ik kan geen rust vinden,
slapen is mij onmogelijk! Het gist en bruist in mij en welt in mijn keel met weeen
smaak. Mijn hoofd en mijn lijf branden, en mijn huid schijnt geroosterd.
Waarom heb ik niet alles uit geschreven? Waarom te reppen van weinig
beteekenende, onbeduidende dingen, en niet tot de zaak zelve te komen Nu heb ik
aldoor dat gevoel van onbevrediging. Ik zal trachten dit in woorden uit te werken,
mogelijk, dat ik dan vrede met mijzelven kan hebben. Is het wel goed zoo veel van
zichzelven over zijne gedachten te schrijven, zijn wezen te willen vangen in woorden
en feilloos na te gaan. Er lijkt mij iets ziekelijks in als in de scherp ontledende
schrijfwijze van sommige tegenwoordige letterkundigen. Deze romanschrijvers
dooden hunne lezers met de opeenstapelingen van alle gedachtenuitwerkingen of
maken hen krankzinnig door hen te veel te laten zien van den eigen gedachtenchaos.
Dit kan geen enkel brein harden, het is onhoudbaar.
Nu verval ik toch weer tot die fout, die ook mijne eigene blijkt te zijn. Ik wil thans
een zuiver relaas der gebeurtenissen en feiten. Doch zijn die er wel? Er is toch niets
anders gebeurd dan dat ik daar in een hoekje van een café heb zitten drinken en
piekeren en mij ongelukkig voelen. Daarna ben ik weêr naar huis gegaan. Toch moet
ik hiervan schrijven om mijzelven de verheldering, die ik slechts al te zeer behoef,
te brengen.
Ik stond stil bij het moeilijke oogenblik te bedenken of Odo's ongeluk zoû eindigen
met zijn leven. Dit moet, daar hij het niet zelve deed ophouden.
Zijn vaart zal dus snel verder gaan, zonder eene enkele onderbreking van den tocht,
wanneer men tenminste werkelijk mag aannemen, dat er na ons leven eene opgang
zal zijn, die ons op eenigerlei wijze naar hemelsche gewesten voert. En men niet zal
behoeven te toeven hier op aarde in berouw en boetedoening. Odo zal dan vrij zijn
en zoo om den daad geleden zal moeten worden, zal dat worden gedaan door mij.
Dit zal geen aardsche, noch hemelsche rechter kunnen veranderen, omdat ik er in
ieder geval om zal lijden. Wanneer dit leed afgemeten wordt, wat men van eene
goddelijke rechtvaardigheid verwachten mag, zal mijn lijden zoo groot blijken te
zijn, dat het meer dan alle mogelijke leed om Odo's dood bevat.
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Want ik zal ook nog lijden om Odo's heengaan. En dit zal mateloos zijn.
Ik wil mij echter bepalen tot de gedachten in een zeker uur van dezen afgeloopen
avond.
De avond is voorbij en de gedachten zijn met het uur heengegaan en mijne
herinnering er aan is niet zuiver meer. Langzaam moet ik het plan hebben zitten
beramen. Om mijne teugellooze gemoedswoelingen te stillen ben ik alles stil gaan
zitten bedenken. Hoe ik zoû doen. Hoe ik doen moest. Den datum heb ik reeds
bepaald, Vrijdag, 13 Maart. Ik heb dit niet opzettelijk zoo gekozen, doch alleen op
den kalender nagezien den eerstkomenden vollen maan. Want het laatst heb ik gewerkt
den avond toen het de vorige volle maan was. Na dien tijd heb ik niet meer kunnen
schrijven. Ook herinner ik mij, dat Odo dien avond uit was, en wanneer ik mijne
‘gedachte’ nu terugga, haar ontstaan volgend zoo ver ik kan, dan moet ik mij met
een onuitsprekelijken weêrzin bekennen, dat toen onbewust, maar nu klaar en helder
voor mij staand, dien nacht haar kiem gelegd werd en toen snel is ontsproten De
volle maan heeft voor mij eene buitengewone, bizondere bekoring, en met die
herinnering en dat ontzettende bewustzijn kan ik mij slechts voorstellen den moord
te plegen in een witten manenacht bij den eerstvolgenden vollen maan. Daarbij komt
dat die Vrijdagavond een bij uitstek schitterende gelegenheid biedt. Ik geloof niet
dat zich zoo spoedig een beter aanpassend tijdstip zal voordoen. Want Odo is dan
jarig en ik geef hem dus dien feestelijken dag het schoonste geschenk, dat ik hem
bieden kan en ik stel dien avond mijn gansche fortuin op het spel. En weet thans
zeker, dat ik alles verliezen zal. Het lijkt mij een ironiesche inval van het noodlot
met het cijfer 13 en den ongeluksdag Vrijdag te willen werken. Ik ben zeer bijgeloovig
en hecht groote waarde aan de beteekenissen dier dingen, doch weet thans, dat mijn
goede daad deze dingen rustig trotseeren kan.
Ik heb mij ook alles precies voorgesteld en in gedachten verbeeld. Nergens is eene
gaping of een gebrek en alles zal een geregeld verloop hebben. Toch windt mij alles
op, meer dan ik wel weten wil. Het is mij net of ergens een schakeltje ontbreekt, dat
ik spitsvondig tracht te ontdekken en toch maar niet vinden kan.
Neen, het is alles juist in orde en goed geregeld. Alle teekens wijzen daarop.
Ik geloof, dat ik inmiddels wel iets te veel gedronken heb van avond,
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terwijl ik mijne gedachten zoo gezellig zat uit te broeden. Ik heb hoofdpijn
Maar waarom kan ik den laatsten tijd niet werken? Ik had ook het plan gedurende
de twaalf dagen, die mij nog resten voor den dag van den daad een uitgebreid overzicht
van alles te geven, niet ter verdediging, maar om mijnen rechters en den menschen
eene kleine uiteenzetting te geven van het gebeurde en wat daaraan voorafging. Niet
meer natuurlijk, dan ik voor openbaring strikt noodzakelijk kan achten. Doch hiervan
zal wel niets komen. Tant mieux.
Ik weet nog maar niet of alles wel geheel en al klaar is, den daad bereid. Het is
mij zoo vaâg en onzeker. Wat was mij de avond vreemd. Zoo kalm en alles zoo
gewoon en toch zoo smartvol ook.
Ik schrijf dezen nacht te veel. Toch is het mijne eenige uitkomst, mijne eenige
verlichting. Wat vreemd echter, dat het mij zoo volkomen onmogelijk blijft mijne
gedachten van dezen avond zuiver terug te halen in mijn denken en helder bepalen.
Dit is gewoonlijk zoo, doch thans grieft het mij zeer. Bij alles kan ik echter toch wel
mij herinneren, dat het de vaststelling en beschouwing van het moordplan betrof, dat
ik de te gebeuren feiten helder en logiesch aaneenschakelde, en dat ik nog steeds
goed weet hoe te willen handelen. Ik wil dit nu niet verder beschrijven, daar ik om
eene mij onbekende reden vrees, dat dit de uitvoering zal tegenwerken. Alles is
duidelijk in juiste volgorde in mijn hoofd opgebouwd, niets ontbreekt mij; zoo ik
thans tracht het in schrift op te stellen, heb ik kans door mogelijke overspanning van
het late uur iets te vergeten. Later zoû ik dan afgaan op het geschrevene daar, mijne
daden aan toetsen, zonder verder denken en alles zoû erdoor in duigen vallen. Neen,
ik mag het niet beschrijven.
Maar waarom mij nu maar niet de herinnering te voorschijn komen wil der
opeenvolgende gedachtengebeurtenissen; ik weet hoe ik mijn huis verliet en hoe ik
verder ging en ik weet ook de gevolgen van mijn denken en waarover ik dacht, doch
de gedachten zelve zijn voor goed verdwenen. Het maakt mij ziek van vergeefsche
zelfkwelling hen weêr op te willen roepen. Ik moet mij echter over dien redeloozen wanhoop heen zetten en zal thans trachten
te gaan slapen. Misschien, dat ik eindelijk rust kan vinden.

2 Maart, 's morgens.
Waarom zijn de gedachten geen tastbare dingen, als alle andere dingen zijn?
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Dit is mijn groote, domme vraag, die ik nu nog met kinderlijke verwondering stel
Den ganschen nacht heb ik mij gekweld en gepijnigd met het onvruchtbare
wederroepen der verloren gedachten. Deze vorige avond is zoo vreemd geweest. Hij
heeft waarlijk te veel van mij geeischt. Het plan staat mij echter steeds even helder
en duidelijk voor Doch wat ging er alles aan vooraf? Het sluit prachtig zonder ergens
eene opening of welk gebrek dan ook in elkaar, het is gaaf en afgerond, een zuiver
geheel, maar er ligt iets buiten. Ik weet nog hoe lk als kind dacht over het heelal. Ik
wist de aarde met andere planeten en zonnen omdwalende in de ontzettende
hemelruimte. Maar mijn vraag bleef zoo ik die ruimte doorkliefde, eindeloos, wat
zoû dan eenmaal buiten die ruimte komen? Want het begrip eindeloosheid kon ik in
zijn duistere mystiek niet begrijpen, zoomin als ik dat thans vermag en mij denk, dat
het anderen mogelijk kan zijn Als kind dacht ik daar dan dikwijls lang over na tot ik
op eens een vreemd, duizelend gevoel kreeg, en dacht. ‘Pas op, nu ga je krankzinnig
worden.’ Die zelfde emotie doorleef ik thans, wanneer ik de eindeloosheid te peilen
poog van mijn eigen denken. Ik moet waken niet in de duisternissen der waanzin te
geraken.
Daarom: met alle kracht deze avond moet voorbij zijn, en is een dood ding
geworden.

2 Maart, In den avond.
Ik voel me een weinig verlucht. Hoewel ik niet volkomen bij machte was alle
herinnering van den vorigen avond van mij af te zetten, toch gelukte het mij door
den grooteren afstand, die gekomen is, haar een weinig te ontwijken en zelfs mij
enkele oogenblikken buiten haar gezichtsveld te stellen.
Mijne gedachten zijn schoon en wreed, zij hebben alle goede en booze
eigenschappen. zij hullen zich in prachtige gewaden en hebben mooie, schitterende
gezichten, terwijl uit hunne donkere hartstochtoogen mij vreemde dingen toeloeren.
Die ééne gedachte is mij echter zeer lief en schijnt mij eene uitermate verhevene toe.
Zij is als eene Yamakin, eene teedere, blonde Grieksche, dansende tusschen de
donkere Turken met hun korte, kromme zwaarden. Waarom zij zoo veel mij is?
Omdat alles wat van Liefde nog in mij is, zich heeft vergaart in deze ééne Idee, dezen
enkelen Wil.
Heil den heerlijken Daad!
Odo is vanavond teruggekomen. Hij is één dag langer weggebleven.
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Waarom? Hij vertelt mij, dat hij vanmiddag pas van zijne ouders afscheid nam en
hedenmorgen ontving ik van hen een brief, waaruit ik kan opmaken, dat hij
gisteravond vertrekken zoû. Er blijft dus wel eenige twijfel, doch ik wil er niet over
denken, noch minder hem er over spreken. Hij was heel lief en hartelijk en bracht
mij een aardig geschenk meê van de oude menschen. Terwijl mijne handen het van
hem aannamen en zijne vingers de mijne beroerden, zagen mijne innerlijke oogen
de beide oude menschen daar verre. Dit was een oogenblik van geluk.
Dat vizioen deed eene zoo weldadige verteedering zachtjes uitstroomen over mijn
afgebeulde ziel. En daarmede kwam een zachtstil, deemoedig vragen: Vinden zij het
goed? Hiermede sta ik voor een nieuwe vraag, die ik niet kan overzien en welks
antwoord ik niet vinden kan. Doch ik ben zoo overtuigd, dat mijn daad een goede
is, dat geen enkele overweging haar zal kunnen weêrhouden. Misschien ook zullen
de beide, oude menschen alles begrijpen; zoo niet, dan weet ik toch in ieder geval,
dat zij mij zullen vergeven, omdat zij goede menschen zijn.

4 Maart.
Gisteren heb ik niets geschreven, omdat ik geen gedachte had. Mijn hoofd was leêg
en van zelve deed ik, zonder wil, alle de kleine iederendaagsche dingen.
Ik herinner mij een zin uit een vroegeren brief aan Odo: ‘Ik wend U toe mijn
verwonde gelaat en ik geef U mijn bloedend hart.’ Is dat volkomen zoo geweest? Al
heb ik wel het gevoel, dat hij mijn gezicht niet heeft gezien en mijn hart niet
ontvangen, was, ik wel bij machte hem het eene te doen aanschouwen en het andere
te geven? Veel zeggen wij in onze woorden, en klein blijven onze daden. Het is een
groote vraag of de Daad der Liefde wel mogelijk is. Ik bedoel ‘zich elkaar te geven’.
De andere ga ik verrichten.
Ik zoû wel eens willen weten hoe Odo's meening zoû zijn over mijn plan. Of hij
het zoû goedkeuren of verwerpen. Alleen om zijne gedachte daaromtrent te kennen.
Verandering of afstand van mijn plan is gansch onmogelijk.
Anderzijds moet ik bekennen, dat hij zelve oorzaak en aanleiding van alles is.
Vooreerst reeds door zijn bestaan, waarbuiten hem te dooden in mij niet opgekomen
zoû zijn; en bovendien kan ook hierin van hem gezegd worden: ‘Ipse fecit’. Hij heeft
het zelve gemaakt. Zij
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het onbewust, er moet iets van hem zelve zijn uitgegaan, van hem hebben afgestraald,
waardoor alles in mij zoo gekomen en geworden is. Zonder de bedoeling heeft hij
het dus zelve gewild.
Maar thans verval ik in een walgelijk, grof cynisme.

7 Maart.
Ik ben aan een vreeselijk gevaar, dat ik niet duchtte, gelukkig ontsnapt. Dit gevaar
was, als te begrijpen, mijn allergrootste vijand: de gewoonte. De sleur der dingen en
dagen dreigde mijn daad te verdrinken. Ik had plotseling eene verteedering voor alle
kleine dingen. Ik zag Odo op bepaalde tijden weder keeren van bureau of reis, en tot
mij komen. Er waren al de, niet op te noemene, ontelbare, kleine dingen, die ik niet
had geacht, en die mij plots meer lief waren, dan ik ooit hen waard had gedacht. Er
waren geen ernstige gebeurtenissen, alles ging vlak en geleidelijk, en deed mij mezelve
gelukkig voelen. Zoû ik nu onverwacht al dit lieve, teêre hard en meedoogenloos
gaan breken en den lieve schijn der dingen ruw aanranden? De tranen kwamen in
mijn oogen, en ik voelde mij als een, die groot kwaad gaat doen.
Het is thans voorbij.

9 Maart.
Die dwaze verteedering is gelukkig geheel en al geslonken. Niet dat ik niet gevoelig
voor haar zoû zijn en mijn moedwil mij pijn doet, doch klein en dwaas is zij tegenover
het groote, beteekenisvolle, dat ik beoog. En mag ik ook spoedig ontroeren; ik ben
sterk en niets zal mij thans weêrhouden kunnen.

10 Maart.
Alles is steeds het zelfde. Mijne dagen, de dingen en mijne gedachten. Wel neem ik
soms eene verflauwing waar, doch die weet ik steeds dapper te bestrijden. Dit is
natuurlijk door den langen duur. Groote daden vragen spontane, snelle afdoening.
Wachten en berekening verzwakken den opzet. Doch ik ben zoo doordrongen van
den vasten wil en de onherroepelijke noodzakelijkheid van alles, dat teruggang thans
ten eenenmale voor goed onmogelijk is geworden.
Ook is mijne aandacht wel eens elders, bij andere dingen. Behalve dit dagboek,
dat ik bij wil houden en waar ik eigenlijk niets of weinig in heb te schrijven, zooals
ik tot mijn schrik bemerk, heb ik geene
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andere verhandeling of iets dergelijks over mijn Daad geschreven. Ook mijn werk,
de Middeneeuwsche legende, ligt nog steeds onafgewerkt te wachten. Ik voel er
geene stemming en niet den lust voor. Het spijt me erg. Gaarne had ik gezien, dat
mijn werk klaar was den dag van den daad. Dit zoû mij een gevoel van orde, van
volmaakte voorbereiding geven, een volmaakte tijdsindeeling en den menschen, die
mij voor een gewonen moordenaar zoûden willen doen doorgaan, ook laten zien, dat
ik nog tot iets anders ook in staat ben.

11 Maart, In den avond.
Ik voelde mij vandaag zenuwachtig en gejaagd. Daarom wil ik iets schrijven in mijn
dagboek, hoewel ik niets bizonders heb mede te deelen. Ik denk aan Jezus en neem
mijn toevlucht tot den Bijbel, waarin ik den ganschen dag gelezen heb. Ik weet echter
noch mijne gedachten, noch mijne wenschen of verlangens, mijne gewaarwordingen
en mijn gevoel in woorden weèr te geven. Het is alles vaâg en vreemd. Zoo vreemd.
Overmorgen zal ik een moordenaar zijn. Kan een moordenaar wel ooit een goed
mensch zijn? Is moord niet de felste weêrlegging, de gruwelijkste en meest
hoogmoedige tegenspraak van het leven zelve, onverschillig of men zich of een ander
doodt? Maar mijn daad is een goede.
Hoe is het ook weêr: ‘Hij treedt over de golven en zij bewegen niet!’
Ja, Hem kan en durf ik aanzien, oog in oog, zonder achterhouding, met onbezoedeld
geweten. Mijn geweten, als mijn denken, is rein.
Ik ben rein. Ik ben rein als het nog ongeboren kind.
O, God, Gij die mij kent en in de harten leest, U kan ik mij niet verbergen.
Zie, ik kom voor U, in eigen willen met open handen en mijne oogen zien U
vrijmoedig aan.
O, martel mij niet. Plaag mij niet!

12 Maart.
Waarom roep ik tot God? Ik, die zoo anders geloof en vertrouw op eene zoo andere
Goddelijkheid, die van binnenuit de dingen beweegt en de zielen richt. Ik smeek hem
nu als eene Persoonlijkheid. Ach, laat ik dat doen, bidden tot den Vader. Het zijn
heilige herinneringen uit mijn kindertijd, die mij te machtig worden en met hun
wijden weemoed overstelpen.
Jezus zal mijn Broeder zijn, en mij steunen van ver uit zijn verren
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sfeer. ‘Hij wandelt nog over de aarde’. Al gaat Hij hier niet op eigen voeten, ik voel
Zijne aanschrijdende Tegenwoordigheid. En achter Hem komt de Vader Ik wil bidden.
Ik ben weêr als toen ik een kind nog was.

13 Maart, 's morgens vroeg.
Na een slapeloozen nacht, wakker gehouden door mijne gedachten en herinneringen
en verfoeilijke droomen, ben ik eindelijk opgestaan en heb mij heerlijk gebaad en
gekleed als voor een feest. Dezen avond, den komenden nacht gaat het gebeuren.
Hoe komt het, dat ik nu zoo zorgeloos ben en zoo weinig opgewonden? Ik denk er
oppervlakkig aan en al zoû ik nog zoo dolgraag willen, heb ik niets te biechten of te
vertellen. Ik kan het mij moeilijk indenken, dat ik Odo, voor de volgende dag rijst,
zal hebben vermoord. Hij is in de kamer hiernaäst, en ik hoor hem vroolijk en
opgewekt zingen. Morgen zal hij dood zijn en ik... ja, waar zal ik morgen zijn?
Het leven gaat einden. Ik zoû zoo graag nog veel willen schrijven, heel veel geven
van mijne gedachten en van mijn ziel. Maar ik hoor Odo al komen en mij rest verder
geen tijd. Ik moet mijn dagboek wegsluiten en gaan ontbijten.
Hij zoû het toch niet kunnen vinden en lezen?
Morgen is hij dood. Arme Jongen. Ik heb hem zoo lief. Niemand weet hoezeer.
Eene gedachte houdt mij nog maar steeds bezig:
Waar zal ik morgen zijn?
CHARLES VAN IERSEL.
DEN HAAG, Juni 1918.
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Gedichten.
Kathedraal van Rheims
Bij een teekening van Dirk Schäfer
Hìer rijst het steen, dat zang van eeuwen draagt,
Een grijs verweerd mysterie, naar omhoog,
Door nis en ommegang en venstertoog
Wordt heerlijk beeldwerk ongerept geschraagd.
Een glorieuze wijding, die niet klaagt,
Maar in haar starre mijm'ring voor het oog
Een stillen jubel opricht, heft zich hoog,
Door gruwelijke schending niet belaagd.
En nu? Nu kwam een vijand, bruut en wild,
En regende verwoesting hart'loos neer,
De glorie en de jubel zijn verstild.
Geschonden is het weidsche kerkgevaart,
't Geheiligd steenen wonder van weleer,
Verheven bouw van smart op Frankrijks aard.

Mislukte schepping.
Een dag van louter blauw en helle zon!
Ginds vellen kind'ren van de Christenlanden
Elkaar meedogenloos met broederhanden,
Met Gurkha's, Sikhs en Turken... à quoi bon?
Dat schijnt den diplomaten de bon ton,
't Is zoo hun Kriegsspiel: moorden, plund'ren, branden,
Aan bajonetten rijgen, met de tanden
Elkaar het lijf stukscheuren - hoe mignon!
God, als ge zijt, sla met uw bliksemschichten
Ons, vunzig menschdom, van de wereld af,
Wil de aarde van den droeven last verlichten!
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Nu dit niet is verhoed, nu wij zóó faalden,
Nu treffe ook ons daarvoor bevrijdings straf, Wat kunnen menschen wanneer goden dwaalden?

Genezing.
Zijn er wel Christ'nen die den oorlog haten?
't Is alles strijd in hun imperium,
Denkt aan het odium theologicum
En aan 't beroemde meten met twee maten.
De priesters kozen meest den kant der heeren,
En lieten 't ‘volk’ maar kalm voor wat het was,
Een dienstbaar, suf, gedwee, gewillig ras,
Geschapen om te slaven en te ontberen.
Dat ras laat zich maar altoos ringelooren,
Naar 't front toe sleepen als kanonnenvoer.
En bei, zoowel fabrieksslaaf als de boer,
Ze zijn voor 't vuile werk als uitverkoren!
Wanneer zal 't fiere, vrije volk verrijzen
Op heel de wereld, al zijn keetnen moe,
Wanneer zal 't weigeren al het krijgsgedoe,
Zoodat de Krupps en Schneiders zullen ijzen?
Als ieder zweert zijn naaste niet te dooden,
Het hoog gebod niet slechts een letter laat,
Maar ook den geest gewillig ondergaat,
Dan is 't gedaan met één van al de nooden
Van onze armzaal'ge wereld, dàn zal 't wezen
Dat alle zwaarden worden omgesmeed
Tot sikkels, en de nijv're boer zich reedt
Om oorlogs zware wonden te genezen!
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Kerk en kroeg.
't Is buiten heerlijk warm, de vogels fluiten,
De boeren gaan in scharen naar de kerk,
Een enk'le spijbelaar blijft stiekum buiten,
Gelukkige! maar heeroom wreekt het werk.
En heeroom loeit van hel en duivel beide,
Rolt zinnen, zwanger van verdoemenis,
De vogels juub'len buiten toch zoo blijde,
't Is of het daar één groote feestdag is.
Maar heeroom dondert voort in de open monden,
Die koeiig angstig vangen zijn gekal:
‘De ketters worden naar de hel gezonden’, De vogels buiten razen luider schal.
De boeren worden beu, de monden zakken,
De gapende aandacht raakt een beetje zoek,
En heeroom merkt het, wil zijn biezen pakken,
Inwendig dankbaar, en hij sluit zijn boek.
Hij staakt het werk en spreekt een soort van zegen,
De kerk gaat uit, het is nog lekker vroeg,
En veel boerinnen ziet men op de wegen,
En vol met boeren zit nu elke kroeg.

Wedergeboorte.
Levende groenigheid tiert alom,
Sluit mij in als een wal,
Vogelenwildzang slaat alles stom,
Galmend van heuvel en dal,
Verre geluiden van stad en van stee
Murm'len slechts flauw tusschen door,
O hoe de zalige tijd hier verglee
Bij het geheiligde koor!
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't Koor van geheiligden zonnetijd,
Wederverrijzing van 't licht,
Als de herinn'ring herdenkend zich spreidt
Tot een verheven gezicht; Al de geluiden en kleuren van toen,
Geuren, gevoel van weleer,
Zijn weer herboren in 't nieuwe seizoen,
En aan de lente zij de eer!
EDWARD B. KOSTER.
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Levenslust.
II.
Als Jan er op uittrok met zijn twee honden, Leep en Vlug, het geweer op schouder
en een paar fretten in een zakje onder zijn jas, voelde hij zich den koning te rijk. Hij
keek op naar den hoogen hemel, die hij wild bewolkt, grauw of zonnig altijd even
mooi vond, naar de wijde ruimte om zich heen, en 't was of de heele wereld van hem
was. Rekenschap gaf hij zich niet van zijn gevoel, hij wist niet eens, dat men dat kon,
maar hij was één met de natuur, kameraad van de boomen en de wolken; tijd bestond
niet voor hem, want hij hoefde zich aan niets of aan niemand te storen. Dag en
nachtverdeeling hief hij op, want hij sliep, als hij slaap had, en at als hij honger had.
De vier of zes weken, die hij uitbleef, kwam hij niet uit de kleeren, maar daar had
hij ook al geen last van. Als regen hem doorweekte, voelde hij zich verfrischt, als
de zon hem stoofde, zweette hij zich gezond, en als de kou te vinnig werd, kroop hij
ergens in of onder. Hij sliep veel in droge greppels, en dan kropen de honden op
hem, en dekten hem lekker toe. Leep en Vlug waren groote bastaardjachthonden met
goudbruine zijig-vlossige vachten, verstandige lichtgeele oogen en lange slappe
ooren. Zij lagen altijd met hun snoeten op de borst van den baas, die zijn armen om
hen heen sloeg; nadat zij dan nog even in zalige verrukking naar Jan opgekeken
hadden, knipten hun oogen dicht, en sliep het drietal gerust. Dan zongen de vogels
Jan wakker, alles geurde om hem heen, en de hemel vertelde hem wat voor dag het
zou worden. Als het winter werd, of heel slecht weer was, zorgde hij er voor een
hooiberg te kunnen vinden, en hoefde niet bang te zijn, dat de boer hem en zijn
honden zou wegjagen, want hij stond op goeden voet met hen, en zij noodden hem
dikwijls binnen om mee te eten en in den stal te slapen, maar liever bleef hij buiten
en at gewoonlijk in de herbergen, nadat hij zijn vangst afgeleverd had bij de poeliers.
Als hij van huis ging, met zijn honden en geweer zichtbaar uitgerust om te stroopen,
had geen veldwachter of jachtopziener het recht hem iets te verbieden, zoolang hij
op den openbaren weg bleef, en zoodra hij verdwenen was in de bosschen, of dekking
kon zoeken op geaccidenteerd terrein, was hij niet gemakkelijk meer te vinden.
En dan begon hij zijn werk. Leep en Vlug spoorden met hun snuffelende snoeten
de konijnenholen voor hem op, hij spande voor de
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verschillende uitgangen zijn netten, joeg zijn fretten er in, en dan bonsden er al gauw
eenige verschrikte konijnen tegen de netten aan. Een flinke slag met den zijkant van
de hand achter hun ooren maakte ze morsdood, en dan had hij mooi zijn eerste
ongeschonden wild binnen. Hij ving wel eens zes en dertig konijnen op één dag,
meer kon hij er niet dragen. De kleinere stopte hij in de ruime binnen- en buitenzakken
van zijn jas, de fretten deed hij weer in het builtje, en een zware tros wild hing aan
een stok over zijn schouder. Had hij dan maar weer eerst den openbaren weg bereikt,
dan kon niemand hem meer rekenschap vragen, hoe hij aan zijn vrachtje kwam, en
stapte hij vrij en frank naar den eersten den besten poelier, waar hij altijd grif van
zijn vangst af kon komen.
Maar het wild schieten deed hij veel liever, dat was zijn lust en zijn leven. Als hij
een haas of konijn in de verte rustig overeind zag zitten, gaf de spanning, waarin hij
op z'n buik liggend, of neerhurkend naderbij moest sluipen om het zoo licht te
verschrikken dier onder schot te krijgen, hem een onbeschrijfelijk genot. Iedere
zenuw spande zich, en de opwinding, als zijn schot doel trof, maakte hem dronken.
Een mooie slag sloeg hij gewoonlijk in pikdonkere najaarsnachten. Dan hing hij
zijn carbietlantaarn brandend voor zijn borst, de hazen en konijnen kwamen op het
licht af, en hij had ze maar voor het schieten; zoo schoot hij er soms tien, twaalf
achter elkander, en hij hield dan alleen weer eens op om zich de jachtopzieners met
op den hals te halen.
Van Leep en Vlug placht Jan te zeggen: ‘ze hebbe menschenverstand.’ Als hij
zich achter een dikken boom of boschje verbergen moest, drongen zij zoo dicht
mogelijk tegen hem aan, hielden hun hijgende ademhaling in, en lieten geen blaadje
ritselen. Merkten zij, dat het mis ging en Jan ontdekt werd, dan draafden zij weg wat
zij draven konden, als begrepen zij bezwarend voor hun baas te zijn, of kans te loopen
doodgeschoten te worden. Niet al te ver weg wachtten zij dan op een gefluisterd
gefluit, niet harder dan een zucht, en waren dol van blijdschap dadelijk weer bij den
baas.
Het was verwonderlijk zooveel als Jan hield van wild weer. Onweer was hem
nooit te erg, al kwam het midden in den nacht. Als de ratelende slagen krakend door
hem heen dreunden, gaf hij een schreeuw van genot, het scheen hem soms toe, als
deed hij het zelf; en de flitsende bliksemstralen, die zigzaggend het donker scheurden
het trillend roodgouden licht, dat voortdurend alles phantastisch verlichtte, en den
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boomen een nieuw vreemd leven gaven. verzadigden hem nooit. Alleen een bijzonder
felle slagregen noopte hem dan ergens onder of in te kruipen. En als storm over de
velden bulderde, en de boomen deed zwiepen en kraken, liet hij zich meesleuren en
dragen door den wind, of kampte er tegenop, en wist niet wat hij heerlijker vond.
Ofschoon hij door zijn slimheid en vlugheid meestal wist te ontsnappen, had hij
toch heel veel ontmoetingen met den jachtopzieners, en liep dikwijls bekeuringen
en vonnissen op.
In een nacht, dat er een zwaar onweer woedde, zag hij zonder ze te hebben hooren
komen, bij een felle bliksemstraal in eens twee jachtopzieners tegenover zich staan.
Zij waren dichtbij, keken hem dreigend aan, en schenen bereid hem te pakken. Maar
meteen was het weer pikdonker. Jan maakte, terwijl er een ratelende slag dreunde,
van de paar seconden dat het zoo bleef, gebruik om op zij uit een paar stappen naar
voren te doen, en bijna vlak naast de mannen achter een dikken boom te gaan staan.
Daar kwam weer een verblindende bliksemstraal, die den weg tot ver in de verte en
iederen boom en struik fel verlichtte, maar tot hun onbeschrijfelijke verbazing zagen
de jachtopzieners niets meer van Jan. het scheen wel, dat de aarde hem opgeslokt
had.
- ‘Waar kan die duivelsche jongen gebleven zijn?’ riep de eene, en met een
verwoed: ‘we motte hem hebbe,’ holden zij beiden vooruit. En Jan holde met zijn
trouwe gezellen den anderen kant op, en kwam er dezen keer goed af.
Al ving en schoot Jan dus veel wild, en al beurde hij heel wat geld bij de poeliers,
de bekeuringen en al het zitten maakten, dat hij niets overhield voor zichzelf, en
ternauwernood genoeg had voor zijn moeder.
Van sparen kwam dus voorloopig nog niets. Maar hij maakte zich daarover niet
ongerust, en verloor nooit de illusie, dat die tijd komen zou.
Tegen April moest hij ophouden met stroopen; dan kwamen de blauwe vliegen,
en kon hij het wild niet lang genoeg goed houden. Ook hadden vele van de dieren
dan jongen bij zich, die kon hij dan toch niet gebruiken, en 't was ook jammer om
ze te schieten. Als het mooi lenteweer werd, begon hij dus zijn zomerwerk, hetgeen
bestond uit venten met bloemen en later met fruit. Voor dag en dauw reisde hij naar
de veilingen, en sloeg handig in; en als hij dan achter zijn mooigevulde bloemen- of
fruitkar liep, zou niemand in dien vriendelijken blonden jongen den woesten strooper
vermoeden. Gedurende den langen zomer het stroopen heelemaal laten was hem
onmogelijk.
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Soms ging hij er voor eenige dagen op uit en zette strikken om toch een paar beestjes
te vangen, al was het dan maar om vader en moeder en de kinderen te tracteeren, en
moeder Driek eens te laten smullen. Die nam dan wel met een wat zuur gezicht de
tractatie aan, maar at er toch lekker van mee.
De schermutselingen, die Jan met de politie had, waren ook wel eens van
humoristischen aard, want als hij den agenten een poets kon bakken, liet hij het stellig
niet.
Op een van zijn korte zomersche uitstapjes, deed hij een merkwaardige vangst.
Onder een dicht boschje, in een kuil op een bed van droge bladeren, vond hij twee
kleine witte hertjes. Het waren prachtige diertjes, maar zoo jong, dat zij nog niet in
staat waren, zelf voedsel te zoeken. Jan was opgetogen, en besloot dadelijk ze mee
te nemen. Hij wist wel niet, wat hij er mee zou kunnen doen, maar dat zou zich wel
vinden: misschien kon hij ze nog wel goed aan den man brengen.
Het werd al avond; als hij dadelijk op weg ging, en den heelen nacht doorliep, zou
hij voor dat het licht werd, zijn huis kunnen bereiken.
Hij hing dus fluks zijn gestrikte konijnen over zijn rug, nam voorzichtig de hertjes
in zijn armen, en zette er een goeden gang in. De dag begon juist te gloren, toen hij
veilig met zijn buit thuis aankwam.
Onder zijn bedstee in het achterhuis maakte hij, zonder dat een paar broertjes, die
er in lagen, er wakker van werden, een zacht nestje voor de mooie beestjes, zocht
een zuigflesch op en probeerde, of zij er aan wilden. De arme dieren waren zeker
uitgehongerd, zij hapten tenminste gretig toe, en zogen dat het een lust was. Zoo kon
Jan ze dus opfokken, en een liefhebber er voor zoeken. Hij verbood streng aan de
kinderen om iets van de hertjes te vertellen, maar zij schenen toch het geheim niet
te hebben kunnen bewaren, het werd tenminste al spoedig ruchtbaar in het dorp, dat
Jan hertjes van den prins had gevangen, en bij zich thuis verborgen hield. Het kwam
der politie natuurlijk ook ter oore, en deze verheugde er zich op, Jan weer eens te
pakken te krijgen. Zij hadden niet het recht huiszoeking bij hem te doen, er moest
dus een gelegenheid afgewacht worden om hem te vangen. Maar Jan die wel wist,
dat er op hem geloerd werd, maakte ook een plannetje, en beloofde zich eens een
vroolijken dag te bezorgen; wat tijd en moeite had hij daar wel voor over.
Met veel drukte vroeg hij ergens een groote afgedankte bakkerskar te leen, en
vertelde aan ieder, die het hooren wilde, dat hij den volgenden dag een aardig zaakje
in Bussum te doen had.
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Nu wist de politie genoeg, en moest maatregelen nemen, maar op den openbaren
weg konden zij Jan al evenmin dwingen te laten zien wat hij in zijn gesloten kar had.
Er werd dus aan de politie in Bussum getelephoneerd, dat men Jan op moest wachten,
hem volgen, en procesverbaal opmaken, als hij de beestjes afleverde.
Het was een heete dag, maar daar gaf Jan niet om; vol animo schoof hij zijn zware
kar over den weg, en had bij voorbaat pret.
Toen hij in Bussum aankwam, werd hij al bij den ingang van het dorp opgewacht
door de twee agenten Dekker en Schut. Zij kenden Jan goed, begroetten hem joviaal,
en liepen met hem op. Jan deed eerst, alsof hij daar niets bijzonders in zag maar toen
zij maar steeds bij hem bleven, stond hij plotseling stil en zei:
- ‘'t Lijkent wel, of lk op 'ebrocht wor! Wat mot dat toch? Jullie zijn beste kerels,
maar ik ben om je gezelschap verder nijt verlege.’
- ‘Dat kan wel zijn, baas,’ zei Schut, ‘maar je zult 't toch moeten dulden, want we
zijn bar nieuwsgierig, wat je in je kar hebt.’
- ‘Wat ik in me kar heb? Wat gaet dat jelui an? 't Is een vrachie voor een rijke heer
in de Spiegel, maar ik ga geen stap verder, voor dat jullie opkrast.’
- ‘Dan zal je lang moeten wachten,’ zei Schut, ‘want wij gaan toch niet heen. Ik
zou dus maar oprijen, want zoo schieten we niet op.’
- ‘Nou ik het de tijd,’ smaalde Jan, ‘dan zelle we is kijke wie 't 't langst uithoudt.’
Schut en Dekker keken elkaar eens aan. Het waren allebei zware mannen, die
warm in hun uniform zaten, en de zon begon al flink te branden. Daarbij begrepen
zij het niet slim te hebben overlegd en werden bang voor een berisping zij hadden
meeten probeeren Jan ongemerkt te volgen, hetgeen natuurlijk niet gelukt zou zijn,
daar Jan er op verdacht was, maar dat wisten zij niet. Zij besloten nu eens te probeeren,
wat er met gemoedelijkheid te bereiken viel, en Schut zei vriendelijk:
- ‘Kom Jan, laten we mekaar nou niet pesten. Ons is bevolen met je mee te gaan,
en te onderzoeken wat je in je kar hebt, en als dat 't daglicht kan velen, heb je er
ommers geen scha bij. Rij dus nou op, we zulle wat op zij gaan, dan kan niemand
denken, dat je opgebracht wordt.’
Jan scheen zich even goed te bedenken, en zei toen opgeruimd:
- ‘Nou goed dan, ik zal gaen, maar dan mot jullie de kar duwe, en zal ik
vooruitloope en den weg wijze. Ik wil er toch wat van hebbe,
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da 'k jullie zin doe, want 't is warm weertje, en 't was al een heele schuif van af Laren.’
De agenten keken op hun neus dat beviel hun heelemaal niet, en 't zou mal staan,
maar ze zaten nu in 't schuitje en wisten niet hoe anders met dien drommelschen
jongen klaar te komen.
- ‘Vooruit dan maar,’ zei Schut innerlijk woedend, maar zijn kwaadheid verbergend
om Jan niet weer dwars te maken, ‘maar maak dan nou voort, waar moeten we heen?’
- ‘Naar een rijke heer in de Spiegel,’ antwoordde Jan nu heel beleefd, ‘z'n naam
bin ik kwijt, maar ik weet hem te wonen, dat kan dus geen kwaad.’
En meteen liep hij fluitend vooruit met z'n handen in z'n zakken, alsof hij voor z'n
plezier een wandeling maakte. Ingehouden vloekend pakten Schut en Dekker de
zware kar beet, en gingen hem achterna.
Om de agenten te plagen liep Jan, zoolang zij in 't dorp waren, heel langzaam; de
kar ging, als de wielen niet flink tot rollen kwamen, veel zwaarder, en hij begreep
ook wel, dat de mannen zich woedend ergerden over de dwaze vertooning. Menigeen
bleef dan ook staan, en riep den agenten een plagerij toe. Maar toen Jan de Spiegel
bereikt had, begon hij hard te loopen, en hadden de mannen werk hem achterna te
komen.
Hij draafde een paar lange lanen tot het einde toe af, verdween plotseling om
hoeken en kwam eindelijk weer op het punt van uitgang terecht, terwijl hij er steeds
voor zorgde zoover vooruit te blijven, dat hij niet te beroepen was.
Dekker en Schut, die gewend waren met hun handen op hun rug te drentelen,
zooveel mogelijk ergens waar niets te doen was, raakten geheel buiten adem en
hijgden als postpaarden. Het zweet van hun roode vooroverhangende koppen lekte
op hun handen, maar zij moesten vooruit.
- ‘Die jongen weet den weg niet, of houdt ons voor den mal,’ steunde Schut.
- ‘De weg is in de Spiegel voor iemand, die er niet dikwijls komt, wel moeilijk te
vinden,’ zei Dekker om hun figuur zoolang mogelijk te redden.
Nu zagen zij Jan weer heel in de verte terugkomen om een hoek. Hij maakte een
hopeloos gebaar, alsof hij in 't geheel niet meer wist waarheen. Maar hij verdween
meteen weer, en toen de mannen den hoek bereikt hadden, stond hij weer even ver
weg zegevierend met zijn armen te zwaaien.
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Met vernieuwden moed joegen zij nu over den weg, de zaak zou nu wel gezond zijn.
Zoo ging het nog een poosje door en de agenten begonnen er over te denken de heele
karwei in de steek te laten, al moesten zij er een berisping voor oploopen. Maar
eindelijk bleef Jan staan, en kwam zelfs langzaam en neerslachtig naar hen toe.
- ‘Ik kan 't huis nijt vijnden, 't lijkend hier allemaal op mekaar en die heer mot
bepaald vandaag me vrachie hebbe. Ik weet geheel nijt wa 'k doen mot. Wist ik ze
naam maar. Weet jelui hem nijt? Hij is heel groot, maar nijt hèèl groot, en het geen
bril op, misschien wel as ie de kraant leest, dat kan ik nou nijt zegge, maar nijt as ie
loopt. en hij is nog nijt kaal. Dat weet ik zeker, want ik het hem eens zonder hoed
'ezien. Hij het geloof ik bruin haar, dat zoo'n beetje op grijs an zwiert. Weet jullie 't
nou nijt?’
Dat signalement liet veel aan duidelijkheid te wenschen over, en de agenten
geloofden nu toch, dat Jan hen voor den gek hield.
- ‘Weet je wat,’ zei Schut kwaad, ‘noü ga jij maar is mee naar 't bureau. Je houdt
ons voor de mal en zoo leeft men niet met de politie. De commissaris zal je wel klein
krijge.’
- ‘Nou man,’ antwoordde Jan heel gedwee, ‘ik wil nou wel graag mee, dan kan ik
een poossie ruste, voor ik weer op Laren an mot, want ik bin bek af, ik loop al heel
wat langer dan jullie.’
Hij nam heel gewillig de kar over, en sjokte mismoedig vooruit. De agenten
droogden hun koppen af en volgden voldaan: zij bereikten nu toch hun doel.
Op het politiebureau liet Jan zich verslagen op een stoel vallen, en maakte geen
tegenwerpingen, toen de commissaris hem beval de kar te openen. IJverig doorzocht
hij al z'n zakken naar de sleutel van het hangslot en keerde ze allemaal om, maar pas
toen de commissaris hem toesnauwde: ‘nou geen verdere verneukerij, anders maak
ik procesverbaal tegen je op wegens verzet,’ vond hij hem in eens, en sloot
onderworpen en verdrietig de kar open.
Toen het deksel omhoog ging, rekten zij allen hun hals om in de kar te kijken, en
bleven stom van verbazing.
In het midden van de groote kar zaten, verstijfd van angst tegen elkander
aangedrukt, twee heel kleine witte konijntjes, met verschrikte wijdopen ronde oogjes
en trillende neusjes.
- ‘Konijntjes!’ zei eindelijk de commissaris verontwaardigd, ‘wat mot dat? Heb
je anders niet?’
- ‘Wat mot ik anders hebbe!’ vroeg Jan verwonderd, ‘'t is erg
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genogt, da 'k ze nog het! Die heer za kwaad zijn en ik het geen cente gebeurd. En hij
most ze bepaald vedaag hebbe. Ze vrouw is vedaag jarig, en die was zoo graag na
een paar kleine witte knijntjes om mee te speule, en die most ik hem bezurge en nou
het ze niks en zal spoke, en ik het ook niks.’
Jan speelde iedere rol waar hij zich inwerkte zoo uitstekend, dat de mannen niet
wisten wat te gelooven. Maar ze dachten toch eigenlijk wel, dat Jan hen voor den
gek hield, en ergerden zich woedend, vooral Schut en Dekker, die zooveel moeite
voor niet hadden gedaan, en zich nu voor de commissaris geen lucht durfden te geven
door te vloeken. Om zich toch wat te verruimen vroeg Schut barsch, alsof hij hoopte
Jan toch nog op een euveldaad te kunnen betrappen:
- ‘Waar komen de kleine konijntjes vandaan?’
- ‘Nou barst me klomp!’ schaterde Jan, krom van het lachen, terwijl hij zich met
z'n handen op z'n knieen sloeg, ‘'t is of ik me kleine zussie hoor! Ik bin ook lang bar
onnoozel 'eweest, maar dat zoo'n groote kerel as jij nog nijt wreet, waar de kleine
knijntjes vandaan komme, da wist ik nijt dat bestond. Vraag 't maar is an je kameraad,
die kijkt nog al gochim, die zal het wel wete!’
En meteen klapte hij z'n kar weer toe en reed zonder permissie te vragen op. Men
liet hem maar gaan, met dien duvelschen jongen kwam men niet gauw klaar.
Toen Jan een eind weg was, keerde hij zich om, sloeg zich nog eens op de knieen
van pret, en schaterde het uit, want hij wist wel, dat de agenten hem nakeken.
Eenige dagen later deed Jan zijn hertjes voordeelig van de hand aan iemand in
Baarn, en bracht ze er op een nacht zelf heen.
***
Het volgende najaar en gedurende den winter ging het Jan niet fortuinlijk. Hij ving
wel veel wild, maar liep zooveel gevangenisstraf en bekeuringen op, dat hij niet eens
genoeg overhield voor zijn moeder. Van sparen dus heelemaal geen sprake, en van
trouwen evenmin
Maar gewacht hadden Gijbertje en Jan daarom niet.
Toen Gijbertje aan haar moeder vertelde, hoe het met haar stond, zei deze:
- ‘Kijnd, dacht je nou, d 'k niks gemerkt had? Dan hei je 't glad mis! Maar ik docht,
Gijp mo zelf maar wete, of ze 't an moeder vertelt of nijt. En nou bin ik lief da je 't
edean het, want we hebben altijd goed
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mit mekaar om'egaen. Ik zal er ook geen armoei om make, dat 't zoo mit je is, want
'n mins is maar 'n mins, en ik bin zelf ook jong 'eweest, en weet hoe de natuur kan
dwinge. En een jonge het geen verstand, de meid mot 't voor twee hebbe, en dat het
ze nijt altijd. Kwaad bin ik dus nijt, maar dat 't Jan is vijnd ik miserabel!’
- ‘Nou moeder,’ vleide Gijbertje, ‘ik bin lief da je nijt kwaad op me binne, maar
dan mot je 't ook nijt op Jan zijn, hij het nijt alleen schuld, ik even goed.’
- ‘Daarum bin ik op Jan ook nijt kwaad. Ik weet wel, dat 'n jonge maar deur gaet,
die zit nergens an vast, en het er de last nijt van. Maar wat mot dat nou? Ze moeder
het me verteld, dat ie nog honderd dage de kast in mot en zes en dertig bekeuringen
afbetale, d'r kan dus van trouwe vooreerst niks komme, en zoo is 't schaande voor
de minse.’
Maar Gijbertje zei geruststellend:
- ‘Nou moeder, Jan weet altijd goed raed, en dat weet ie nou ook. Hij het een
waarschuwing gekregen, dat ie overmarge gehaald wordt om z'n tijd af te zitte, en
nou wil ie marge na Amsterdam gaan, en an de officier van jestisie vraege of ie
veertien dage uitstel kan krijge om te trouwe, en eerlijk zegge waarumme.’
- ‘Christenziele! ik mot zegge jij bint gauw tevree! Je man de dag na de bruiloft
de kast in! En waar mot je dan van ete?’
- ‘Nou moeder, dan blijf ik eerst nog een poossie bij jou en ga uit werke, en teuge
dat Jan terugkomt, huur ik de kamer bij boer Bus. Hij het 'ezeid, da 'k de huur lan
late staen tot Jan er weer is, en dan verdient Jan wel weer, hij geeft nou toch ook an
ze moeder. Ik zou ook lief zijn, as Jan 't stroope liet, en wat aars dee. Misschien doet
ie 't wel, as ie eenmaal 'etrouwd is.’
De officier van justitie vond 't ook beter, dat Jan eerst trouwde, en gaf hem
permissie veertien dagen later te komen, maar dan ook zonder pardon den dag na de
bruiloft.
Het paartje werd dus tweemaal afgelezen in de kerk, teekende aan, en werd toen
ook man en vrouw voor de wereld.
Een bruiloft werd er niet gevierd; toch noodigde Driek het heele gezin van Door
en Manus ten eten. Als haringen in een tonnetje zaten de twee families in de kamer
bij Driek, maar de gestroopte konijnen, waarvoor Jan volop gezorgd had, smaakten
daarom niet minder goed, en de honden konden de kluiven met op. Driek had eenige
flesschen bramenwijn gemaakt, Dirk speelde op de harmonica, de kinderen
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waren uitgelaten, de bruigom vol grappen, en zoo was het toch een vroolijke dag.
Denzelfden avond nog ging Jan gelaten naar Amsterdam, en meldde zich aan. Hij
vond 't spijtig, dat hij nu zelf de reis moest betalen anders liet hij zich altijd halen,
en had tenminste vrij reizen.
***
Jan zat gewoonlijk in een tamelijk klein vertrek met drie andere gevangenen. Hij trof
niet dikwijls een collega aan; het waren meest landloopers, bedelaars, dronkelappen
en kleine dieven, van wie sommige maar enkele dagen, andere een of eenige weken
hechtenis hadden.
De landloopers zagen er, als zij kwamen, met hun half vergane kleeren van
onnoembare kleur, vol gaten en scheefopgeflanste lappen en hun uitgetrapte wrakken
van schoenen, waar de doorgeloopen voeten naakt instaken, dikwijls erbarmelijk uit.
Zij werden dan uit het magazijn van gebruikte kleeren, dat door goedgeefsche heeren
altijd ruim voorzien was, nieuw gekleed, wat hen gedurende een paar dagen, ook al
door het makkelijk verkregen goede voedsel, tevreden stemde; vooral in den winter
zou men voor sommige onder hen de gevangenisdeuren wagenwijd open kunnen
zetten, zonder gevaar ze te zien wegloopen. Maar de liefde voor de vrijheid en de
haat aan dwang is den mensch zoo sterk ingeschapen, dat deze stemming niet lang
aanhield, en aan het zakjes plakken, waartoe zij aangehouden werden, hadden allen
gruwelijk het land. Eerst bleven zij gewoonlijk zoolang mogelijk op hun harde bedden
liggen, en rustten zoo goed en zoo kwaad als het ging eens goed uit. Daarna begon
het hunkeren, dan zaten zij rechtop op hun stoelen en wachtten in spanning den tijd
af, dat zij weg mochten Dàn stak de een zijn vinger in de hoogte en zei. ‘nog drie
dagen,’ dàn de ander ‘nog één dag,’ of ‘nog vier uren.’
Voor Jan was het zitten altijd een harde dobber. Het verschil met zijn gewone
leven dag en nacht in de vrije natuur, was te groot. Maar dezen keer verdroeg hij het
nog veel slechter dan anders. De tijd van stroopen raakte gedaan, en hij moest er
voortdurend aan denken, hoe hij nu samen met Gijbertje in de kamer bij boer Bus
kon zitten, en iederen avond thuiskomen. Hun kind zou nu wel haast geboren worden,
en nu kon hij 't niet eens dadelijk zien, en hij was er zoo verschrikkelijk nieuwsgierig
naar. Als 't een jongen was, zou hij er dan een strooper van maken? Misschien toch
maar beter van niet, want dat verdomde zitten was beroerd! - en dan pakte hem zulk
een woede, dat hij met
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stijfdichtgeknepen vuisten op de tafel beukte, en op den grond stampte totdat zijn
voetzolen hem pijn deden. De anderen keken er hem niet verbaasd om aan, want de
meesten hadden zulke vlagen; wie in de gangen van de gevangenis liep, hoorde dat
gebeuk en gestamp af en toe in veel kamers en cellen. Er werd geen notitie van
genomen; alleen als er op de deuren gerameid werd, alsof de grendels zouden
springen, werd er een vermaning tot rust toegediend.
Als Jan uitgeraasd had, ging hij gewoonlijk met hartstocht aan het zakjes plakken,
en werd dan wat rustiger. Hij sneed weer op over zijn jachtavonturen, het
menschenverstand van Leep en Vlug, en het vele geld, dat hij voor het wild beurde.
Maar als de tijd van zijn invrijheidstelling naderde, werd hij weer ongedurig en kon
niet aan 't plakken blijven. Dan zat hij even als de anderen in spanning rechtop op
zijn stoel, stak van tijd tot tijd zijn vingers in de hoogte en zei:
- ‘Nog twee dagen! nog acht uur! nog twee uur!’
En eindelijk sloot zich de gevangenispoort achter hem, en stond hij, verbijsterd
door de weelde van licht en lucht op den Weteringschans.
Het was een prachtige dag in het begin van Mei. De lucht was dampig zacht blauw,
en het nog teere loof der boomen fluister-ruischte als een zucht van genot. Het
Vondelpark lag als een goedmoedig, fijn beschaafd bosch tusschen de duizenden
nieuwsgierig-kijkvensteroogen der huizenrijen.
Overweldigd stond Jan even stil, hij rekte zich uit, snoof gulzig de frissche lucht
op, en weerhield, om de opmerkzaamheid niet tot zich te trekken, met moeite een
schreeuw van verrukking. Gewoonlijk ging hij te voet naar Laren terug, maar daar
had hij nu geen geduld voor. Hij pakte direct een tram, en gebruikte de weinige
stuivers, die hij in de gevangenis verdiend had, om zoo gauw mogelijk thuis te komen.
Hij vond Gijbertje in de kamer bij boer Bus. Zij zat aan de tafel met het kindje op
schoot. Haar nog wat bleeke wangen kleurden van blijdschap, toen Jan binnenkwam.
Zij stond op en hief het kind in de hoogte, alsof zij 't hem aanbood.
- ‘'t Is een Dirk, na vader vernuumd,’ zei ze trotsch, ‘maar je mag er geen strooper
van maken, ik wil nijt dat ie in de kast komt.’
- ‘Nou,’ zei Jan, ‘bedaar maar, we zelle wel is kijke, dat het nog tijd!’ en handig
nam hij het kind van haar over, en keek er voldaan op neer.
Het was nu de tijd van venten met bloemen, en Jan ging met ijver aan den gang.
Hij was er op de veilingen overal het eerste bij, en sloeg
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voordeelig in. Met volle manden kwam hij thuis en vulde zijn kar met zorg, om de
juichende trompetnarcissen, de stemmige witte, de tulpen van allerlei schitterende
en fijne gebroken kleuren, de donzige donkere violenpollen zoo verlokkend mogelijk
te doen uitkomen. Met den verkoop ging het goed, en hij kwam 's avonds met een
mooie hand geld thuis. Een gedeelte moest weggelegd voor de bekeuringen, maar
zij kwamen rond, en konden zelfs een en ander aanschaffen.
Zoo verliep de zomer genoeglijk. Jan bleek als man en vader al even kompleet te
zijn als in zijn andere hoedanigheden.
Hij was altijd opgeruimd en vol grappen, en gek op zijn kind. Als hij bij de wieg
kwam, kraaide het van pret, en lachte met de groote donkergrijze oogen van Gijbertje.
Dan kon hij niet laten het op te nemen en op zijn armen te laten dansen, totdat
Gijbertje zei:
- ‘Leg hem nou neer Jan, want je schudt er temet al de melk weer uit.’
Gijbertje had altijd wel gedacht, dat het pleizirig zou zijn voor goed met Jan samen
te leven, maar zoo groot had zij zich haar geluk toch niet voorgesteld. Zij vond hem
in den dagelijkschen omgang nog aardiger dan ooit te voren, en alle dagen leek het
wel Zondag. Jan zocht 's morgens uit zijn voorraad altijd eerst wat bloemen voor
haar, en zette een mooi bouquetje in een groene melkkan op de tafel: het kale kamertje
fleurde er heelemaal van op. Daarna deed hij, voordat het tijd was om met zijn kar
uit te gaan, alles wat hij kon om zijn Gijp werk uit de hand te nemen: vulde de
waschkuip, als zij wasschen moest, droeg brandstof aan, dwijlde of veegde de vloer
en schilde de piepers.
Maar in één ding stelde hij haar te leur: hoe mooi zij ook praatte, van zijn
voornemen om weer te gaan stroopen, kon zij hem maar niet afbrengen. Hoe zij ook
smeekte en zeurde, boos werd hij nooit, maar bleef onverzettelijk. Hij wilde veel
geld verdienen om Gijbertje mooi in haar spulletjes te zetten, en te maken, dat zij
het goed had. Het eenige wat zij bereikte, was, dat hij eens zei:
- ‘Ik bin wel al wat veraanderd, want hoe gruwelijk veul schik ik ook vroeger in
mijn leve had, ik docht toch altijd als er gevaar was: - ik kan net zoo goed an de
eerste galg hange as an de leste, maar nou ik jou en kleine Dik het, wil ik veul liever
an de leste.’
En daar mee moest Gijbertje tevreden zijn, maar toen dacht ze: - ik win het toch
vast eens van hem. ***
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Zoo werd het September, en toon was Jan niet meer te houden. Hij beloofde de
jachtopzieners zooveel mogelijk uit den weg te gaan, en nooit lang achterelkander
weg te blijven. Dat was alles wat Gijbertje bereikte; en met leede oogen zag zij hem
op een mooien dag voor dag en dauw vertrekken, het geweer op schouder met de
dol van vreugde tegen hem opspringende Leep en Vlug aan zijn zijde.
De eerste maanden ging alles goed. Hij deed goede vangsten, bracht veel geld
mee, en liep geen groote bekeuringen, of gevangenisstraf op.
Maar toen kwam er in November een noodlottige nacht. Het was echt
stroopersweer, diepe duisternis lag over velden en bosschen, en loeiend joeg de storm
over de vlakte en beukte de zwiepende boomen.
Jan was binnen de omheining van een groot landgoed gekropen, waar hij op zulk
een nacht veilig een goede slag meende te kunnen slaan. Hij liet zijn karbietlantaarn
stralen, en kreeg al spoedig eenige hazen en konijnen onder schot. Maar tot zijn
schrik zag hij plotseling vlak bij een tweede lantaarn, en stonden er in eens twee
mannen voor hem. Dreigend zei de een.
- ‘Zoo ben jij het, die hier het wild steelt? Nu zal je ons niet meer ontkomen! Nu
ben je er an!’, en hij greep naar Jan's geweer.
- ‘Ik bin hier van nacht voor 't eerst,’ zei Jan, ‘bekeur me maar en laet me gaan,
ik zal nijt terugkomme.’
- ‘Dat kan je denken! We loeren allang op je, en nou zal het uit zijn, nou zal je de
kast in.’
Jan zag ineens, hoe hachelijk zijn toestand was: de mannen hadden hem stevig
beet, aan wegloopen was geen denken. De gevangenis doemde voor hem op, en een
razende woede deed zijn bloed zieden. Hij had tot nu toe altijd vermeden zich
daadwerkelijk te verzetten, omdat hij wel wist wat daar opzat, maar nu verloor hij
alle bezinning. Met een woesten ruk trachtte hij los te komen, hetgeen hem in zoover
gelukte, dat de arm, waarin hij zijn geweer had, vrijkwam. Bliksemsnel pakte hij het
stevig beet, en sloeg er met reuzenkracht mee om zich heen. Een schot ging af, dat
gelukkig niemand raakte, maar een van de mannen kreeg zulk een geweldigen slag
op zijn hoofd, dat hij als een blok neerviel. De andere, verschrikt door het schot,
keerde zich van Jan af om naar zijn kameraad te kijken, en van dat oogenblik maakte
Jan gebruik om zich uit de voeten te maken.
Eerst holde hij in 't pikdonker voort, totdat hij met een geweldigen smak tegen
een boom aanliep, gelukkig niet met zijn kop, dan had hij dood kunnen zijn, maar
met zijn schouder. Duizelend bleef hij staan,

Groot Nederland. Jaargang 16

581
het was alsof zijn arm van hem afviel. Maar hij moest voort, en raapte al zijn kracht
bij elkander. Zijn lantaarn was gelukkig niet gebroken, hij liet zijn karbietlicht
schijnen, en draafde weer verder. Al spoedig zag hij zijn honden. In vreesachtige
houding, met vervooruitgestrektc voorpooten en de snoeten er op, lagen zij plat op
hun buik op den grond en loerden uit angstige oogen. Toen zij den baas hoorden
komen, sprongen zij hem niet tegemoet, want nu zij geen bemoedigend prijzend
woordje te hooren kregen, begrepen zij dadelijk, dat er iets mis was. Zij wachtten
hem bijna onhoorbaar jankend af, en volgden hem druipstaartend met hangende
koppen.
Jan werd niet achtervolgd, en kwam tegen den morgen hijgend en uitgeput bij zijn
huis aan. Hij klopte op de deur met het teeken, dat Gijbertje van hem gewoon was,
en riep met gesmoorde stem:
- ‘Gijp, gauw! doe open, doe open!’
De honden krabden jankend tegen de deur, maar slopen na een streng: - ‘vort’ van
Jan, druipstaartend achter het huis, en kropen doodstil in hun hok.
Gijbertje lag nog te bed. Met een schrik werd zij wakker, vloog er uit, en liet Jan
binnen. Zonder hoed, met gescheurde kleeren, verwilderd en bleek stond hij voor
haar. Zoo had zij hem nog nooit gezien! En hij zei maar al niets en bleef haar met
vreemde, strakke oogen aankijken.
- ‘Jezus Maria! Jan, wat heb je? wat is er gebeurd?’
Toen zei hij half fluisterend, alsof de muren het niet mochten hooren, met schorre
stem.
- ‘Ik bin bange, dat ik een man dood het 'esleuge! en dan bin ik er an, dan hale ze
me, en kom ik nooit weerumme! Maar ik zal vluchte, ze hebbe me nog nijt!’
Gijbertje rilde van ontzetting, maar bleef toch bedaard.
- ‘Je kan nou nijt vluchte, 't is dag en iedereen ziet je. Dan mot je wachte tot van
nacht, en je zoolang verstoppe. Maar 't is verschrikkelijk, want ik kan nou nijt mee,
ik zou je in de weg zijn zooals ik nou bin. Wat motte we beginne?!’
Jan kreunde en liet zich in het bed vallen; hij moest even rusten en prakkezeere,
dadelijk zouden ze toch nog niet om hem komen.
- ‘Doe de grendel op de deur,’ zei hij nog even, en viel meteen in een zwaren slaap.
Hij had nog geen uur gelegen, toen er hard op de deur geklopt werd en een zware
stem riep.
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- ‘Is Jan Vlag thuis? Doe open, wij moeten hem hebben.’
Gijbertje schudde Jan wakker. Er werd weer geroepen, en Jan begreep wat het
was.
Met groote inspanning schokte hij overeind, stond waggelend op zijn beenen, rukte
de voetebank weg, het aardappelluik onder de bedstee open, en kroop in het gat,
terwijl hij fluisterde.
- ‘Leg kleine Dirk op mijn plaats voor je opendoet.’
Gijbertje zette de voetebank weer neer, griste het kind uit de wieg, en deed wat
Jan gezegd had. Maar hoop had zij niet. Toch gelukte het haar, schijnbaar kalm de
twee mannen binnen te laten, en zij trachtte gemaakt verontwaardigd te zeggen,
hetgeen haar slecht afging:
- ‘Wat maak jullie me toch an het schrikken. Jan is hier nijt, ik weet nijt waar die
is!’
- ‘Ze hebbe hem hier zien binnengaan, hij moet er zijn, verkoop dus geen praatjes,
dat zal voor Jan zelf ook het beste zijn.’
- ‘Hij is hier toch nijt, kijk maar,’ zei Gijbertje weer schuw en verlegen.
De agent keek eens rond in de kale kamer - neen, daar was geen gelegenheid zich
te verstoppen. Nu trad hij toe op de bedstee, waar kleine Dirk lag te spratelen. Het
was duidelijk te zien, dat het kind de deuk in het bed niet vulde. Meesmuilend stak
de agent zijn hand onder de dekens tot ver onder het kind, en voelde, dat het bed tot
onderaan toe warm was. Nu wist hij genoeg, en daar hij de inrichting der bedsteden
kende, schoof hij de voetenbank op zij, maakte het luik open, zag Jan en zer
- ‘Kom d'r nou maar uit, baas, en maak verder geen herrie.’
Knarsetandend van woede, kwam Jan voor den dag, en stotterde:
- ‘Ik weet niet wat jullie motte, ik het nergens mee te make!’
- ‘Als je dan nergens mee te maken hebt, begrijp ik niet, waarom je onder de
bedstee gaat liggen, inplaats van d'r in.’
Daar viel niet veel op te zeggen, en Jan hoorde 't ook ternauwernood, want het
brandde in hem, om te weten, of hij dien man doodgeslagen had, maar hij durfde
niets te vragen, want hij wist niet, hoeveel er nog met ontkennen te winnen zou zijn.
Hij besloot dus gewillig mee te gaan, en zei:
- ‘Gijp, geef me mijn pet.’
Hij keek Gijbertje niet aan, uit angst weer woedend te worden. Voor hij naar de
deur ging, liet hij met neergeslagen oogen even zijn blik door de kamer gaan, en zag
alleen de pooten van tafel en stoelen, het
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onderste gedeelte van het kastje, waarvoor hij zoo vlijtig gestroopt had, de haard,
waarbij hij altijd zoo heerlijk zijn pijpje zat te rooken, en de estrikken vloer, die hij
zoo dikwijls voor Gijbertje schrobde, en waarvan hij ieder kapot en verzakt steentje
kende. Wanneer zou hij dat alles terugzien? misschien wel nooit!
Wanhopig haastte hij zich naar de deur, en de agenten, denkend, dat hij nog wilde
ontvluchten, spoedden zich achter hem aan.
Jan werd in het raadhuis opgesloten, en reeds den volgenden dag door de politie
uit Amsterdam gehaald, met handboeien aan daarheen gebracht, en preventief
gevangen gezet. De zaak kwam gauw voor, en viel voor Jan nog al mee. De man,
dien hij op zijn kop geslagen had, was er met een gat in zijn hoofd afgekomen, en
de andere jachtopziener gaf toe, dat het schot bij ongeluk algegaan was.
Ook toonde Jan zulk een angst doodslag begaan te hebben, dat hem den wil daartoe
met ten laste kon worden gelegd.
Maar het feit van het letsel bleef bestaan, en het hevig verzet tegen de politie, en
zoo werd hij veroordeeld tot een jaar celstraf.
***
Het was een verschrikkelijk jaar voor Jan. Hij bleek slecht bestand tegen het eenzaam
opgesloten zijn in de kleine ruimte.
De cel was heel smal; tusschen het bed en het privaat aan den eenen kant, en tafel
en stoel aan den anderen, bleef er net een gangetje om heen en weer te loopen.
Sommige dagen draafde hij als een wild beest in zijn kooi op en neer, beukte met
zijn vuisten tegen de muren, totdat de pijn hem tot bezinning bracht, en raasde en
tierde zich schor.
Dan schreeuwde hij het uit: - hij wilde leven! leven! dit was geen leven! men
ontstal hem een jaar van zijn leven! Hij wilde kijken, zien, daar had hij z'n oogen
voor! Gijbertje, kleinen Dirk, de boomen, de lucht, de velden! Niet aldoor die
treiterige, stomme, onbewegelijke vuile muur! Hij wilde dwalen over de velden, met
zijn oogen naar de verre, verre verte, die altijd nog veel mooier leek, dan waar men
net was! En hier stuitte zijn blik, hij werd er gek van! Kon hij die muur maar
terugduwen! - en hij beukte er weer op, tot hij duizelig en uitgeput op z'n stoel zakte.
Andere dagen raakte hij aan het mijmeren, en zat met neergebogen hoofd urenlang
in dezelfde houding. Als de gevangene in dien toestand geraakt, begint hij soms te
kwijnen, en de bewaarder, die door een
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kijkgat in de deur alles kan zien wat hij doet, gaat dan maar eens naar binnen en
spreekt hem bemoedigend toe.
- ‘Kom jongen, zoo moet je niet doen. Schep toch wat moed, je tijd gaat wel om.
Ga nu eens flink aan 't werk, en let niet op den tijd, dan zal je veel beter zijn.’
Jan was nog al toegankelijk voor zulk een praatje, hij klaagde dan wel:
- ‘O, bewaarder, je moest eens wete, hoe ik prakkezeer! Ik word vast nog gek. 't
Is of er een wurm in me hoofd kruipt,’ maar hij werd toch weer wat levendiger, en
liet zich aan het werk zetten. Men had hem het breien op de breimachine geleerd, en
daar hij handig en vlug van begrip was, deed hij het gauw en goed, zoodat hij, als
hij eens goeden zin had, twintig sokken per dag klaar kreeg, en zoo nog wat verdiende!
's Morgens mochten de gevangenen een kwartier in de luchtcellen wandelen. Maar
dat was eerder een terging dan een verademing, want zij moesten op afstanden van
vijftien passen achter elkander loopen, zagen dus alleen de ruggen van hun
medegevangenen. En zij werden verteerd van verlangen die anderen te kennen en
met hen te praten.
Jan had het in dat opzicht nog eenzamer dan de echte boeven die spreken in de
cellen met elkander door op de verwarmingsbuizen te tikken. Dat wordt dan wel
gewoonlijk gemerkt en bestraft, maar de spanning om het telkens weer te probeeren
en te wachten op teekens geeft toch wat afleiding en bezigheid. Maar Jan wist van
die trucs niets af. Ook had hij een vreeselijke hekel aan de blauwe pet met de klep
van ijzerdraadgaas voor zijn oogen. Nu kon hij weer niet vrij en frank naar de lucht
kijken, waar hij zoo naar verlangde! Zoo was het een kwartier vol kwelling, en toch
ging het te gauw om, en was hij van het begin af bang voor het oogenblik, dat hij
weer naar zijn gehate cel moest, waar de muren zoo ondragelijk op hem aandrongen.
Het bijwonen van de mis Zondags gaf hem wat lucht. Op zijn strooptochten placht
hij niet naar de kerk te gaan, maar als hij thuis was, verzuimde hij het nooit. Het was
hem een voldoening een uurtje zijn vrome gezicht te zetten, en hij het zich gaarne
aan anderen zoo zien. Ook zorgde hij er altijd voor zijn klankrijke stem in de gebeden
en antwoorden even voor alle anderen te laten hooren, en bovenuit te doen komen.
In de gevangenis zat hij wel weer alleen in een hokje, en kon zich niet laten zien,
maar als hij zijn oogen dicht deed, verbeeldde hij zich soms even in zijn eigen kerk
in Laren te zijn.
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Aan de bezoeken van den pastoor in zijn cel had hij meer, dan was hij een en al
vroomheid en zachtheid, en de pastoor dacht telkens: - dat die brave jongen toch in
een cel is beland! Toen Jan vijf maanden gezeten had, werd zijn tweede kind geboren. Gijbertje had
het hard te verantwoorden om voor zichzelf en kleinen Dirk, en nu weer met haar
bevalling het allernoodigste te verdienen. Haar moeder kon niet veel helpen, en Door
met haar slechtbeheerd huishouden zat zelf altijd in het nauw. Maar zij verloor den
moed niet, en hoopte, dat Jan nu nooit meer zou stroopen, en dan zouden er betere
dagen komen.
Toen zij na haar bevalling weer op krachten was gekomen, besloot zij naar
Amsterdam te gaan, en Jan het nieuwe kindje te laten zien. Dat was een treurig
bezoek. Jan stood achter tralies, en zij, een eind er van af, ook achter tralies, een
bewaarder tusschen hen in. Gijbertje kreeg een schok, toen zij Jan zag. Die
gevangeniskleeren! en die geschoren kop! Wat was hij bleek! En hij keek niet eens
op, en had een verbeten trek om zijn mond. Hij leek zoo vreemd! Toch was het haar
Jan, en zij was even trotsch op hem als altijd, want zij wist, dat er toch geen aardiger,
vlugger, grappiger jongen bestond dan hij.
Als hij dat stroopen maar wilde laten, daar kwam alle narigheid van.
Zij bedwong met moeite haar tranen, maar het gelukte haar, terwijl haar groote
donkergrijze oogen vochtig glansden, vriendelijk glimlachend, opgeruimd te zeggen:
- ‘Kijk nou, Jan! hier is Doortje. Ze is naar je moeder vernuumd. 't Is toch zoo'n
mooi kijndje! Ze lijkent op jou, en het krullige haartjes, geelgoud, 't zwiert op rood
an!’
Maar Jan bleef met afgewend gezicht koppig naar den grond kijken. Toen vleide
zij weer:
- ‘Toe Jan? kijk nou, anders denk ik dat je kwaad binne, dat ik Dirk nijt mee
'ebrocht heb, en ik kon ze nijt allebei dragen, en z'n loopen is nog nijt veul. Waarumme
kijk je nou nijt? Mot ik zoo heengaan? Toe, je tijd is nou al haast half om, en dan
gaen we op vooruit an, dan gaet 't gauw. Ik kan me best redde, maar ik het niks geen
schik Dan mot je nooit meer weggaan, en dan zal je is zien, wat 'n goed leven dat
we hebbe.’
Het kindje maakte een geluidje net of het huilen ging.
Toen kon Jan geen weerstand meer bieden en hij keek op.
Daar zag hij zijn Gijp staan met het nieuwe kindje in haar armen. Zij hief het op
tot vlak voor haar tralies, en bood het hem weer aan,
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even als zij indertijd bij zijn thuiskomst met kleinen Dirk gedaan had. Toen had hij
het in zijn armen genomen, en het warme pakje gevoeld en vlak bij gezien.
Maar wat had hij er nu aan?
En dat was nu zijn eigen kindje, waarvan men hem afhield, of hij een wild beest
was! Een razende woede steeg in hem op. Hij schudde aan de tralies, trapte er tegen
aan en schreeuwde schor:
- ‘Ga weg! ga weg! ik wil je zoo niet zien! Ik bega een ongeluk as je niet dadelijk
heengaet, en kom nooit hier terug! As je 't doet, gaen ik dood, as je dat maar weten!’
Wat hij verder nog uitgilde was niet te verstaan, en toen liet hij zich plat op den
grond vallen.
Doodelijk verschrikt en trillend op haar beenen, drukte Gijbertje het kindje aan
haar borst, en ging gewillig mee met den bewaarder, die haar medelijdend bij haar
arm nam en naar buiten bracht.
Na dat bezoek mijmerde Jan weer verscheidene dagen, en de bewaarder had moeite
hem uit zijn apathie op te wekken.
Maar daarna had hij een besluit genomen: hij zou nooit meer stroopen!! Dat wilde
hij niet weer beleven, daar ging hij kapot van! En hij wilde leven! Dat rose kindje
in de wieg zien liggen, en spelen met kleinen Dirk - en met Gijbertje grappen!
Daarvoor gaf hij alle hazen en konijnen, al waren ze dan ook net zoo goed van hem,
want dat vond hij toch, en het zou hem zwaar vallen zijn deel met te nemen. Maar
de heeren trokken nu eenmaal aan het langste eind en dat zou wel zoo blijven. Toen Jan dat besluit genomen had, werd hij rustiger en ging vlijtig aan 't breien.
Zoo ging de tijd gauwer, en eindelijk! eindelijk was het jaar om!
Hij vond Gijbertje wat mager en bleek, maar den koning te rijk, dat hij er weer
was. Kleine Dirk kende hem niet meer, dat was een teleurstelling, maar dat zou gauw
genoeg bijkomen.
Hij zat weer aan zijn eigen tafel, met Gijbertje tegenover hem; een golf van
blijdschap deed zijn bloed jagen, en hij zei:
- ‘Gijp! nou he 'k genoeg van dat gedonder, nou za 'k nooit meer stroopen! As ik
dat nog es most beleve, ging ik kapot, en nou wil ik schik hebbe.’
De bleeke wangen van Gijbertje kleurden van plezier.
- ‘Nou jonge,’ zei ze blij, ‘je het schoon gelijk, je het genogt rondgedwaald, je
mot nou maar es bij huis blijven. Dan wenne de kijer
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ook goed an je, en ik hoef nijt altijd benauwderig te zijn voor wat er gebeuren zal.’
Het was December, dus in den vollen strooptijd. Maar Jan hield woord. Hij ging
vlijtig aan het manden maken, wat hij wel meer gedaan had voor zijn bloemen en
fruit. Hoe hij altijd aan het riet en de teenen kwam, moest men maar met vragen; wat
hij noodig had vond hij, dat net zoo goed van hem was, als van een ander, waar het
ook stond.
Zoo werkte hij voordeelig en verdiende nog al aardig.
Sommige dagen had hij hard te kampen, en het was maar goed, dat hij bij dat
laatste geval zijn geweer kwijt was geraakt, en Leep en Vlug niet meer had.
Dan was hij eenige dagen in zichzelf gekeerd en ongedurig, maar Gijbertje deed
alsof zij het niet merkte, en maakte het zoo piettig mogelijk. Zij verwachtte al gauw
weer een kindje, en Jan was er blij om. Hij zei vroolijk:
- ‘Zoo gaet 't goed, 't wordt al een heel complotje, dat is gezellig, we kenne 't nog
ver brenge, as we zoo voortgaan,’ en hij dacht er bij - zoolang as er kleine kijer zijn,
ga ik vast niet weg. Maar as ze groot binne! - dan ga ik weer stroope! en dan zal ik
wel oppasse niet in de kast te komme! - en as ik oud bin - as ik oud bin - dan gaen
ik weer schooie. WALLY MOES.
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Denken en beelden.
II.
De Kunst na den Kerkvrede.
Wij hebben gezien, dat langzamerhand uit de abstracte wijsheid zich concrete
feitelijkheden kristalliseerden. Wijsgeerige overwegingen zetten zich vast in stellige
dogma's, en gelijktijdig bleef het voor den kunstenaar niet bij symbolen, maar kreeg
zijn scheppen vorm in bepaalde voorstellingen, werden de door personen verbeelde
ideeën vereenzelvigd met het optreden van een bepaalde Jezus-figuur, van wie aan
de menigte het ikoon werd voorgehouden. Toen dit het resultaat van het beeldend
verlangen was geworden nam het godsdienstig denken het over en de georganiseerde
macht die dat denken beheerschte, maakte er gebruik van om het voorgestane dogma
te gereedelijker bij de menigte ingang te doen vinden. De Kerk beschouwde de
beelden van den kunstenaar als de leeringen voor de ongeletterden.
Van het Koninkrijk Gods dat de religieuse mensch in zich had gevoeld was hij
vervreemd, het ideaal was wederom buiten hem gesteld.
Ook de kunstenaar in dienst van de Kerk gaf niet meer wat hij als moment van
eigen wereld in zich omdroeg, maar wat hij als voorbeeldig gebeuren tegenover zich
dacht - de bewegelijkheid en veranderlijkheid van het subjectieve persoonlijke beeld
verdwijnt, - wat van hem gevraagd wordt en wat hij ook wil geven is de
welberedeneerde objectieve schoonheid van iets dat hij als een goddelijk verleden
boven het heden van zich zelf verheven weet. Zoo althans is de richting welke het
weldra overheerschend godsdienstig gemoed aanwijst.
Is daarmede gezegd, dat er voor den kunstenaar een terugval is te constateeren, of
moet er alleen maar van een ingetreden rust worden gesproken? Ik geloof, dat het
laatste juister is, want de ommekeer in het aanschouwen van de buitenwereld, welke
wij zich hebben zien voltrekken in het begin der Christelijke tijden, blijft zich laten
gelden; het voelen van de onderlinge gebondenheid der dingen zal op den duur den
toon geven aan de evolutie van het aesthetische leven. Het tactische waarnemen is
door het optische vervangen, zoowel in de Byzantijnsche wereld, waar overigens het
verstarringsproces tot het einde toe zijn gang zal gaan, als in de westersche wereld,
waarheen in de latere Middeleeuwen de ontwikkeling verlegd zal worden. Wanneer
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wij verschijnselen meenen waar te nemen die sterk doen denken aan hetgeen wij in
de vroege Oudheid zagen gebeuren, dan zijn dat uitzonderlijke gevallen van navolging
in oogenblikken van sluimerend leven En schijnen al de gedragingen van den
kunstenaar zich soms te herhalen naar hetgeen wat eeuwen terug zich ook voordeed,
zijn daden worden toch beheerscht door eene principieel verschillende houding,
zoodat de resultaten op een ander plan komen te staan.
Buitendien de subjectieve individualistische kunst zooals die met het optische
waarnemen geboren werd, houdt zich na den Kerkvrede naast de objectief decoratieve
nog lang staande, en daarmede gaf ook het nieuw ontwikkelde ruimte gevoel nog
niet aanstonds kamp ten behoeve van de aan het vlak gebonden verbeelding.
In het vorige hoofdstuk heb ik er op gewezen, dat tegenover het verlies aan zuiver
plastische schoonheid een winst aan psychische beteekenis was gekomen die zich
het duidelijkst in de uitdrukking van het portret liet gevoelen, maar die ook overigens
in schilderij en beeldhouwwerk merkbaar werd waar het ging om het innerlijk
bewogen leven der figuren en hun onderling samengaan werkelijk te maken.
Belangrijke monumenten uit de eerste drie eeuwen stelden ons in staat het proces te
bestudeeren. Het was niet te verwachten, dat over zijn vollen omvang voor het
kunstzinnig leven reeds na een zoo kortstondig bestaan, tegelijk met de dogmatische
verstarring van het religieuse leven, eene verstilling en eene leerstelligheid zou
intreden. Dat blijkt dan ook niet het geval te zijn. De beweging was daarvoor te jong
en te krachtig. Zoowel in Rome als in het roerige Alexandrie en in de bloeiende
oostersche centra van Syrie en Palestina moet een kunst hebben bestaan die wij
naturalistisch zouden noemen. Een voldoende aantal overgebleven kunstwerken
bewijzen, dat de interpretatie van nu vastgestelde gebeurtenissen en vastgestelde
typen in de gemoederen en in de ziening van den kunstenaar niettemin wisselend en
individueel is.
Eene serie van zoogenaamde arcade-sarkofagen, in Rome bewaard, waarvan de
bekende sarkofaag van Junius Bassus de fraaiste is en ons het voordeel van eene
zekere dateering biedt door het sterfjaar 359, sarkofagen waarvan sommige reeds
het definitieve Christus-type met baard vertoonen, spreken tot ons door een alles
beheerschend pogen de gemoedsbeweging, het geestelijk willen van de figuren in
volle waarde duidelijk te laten zien. Het gebarenspel is sterk geaccentueerd, niet
alleen in hetgeen het meest voor de hand ligt, door het gewone
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gesticuleeren der armen, maar ook door rompstand en houding der beenen. In de zes
aan zes aan weerszijden van den Christus gezeten apostelen weet de kunstenaar eene
variatie te brengen die onze aandacht gespannen houdt. Elk dier kleine figuren aan
het sarkofaagfront toont een eigen leven, eene individueele belangstelling in de
algemeene handeling. Daarvan getuigen ook de koppen aan welke de beeldhouwer
zonder onderscheid met liefde schijnt gewerkt te hebben. Ernstige gemoedelijkheid
bewijst dat nooit werktuigelijk naar een vast model werd gebeiteld. Wanneer in de
voorstelling van Adam en Eva de wetenschap van het naakt aan den dag moet komen,
dan is voorzeker de klassieke schoonheid ver te zoeken, maar er is gewerkt naar
eigen aanschouwing en een onmiskenbaar gevoel voor het warm-weeke van het
menschelijk lichaam wordt met verborgen. Antieke welgeproportionneerdheid is in
de vierde eeuw reeds niet meer een eisch en steeds wordt dat minder - er moet zelfs
veelal in dit opzicht een belangrijke achteruitgang geconstateerd worden, wanneer
men in de vijfde eeuw komt - maar wat blijft dat is het genot waarmede de kunstenaar
de afzonderlijke actie zijner figuren schept, of die in een gezamenlijk effect laat
opgaan. Ik denk aan twee monumenten te Venetie, aan de ciborium-zuilen in de S.
Marco en aan de reliefs, in het bijzonder het relief van den opgang der herders naar
Bethlehem, aan het noorder portaal van dezelfde kerk.
De ciborium-zuil heeft de kunstenaar verdeeld in horizontale banden en versierd
met arcaden; en aangezien de voorstellingen vaak om meerdere figuren vroegen,
bewegen deze zich vóór de architectuur, welke dan ook hier en daar naar den
achtergrond wordt gedrongen. De illusie van het vrije ruimtelijke wordt hierdoor
niet weinig in de hand gewerkt. Wellicht is de compositie, gelijk Wulff meent,
oorspronkelijk niet gedacht in verband met een geleding door arcaden, maar dan
moet de handigheid van den beeldhouwer die de moeilijkheden als spelende overwon
des te meer bewonderd worden.
In een zelfden stijl zijn de reliefs aan het noorder portaal behandeld. Ook deze
zullen vermoedelijk als buit uit het Oosten zijn meegevoerd en moeten als
Syrisch-Palestinensisch werk beschouwd worden. De gespannen uitdrukking der
gezichten van de naar verre turende herders, de drapeering der figuren, het gedoe
van de schapen met hun lammeren laten ons denken aan den geest waarin de
houtsculpture van de vijftiende eeuwsche Nederlandsche altaarstukken is behandeld.
Alleen bewijst eene veel beter begrepen anatomie de Hellenistische afkomst.
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Er was overigens in het vijfde eeuwsche Christelijk Hellenisme eene zelfde
ruim-menschelijke naturalistische stemming als in het zich tegen kerkelijk dogmatisme
verzettende renaissance-gevoel.
Naast de monumenten in Venetie zijn ook de houten paneelen van de deuren der
S. Ambrogio te Milaan en van de S. Sabina te Rome producten van dezelfde
Syrisch-Palestinensische kultuur; hoewel door met zeer vaardige hand gemaakt
bewijzen zij toch al weer een overtuigd naturalistisch streven.
Laat mij, om het beeld van deze belangrijke richting vollediger te maken, herinneren
aan de vele kleinere monumenten van de kunstnijverheid welke nog in onze musea
bewaard worden, stukken waarvan de herkomst niet altijd vast staat, maar die alle
een uitgesproken Hellenistisch-orientaalsch karakter hebben waarin nu eens klassieke
beschaving is blijven doorklinken, dan weder een naief verlangen naar het beelden
van vrije beweging en eene behoefte aan ruimtelijk denken aan den dag treden. Het
laatste is kennelijk het geval in een houtsnijwerk in het Berlijnsche museum, een
fragment voorstellende de ontzetting van een vesting, waar getracht is de opeen
gehoopte kleine figuren toch nog op verschillende wijkende plans te houden. De
versiering van den porphyren zoogenaamden Helena-sarkofaag in het Vatikaan
vertoont, zooals Strzygowsky heeft aangewezen, zelfde aesthetische bedoelingen.
In klassicistischen stijl is het mooie ivoor van de verzameling Trivulzio te Milaan
gebeeldhouwd, voorstellende de Vrouwen bij het Heilige Graf, waar een zoo
aantrekkelijk gebruik van architecturale motieven op den achtergrond is gemaakt.
De ivoren platen aan den beroemden bisschoppelijken zetel te Ravenna laten eene
mengeling zien van een rust-zoekend klassiek rhythme en een ietwat vaag modern
verlangen naar vrije natuurvertolking. Bedenken wij, dat de ivoren van Ravenna met
vroeger dan uit het midden der zesde eeuw kunnen dateeren, dan begrijpen wij dat
tegenover de dogmatisch-decoratieve richting de Hellenistisch naturalistische zich
krachtig verdedigd heeft. Dat verschijnsel duurt voort. Inderdaad, de beide perioden
waarin de Byzantijnsche wereld in geestelijke beroering komt, de tijd van de
ikonoklasten en de tweede bloeitijd, gedurende de tiende, elfde en twaalfde eeuw,
onder de Macedonische keizers en onder de Comnenen, produceeren in de industrieele
kunst en voornamelijk ook in de miniaturen altijd weer het zelfde. De ivoorsnijders
zoeken dan soms uitbundigheid in be-
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weging, de besten willen altijd persoonlijk leven in de gelaatsuitdrukking, ook van
de kleinste figuurtjes. Getuigen eenige ivoren kistjes, waarvan die in de musea van
S. Kensington en van Cluny wel de bekendste zijn, en verschillende diptyken en
triptyken als de diptyk met de figuren van Keizer Romanos en Keizerin Eudokia,
gekroond door den Christus, gedagteekend tusschen 1068 en 1071, en het triptyk
van Harbaville, in het Louvre. De draperieen zijn daar eenvoudig en elegant, toch
met te weinig souplesse eerder gegraveerd dan gesculpteerd; maar op het bewegelijk
psychische in de koppen is de volle nadruk gelegd. Tintelend van beweging en leven,
waaraan zelfs het evenwichtige der compositie eenigszins ten offer is gevallen, zijn
twee kleine ivoren reliefs, te Berlijn, een Intocht binnen Jeruzalem en eene
Voetwassching, welke zeker niet ouder dan de tiende eeuw zijn.
Ook de goudsmid blijft bij den ivoorsnijder dikwijls niet achter en van zijn werk
kon een kracht en bekoorlijkheid uitgaan waarvoor de ontwakende Fransche en
Duitsche kunstenaar met ongevoelig zou blijven. De schatkamer van S. Marco bewaart
een zilveren gedreven koffertje, versierd met de figuren van den Christus te midden
van martelaren en in het Louvre zien wij een gedreven zilveren plaat met de
voorstelling van de Vrouwen bij het Graf; beide voorwerpen zijn voorzeker minder
breed van stijl dan de beste ivoorwerken, niet te min bewonderen wij de vrijheid en
toch evenwichtigheid van de compositie en het gemak van de gebaren welke van
actueele smaak en van solide traditie tevens het bewijs leveren. Toch was toen de
mode welke in het goud- en zilversmidsvak allengs de overhand kreeg volstrekt
vijandig aan elk naturalisme. Uit het verre Oosten, uit Mesopotamie en Perzië, was
namelijk eene techniek gekomen, het emailleeren op metaal, welke in Byzantium
opgang had gemaakt omdat zij volkomen paste in een krachtigen zin voor het
decoratieve die zelfs geneigd was met de consequenties van het optische waarnemen
geen rekening meer te houden. De emailverven, in breede effen vlekken, zonder
schaduwen op de teekening in het metaal aangebracht, teekening hetzij van
menschelijke figuren hetzij van ornament, krijgen geheel dezelfde beteekenis als de
polychromie van de vroeg-klassieke gebeeldhouwde reliefs welke op ons den indruk
maken als naar tactische waarneming ontstaan te zijn. Nu heeft Riegl er op gewezen
hoe ook de laat Romeinsche kunstnijverheid getuigde van een optisch waarnemen,
omdat men de partijen van den achtergrond gelijkwaardig aan die van het eigenlijke
ornament liet werken, evenals de beeldhouwer het deed in zijn
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reliefs. De aandacht van den toeschouwer kwam hierdoor in voortdurende speling,
nu eens getrokken door het ornament dan weer door den achtergrond. Er ontstond
eene spanning welke niet zonder zekere aantrekkelijkheid kon zijn en welke in elk
geval de éénheid van het effect, de saamhoorigheid van ornament en achtergrond
verhoogt. Hoe precies de opvatting van den Byzantijnschen emailleur geweest is in
den eersten bloeitijd, gedurende de zesde eeuw, kunnen wij naar het eenige voorbeeld
dat tot ons is gekomen, het kruis in de schatkamer der Sancta Sanctorium, te Rome,
kwalijk beoordeelen, dit is echter zeker, dat daar de geemailleerde menschelijke
figuren volkomen zelfstandig tegen den achtergrond uitkomen. Dit is ook het geval
met alles wat uit de latere eeuwen aan emailwerken is overgebleven, zoowel met het
zuivere ornament als met het figurale Men zoude alleen kunnen zeggen, dat de uit
den aard der zaak meest kleine, gemakkelijk overzichtelijke vlakken van de met
email behandelde, betrekkelijk kleine voorwerpen veelal zóó druk versierd zijn, dat
bij slot van rekening toch op een harmonisch picturaal effect gerekend is en dat
hiermede dan ook de individueele waarde van de figuren verdwijnt. Met dat al kan
men, naar ik meen, de liefde voor het emailwerk niet anders beschouwen dan als
eene eenzijdige neiging tot het decoratieve, waarin bewondering was ontstaan voor
een kunst die thuis hoorde in een veel ouder complex van aesthetische productie. De
charme welke van die kunst uitgaat is die van gestelde rust Waar die charme vermocht
in te werken, zooals zij het deed in de Byzantijnsche aesthetiek en, zij het dan ook
als uiterste consequentie, de neiging van den sierkunstenaar aangaf, daar kon men
bevroeden, dat voor relief-werking, ja voor de beeldhouwkunst in het algemeen
allengs weinig zin meer zou wakker blijven.
In de voorgaande bladzijden hebben wij het verweer van het naturalisme in de
plastiek bestudeerd en wij zagen toen, dat terwijl het optische waarnemen bleef
triumpheeren, zeer belangwekkende plastische resultaten waren verkregen in hoog
en in laag relief. Niets gaf ons aanleiding te meenen, dat ook voor het scheppen van
het vrijstaande beeld de optische waarneming eenig beletsel zou zijn. In de
Byzantijnsche kunst schijnt het echter nooit tot een waarlijk bevredigende uiting in
dit opzicht gekomen te zijn. Het standbeeld te Barletta, dat ik reeds besprak in het
voorgaande hoofdstuk bij het overzicht van het portret, interesseert ons wegens het
psychische in de gelaatsuitdrukking maar levert toch tevens het afdoend bewijs, dat
het
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gevoel voor de vrijstaande plastiek sterk aan het afnemen was. Wat de beeldhouwer
vermocht in den eersten bloeitijd, tijdens en om de regeering van Justinianus, zouden
wij moeten beoordeelen naar de standbeelden welke Constantinopel sierden; deze
zijn echter verdwenen, uit de latere eeuwen is evenmin iets over gebleven wat ons
in dit opzicht licht verschaft. Zeker is het, dat het reliefwerk dan niet tot hooge
verwachtingen stemt. Laten wij thans nagaan hoe met het stijgen van den zin voor
het decoratieve de zin voor het naturalisme afneemt.
Het valt niet te ontkennen, dat reeds in de weinige reliefs aan den Constantinusboog
die nog uit den tijd van den grooten keizer dagteekenen, in vergelijking met de reliefs
aan den Trajanus-zuil een zekere matheid van handeling is te constateeren, zooals,
strikt genomen, ook de laatste reeds met minder overtuiging schijnen te zijn
gecomposeerd dan die van den Titus-boog. Het werk is meer cerebraal dan waarlijk
gevoeld. En komen wij van den Constantinus-boog te staan voor het voetstuk van
den obelisk te Constantinopel, onder de regeering van Theodosius opgericht (einde
4e eeuw), dan vinden wij nog wel de zelfde bemoeiingen ten opzichte van het beelden
van ruimte maar reeds eene onhandigheid in het aanwenden van de middelen. De
figuren, afzonderlijk genomen zijn ontegenzeggelijk beter dan op het monument van
Constantijn den Groote, maar het onderling verband waarin zij zouden moeten
gebracht zijn, als staande in één zelfde ruimte, is verwaarloosd en dit gebrek kon
niet goedgemaakt worden door eene symetrie met afwisselende inachtneming van
frontaliteit en zuiver zijaanzicht. De kunstenaar geeft zich klaarblijkelijk niet meer
over aan de invloeden van het vrije leven, maar berekent reeds de effecten van
decoratieven aard; onbewust wordt hij geslingerd tusschen het verlangen tot het
beelden van ruimte zooals zijn voorgangers dat deden en tusschen het verlangen de
vlakken welke het te decoreeren monument bepalen als zoodanig te eerbiedigen.
Voor zoover wij kunnen oordeelen naar een teekening in de verzameling Gaignières
(Prentenkabinet, Parijs) was de triumphzuil van Arkadius, opgericht tusschen 403
en 421 in een zelfden geest ontworpen. Laat ons verder zien.
Eene serie sarkofagen, voor het meerendeel te Ravenna en van
Oostersch-Byzantijnsche afkomst, laten wel nog iets van de Syrische opvatting, van
het Syrische naturalisme bemerken - ook de koppen der figuren missen zeker niet
het psychische in de uitdrukking - maar
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het algemeen aspect heeft een uitgesproken nieuw karakter dat men, wanneer het
zich ontwikkeld heeft, als het eigenlijk Byzantijnsche zal aanmerken. De composities
toch vertoonen eene vroeger nooit gevonden ijlheid, de voorstellingen worden door
zeer weinig personen gegeven die zich wijd uit elkaar schijnen te bewegen voor de
wanden der sarkofagen, evenals de oude Grieksche figuren het deden voor de vlakke
muren der tempels. Dat de kunstenaar echter op een geheel ander standpunt stond
als de Griek bewijzen de wolken welke somtijds op den achtergrond voorkomen. De
beeldhouwer heeft wel degelijk bedoeld zijn figuren in de vrije ruimte te zetten, maar
hij heeft zich blijkbaar geen rekenschap meer gegeven van de problemen welke zijn
verlangen meebracht, laat staan, dat hij getracht heeft er eene behoorlijke oplossing
voor te vinden. Zijn intelligentie was in dit opzicht volkomen slapende. Wij zullen
het zelfde verschijnsel constateeren wanneer wij de wandversieringen in mozaik en
inschildering bezien. Laten wij er ons rekenschap van geven, dat alles hier wijst op
een keerpunt van het aesthethische leven, dat de kunstenaar geleidelijk zijn
naturalistischen kijk op de buitenwereld verliest en dat zijn wenschen gericht worden,
niet meer op uitingen die om zich zelf genoten moeten worden, maar op het versieren
van bouwwerken of meubelen waardoor hij zijn kunst dienstbaar maakt aan iets
anders. Meteen is er dan geen aanleiding tot het scheppen van vrij staande
beeldhouwwerken en worden, wanneer het driedimensionale vervallen is, nog minder
eischen gesteld aan de plastische waarde van het kunstwerk. De vele voorbeelden
van zuiver ornamentale versiering welke wij, laat mij zeggen reeds uit de vijfde eeuw
over hebben, zijn in zeer laag relief behandeld, eerder geciseleerd dan gemodeleerd
en bewijzen, dat het optische waarnemen, in uiterste consequentie, aan heel de
beeldhouwkunst eigenlijk alle reden van bestaan ontneemt. Dat in de eerste plaats
de menschelijke figuur weinig meer voorkomt, zal nu begrepen worden. In laag relief
kan deze alleen dan behoorlijk voortbestaan wanneer het organische er van ten volle
wordt gevoeld, en daartoe moet de kunst niet ophouden haar als zelfstandige eenheid
te bestudeeren en te kennen. Zelden vinden wij dan ook menschelijke relief-beelden.
In stuc uitgevoerd werden nog, in de achtste eeuw, de figuren aan de kerk van Santa
Maria della Valle, te Cividale in Frioul; het schijnen eenvoudig vergroote reproducties
naar werken in metaal; zij doen denken aan de in koper gedreven voorstellingen
welke de geëmailleerde reliekschrijnen naar Byzantijnsche voorbeelden
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versieren en die nog veelvuldig ook in West-Europeesche kerken te vinden zijn De
draperieen, waarin vrij vel alleenlijk het belang dier beelden is gelegen, werken door
middelen van volkomen optischen, men kan haast zeggen graphischen aard. De
gewaden vallen in groote eenvoudige plooien die door scherpe, opstaande,
schaduw-pakkende kammen en diepe groeven worden geteekend. Nergens worden
de vormen van een geplooide stof aftastend gevolgd, alles is op eene illusie van de
realiteit berekend. Composities echter, welke als wij nog in de zesde eeuw aantroffen
aan het Noorderportaal en aan het Ciborium van de San Marco, te Venetie, schijnen
met meer gemaakt te zijn. Van een eenheids-effect door eene veelheid van
verschijning is geen sprake meer. En toch was oorspronkelijk het optische waarnemen
juist hierop gericht.
Ikoon-reliefs als dat van den Christus tusschen Maria en Johannes aan de San
Marco, uit de elfde eeuw, als dat van Maria als orante in de Sta Maria in Porto, te
Ravenna (elfde eeuw), als de beide ikonen in marmer van de zittende Maria met het
Kind en van den H. Demetrius wellicht uit de 12e eeuw, typeeren de opvatting in de
Byzantijnsche kunst van de menschelijke figuur wanneer die nog een enkele maal
door den beeldhouwer tot uiting wordt gebracht. Voor ons hebben zij het groote
belang dat juist deze en dergelijke sculpturen het zijn die West-Europa leert kennen,
wanneer het verlangen naar plastisch beelden eindelijk is wakker geworden, dat
dergelijke werken mede het sluimerend talent moeten wekken. Producten van optische
waarneming, geven zij toch heel weinig te leeren van hetgeen in de beste gevallen
met dat waarnemen gepaard ging, namelijk het besef van de saamhoorigheid van
alle dingen, het eenheidsbesef. Dat zal de West-Europeesche kunstenaar zich zelf
dus weer moeizaam hebben eigen te maken.
Zoo bleek dan de werkzaamheid van den beeldhouwer, in de gebruikskunst en in
de vrije kunst, danig verschrompeld te zijn. Het élan, dat met het religieuse denken
nieuwe scheppingen had gebracht, was ten leste verloopen, nauwelijks meer voelbaar
in werken die aan de versiering van het gebouw dienstbaar waren gemaakt. Toch
was de beweging van de Byzantijnsche beschaving levendig genoeg. De strijd tusschen
ikonoklasten en ikonodulen, die tot in de negende eeuw duurde, beteekende het
verweer van het religieuse tegen het dogmatische en wanneer het dogma het dan
wint, vraagt zijn nieuwe triumf eene krachtige handhaving die zich ook wil uiten in
het aesthetische. Alleen de wijze van uiting is eene andere geworden.
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De beeldhouwer krijgt, als vanzelf, geen reden van bestaan meer, de metaalbewerker
wordt van drijver emailleur en naast deze komt voor het eerst de wever tot zijn volle
ontwikkeling. Kleureffecten wil de Byzantijnsche kunst, kleureffecten die stellig en
onmiddellijk spreken, ook tot de naieve en ongeschoolde mentaliteit. In illustratie
van geschrift nog met zelfstandigheid, zoodat het antieke naturalisme zich daarin het
langst blijft handhaven. In schildering met de bedoeling de kunst te dienen die bij
uitnemendheid zal opbloeien, omdat zij uit haar aard zich richt naar de eischen eener
andere geesteskategorie, de bouwkunst.
Het evenwicht tusschen het religieuse en het aesthetische dat wij in den uitgang
van de antieke wereld hebben bewonderd, word in de Byzantijnsche wereld, na den
kerkvrede, verbroken in het voordeel van het godsdienstig-dogmatische. Het
aesthetische schikt zich en wordt dan actief in de bouwkunst, waaromheen zich nu
óok de beeldende kunsten groepeeren. De beeldhouwkunst, zooals wij dat reeds
gezien hebben; de schilderkunst in den nieuwen, schitterenden vorm van een
decoratieve kunst.
In de schilderkunst als aesthetisch verschijnsel zal men dan aanvankelijk, evenals
in de beeldhouwkunst eene neêrdalende beweging vaststellen in dien zin, dat de
houding van kunstenaar tot buitenwereld hoe langer zoo onverschilliger wordt. Dit
geldt ten opzichte van de geschrift-illustratie zoowel als ten opzichte van de
monumentale versiering. Maar daartegenover begint zich te ontwikkelen een sterk
gevoel van den schilder, eigen kunst in dienst te moeten stellen van een ander willen
hem door zijn omgeving opgelegd, een willen dat tevens factor van eigen wezen is,
namelijk de drang tot het God-dienende. Het godsdienstige gevoel had rust gevonden
in stelligheid van beelden, welke zich als vaste teekenen, welhaast als hieroglyphen
hadden verzakelijkt. Het symbool dat eerst naar persoonlijk inzicht een vorm had
gekregen, welke zich binnen ruime grenzen kon wijzigen, werd een gepast, naar
vaste regelen gecomponeerd ornament, ten behoeve van de meer dan ooit
noodzakelijke uiting van den bouwmeester, nu heel de gemeenschap verlangt in
grooten getale gezamenlijk zich voor haren God te verootmoedigen. De godsdienstige
gemeenschapsdaad die het individueele religieuse denken heeft vervangen zet zich
om, in het aesthetische, tot de daad van den bouwmeester die dan ook in de kategorie
de leiding neemt. Het is zijn wetenschappelijke zin die van nu af haar vlucht neemt
en eeuwenlang zal het
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kunstzinnig denken in het teeken staan van de architectuur. Eerst wanneer de
bouwmeester alle consequenties van zijn toen aangevangen streven heeft uitgeput,
hernemen ook de beeldhouwer en de schilder hun vrijheid.
Wanneer wij de Byzantijnsche geschrift-illustraties als maatstaf nemen ter
beoordeeling van de aesthetiek, dan moeten wij bedenken, dat de exemplaren welke
tot ons zijn gekomen in de meeste gevallen copyen zijn van dikwijls eeuwen oudere
origineelen; zij hebben voor ons dus slechts waarde als getuigen van hetgeen in een
bepaalden tijd nog als behagelijk aanvaard werd, een oorspronkelijk
scheppingsvermogen wordt er niet in geopenbaard. Dit in aanmerking genomen
zullen wij bevinden, dat in den vollen bloeitijd, onder Justinianus, het laat antieke
illusionisme nog overwegend de stemming van den teekenaar is. Voorzeker zal hij
verre blijven van de wonderlijk schoone resultaten der laat Pompeiaansche kunst,
maar zijn techniek zegt ons toch heel duidelijk hoe hij de dingen in de natuur ziet.
En die kijk zal wel de algemeen geldige geweest zijn. Want, met nuancen, vindt men
eenzelfden stijl èn in Alexandrie èn in de Klein-Aziatische beschavingscentra, hoe
ongelijk van kunstvaardige beteekenis de verschillende producten ook zijn mogen.
De versiering van de reeds genoemde Josua-rol, het Weensche exemplaar van het
Dioskurides-handschrift, vele der miniaturen van de Christelijke topographie van
Kosmos Indikopleustes en van het Rabula evangelie te Florence zijn alle doortrokken
althans van eenzelfden geest.
Willen wij ons recht duidelijk maken hoe ver de illusionistische techniek van de
teekenaars dier handschriften gaat, wat zij eigenlijk beteekent, dan herinneren wij
ons eens hoe een latere illustratie, bijvoorbeeld van een negende-eeuwschen kodex
er uitziet. Nemen wij die van den Vaticaanschen Kosmas kodex of van den Parijschen
kodex met de homilieen van Gregorius, waar toch het Hellenistische landschappelijke
blijkbaar nog gezocht wordt, dan zien wij de vormen der koppen zoowel als die der
draperieen niet gemodeleerd door geestig opgetipte penseeltreekjes die de realiteit
sterk sugereeren, maar dan wordt van ons gevraagd een samenspel van duidelijk
gemarkeerde lijnen in onze verbeelding aan te passen aan wat wij als realiteit meenen
te kennen Niet meer de onmiddellijke sensatie welke de natuur den kunstenaar bezorgt
wordt ons medegedeeld, maar een resultaat door een reeks van waarnemingen en
overwegingen ten slotte als eene conventie geboden. In eenzelfde handschrift zullen
nog wel
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illusionistische naast conventioneel lineaire illustraties voorkomen, waardoor wij
dan de veranderende geestesstemming bij den teekenaar kunnen bestudeeren, maar
wij gevoelen toch langzaam en zeker de techniek gewonnen worden voor de laatste
zienswijze Met den miniaturist gebeurt hetzelfde als met den ivoorsnijder, zijn hand
zoekt naar vaste lijnen en naar vaste vormen om zijn voorstellingen in beeld te
brengen. En wanneer, ook na de nederlaag der ikonoklasten, de smaak voor de antieke
profane schildering blijft voortduren, dan worden die voorbeelden gekozen waarin
het volledig uitgesprokene der vormen aan den dag komt en niet het illusionistische
dat wij te Pompei daarnaast bewonderden; ik zou zeggen, dat het lineaire zelfs
geaccentueerd werd door den Byzantijn. Getuigen de groote psalm-illustraties, over
de volle pagina, van het Parijsche bijbel-handschrift uit de tiende eeuw.
Duidelijk de dingen als afzonderlijkheden te laten zien, meer dan het componeeren
van een geheel, daarheen gaat de ambitie van den kunstenaar, een verlangen dat zich
in den laatsten opbloei van het rijk, onder de Paleologen, zal bepalen tot de uitdrukking
der gezichten, tot het maken van ware portretkoppen die dan in de hoogst
onbeduidende omgeving der koud-zakelijk uitgewerkte kleederdrachten, de aandacht
overmatig trekken en het effect van het geheel ten eenenmale verbrokkelen. Ook het
gevoel voor het monumentale dat eene geometrische eenheid zou vermogen te
bewaren schijnt dan niet te bestaan; alle verzorging heeft uitsluitend het psychische
ten doel Dit langzaam evolueeren van het beeldend inzicht naar het strenger bepaalde
vindt zijn analoog verschijnsel in de behoefte de dichterlijk bijbelsche verhalen in
overeenstemming te brengen met de feitelijkheden van de wereldgeschiedenis en
met gevestigde wetenschappelijke overtuigingen, eene behoefte welke inderdaad het
neerhalen beteekent van alle symbolische waarde en, in laatste instantie, ook het
verkommeren van het religieuse begrip. De zooeven reeds genoemde Christelijke
topographie van Kosmas Indiklopleustes, omstreeks het midden van de zesde eeuw
geschreven, is kenteekenend voor den geestelijken ommekeer en het is wel
opmerkelijk, dat wij in enkele miniaturen van de gelijktijdige editie, naast het lineaire,
ook reeds het monumentale aantreffen dat in de wandschilderingen en in de mosaiken
zich ten volle ontplooien zal. Overigens komt het monumentale ook voor in zuiver
godsdienstige geschriften, als in de purper-kodex van Rossano, waar het uiteenhouden
der figuren aan de besproken sarkofagen van
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Ravenna herinnert. Men wil daarin wel eens een invloed zien van den mosaist op
den illustrator, het komt mij redelijker voor ook hier wederom aan een
gemeenschappelijken geest te denken. Het beeld dat wij krijgen van de monumentale
versierkunst zelve bevestigt zulks.
Na den triumf van de Kerk, als de Jezus-figuur reeds de tronende God is geworden,
geeft de schilder zijn voorstellingen dikwijls nog, op laat antieke wijze, in gesloten
ruimtelijke compositie. De apsis-mozaik van de Sta Pudentiana te Rome, uit het
begin der vijfde eeuw, laat de figuren zien voor een verschiet van gebouwen,
waarboven zich een bewolkte lucht welft. De versiering van de Sta Costanda te Rome
en van de kapel van Galla Placidia te Ravenna, omstreeks 450, treft ons ook door
een sterk uitgesproken effect naar de diepte. Maar in de musief-versiering van de S.
Aquilino kapel in de S. Lorenzo, te Milaan, uit het midden der vijfde eeuw, komen
de Christus en de apostelen uit tegen een goudgrond en bepaalt zich het
driedimensionale tot de figuren die in een onbepaalde ruimte schijnen te zweven. De
mozaiken van den triumfboog in de Sta. Maria Magiore, te Rome, accentueeren
daarentegen wederom een naturalistische perspectief. Het schijnt alsof er nog naar
een vorm gezocht wordt waarin de godsdienstige gedachten aan de wanden van het
gebouw zijn uit te drukken en in de genoemde monumenten wijst niets op degeniale,
toch reeds gelijktijdige vondst, op de innovatie die zoo volkomen beantwoordt aan
de eischen gesteld door het geloofsdogma, dat gevierd wil worden. De koepel-mozaik
van het baptisterium der orthodoxen, te Ravenna, vertoont het sprekende ornament
dat de laat-antieke beeldende opvattingen heeft opgelost in een harmonisch geheel.
Op eenmaal is een hoogtepunt bereikt van monumentale kunst, in een produkt van
reeds bestaande elementen die elk een verschillenden kant van de godsdienstige
gedachte inhouden.
In eene uitstralende figuur, om een medaillon waarin de doop van Christus, naar
het voorbeeld van de voorstellingen op Palestinensische ampullen, naturalistisch is
afgebeeld, bewegen zich de huldigende apostelen, gescheiden door akanthusstammen,
binnen een uitersten rand van kerkelijke architectonische motieven en
liturgischesymbolen. Wij staan hier voor een samenvattend verheerlijkend beeld dat
het godsdienstig denken zich had gevormd van een historisch goddelijk gebeuren,
van de onvoorwaardelijke aanvaarding door de menschheid en van het dienen door
de triumpheerende kerk, één groot symbool dat in het koepelgewelf de bestemming
van de schepping
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des bouwmeesters accentueert In parallelisme van godsdienstig denken en beelden
is eene gesteldheid bereikt die in volmaakte harmonie is met de ook al weer dienende
eenheid van bet kerkgebouw. Kort na den kerkvrede realiseerde zich, omstreeks 450
deze conceptie, om dan, voorzoover wij weten, zich nooit meer in volkomenheid to
herhalen.
De zwakke navolging, de koepelversiering van het baptisterium der Arianen,
kunnen wij voorbijgaan. De aartsbisschoppelijke kapel te Ravenna bewaart een
gewelf uit het einde der vijfde eeuw waar de kunstenaar, zonder het waarlijk grootsche
te bereiken, toch zijn streven toont naar zuiver ornamentale oplossing. De
Christus-dragende engelen en de symbolen der vier evangelisten, de friezen van
heiligenikonen zijn wel in eene figuur geschikt welke de bouwkundige constructie
aangeeft en haar waarde voor het dogma in stand houdt, maar het
onmiddellijk-dwingend effect blijft toch verre. Een compromis dat bewijst met hoe
weinig vast bewustzijn aan de versiering der gebouwen werd gewerkt, toont de
apsis-mozaik in S. Cosmo en Damiano, te Rome, omstrecks 500. Het frontale der
figuren en de symetrie van gebaren is in tegenspraak met het naturalistische staan
op reeelen bodem. Ook de uit het donker azuur in majesteit verschijnende Christus,
omgeven van lichtende wolken, houdt allerminst het apsis-vlak in stand. Het
lammerenfries, dat de voorstelling aan haar basis afsluit, is wederom zuiverder
ornamentaal opgevat. In eenzelfden onzekeren geest spreken ook de meeste mozaiken
te Ravenna, uit het begin der zesde eeuw. Zoo, in de S. Apollinare in Classe, de
heilige te midden van de lammeren het symbool contempleerend van de transfiguratie,
zoo de processie van heiligen en de kleinere passie-scènes in S. Apollonare Nuovo.
En wat die geest inderdaad beteekent, wordt ons geopenbaard in S. Vitale door de
bekende mozaiken van keizer Justinianus en keizerin Theodora met hunne
hofhoudingen. Meer dan elders treedt hier het dubbelzinnige aan het licht waartoe
het denken was gekomen: de vereenzelviging van het wereldlijke en het geestelijke
in eene aanbidding; de innerlijke contradictie van het geestelijk-dogmatische dat het
teeken is waarin het Byzantijnsche leven is komen te staan. Later, in den tweeden
bloeitijd, zal eene uitbreiding van de ikonographie nog meer de beteekenis van het
kerkgebouw moeten verruimen. Dan zal het ikoon van den vermenschelijkten
Pantokraat het middenpunt worden van eene nieuwe ordonantie van heilige machten
en van symbolen, zooals wij dat zien in de apsis van den dom te Monreale en elders,
maar nooit meer zullen die
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elementen tot één ornament vereenigd worden. De uitstralende koepelversiering van
de Hagia Sophia te Saloniki, uit de elfde eeuw kan niet in vergelijking komen met
die van Ravenna; het lijnenspel bereikt geen eenheidseffect. Meer en meer wordt de
kunst van den schilder beheerscht door eene historiseerende opvatting die zijn stijl
grondig en voor goed uit het verhevene neerhaalt en van het werken van den
bouwmeester vervreemdt. Denken wij aan de voorstellingen uit het leven van Christus,
in de S. Marco te Venetie, kenmerkend voor den tijd, het einde der elfde eeuw,
voorstellingen welke, door haar drukke, veelbewogen compositie, den geloovige
uitnoodigen er voor te verwijlen om dan zijn aandacht van de geestelijke beteekenis
af te voeren naar het boeiende van eene zakelijke handeling. Het door allen
onmiddellijk gevoelde, eenvoudige symbool vindt hier wel zijn tegendeel.
Ook blijkt in deze schildenngen de wijze van uitdrukken onvoldoende om de
bedoeling van den kunstenaar duidelijk te maken. Zooals wij weten is het met
graphische middelen aangeven der plooien ontleend aan het werken van de
vroeg-Christelijke beeldhouwers. Op hun sarkofagen bijvoorbeeld was alles berekend
op het verkrijgen van schaduw- en lichtpartijen die de compositie tot een gesloten
geheel bonden. En wij hebben gezien, dat bij de op zichzelf staande figuren, deze
techniek eigenlijk minder reden van bestaan had, maar toch een zekere gestrengheid
van teekening meêbracht welke ook den schilder als voorbeeld kon strekken en dan
voor de monumentale kunst zeer geschikt bleek. Nu echter de schilder wederom
gevulde composities wil geven, terwijl hij het relatie-gevoel dat tot een éénheid zou
moeten leiden volstrekt mist, nu blijkt zijn manier van doen niet meer dan eene
routine die geen gewenschte resultaten brengt. Gaan wij naar Venetie, naar Torcello
of naar Palermo, overal zullen wij dezelfde verwarrende aesthetische aandoeningen
ontvangen. Het werken met optische middelen, dat in den aanvang het religieuse
gemoed had aangegeven, past niet meer den dogmatisch voelenden mensch. Het was
slechts eeh kort oogenblik, toen het nieuwe triumpheerende dogma in zijn principieele
trekken aller aandacht boeide, dat de kunstenaar in enkele weinige monumenten zich
volmaakt kon stemmen naar de behoefte van den godsdienst en kon samengaan met
den tempelbouwer. Spoedig verdeelt hij zijn belangstelling over allerlei theologische
en liturgische gegevens en verbreekt hij door die verbijzondering meteen weer den
band. Want deze is uit den aard der zaak alleen mogelijk, wanneer de gedachte van
den schilder zich bij het dienen
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houdt van algemeene begrippen welke hem er voor hoeden, zich in realiteiten te
verdiepen en dan als vanzelf eene betrekkelijke vrijheid te hernemen, vrijheid die
moest leiden tot de volkomen scheiding van schilderkunst en bouwkunst.
Het beelden op een bepaalde wijze, oorspronkelijk den beeldhouwer door de
relatie-gedachte ingegeven, was een redeloos doen geworden dat ook de schilder in
eigen techniek had overgezet. Beider conventioneele onpersoonlijke verrichting kon
het gebouw tot versiering dienen, maar moest wederom onvoldoende blijken in
werken die door zich zelve wilden spreken. Het religieuse gevoel dat bij den
kunstenaar het relatie-gevoel beteekent, had zich gesteld in een dogmatisch weten
waarmede het decoratieve beeldhouwen en schilderen korten tijd parallel konden
gaan. Het aesthetische waarin de werkzaamheid, het doen zelf, langzamerhand
wederom het relatie-gevoel wekt, zal zich dan allengs van het dogmatische
vervreemden. Eerst wanneer het dogmatische zich tot het religieuse heeft verlevendigd
herstelt zich de harmonie tusschen de beide levensuitingen.
Indien wij de ontwikkeling van de bouwkunst in de vroegchristelijke tijden zouden
willen verklaren uit een gevoel voor den onderlingen band der dingen, zooals ons
dat, naar mijne meening, gelukt is ten opzichte van de schilderkunst en de
beeldhouwkunst en wij onze beschouwing zouden willen verhelderen door eene
vergelijking met het opkomende religieuse gevoel, dan zouden wij weldra bemerken,
dat een zuiver begrip van de bouwkunst zich tegen elke redeneering in die richting
verzet. Het gebeuren in de bouwkunst wordt niet geregeld door de verhouding van
kunstenaar tot buitenwereld; het abstracte denken van den bouwmeester is de kracht
die de innerlijke waarde der productie regelt, terwijl eischen van practischen aard
hem nopen de oplossingen te vinden waardoor het gebouw zijn uiterlijke beteekenis
krijgt.
In de wisselende verhouding van subject tot object, in het wezen van het ‘ik’,
schuilt het anders worden der productie van beeldhouwer en schilder; dat is de reden
waarom het aesthetische en het ethische voortdurende analogie vertoonen.
Daarentegen wordt het vernuft van den bouwmeester gestimuleerd door vragen, hem
van buiten af, onverschillig door wie of door wat, gesteld. Van een ethischen kant
mag geen sprake zijn, en om den aesthetischen kant goed te begrijpen, zullen wij
ons rekenschap moeten geven, dat de kunst van het bouwen in aanleg bij
uitnemendheid op zakelijkheid is gericht, dat het
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bouwen in wezen beteekent het bepalen, het beelden van ruimte, zonder meer. Om
het logisch verloop van de geschiedenis der bouwkunst te kunnen nagaan, zal men
eene formule moeten vinden welke die bepalende gedachte in hare ontwikkeling
beheerscht. Naar het mij voorkomt wordt geleidelijk de verrichting van den
bouwmeester in hoofdzaak gewijzigd naarmate hij zich het gebouw voorstelt als
homogene ruimtelijke gesteldheid, als lichaam, als eene ruimte bepaald door vlakken,
of als eene ruimte aangegeven door datgeen wat het vlak wederom bepaalt of begrenst,
namelijk door lijnen. De lijn dan op te vatten met de practische beteekenis van stut,
balk of gewelfrib, het vlak met de practische beteekenis van muurvlak, zoldering of
gewelf. Gelijk in ons denken uit het lichaam: het vlak, uit het vlak: de lijn zich
ontwikkelt, of omgekeerd, zoo zal in de geschiedenis de bouwmeester, wien het ook
om het schoone te doen is, er naar streven één dezer momenten als eene bevredigende
gedachte naar voren te brengen. Zoo althans kan men zich het gebeuren in de
bouwkunst denken, kan men zich de verschijnselen verklaren. Aan het begin van
den Christelijken tijd beleven wij een proces waarin de voorstelling van het gebouw
als lichaam, zoowel in het oosten, waar zij oorspronkelijk thuis hoort, als in Rome
waar zij tot hoogere ontwikkeling was gekomen, zich begon te wijzigen. Door de
voortreffelijke hoedanigheid van het materiaal was het den Romein mogelijk geweest
reusachtige overwelfde ruimten te stichten, welke als het ware de soliditeit bezaten
van holle monolithen. Maar bij het construeeren van die eenheden was hij toch
genoodzaakt, voor de gewelven althans, zijn toevlucht te nemen tot een systeem van
bogen welke door hun beloop, ook vóór het dekkend vlak gesloten was, de ruimte
bepaalden en welke tenminste tijdelijk den druk dier dekking op eenige, meest
versterkte punten overbrachten. De resultaten welke hij ten opzichte van ton- en
koepelgewelven heeft verkregen zijn gebleken haast onverwoestbaar hecht te zij.
Uit die eerste vinding ontwikkelt zich een streven het materiaal te besparen,
dragende muren en belastende gewelven op den duur als twee evenwichtige krachten
te beschouwen en gelijkmatig te verlichten. Het verlangen een vierkante ruimte,
aangegeven door het grondvlak en door de aan de vier hoeken opgerichte zuilen, af
te dekken met een ronden koepel, leidde tot de vondst het gewicht van dit dak op de
vier gegeven steunpunten over te brengen door pendentiefs en den zijdelingschen
druk te bestrijden door den druk van andere gewel-
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ven, welke op hun beurt door een plaatselijk van contreforten voorziene
afsluitingsmuur, stabiliteit verkregen.
Het kerkgebouw, na de afkondiging van den kerkvrede, zich ontwikkelende uit
de basiliek en uit den centraalbouw, zooals de Hagia Sofia te Constantinopel als
hoogste uiting het ons laat zien, reproduceert het antieke eenheidsbesef in eene
verlichte en daardoor van zelf meer organisch gedifferentieerde constructie. Het is
een voorloopig resultaat dat zich in heel de Byzantijnsche wereld in wezen zal
handhaven.
Voortgaande op den weg der Romeinen hadden de Oostersche bouwmeesters het
materiaal nog aanzienlijk weten te besparen, de lasten en stutten aanzienlijk weten
te verlichten; ook hadden zij zich weten te bevrijden van het alles omvattend en
bindend beton. Toch hadden zij het nog niet aangedurfd de constructie ook in
aesthetischen zin te laten gelden en voor het oog zichtbaar te laten. Het gebouw deed
zich niet meer voor als de homogene gesteldheid, als monolith, maar alle constructieve
deelen waren zoozeer door vlakke versiering van marmer, stuc en musiefwerk
verborgen, dat de ruimten bepaald leken door rechte en gebogen vlakken. Van het
volmaakt organische dat ook het aesthetische gevoel vermag te bevredigen was men
nog verre. Eerst de westersche bouwmeester zal de harmonie van het doelmatige en
het schoone bereiken, om ons dan ook te vergoeden wat met de oude Grieksche
bouwkunst verloren was gegaan, het samengaan van sierlijkheid en constructie. In
de Romeinsche en in de Byzantijnsche bouwkunst was de versiering uitwendig
aangebracht, maar stond de constructie veel hooger dan in de Grieksche bouwkunst.
In het Westen zoude, naar beste krachten, het constructieve ook het schoone willen
zijn.
Is het ten slotte onze bedoeling na te gaan wat zich in wisselwerking van denken
en beelden heeft voorgedaan, dan kunnen wij bij een terugblik op de Byzantijnsche
samenleving, in het aesthetische twee belangrijke momenten waarnemen: vooreerst
den kortstondigen, schitterenden bloei van de decoratieve kunst toen de naturalistische,
begrepen als uitdrukking van het relatiegevoel, was verloren gegaan en vervolgens
de stadige, normale ontwikkeling van de bouwkunst. Het zal ons niet moeilijk vallen
ook deze als in de rede liggend te beschouwen, nu het afzonderlijk kategoriaal bestaan
der bouwkunst ons duidelijk is geworden. Zij kon samengaan met het dogmatisch
godsdienstige, omdat beide uitingen vreemd zijn aan de verhouding
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van het ‘ik’ tot do buitenwereld, maar haar oorsprong vinden in het zelfbewuste
vernuft. Zonder ingrijpende gevolgen voor zijn kunst kon de bouwmeester zijn
opdrachten ontvangen uit de handen van de machthebbers der kerk zooals hij vroeger
met succes het wereldlijk gezag had gediend. Veranderde omstandigheden vermochten
de ontwikkeling niet te wijzigen.
A. PIT.

Groot Nederland. Jaargang 16

607

Buitenlandsche literatuur.
Een nieuw boek over Goethe1).
Twee jaar geleden is een nieuw boek over Goethe verschenen, dat wellicht bestemd
is, om het verdere Goethe-onderzoek in geheel nieuwe banen te leiden.
Tot voor betrekkelijk korten tijd droeg de wetenschappelijke beschouwing van
letterkundige verschijnselen en scheppende persoonlijkheden een bijna uitsluitend
ontledend karakter. Zij bestond voornamelijk uit een ‘psychologische analyse’ van
den schrijver, een voortdurende ontleding van zijn zielsgesteldheden, van zijn denken gevoelsleven; een onderzoek naar feiten, motieven, stroomingen, die den dichter
zouden hebben ‘beinvloed.’ Haar ideaal was, met een zoo volledig mogelijke kennis
van al deze biographische en cultuurhistorische feiten, op de wijze der beschrijvende
psychologie, de werken van den dichter te ‘commenteeren’ en de bronaervan zijn
wezen a.h.w. met den vinger aan te wijzen. Zij meende door een opsomming van
alle ‘relaties en functies’ der persoonlijkheid, door ontrafeling aller psychische
oorzaken, door bijeengaren van alle ‘typische’ uitingen, op inductieve wijze het leven
en het wezen van den schrijver te kunnen reconstrueeren. Niemand zal loochenen,
dat deze analytische en descriptive methode in beginsel zeer vruchtbaar zijn kan, dat
wij door haar zeker belangrijke bijzonderheden hebben leeren kennen, ja, dat wij
voor sommige schrijvers en perioden een zooveel omvattende kennis van details
hebben verkregen, dat er bijna niets meer voor den feitenvergarenden en naar
invloeden speurenden onderzoeker te doen valt. Immers, bijna alles is ons van de
dichters bekend: hun tijd en omgeving, hun meest intieme gewoonten, hun erotisch
en sexueel leven enz. Maar deze methode heeft een verbijsterende opeenstapeling
van speciale onderzoekingen ten gevolge gehad en zoo heeft zich de vloek van onzen
tijd ook ten aanzien van deze onderzoekingen doen gelden de bijna belachelijke
specialisatie door arbeidsverdeeling van alle wetenschappelijk en methodisch
onderzoek heeft ook hier zijn verderfelijken invloed uitgeoefend: alle synthese bleek
naderhand zoo goed als onmogelijk. Geen inductie vermocht meer in deze ontzaglijke
hoeveelheid van bijzondere gegevens een eenheid te her-vinden: de kern ontglipte
uit de handen diergenen, die door ontleding en omschrijving in het geheim van het
scheppen trachten door te dringen. De deelen hield men in de hand, maar de
geestelijke, levende eenheid ontbrak of was te loor gegaan.
De poging uit het afgeleide den bron, uit het gevolg de oorzaak te reconstrueeren,
faalde en wijl men alles in tweede instantie dus secundair wilde begrijpen, had men
alle besef voor het scheppende

1) ‘Goethe’ von Friedrich Gundolf. Verlag Georg Bondi Berlin 1916.
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leven zelve verloren Men vatte het Leven op als een som van factoren, men dacht
het te ‘begrijpen’, door het in categorieen van verschillenden aard te vangen en te
vervluchtigen. Men deed met moderne hulpmiddelen feitelijk niets anders dan het
oude Rationalisme dat waande door de herleiding der levensvormen en -waarden tot
hun redelijke wortels, dat leven te kunnen snoeren in een stelsel, waaruit het nooit
meer zou kunnen ontsnappen. Maar op deze wijze werd het geheim des Levens, dat
tevens het geheim van het leven des dichters is, niet onthuld, omdat het ten spijt van
alle zielkundige theorieen en stelsels zich niet ‘oplossen’ laat en daardoor werd ook
zijn scheppende, cosmische kracht niet verklaard, het cosmische scheppingsvermogen,
dat tevens dat des dichters is1).
Met name van Goethe was deze methode tot mislukking gedoemd. Zoo is ook het
feit te verklaren, dat er tot voor korten tijd wel een onoverzienbaar groote
Goethe-literatuur bestond, maar dat er geen enkel werk was, dat wezenlijk de
persoonlijkheid en haar gehalte als synthese kon aantoonen. Alle biographieen van
Goethe zijn zonder uitzondering een fragment of torso gebleven: naarmate de
begaafdheid en de kennis van den auteur werd één zijde belicht van één bepaald
gezichtspunt uit. Maar het gehalte en de gestalte in hun meest eigenlijke beteekenis
bleven verborgen of bedolven onder de overstelpende massa van speciale
onderzoekingen. Het is dus begrijpelijk dat men, deze leemte beseffend, beproefd
heeft Goethes persoonlijkheid buiten al deze speciale onderzoekingen om, weer in
haar eenheid te herstellen en te aanschouwen2); en de m.i. meest geslaagde poging is
het bovengenoemde boek van Gundolf. Hij heeft begrepen, dat men a priori van een
geheel andere methode moest uitgaan dan de tot dusver gevolgde. Terwijl de oude
bloot omschrijvend, beschrijvend en ontledend te werk ging en daarna op de wijze
der inductie trachtte de persoonlijkheid van Goethe weder op te bouwen., gaat een
nieuwe methode van een geheel ander standpunt uit en neemt een geheel andere
richting, omdat ze een ander doel kiest. In de eerste plaats is zij bij uitstek intuitief:
Gundolf is diep doordrongen van het besef, dat

1) In de inleiding op mijn ‘Studies over hedendaagsche Duitsche letterkunde’, Groot-Nederland,
Februari 1917 heb ik deze methode en hare gebreken uitvoenger uiteengezet.
2) Ik noem hier Chamberlain ‘Goethe’ Munchen 1912, maar vooral Georg Simmel Goethe’
Leipzig 1913. Simmel zegt ‘Die Absicht dieser Schrift ist weder eine biographische noch
geht sie auf Deutung und Wurdigung der Goetheschen Dichtung Sondern ich frage: was ist
der geistige Sinn der Goetheschen Existenz uberhaupt? Es ist der vollige Gegensatz zu einer
Darstellung, die den Titel “Goethes Leben und Werke” fuhren konnie. Denn es steht ein
Drittes in Frage der reine Sinn, die Rythmik und Bedeutsamkeit des Wesens, die sich einerseits
an dem zeitlich gelebten personlichen Leben, andrerseits an den objectiven Leistungen
ausformen’ Vergel de inleiding op mijne ‘Studies over Goethe als Wijsgeer’. Tijdschrift
voor Wijsbegeerte 11e Jaargang, 2e Afl.
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zelfs de meest volledige kennis van alle biographische en cultuurhistorische gegevens
volstrekt ontoereikend is, om de scheppingsdaad van een dichter te doen begrijpen.
‘Die blosze Biographie hatte es nur zu tun mit einer Bewegung, einem Ablauf,
falls sie nicht etwa gar, wie es gewohnlich geschieht, ein bloszes Nacheinander von
einzelnen Fakten gibt jedenfalls ist der Schwerpunkt einer Goethe-biographie nicht
seine Form, sondern seine Entwicklung, nicht was sich entwickelt, sondern wie es
sich entwickelt. Die Werke aber haben als abgeloste Gebilde ihre eigenen Formen,
ihre eigenen Gesetze, sie haben keine darstellbare Entwicklung Was man meist
Entstehungsgeschichte eines Werkes nennt, ist etwas vollig anderes als Entwicklung
Was wir an Werken fassen und geschichtlich darstellen konnen ist ein Machen, ein
Hervortreten, nicht das Werden eines Gebildes: wir mussen uns bei den Werken an
das Sein halten. Nur der Mensch selbst, die menschliche Gestalt ist uns zugleich als
Werden und als Sein, als gepragte Form und als lebendige Entwicklung faszbar denn
der geistige, vor allem der schopferische Mensch tut und erleidet nichts, bewegt und
entwickelt nichts was nicht ein Bild von ihm machte, was nicht seine Gestalt ewig
festlegte, und er hinterlaszt kein Gebild, kein Werk, kein Bild von sich worin nicht
seine Lebensbewegung fuhlbar und wirksam ware.’.1)
In het middelpunt van zijn beschouwing staat dus de gestalte van den dichter.
Geenszins wordt de juiste kennis der historisch-biographische bijzonderheden
verwaarloosd, maar deze worden als bekend voorondersteld en hun
‘wetenschappelijke’ waarde grif erkend. Maar deze methode gaat in de eerste plaats
uit van een a.h.w. ‘intellectueel aanschouwd’ middelpunt; zij tracht, inplaats van
uitsluitend te speuren naar invloeden, motieven, stroomingen, het brandpunt der
uitstraling onmiddellijk bij den dichter zelf te onderkennen. De ‘werken’ zijn niet
gescheiden van het ‘leven’, alsof eerst de gevoelssensatie en dan haar uitbeelding en
vorming plaats vindt, maar zij beseft, dat het leven des grooten kunstenaars bij
voorbaat een ‘scheppend’ leven is, dat dus de vraag naar de opeenvolging en naar
den overgang van het beleven in scheppingsdaad nimmer te beantwoorden is en dat
dus ook nooit a.h.w. het accidens van de substantie van een scheppend kunstenaar
door zielkundige of verstandelijke ontleding te scheiden zijn. Dit moge met een enkel
voorbeeld toegelicht worden.
Volgens de oude methode werd het ontstaan van den ‘Werther’ min of meer
‘verklaard’ uit het feit der ongelukkige liefde van Goethe tot Lotte Buff en den
zelfmoord van Jerusalem. Beide ‘factoren’ ‘beinvloed’ door de ‘Nouvelle Héloise’
van Rousseau, wier briefvorm Goethe ook als de vorm voor zijn roman gebruikt, dat
waren de zielsgesteldheid, de feiten en de invioeden die hem den ‘Werther’

1) Gundolf l c. pag. 1.
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deden schrijven. Maar Gundolf laat zien, dat de diepe tragiek van Werther: de
titanische levenskracht en -drang, die in botsing komen met de nuchterheid en platheid
van het alledaagsche reeds by voorbaat in het diepste wezen van Goethe leefden,
vóór zyn ongelukkige liefde voor Lotte Buff en den zelfmoord van Jeruzalem. ‘Der
Ursprung der Dichtung ist aber nicht die ungluckliche Liebe an sich, nicht das Leiden
daran dasz man ein ersehntes Madchen einem Andren lassen musz, sondern das uns
nun schon bekannte, immer wieder begegnende Leiden Goethes an seiner eignen
Existenz, hervorgegangen aus dem Widerstreit einer kosmisch expansiven Lebensfulle
mit den Beschrunkungen des Augenblicks. Dieselbe Fulle und Qual, die den
‘Prometheus’, den ‘Ganymed’, den ‘Faust’ hervorgetrieben hat ist auch der Keim
des ‘Werthers’; und nicht ein beliebiger junger Mensch, der durch den Anblick eines
schonen Madchens plotzlich in Entzundung gerat und durch ihren Verlust, durch die
Unmoglichkeit sie zu besitzen in den Tod getrieben wird, ist der Held der Geschichte,
sondern wiederum, diesmal allerdings nicht im mythischen oder historischen
Gewande, der kosmische, titanische Mensch der seinen ‘schonen Augenblick’
gefunden hat zu dem er sagen mochte ‘verweile doch’, um sich ganz in ihm zu
ersattigen und zu beruhigen, und dem dieser schone Augenblick (abermals in
Menschengestalt verkorpert) sich entzieht’
Geen ongelukkige liefde was dus de ‘oorzaak’ van het ontstaan van de ‘Werther’,
dit alles heeft slechts secundaire beteekenis. Maar ook zijn vorm is niet zonder meer
beinvloed door de N.H. Gundolf laat zien, dat juist de briefvorm de eenige vorm was
waarin de ‘Werther’ van nature, kon worden geschreven. In tegenstelling tot het
zuiver subjectieve der lyriek en het objectieve van het epos, verschafte de briefvorm,
die noch zuiver subjectief noch zuiver objectief is, Goethe de mogelijkheid het
‘Erlebnis’ van den ‘Werther’ artistiek uit te beelden.
Dus het leven van den kunstenaar is vóór alles een scheppend leven en beleven
en derhalve staan de werken als de verbeelding en vorming van dit leven niet in de
‘rationeele’ verhouding van oorzaak en gevolg, zoodat noch uit het gevolg de oorzaak
noch uit de oorzaak het gevolg zonder meer is af te leiden. Het post hoc mag nimmer
met het propter hoc worden verwisseld.
‘Wem aber die Kunst nicht Gegenstand, Folge oder Zweck menschlichen Daseins
bedeutet, sondern einen ursprunglichen Zustand des Menschentums, der wird auch
in den Werken der groszen Kunstler nicht die Auslosungen, die Abbildungen, die
Erlauterungen ihres Lebens sehen, sondern den Ausdruck, die Gestalt, die Form ihres
Lebens selbst, d.h. also nicht etwas das diesem Leben folgt, sondern etwas das in
und mit und uber ihm ist, ja was dies Leben selbst ist. Die Werke sind dann nicht die
Zeichen welche ein Leben bedeuten, sondern die Korper welche es enthalten. Der
Kunstler existiert nur insofern er sich im Kunstwerk ausdruckt.’
Dit is dus het geheel nieuwe aan deze beschouwingswijze: de gestalte
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en het gehalte van den scheppenden kunstenaar zijn in een onscheidbare eenheid
verbonden en het onderzoek heeft geen andere taak dan te vragen, hoe de
scheppingskracht zich als scheppingsdaad heeft verwezenlijkt. Dus hoe zij heeft
gewerkt, in welke vormen zij zich heeft gehuld, kortom, welk resultaat zij heeft gehad
Zoo worden de ‘disjecti membra poetae’ met één samen-vattenden blik aanschouwd
als eenheid van leven en beleven, van wezen en verschijning, van inhoud en vorm.
Geen willekeurige scheiding meer tusschen het kunstwerk als object en den dichter
als voorondersteld subject, maar beiden zijn spiegelingen van elkaar en opgenomen
in een nieuwe eenheid. de Idee. Er wordt nu niet meer gevraagd: hoe is het leven des
dichters of hoe is zijn werk, maar hoe is dit leven èn werk als uiting van een en
dezelfde kosmische, geestelijke kracht, als uitstraling van deze Idee te onderkennen.
Niemand was wel voor dit ontzaglijk moeilijke, ja menschelijk vermogen schier
te boven gaand werk, geschikter dan Gundolf. Een wijsgeer uit de school van Bergson1)
een historicus uit de school van Wilhelm Dilthey2), een dichter uit den kring van Stefan
George was hij bijna voorbestemd tot dit grootsche werk. Te meer, omdat hij eenige
jaren geleden een zeer belangrijk boek heeft gepubliceerd. ‘Shakespeare und der
deutsche Geist.’3), waarin met een buitengewone kunst en eruditie een beeld werd
gegeven van Shakespeares invloed op de duitsche kultuur en die een triomf was voor
deze nieuwe ‘synthetische’ methode.
Het ware nu buitengewoon belangwekkend in bijzonderheden na te gaan, hoe
Gundolf zich van zijn zware taak heeft gekweten en hoe hij congeniaal Goethes
gestalte opbouwt en haar gehalte uitbeeldt, hoe hij tegelijk scheppend taalkunstenaar,
psycholoog, aestheticus, philoloog en wijsgeer is, hoe hij met geniale intuitie den
dichter, denker, vorscher en mensch Goethe als een machtig en verrukkelijk geheel
weet te doen leven. Maar juist een ontledende beschouwing en beschrijving van dit
werk zou zijn organische eenheid verminken. We zouden immers door fragmenten
en bijzonderheden te bespreken juist deze levende eenheid weer in nuchtere
feitelijkheden en doode afgetrokkenheden verkeeren. Georg Simmel heeft boven een
bespreking van dit werk in de ‘Neue Rundschau’ gezet: ‘Das Goethebuch’ en daarmee
willen aanduiden, dat hij niet een bepaald boek onder vele van dezelfde soort wilde
bespreken, maar dat hiermee een voor de

1) Zijn verwantschap met Bergson blijkt in de voorliefde voor de intuitie als kenbron en uit
zijn opvatting van de cosmische, scheppende kracht van het Leven.
2) Dilthey is een der historici, die allen nadruk gelegd hebben op het synthetische in de
onderzoeking van het geestesleven (Vergel zijn ‘Weltanschauung und Analyse des Menschen
seit Renaissance und Reformation’) Leipzig und Berlin 1914 en ‘Das Erlebnis und die
Dichtung’ 4e Aufl Leipzig und Berlin 1913
3) 2e Aufl Berlin 1914.
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toekomst geldend type en model van onderzoek was opgesteld. En zonder twijfel
kan Gundolfs Goethe van onafzienbare beteekenis worden, want dit boek en zijn
methode hebben een principieele strekking, omdat hier daadwerkelijk is gebroken
met de sleur der omschrijvende en ontledende beschouwingswijze. Nieuwe
perspectieven en nieuwe mogelijkheden van letterkundig onderzoek zijn hiermee
aangetoond. Moge dit boek zijn vormende kracht en her-vormende macht doen gelden
overal waar nog de liefde voor de hoogere aangelegenheden des geestes leeft.
HERMAN WOLF.
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Xerxes of de hoogmoed.
Uit de Annalen der Ironische Historie.
Vrij naar Herodotos.
(Slot).

XLVI
De winter was voorbij, de vroege Zuidelijke lente woei met amandelbloesemgeur
over Hellas, over Thessalie, waar Mardonios, tusschen de hem wel gezinde prinsen
des lands, met zijn leger had gekampeerd. En de Atheners, die hunne verbrande stad
weêr waren binnen getrokken. - maar nauwlijks hadden herbouwd om de onzekerheid
der dingen van toekomst - en de Peloponeziers, die den muur over den Isthmos van
Korinthe hadden voltooid, meenden het oogenblik gekomen hun gezamenlijke vloot
- honderd-tien schepen - naar Aigina te zenden. strateeg en nauarchos was
Leutychides, zoon van Menares, over de Peloponezische, was Xanthippos, zoon van
Arifron, over de Atheensche schepen
Want Themistokles studeerde Perziesch Themistokles, na de drievoudige haven
van den Peiraios bij Athene te hebben gesticht, omdat de bocht van Faleron wel wat
klein was voor zulk een macht in wording als de Atheensche vloot, studeerde
Perziesch. Themistokles, na muren om Athene te hebben opgericht - hij had,
gedelegeerd naar Sparta, zóó traag de bepleitingen voort gesleept, dat de muren om
Athene plots een voldongen feit waren!! - Themistokles studeerde Perziesch. Waaróm
had hij nusschien niet dadelijk kunnen zeggen. Misschien ook wel en gevoelde hij,
dat Athene nooit zoû blijven beminnen een die te machtig werd in haar republiek
Een, die te veel deed en gedaan had Een, die de republiek tot zoo groote glorie had
gebracht boven de andere Helleensche staten. Daarom, misschien, studeerde
Themistokles Perziesch. Het was of hij voorgevoelde wat komen zoû in latere jaren
de nijdige beschuldigingen van Sparta, dat hij geheuld had met den Koning van
Perzië, zijne verbanning en zijn vlucht
Zijn vlucht naar Perzie, maar nog in verre toekomst, dezer dagen, dat Themistokles,
of hij, helderziende, iets van die toekomst ried, Perziesch studeerde..
Intusschen bedacht Mardonios zijn groot offensief. Hij overwikte
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het met de bevriende Thessalische vorsten en hij deed meer hij zond Mys, een Griek
en geen Pers, naar alle orakels van Hellas. Maar het scheen wel of Mardonios, na
dat prachtig gebaar voor Xerxes, na, geknield voor Xerxes, te hebben verzekerd, dat
hij de Grieken zoû buigen onder Perzie's juk of sterven zoû, somber was geworden,
wantrouwend. De winter van wachting was als een ballingschap, hier in Thessalie.
Mys kwam terug met verschillende antwoorden verschillender orakels en Mardonios
werd er niet blijder om.
Vóór te besluiten tot het groote, beslissende offensief, dacht Mardonios er plotseling
aan den vrede den Grieken te bieden.
Waarom eigenlijk deze oorlog, waartoe hij zelve zoo gedrongen had? Uit wraak
om zijn vroegeren nederlaag van tien jaren her, toen hij nog een enthoeziast jeugdig
veldheer geweest was, een bloeiende prins, die de groote dingen voor zich uit zag
stralen en die zich verveeld had te Suza, in de weekheid en intrigue der
vrouwevertrekken? Waarom eigenlijk deze oorlog? Om Atossa Lakedaimonische
dienaressen en Korinthische te bezorgen? Waarom deze oorlog? Om zich te wreken
over invallen der Grieken in Klein-Azie? Mardonios wist het nauwlijks zelve meer
Het was of hij meer dan een jaar ouder geworden was, de zwager van Xerxes,
gedurende de matte maanden, die gevolgd waren den ramp van Salamis en de vlucht
van den Koning. Als Xerxes, sliep hij niet meer. Voelde hij niet meer zóó zeker, wat
hij wilde... Was er een tegenzin, bijna, in hem, den oorlog voort te zetten... Verlangde
hij naar Perzie, Suza, zijn vrouw, Artazostra, zijn jonge kinderen... Voelde hij tegen
zich een geheime kracht... Een Noodlot, dat school in deze vijandelijke luchten, hoe
zij ook gebalsemd waren dezer dagen van de bloesemende amandelen... Scheen het
of de goden van Hellas scholen, ergens, achter de langzaam drijvende voorjaarswolken
in den blauwen ether en sterker zouden zijn dan Perzie's goden, wat Xerxes ook altijd
beweerde...
Mardonios gevoelde zich moê en vol heimwee.. Hij zond naar Athene een hoogen
gezant, Alexandros, zoon van Amyntas, vorst van Makedonie, zeer Perziesch gezind,
Perziesch verwant, een Perzische ziel en daarbij gast-bevriend met de Atheners, die
hem veel waren verschuldigd van vroegere dingen. Mardonios zond Alexandros naar
Athene, om te bewerken, dat de sterke, jonge zeemogendheid de Perzische hand niet
zoude weigeren
Dan zoû Mardonios, hij, het wel klaar spelen met de Verbondenen te land.
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Het was een illuzie om moêheid, het was een zwak oogenblik, waarvan Mardonios
zichzelven nauwlijks rekenschap gaf. Mardonios bood den vrede aan

XLVII.
Alexandros sprak tot de verzamelde Atheners
- Atheners, hoort wat Mardonios u meldt door mijn mond. ‘Boodschap is mij
geworden van den Basileus en hij zegt ik vergeef den Atheners wat zij misdeden...’
Het was een ingewikkeld begin, dit begin van Alexandros' toespraak. De ikvorm
sloeg eerst op Alexandros zelven, toen op Mardonios en ten slotte op Xerxes. Wie
ver stond, begreep in den beginne niets van dien drievoudigen ikvorm Het scheen
een oogenblik, dat Alexandros den Atheners vergaf wat zij misdaan hadden.
En wat hadden zij misdaan? Die eerste woorden van Alexandros wekten geen
sympathie. Alexandros echter, bewust van zijn sprekerstalent en van de verplichtingen,
die Athene, om vroegere dingen, aan Makedonie had, ging voort, zeggende wat
Xerxes Mardonios had gemeld:
- ‘Doe dus wat ik beveel, Mardonios en geef den Atheners hun land terug...’
De verst staande Atheners begonnen eerst langzamerhand te begrijpen en een
Athener is lang niet dom maar de vorm, dien Alexandros koos voor zijn peroratie,
was wel heel omslachtig.
- ‘En laat hun nog ander grondgebied bij Attika kiezen.’
De verre Koning Xerxes, ver, daar ginds in Suza, beschikte wel heel eigenmachtig,
dachten de Atheners.
- ‘Dat zij leven volgens hun eigen wet...’
Zij zouden nooit anders
- ‘En dat, zoo zij bondgenootschap met mij, Koning der Koningen, sluiten willen,
ik bevelen zal hunne verbrande heiligdommen te herbouwen.’
Dààr was het! Een gegons ging door de raadsvergadering, een rumoer, een
gedruisch: bondgenootschap, bondgenootschap sluiten met Xerxes: nooit!
- ‘Deze bevelen, ging voort Alexandros, nu of hij Mardonios ware; zal ik opvolgen,
zoo gij mij geen hindernissen legt in den weg. Nu spreek ik u toe uit mijn eigen
naam...’
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- Uit Mardonios' naam, spreekt hij... meenden de verre Atheners
- En zegt hij wat Mardonios hem heeft gezegd...
Alexandros ging voort.
- ‘Wat dwaasheid is dit den Koning den oorlog aan te doen?’
- Hij heeft óns den oorlog aangedaan! rumoerden de Atheners De schuld is aan
hem, aan Xerxes!
- ‘Gij zult hem nóóit overwinnen en niet altijd kunnen weêrstaan. Zijn groote
daden zijn u bekend, ook de menigte zijner legers: ook hoordet ge van mijne
strijdmacht..’
- Wat zegt hij? riepen de verren Wièns strijdmacht?
- Die van Mardonios, verklaarden de dichter bij staande Atheners.
- ‘En zelfs wanneer gij de overwinning behaaldet over mijn leger - wat gij, zoo
ge wijs zijt, u niet zult inbeelden - zullen nog machtiger legers mij komen wreken
Waant gij u gelijk aan Perzie? Wilt gij uw vaderland en uw leven wellicht verliezen?
Verzoent u dus met den Basileus...’
- Neen! riepen de verre Atheners, die hadden verstaan.
- ‘Wilt zijn genade aanvaarden!’
- Wat voor genade? Neen!!
- ‘Nooit zullen eervoller voorwaarden u worden geboden, o gij, Atheners!’
Er was een heftig rumoer Alexandros echter ging voort
- Zie daar, Atheners, wat Mardonios mij beval u te zeggen...
- Spreekt hij eindelijk uit zijn eigen naam? rumoerde het ontevreden.
- Wat mij betreft, zal ik uitwijden hoe welwillend ik u gezind ben!
- Hij is een Pers, hij is een Barbaar!
- En mijn raad is verwerp niet Mardonios' woord! Gij zijt niet in staat tot het einde
Xerxes te weêrstaan
- Hij is voor ons gevlucht, na Salamis!
- Zoo ik u machtig wist te weêrstaan tot het einde, ware ik hier niet met dit voorstel
gekomen. Des Konings macht is onmetelijk, is bovenmenschelijk Zoo ge niet
bondgenootschap met Perzie sluit op zoo voordeelige voorwaarden..
Het rumoer was oorverdoovend Alexandros' woord ging verloren in de zee van
nijdig geroezemoes
- Vrees ik voor u! Voor u vooral! Van uwe bondgenooten zijt ge het meeste bloot
gesteld aan Xerxes' wraak! De eerste slachtoffers zult gij wederom zijn! Onschatbaar
is wat de groote Koning u biedt.
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Gij zijt de eenigen aller Hellenen, wier vriendschap hij wenscht!
Zoodra Alexandros, tusschen het heftig rumoer, zijn rede besloten had, rezen de
Lakedaimonische afgezanten, die de raadsvergadering bijwoonden, als een man op,
waardig en verontwaardigd Hun woordvoerder sprak:
- O Atheners, Sparta vaardigt ons af om u te bidden niets te ondernemen ten nadeele
van Hellas Niet het oor te leenen aan Xerxes' voorslag. Een bondgenootschap met
Perzie zoû een schande zijn! Gij hebt den oorlog gewild tegen Sparta's wil...
Rumoer gonsde op Sparta had wèl den oorlog gewild, riepen stemmen, de Atheners
riepen om stilte.
De Spartaansche woordvoerder ging voort
- De oorlog was eerst slechts uw zaak
Tegenwerpend rumoer...
- Nu is de oorlog ons aller belang.
Gejuich, blijdschap als van uitgelaten scholieren
- Zoudt ge, na de oorzaak geweest te zijn dezer rampen...
Heftige weêrstreving tusschen het volk; gesis om stilte..
- Nu Hellas willen zien buigen onder het Perziesch juk, gij Atheners, die steeds
waart de verdedigers van der volkeren vrijheid?
Een immens gejuich, een immense schreeuw uit duizend monden tegen de tyrannie,
tegen de overweldiging, tegen wie de wereldalmacht wenschte voor zich alleen.
De Spartaan had gewonnen Hij vervolgde in nieuwe, frissche stilte, met zachte
stem
- Atheners, wij lijden meê het leed, dat gij leedt Uwe huizen liggen in puin Twee
jaren oogsttet gij niet Gevoelig aan uwe weeen bieden wij aan te voeden uwe
grijsaards en vrouwen en kinderen Laat u niet overhalen, smeeken wij u, door
Alexandros' fleemtaal Hij is een tyran, slaaf van een tyran Weest wijs vertrouwt den
Barbaar niet, die is onvertrouwbaar, altijd!
Toen antwoordden de Atheners, bij monde huns woordvoerders, Alexandros:
- Het is onnoodig met pochende redenen, o Alexandros, zoon van Amyntas, der
Meden macht op te blazen wij weten als gij dat grooter hun leger is dan het onze
Maar wij zullen, blakend van heilig vuur, verdedigen onze vrijheid tot onzen lesten
droppel bloeds Zoek dus niet ons over te halen bondgenootschap met Xerxes te
sluiten. nooit zullen wij dat doen Boodschap dus aan Mardonios Athene's antwoord,
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o Alexandros zoo lang de zon langs den zelfden weg stijgt en daalt, zullen wij nooit
ons binden aan den Barbaar maar vol vertrouwen in de bescherming onzer goden en
heroen, wier tempels en beelden Xerxes verdolg, zullen wij den overweldiger trekken
te moet en hem verdrijven van onze gebieden
Ademloos hadden de Atheners geluisterd; een eerbiedig gejuich steeg op; de
woordvoerder hernam, nu dreigend
- Wat u betreft, Alexandros, verkondig nooit meer dergelijke boodschap den
Atheners Maan nooit meer ons tot de schande aan onder schijn ons land te dienen
want al bond wet van gastvrijheid en vriendschap ons samen, uit zoû het zijn met
die wet!
Alexandros verbleekte; de Athener antwoordde nu Sparta
- De vrees der Lakedaimoniers, dat wij onderhandelen zouden met den Barbaar,
is ongegrond. Wel schandelijk zoû zulke onderhandeling zijn. Neen, geen goud is
er op aarde, geen land is er zoo schoon, dat ons zoû kunnen verlokken der Meden
bondgenooten te worden om Hellas te brengen tot slavernij... Wij, Hellenen, zijn een
van bloed en taal en de zelfde goden bidden wij aan, de zelfde taal spreken wij allen...
O Spartanen, wij danken u voor het aanbod onze vrou wen en kinderen te voeden,
maar wij zullen weten zelve te voorzien in ons onderhoud... En nu dit alles zoo is,
leidt uw leger ten strijde... Zoodra de Barbaar gehoord zal hebben, dat wij weigeren
wat hij ons biedt, zal hij Attika binnen willen vallen.. Zijn wij hem dus voor in
Boiotie!
Een heftige ontroering... Een geschreeuw, een gejuich, een gedrang. Alexandros,
bleek en woedend, staat op het plein voor het raadsgebouw. Een heraut nadert hem
en zegt
- Alexandros, zoon van Amyntas, mij is geboden u te melden op straffe des doods
met langer te toeven in Athene dan die zon daar aan den hemel staat...
Uit de rumoerende menigte sist het, scheldt het, schimpt het. Eenige steenen vliegen
de lucht door

XLVIII.
Mardonios, voelende, dat het Noodlot het wilde, verliet met de Thessalische vorsten,
met heel zijn leger, Thessalie. Na straffe marschen vielen de Perzen Boiotie binnen
en rukten het bevriende Thebe in had Leonidas niet altijd zijn Thebaansche gijzelaars
gewantrouwd?
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Die van Thebe wilden Mardonios tegen houden zoo snel voort te varen
- Gij vindt verder-op geen geschikte plaats te kampeeren... Volg onzen raad zend
geld naar de Grieksche steden, verdeeldheid zal heerschen, met wie gij zult overhalen,
zult gij de weêrspannigen overwinnen Blijven allen vereenigd, zoo zult gij niet
gemakkelijk meester over Hellas worden
Mardonios, in de koorts, die als een noodlottig vuur hem schroeide, achtte niet het
woord der Persgezinde Thebanen.
Hij viel als met een stormvloed Attika binnen, voor de tweede maal namen de
Perzen Athene tien maanden na de eerste inname En Mardonios, glorifieerende,
hoewel de stad geheel was verlaten - wederom hadden de Atheners toevlucht op
hunne schepen voor Salamis gezocht, - gaf bevel, den Koning, in Azie, te melden
Athene's val.
Dit gebeurde sneller nog dan door de prachtig georganizeerde Perzische Post. Dit
gebeurde door het snelle toortsbericht, zoo als Aischylos, de dichter-soldaat, in zijn
Agamemnoôn, aan Klytemnaistra laat melden den val van Troja. Toorts op een toren
van Athene ontstoken, is vlammende zichtbaar vele stadien ver. De wachter op een
tweeden toren in de Thriasische vlakte, ziet den vuurgloed in de nacht; hij ontsteekt
op zijn beurt de toorts. Verder-op ontbrandt in de duisternis de derde fakkel van het
overwinningsbericht. Langs de geheele kust, langs den langen weg ontbranden de
toortsen en schakelen met gloed aan gloed de keten der vlammende, snelle signalen.
Vóór de nacht in den dageraad rozigt weet Xerxes, weten alle Perzen, weet geheel
Azie, Athene's tweeden val. Het snelschrift van vuur heeft in de zomernacht zijn
vlammende letterteekens, die beduiden, dat Mardonios Athene nam, beschreven
tegen de nachtelijke luchten van Athene tot Suza toe...
De Hellenen hebben geen tijd gehad den Perzen in Boiotie te gemoet te treden.
De Atheensche gezanten verwijten het in Sparta den Lakedaimoniers, die vieren de
Hyakinthia, de lentefeesten van Hyakinthos, den lieveling van Apollo. Zij manen de
Bondgenooten aan minstens nu met hen samen den Perzen slag te leveren in de
Thriasische vlakte
Er is bondgenootschap, maar er is altijd het egoisme der staten, zoo als er, trots
vriendschap, het egoisme der individuen is. De muur over den Isthmos van Korinthe
is bijna voltooid de: Peloponeziers hebben eigenlijk weinig van de Perzen te duchten.
En Apollo is de grootste god en de Hyakinthia zijn heilige feesten, die vieren de
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wedergeboorte der heilige Natuur. Moeten de Lakedaimoniers in vroomheid te kort
schieten, al vallen de Perzen in Attika?
De Eforen van Sparta antwoorden echter den Atheners, na uitstel van tien dagen,
waarin de muur, die hen beveiligt, geheel is voltooid: dat vijfduizend Spartanen,
ieder van hen bij gestaan door zeven Helooten, die zijn hunne slaven, op weg naar
Attika zijn.
De koning van Sparta, die de aanvoerder zoû moeten zijn van de Lakedaimonische
strijdmacht, is Pleistarchos, de zoon van Leonidas. Maar het knaapje is niet meer
dan een kind, dat speelt nog maar oorlogje met andere knaapjes en nu zijne moeder,
Gorgô, de blonde, jonge vrouw van den koning-heros, die de eeuwige held der
Thermopylai zal blijven, hem toe voert zijn neef en voogd, Pausanias, zoon van
Kleombrotos, die veldheer der Lakedaimoniers zal zijn, buigt Pausanias zich toe naar
het kind en omhelst het kleine koninkje-groep en oogenblik van schoonheid zoo
zuiver, dat het Homerische rythme in de blauwe lentelucht schijnt te trillen

XLIX.
Mardonios hoort, dat de Spartanen naderen Wat hij ook heeft geintrigeerd met die
van Argolis, het heeft niet gebaat: hun snelste hemerodromos of ‘daglooper’ is het
hem komen melden, dat de Spartanen naderen Mardonios zal niet in Athene blijven;
slag zal hij leveren in de wijde vlakte van Thria of noordelijker nog, aan de andere
zijde van den Kithairon, in de vlakte van Plataiai..
Op nieuw gaat Athene in vlammen op, op nieuw worden niet alleen muren en
gebouwen met mokerslag gesloopt maar zelfs der goden tempels ontziet Mardonios
niet: het is het Noodlot van den Barbaar, dat hij, verblind één tragiesch oogenblik,
verzuimt te sparen wat gewijd werd door de heilige eerediensten der menschen maar
zoo het hem ooit verweten wordt, hij zal weten te antwoorden met het zelfde verwijt!
En schuld heeft alles en iedereen en wereld, tijden en menschen veranderen niet.
De estafetten volgen elkander op. Zij melden, dat er een duizendtal Lakedaimoniers
naar Megara komen; zij melden, dat hun grootste legermacht naar den Isthmos tijgt,
om den muur te verdedigen.
Mardonios, ook, beveelt een muur op te richten langs den Asapos en zijn leger
ligt gekampeerd van Erythrai tot Plataiai toe. Maar te Thebe geeft Attaginos, zoon
van Frynon, ter eere Mardonios' een
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groot festijn vijftig Perzen van aanzien liggen met Mardonios aan; vijftig Thebanen
mede Op ieder der bedden ligt een Thebaan met een Pers, de wijnen vloeien de bekers
in; er is weelde van gerechten, er is zang en spel on dans.
Een Pers vraagt aan Thersandros van Orchomenos, met wien hij samen aanligt,
in het Grieksch
- Waar zijt gij van daan, tafelgenoot?
- Van Orchomenos, zegt Thersandros. Maar zeg mij, op uw beurt, tafelgenoot,
waarom zijt gij zoo ontroerd?
Want de Pers, doende de vraag om niet anders dan hoffelijkheid van tafelgesprek,
is zeer bleek, zijne oogleden beven, zijne handen trillen.
De Pers antwoordt
- Zal ik u zeggen wat mijn ontroering is, die ik zelfs niet schijn te kunnen verbergen
achter tafelkout? Zoo hoor dan, Thersandros van Orchomenos, opdat gij van mij, die
mede met u plengde uit de zelfde schaal, in de dagen, die komen zullen, een
herinnering zult behouden, een herinnering u wellicht voordeelig.
De Pers grijpt Thersandros' arm en zegt
- Ziet gij de feestvierders daar allen liggen?
- Ja, zegt Thersandros en kijkt langzaam rond.
- Ziet gij, daar ginds, tusschen de zuilen en gordijnen door, in de vlakte, schemeren
het leger?
- Ik zie, zegt Thersandros.
- Ziet gij niets meer? vraagt de Pers, huiverend.
- Ik zie niets anders, zegt Thersandros verbaasd. Wat wilt ge, dat ik meer zoû zien?
- Ziet ge dat vreemde licht niet?
- De dag is bewolkt, de zon is schuil.
- Maar ziet ge niet dat blauwige, vale licht, dat over het leger ligt?
- Neen...
- Ziet ge niet dien bleeken, huiveringachtigen schemer, vaal als de naderende Dood
altijd met zich mede sleept, een tragen mist gelijk..
- Ik zie het niet. Ziet gij het?
- Ik zie het...
- Gij zijt een gevoelig man; gij ziet de dingen met een zesde zintuig...
- Ik zie den nevel. Ik zie den mist. Dat komt van buiten, zie,

Groot Nederland. Jaargang 16

622
dat huivert als een vale schemer over de tenten en soldaten daar ginds. En, zie toch,
hièr, hier binnen in deze zaal, huivert het vreemde schemeren als een tint van den
Dood zelven, over Mardonios en over alle Perzen bijna, die hem omringen...
De beide tafelgenooten zien elkander, bleek, aan
- Gij zijt nu ontroerd als ik ben, zei de Pers
- Ik ben ontroerd, zeide Thersandros. Ziet gij dat alles?
- Ik zie het.
- Wat voorspelt dit vreemde gezicht?
- Den Dood. Van alle deze Perzen, van alle deze mijne landgenooten... zullen ter
nauwer nood, na enkele dagen, eenigen nog de zon zien. Ikzelve...
Hij aarzelde; hij tàstte als om zich rond of hij de kilte voelde, die hij niet zag vlak
om zich
- Ik weet het niet voor mijzelven, aarzelde hij Maar zij allen.. Hij wees in het rond.
- Zullen zij dood zijn? vroeg Thersandros
- Zoo velen van hen.
De Pers weende, achter zijn beker zich verbergend
- En waarom dit Mardonios niet te melden?
De Pers legde wederom zijn hand op Thersandros' arm.
- Neen, mijn gastheer, zeide de Pers. Wat God besloten heeft, is niet te wenden
en wie niet gelooven wil, gelooft zelfs niet wat onbetwijfelbaar is. Maar zie om u
rond...
- Ik zie om mij rond... Ik zie vele Perzen, die...
- Spreek uit.
- Die bleek en ontroerd zijn als gij! Zièn zij?
- Zij zien, zeide de Pers
Zij schenen te zien. Zij zagen, de elkander nu bleek in de ontstelde oogen aanziende
Perzen, den valen schemer, den lijkkleurigen mist, die dreef, één oogenblik, als een
vizioen, om veler hoofden...
Maar Mardonios zag niet en glimlachende, pratende met zijn tafelgenoot, Attaginos,
deed hij, drinkschaal ter hand, de plenging...

L.
Mardonios, vijf dagen later, heeft ontvangen per koninklijke estafette gelukwensch
van Xerxes, om de tweede inname van Athene. De wastabletten hebben hem even
gelukkig gemaakt Hij heeft toch
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behoefte aan eenzaamheid en, deze nacht, na een dag velerlei ontroeringen, aan lucht
Hij bestijgt zijn wit paard en hem vergezelt Artabazos, Farnakes' zoon, de veldheer
van hooge verdienste.
Waarom deze ironie der gebeurtenissen, vraagt zich Mardonios af, terwijl hij
zwijgend met Artabazos, langzaam voort rijdt, ter zijde van het kamp, en een wacht
van enkele Onsterflijken, achter de veldheeren, volgen, gedempt den hoefslag der
paarden. Waarom deze ironie? Deze zelfde dag, dat Mardonios Xerxes' gelukwensch
ontving, is er een geweest van grooten rouw en smart. Nu is de nacht zwoel en
starrenloos, bijna geheel donker en geheel stil, maar deze dag, o deze dag is bijna te
zwaar geweest... De ingewanden der offerdieren, die de Aileische waarzegger,
Hegistratos raadpleegde, bleven ook steeds ongunstig spellen en de verkenners zijn
komen melden, dat hunne offers den Grieken wel gunstig waren De Lakedaimoniers
hebben hun kamp geslagen over den Isthmos, achter den muur; zij zijn toen met de
Atheners te zamen, den muur om, voort gemarcheerd tot den voet van den Kithairon.
Maar zij zijn niet de passen van den Kithairon door getrokken Zij schenen,
voorzichtig, lang te beraadslagen, beschermd door de hun heilige bergen Mardonios
heeft dezen morgen zijn prachtige cavalerie bevolen hen aan te vallen en Masistios
voerde het paardvolk aan. O, dag van wee, hoe kan de nacht zoo vreemd kalm, stil,
donker en rustig zijn na wat rampspoedigs dien dag gebeurde! Hoor, er klinkt niets,
dan de dofte hoefslag der paarden door de eenzaamheid, waarover de woele, zware
hemel de duisternis floerst als met waden van dichten rouw! En Masistios, de held,
op zijn Nizaisch paard, goud getuigd, Masistios, zoo groot en mooi, als een der heilige
helden van Perzie, wier schimmen nu om de goden zijn, Masistios is met zijn ruiters
op de Grieken gestort en heeft hun veel kwaads aangedaan en hen voor wijven, die
zich schuil hielden, gescholden. O, hoe zal Mardonios het melden nu, aan den Koning,
wat is gebeurd!
Versterking kwam den vijand toe, Atheners kwamen, de Perzen lokten hen de
passen door in de vlakte, de strijd ontbrandde. Maar Masistios, o dag van wee..! Hij
reed voor, te overmoedig steeds voor een veldheer, te ongeduldig van moed en
plotseling trof een pijl zijn prachtig paard in de flank. Mardonios, van verre, heeft
het dier steigeren gezien, zijn dolle wanhoopshinnik gehoord en toen stortte het neêr,
boven Masistios. En de Grieken stortten toe, lansen geheven, maar zij konden hem
met dadelijk treffen om de gouden schubben
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van zijn sterk kuras, tot zij hem troften in het oog en hem doodden' En wat Mardonios
zag van verre, zagen de Perzische ruiters, zoo dicht bij, niet terstond, omdat zij
chargeerden en weêr, lokkende, weken en omdat niemand Masistios had zien vallen,
onder hen allen. Tot zij het zagen en toe stormden om minstens het lijk van hun
veldheer te hebben.
Hoe hebben zij om het lijk gevochten! En, toen zij het hadden, na verbittersten
strijd, hoe hebben zij toen allen geweeklaagd! Hoe hebben de dappere Perzen toen
als vrouwen en weensters geweeklaagd! Zij hebben zich haren en baard geschoren;
zij hebben hun paarden de manen geknipt en hun lastdieren alle vlokken; zij hebben
den grootsten rouw bedreven en Boiotie moet weêrgalmd hebben van hunne
weeklacht. Deze vijandelijke hemel moet getrild hebben van hunne weeklacht Want
Masistios, de held, was niet meer. Zij hebben zijn lijk op een strijdkar gelegd en hem
langzaam door het kamp heen gevoerd Alle soldaten liepen huilende van smarte aan
om Masistios' luk te aanzien Wat was hij mooi en groot, zoo als hij daar lag, al was
zijn oog geheel doorboord! Wat geleek hij den heiligen helden, die om Perzie's goden
zijn! Zijn geest, zeker, was ook in het paradijs van azuur, waar Ormoezd troont in
een glorie van licht, tusschen zijn staf van gevleugelde helden! Maar is de glorie daar
hoog, de rouw drijft omlaag! O, de tegenspoed, de vreeslijke tegenspoed! Wat drijft
er toch in de lucht? Wat dreigt er toch in de nacht? Is het werkelijk het loeren van
Perzie's boos Noodlot? Zoû het mogelijk kunnen worden.? Na de Thermopylai, na
rampzalig Salamis? Zoû er een verweeking vloeien, hier, uit deze vijandige
atmosferen, in de kracht en de verwachting, die waren in hen, overwinnaars trots
àlles, tot nog toe, zij, die twee malen Athene namen? En als Mardonios zwijgend
voort rijdt, naast zich, zwijgend, Artabazos, achter hen de wacht der Onsterflijken,
zoû hij het willen uitschreeuwen naar dat raadsel van zware nachtlucht toe zoû het
mogelijkheid kunnen worden... dat hij, Mardonios, die dezen strijd en tocht heeft
gewild en doorgezet en die gebleven is, toen de Koning beter deed te gaan, verslagen
zoû worden door deze Doriers en deze Ioniers? Dat de machtige Pers niet almachtig
meer blijken zoû, na Kyros, na Dareios..
Het kan niet zijn Mardonios herwint zich, zet zich stram De stille, woordenlooze
rit is ten einde Daar is Mardonios' tent Hij stijgt af en met Artabazos treedt hij binnen.
Het is de weelde, die Xerxes hem achter liet Het is zijn vergulde zetel, zijn verguld
bedde, het kostbare vaatwerk, de weelderig geweven tapijten Der lampen weêrglans
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spiegelt in al het brons en goud, de brandende pitten gloeien tegen de purperen
tentwand. Er is beraadslaging, met de andere, ontbodene veldheeren en kapiteinen
Het is beter het kamp meer te verplaatsen naar het Westen toe daar zijn zuiverder
bronnen, daar is overvloed van water..
- Hoe heet de stad, waarbij wij dan zullen liggen? vraagt Mardonios
En er klinkt door de tent een naam, naam, die als die van Thermopylai, van Salamis,
een echo is van de eigene stem des Noodlots.
- Plataiai..

LI.
Er zijn acht dagen voorbij gegaan. Over elkander, in de vlakte, aan den voet van den
Kithairon, liggen de twee vijandelijke legers. Er is aan weêrszijden het achterdochtig
geduld, er is aan beide zijden de wachting Het is een nazomerdag; stapelende massa's
blanke wolken drijven aan den wind-doorwoelden hemel. Aan den boord van den
Asopos doet Hegistratos de offeringen Mardonios, ongeduldig, staat er bij, als de
waarzegger, op een altaar, het ingewand der runderen raadpleegt
- Spelt het gunstig? dringt Mardonios.
- Nog niet, zegt de waarzegger.
- Het Grieksche leger groeit elken dag aan, zegt Mardonios De verkenners melden
het allen
- De voorteekenen, zegt de waarzegger; zijn noch gunstig den Perzen, noch den
Grieken, die met hen zijn
- Den Thebanen niet?
- En niet den Thessaliers Het is beter te wachten
Mardonios is zijn ongeduld niet meester. Vooral sedert den dood van Masistios
is gestegen bij hem de koorts om wraak te nemen, eindelijk, op die Grieken. Hij
beveelt nieuwe offeringen te volbrengen en een nieuwe waarzegger, Hippomachos
van Leukas, zal der offeren ingewand verklaren. Maar ook die nieuwe waarzegger
meent, dat, om tot een aanval te besluiten, het ingewand den Perzen niet gunstig ligt.
Mardonios zoû de goden willen dwingen. Soms voelt hij het, zoo als zijne Perzen
het zagen aan het feestmaal te Thebe. Zoo als zij den valen schijn zagen als eene
bleeke sfeer van hen naderenden dood,
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zoo voelt soms Mardonios het. Maar hij wil het niet voelen. Hij wíj dit maal winnen
en hij is ziek van zijn ongeduld, om te beginnen. Des nachts, op het weelderige
tentbed, dat Xerxes hem achter liet kan hij niet slapen...
Er verloopen nog een paar dagen De Perzen en ook de Thebanen rijden tartende
telkens tot aan de boorden toe van de rivier en roepen den verbondenen Grieken
schimptaal toe Waarop wacht het Noodlot, waarom sleept het de dingen, die gebeuren
moeten, zoo voort, tusschen deze wolken, deze bergkammen en dezen stroom,
tusschen die tenten daar ginds bij Plataiai en die tenten daar ginds aan den breeden
voet der heilige bergen, de wijde vlakte tusschen de beide van elkander verre
tentewemelingen, met nu en dan, over die vlakte, der Perzische ruiters tartende
ommerij, hun in de vuist zwierend drillenden speer, hun schimpenden roep of die
Ioniers en die Doriers niet durven daar?!
Elf dagen nu liggen de legers over elkaâr. Wie zal den aanval beginnen? Wien
zullen de goden de zege gunnen, die vliegt af van Zeus' opene palm? Hoe de Perzen
ook tarten, de Grieken vallen niet aan en zijzelve... der offeren ingewand blijft hun
te ongunstig om anders te doen dan te tarten.
Mardonios raadpleegt Artabazos en de andere veldheeren. Artabazos, die het ook
zag, die het ook voelt, zegt
- Breken wij het kamp op. Versterken wij ons in Thebe. Daar is voedsel en voorraad
en voer. En hoor mij, Mardonios. laat ons dezen oorlog eindigen, als het kan, zonder
meer te strijden. Het ingewand blijft ongunstig spellen. Laat ons de goden niet tarten.
Zij zijn tegen ons... Zend den verbondenen Grieken goud. Gemunt goud, ongemunt
goud. Zilver ook en al het talrijke schenk- en drinkgerei van edel metaal, dat de
Koning ons achter liet, zend alle die schatten den Grieken, zend ze aan wie onder
hen voeren gezag.
De Thebaansche veldheeren beaâmen Artabazos' raad. Zij manen tot
voorzichtigheid aan. De goden zijn niet gunstig gezind.
- De goden? roept Mardonios en richt zich hoog en dol, of een vervoering hem
doorvaart. Welke goden? De Grieksche goden, aan wie wij offerden...?
- Onze goden, zegt Artabazos.
- Ik offer niet meer, roept Mardonios en de veldheeren zien hem ontzet aan. Ik wil
de wet der Perzen eeren, en ik zal strijden naar der Perzen voorschrift. Te lang reeds
vertrouw ik waarzeggers, onder
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deze vijandelijke luchten geboren Ik vertrouw hen niet meer. Onze goden zullen ons
helpen en mijn leger is machtig!
Nie and spreekt hem meer tegen hij is de opperbevelhebber; hij heeft altijd den
oorlog gewild en hij wilde nu, trots alles, den strijd.
Zij zien hem hijgende staan en hij is tragiesch als de helden der latere tragedieen.
En hij ziet om zich en roept tartende uit:
- Weet een uwer van een orakel af, dat den Perzen voorspelt mijn dood in Hellas?
Allen zwijgen. Sommigen wenden af het gelaat
Mardonios roept:
- Daar gij niets weet of niets waagt te zeggen, zal ik zelve zeggen wat ik zeker
weet. Een orakel voorspelde ons den nederlaag, zoo wij den tempel van Delfi
plunderden. Onze goden hebben ons door aardbeving verhinderd Delfi's tempel te
plunderen. Wij zullen ook nooit Delfi's tempel plunderen, wij zullen eerbied hebben
voor der goden wil en dankbaar zijn voor hunne bescherming. Wij zùllen de Grieken
overwinnen.
Hij wenkt hen weg; de veldheeren verlaten somber de tent.
- Er is het orakel van Bakis, zegt een der Thebanen buiten.
- Hoe luidt het? vraagt Artabazos
De Thebaan ziet om zich rond. Allen dringen luisterend om hem. Hij fluistert:
- ‘De boorden van den Asopos zullen wemelen van Helleensche machten... Ik hoor
den kreet der Barbaren.. Den dag des Noodlots zullen in grooten getale de Meden
vernietigd worden...’
- Er zijn meerdere orakels met dergelijken zin, zegt een Thessalier.
De Thessalier begint te fluisteren Artabazos wendt zich af. Hij wil niet langer
hooren. Hij weet, ook zonder de orakels, het Noodlot: hij voelde en hij heeft gezien

LII.
De nacht viel. Een starlooze, duisterende stilte zonk over de vlakte, over de bergen,
over den vloed, over de beide kampen, Perzen en Grieken, hier en daar. De
schildwachten stonden op hunne post; anders scheen alles en iedereen te slapen. Het
vreemde raadsel des volgenden dags lag verholen in slaap en stilte en duister. Dit
oogenblik was die vreemde rust, die zoo vaak vooraf gaat den donderenden
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storm des Noodlots en de schildwachten, bijna angstig om die stilte, luisterden uit,
spiedden uit
De Grieksche schildwachten, uitspiedende, uitluisterende, zagen een ruiter rustig
over de vlakte rijden, uit het Perzische naar het Grieksche kamp Hij was een zwarte
silhouet van man en paard in de grauwe nacht Genaderd en op het wie-daar der
wachten, riep hij, dat hij wenschte de Atheensche veldheeren te spreken Hij had een
toon van gezag en twee der schildwachten gingen den bevelhebbers melden er was
een ruiter gekomen uit het Perzische kamp.
De bevelhebbers, in de nacht, naderden de uiterste lijn der wachten. De ruiter, in
donkeren mantel, op zwart paard, bleef roerloos
- Wat wilt ge? vroegen zij hem
Hij deed zijn paard twee passen naderen, hij zeide
- Ik kom, Atheners, u een geheim openbaren Ik verzoek het u allen te melden aan
Pausanias. Zoo hij met met u is in de duisternis kan ik hem niet onder u herkennen.
Ik ben een Griek, mijn geslacht stamt in de oude Grieksche eeuwen. Ik zoû niet
willen, dat Hellas boog onder het Perzische juk Ik kom u dus zeggen, dat het ingewand
der offeren ongunstig blijft aan Mardonios: ware het gunstig gebleken, reeds lang
zoû slag zijn geleverd Maar desniettemin heeft Mardonios tot den aanval besloten..
- Voor wanneer?
- Voor morgen. Hij vreest, dat uw leger aangroeit Maakt u gereed, zoo hij uitstelt
den slag, blijft toch hier hij heeft voorraad slechts voor twee dagen.
- Waarom verraadt gij in wier rangen gij strijdt?
De ruiter antwoordde niet Hij vervolgde
- Zoo deze oorlog eindigt volgens uw wensch, weest dan rechtvaardig wie, uit
liefde voor Hellas, zich thans bloot stelt aan uiterst gevaar om u te melden van
Mardonios' plannen
- Wie zijt gij
- Herkent gij mijn stem niet? Ik ben Alexandros, zoon van Amyntas; ik ben
Alexandros van Makedonie, die in Athene u boodschappen kwam..
Hij wendde zijn paard langzaam om. In de nacht vervaagde zijn donkere silhouet,
somber weemoedig als de Onzekerheid zelve, naar het donkere, Perzische kamp toe.
De veldheeren wekten Pausanias in zijn tent. Hij vreesde de Perzen en zeide
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- Atheners, gij ligt voor de Boiotiers geschaard Het is beter, dat gij verandert van
plaats en u schaart vóór de Perzen, wier strijdwijze gij kent sedert Marathon Wij,
Spartanen, streden nog nimmer met hen maar wij kennen die verraders, Boiotiers en
Thessaliers Laat ons ruilen gaat rechts, wij zullen links gaan
- Wij kwamen het u voorstellen, zeiden de Atheensche bevelhebbers
Atheners en Spartanen wisselden dien dag van plants De Boiotiers meldden het
Mardonios Mardonios beval dadelijk den Perzen te wisselen met de Boiotiers, zoodat
zij wederom lagen voor de Spartanen
Pausanias, wien dit gemeld werd, beval den Atheners wederom te wisselen
Een Perzische heraut verscheen in de vlakte, hij knipte met de oogen in de zon,
die verrees
Hij spotte
- Lakedaimoniers! Men roemt u de dappersten van uw land en prijst u, dat ge nooit
vluchttet en nooit uw post verliet in den strijd maar op die plek den dood gaaft of
ontvingt!
Hij lachte schimpend, vervolgde
- Maar niets is minder waar ge vlucht reeds zonder te strijden ge laat den Atheners
de eer zich met ons te meten gij, ge kiest liever wie onze slaven zijn, slaven uit ùw
bloed; om zekerder tegen te vechten Gij valt ons wel bitter tegen wij dachten, dat gij
ons een heraut zoudt zenden, om ons uit te dagen, ons Perzen, maar ge bibbert van
angst en ge wisseldet dezen morgen tweemaal van plaats. Maar nu wij het zijn, die
u uitdagen, waarom zouden wij niet vechten gelijk in getal, gij, de dappersten, ha!
ha! aller Grieken, wij, niet meer dan laffe Barbaren? Laat óns beslissen den uitslag
des strijds of nà ons kunnen nieuwe troepen weêr strijden! Maar mij schijnt het toe,
dat het genoegt, zoo gij Spartanen, zoo wij Perzen samen uitmaken wie overwint!
De trotsche heraut wachtte, tartend op antwoord Hij was er een, die niet gezièn
had en die niet voelde.. Niemand antwoordde; de stem van het Noodlot der Perzen
zweeg De Grieken zwegen De Pers haalde zijn schouders op, poefte minachtend
tusschen zijn lippen en draafde terug, omkijkende om te vermijden een wellicht
nagezondene pijl en hij schold minachtend nog uit de verte, niet hoorbaar meer, maar
zijn mond gebarend van oude wijven en minne lafaards.
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Hij doet Mardonios kond en meldt, dat de Spartanen diet durven, dat zij lafaards zijn
en bibberend niet antwoordden van angst. Het jubelt in Mardonios nu, hij zoû dezen
trotschen heraut, dezen heerlijken held-van-zekerheid willen omhelzen. En hij beveelt
zijne cavalerie zich over de vlakte heen te storten en de Grieken nog meer te tarten.
Weldra wemelt het er van de ruiters. Weldra wemelt de breede vlakte tusschen Asopos
en Kithairon van de prachtige Perzische Onsterflijken. Zij schichten stralen uit, de
schitterende ruiters. En zij werpen meesterlijk de werpspies en spannen den boog en
richten den pijl met een glorie van krachtige gratie: hun overal goud-aangetikte
boogschutter-silhouetten op de mooie, gitzwarte paarden teekenen zich in dit begin
van den strijd af over de vale geschroeide vlakte met zeer duidelijk geteekende lijnen
en telkens spattende wisselvonken, vooral aan helm en schild. En hunne pijlen flitsen
met dichte rissen sissende af door elkander in duizenden richtingen en kruisen
elkander: nooit mist, brallen de schutters, hun schot.

LIII.
De Grieken kunnen de fantastische Perzische cavalerie niet aan. Zij is nu hier, zij is
dan daar, zij schijnt te spelen met haar vijand, zij spiegelvecht tegen de een weinig
weifelende Grieken en hare pijlen treffen menigen man. De dag is heet en de Perzen
verhinderen de Grieken de bron Gargafia te genaken: dat is de bron waar heel het
Grieksche leger zich lescht. Zij zijn ongerust, de Grieken, zij hebben geen voorraad,
zij lijden honger en dorst dezen zwoelen dag...
Pausanias beraadslaagt met de veldheeren: het is misschien beter het zoogenaamde
‘eiland’ te betrekken, dat ligt vlak bij Plataiai en tusschen de verschillende zijtakken
van de rivier. Zij zullen die nacht daarheen marcheeren, zegt Pausanias, ook om die
hen dol makende Perzische cavalerie te ontwijken. En de Grieken voelen het en zien
het in eens, er is een onzekerheid, in de lucht, in deze zwoelte; er drijft een
onzekerheid langs de bergen, over de vlakte, er is een onzekerheid, in hunne zielen.
Een onzekerheid is er om Pausanias. Zij zien die in hem, zij voelen die in hem het
schijnt bijna of hij bang is... Toch stamt hij uit het zelfde geslacht als Leonidas en
zijn diens voorouders de zijne...
Besloten deze nacht naar het ‘eiland’ te trekken, blijven zij toch den geheelen dag
bloot gesteld aan het getreiter dier Perzische cavalerie. Zij bewonderen die schitterende
ruiters huns ondanks. Maar des
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nachts weten zij het waterrijke ‘eiland’ te bereiken en overnachten vlak bij het
Heraion. Hera's tempel, in zicht van Plataiai
De dag van Plataiai breekt aan, de zon van Plataiai verrijst...
Toen Mardonios dien morgen vernam, dat de Grieken van kampplaats waren
veranderd, riep hij juichende uit tot de Thessalische veldheeren
- Wat zult gij nóg beweren, nu de Grieken hun kamp verlieten? Gij beweerdet, dat
nimmer die Lakedaimoniers zouden vluchten en dat zij de dapperste mannen ter
wereld waren! Maar zij verwisselden eerst uit vrees, tweemalen, van standplaats en
ligging en nu hebben zij voor goed genomen de vlucht! Zij zijn lafaards, tusschen
àlle Grieken, die lafaards zijn maar ik vergeef u, dat gij hen preest: gij kendet slechts
hen en niet óns, Perzen! Meer verwonderde het mij, dat zelfs Artabazos, hij, een
Pers, die Lakedaimoniers scheen te vreezen en ons leger wilde doen wijken tot in
Thebe toe! Dat zal de Koning eens weten! Maar eerst zullen wij die vluchtende
Grieken niet laten ontsnappen achtervolgen wij hen en verdelgen wij hen dezen dag
voor goed!!
Het geheele Perzische leger trekt den Asopos over. Het overstroomt als met een
breede zee - infanterie en cavalerie - de vlakte. Het draaft juichende in onoverzienbare
breedte aan, de zon van Plataiai te moet, niet anders denkende, dan dat werkelijk de
Grieken gevlucht zijn en volgende het spoor van hun marsch naar het ‘eiland’. De
Atheners, die achter de heuvelen liggen aan den voet van den Kithairon zien de
Perzen eerst niet. Zoodra zij de juichende storting zien der Perzen over de vlakte,
rukken de Atheners hunne geplante standaarden uit en rennen de heuvelen over, de
vlakte in met een schrikwekkend geschreeuw van brullende kreten.
Een heraut, door Pausanias in niet te verdrijven onzèkerheid gezonden naar de
Atheners, draaft over de heuvelen hen te gemoet: hij schreeuwt, dat de geheele
Perzische cavalerie op de Lakedaimoniers los stormt hij roept de Atheners te hulp;
hij roept hen toe minstens boogschutters te zenden zij kùnnen, te voet, de Perzische
cavalerie niet aan. Het geheele Atheensche leger, brullende, schreeuwende ontzettend,
over de heuvelen, over de vlakte, stort in de richting der Perzen, die hen niet achter
zich verwachten. Zij zijn zwaar gewapende hoplithen. de Perzische boogschutters,
verrast zich omwendende op de van het geschreeuw verschrikte en hoog steigerende,
hinnikende rossen, wenden zich half in het zadel en richten de pijlen: een wolk van
pijlen donkert de lucht door, de pijlen kruisen elkander
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als weven zij, snel schichtend, een dadelijk weêr zich verscheurend donker net door
de lucht De onophoudelijke pijlen, de duizenden pijlen verhinderen de Atheners te
naderen

LIV
In het ‘eiland offeren de Spartanen en raadplegen de waarzeggers der offeren
ingewand. Zij doen het terwijl hunne krachtigste troepen - vijftig-duizend man front
hebben gemaakt tegen de Perzen. Maar het ingewand ligt den Spartanen ongunstig
en intusschen, achter een wal van schilden, het eene schild vlak naast het andere, het
eene schild vlak boven het andere, schiet de Perzische cavalerie, schiet de Perzische
infanterie vóór haar, de onophoudelijke, de duizenden pijlen af Het is een geduister
van pijlen in het vreeslijke, zwoele, zwaar hangenede noodlotlicht van deze vreemde
nazomerzon, die schijnt maar niet goud schijnt, aan dezen hemel, die onbewolkt blijft
maar niet blauwt Daar ginds vallen honderden Spartanen, getroffen door de niet te
vermijden speren; hier, midden op het ‘eiland’, richt Pausanias handen en oogen naar
den tempel van Hera en smeekt met luide stem der godin hare hulp af
Zoodra hij zijn smeeking volbracht heeft, o wonder, spelt het ingewand van het
versch geslachte offerdier een den Grieken gunstig teeken Kan het waar zijn? De
onzekerheid, plotseling, is opgeklaard in Pausanias, en zoodra het bekend is, dat de
goden gunstig zijn, is alle weifeling weg uit die vijftig-duizend Spartanen En schijnt
het, dat ook het Noodlot zelve plotseling besloten heeft, en zich openbaart in de
zielen dier tot nog toe aarzelende strijders De Lakedaimoniers, in een razenden opruk
hunner dicht aan-een gesloten rangen, storten zonder de pijlwolk meer te achten op
de Perzen toe De pijlen schieten over hun plotselingen stormloop heen Lakedaimoniers
en Perzen zijn elkaâr vlak bij genaderd De wal der schilden is tusschen hen De Perzen
wijken naar het Demetreion, den tempel van Demeter, dat daar verschrikkelijk
noodlottig rijst, met zijn oude muren en zware tympaan, als zal het der Perzen wijking
tegen houden En de barstende wal der Perzische schilden splijt hier en daar met
breede spleten open handgemeen zijn Perzen en Grieken de Perzen buigen en breken
hun speren den Grieken uit de vuisten Nu wordt het de, als op een hoop gestapelde,
krijgswoede van één tegen één, van twee tegen twee, van tien tegen tien, onder de
neêrslaande hoeven der steigerende paarden
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der Perzen maar licht gewapend de Perzische infanterie, zwaar gewapend de meer
en meer aandreunende, zware, Grieksche hoplithen.
Tusschen het dichtste gewoel rijst op zijn witte paard Mardonios, zwaard in de
vuist, dol van oogen en voert en vuurt zijn Onsterflijken aan O, ironie van dien naam
zij vallen bij tientallen om hem heen, nu zij vallen om hun moed, die tot overmoed
groeit, om hun woede, die wordt onvoorzichtigheid Want nooit dàchten zij aan de
mogelijkheid van een nederlaag, zoo als zij ook nimmer dachten, dat hun lange
Medische kleed, onder hunne kurassen uitwapperend, hinderlijk zijn kon in den strijd,
zoo als zij ook nimmer dachten, dat hunne lichte, sierlijke wapenen, die zij droegen
met boog en pijl, niet bestand zijn tegen den aanval der zwaardare Grieksche wapenen
Maar zoo lang zij hun veldheer zien, tusschen hen in, hen aanvurende, hen
aanvoerende, verweren zij zich wat zij kunnen en leggen een groot aantal
Lakedaimoniers neêr
Plotseling echter treft het hen, dat Mardonios met een Spartaan in woedend
tweegevecht is Het is de Spartaan Arimnestos, die hem heeft aangevallen Het zijn
de twee zwaarden achter de schilden twee, over en weêr, elkander kruisende De
Onsterflijken dringen dicht aan om Mardonios te ontzetten Daar zien zij hun veldheer
een heftige, van pijn verwrongen beweging maken, achterwaarts in zijn zadel. Hij
balt de vuist toe naar den hemel, naar de goden, naar de goden van Hellas Het zwaard
valt hem uit de hand
Er gaat een woedend geschreeuw op uit den dichten drom der Perzen
Maar Arimnestos roept luid uit
- Deze dag wreekt op Mardonios den dood van Leonidas!
Zoodra de Onsterflijken hun veldheer zien vallen is er mogelijk nog één oogenblik
de gedachte in hen zich meester van zijn lijk te maken, dat achter-over glijdt van zijn
paard in het gewoel - keeren zij zich in wanorde, schreeuwende van wanhoop en
woede om en slaan op de vlucht En het is of geheel dat immense leger, dat van zoo
ver is gekomen, om de Grieken te tuchtigen te eenen male ontwricht en ontzenuwd
is Bij drommen slaan zij op de vlucht. Het is of een vizioen van Demeter zelve, de
godin, bij haar tempel de vluchtelingen verhindert schuil in haar heiligdom en heilige
bosch te vinden, waar zij als smeekelingen bijna veilig zouden zijn zij vluchten den
tempel om, zij storten terug over de vlakte
- Volgt mij allen, waarheen ik u leiden zal, zoodra ik beveel den
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pas te verdubbelen! heeft reeds Artabazos vóór dit oogenblik van algemeene vlucht
tot zijne troepen gezegd; veertig-duizend man, die hij heeft willen redden, toen hij
zag, dat Mardonios het onmogelijke wilde. En nù beveelt hij hen den pas te
verdubbelen. Zij denken, dat zij Artabazos volgen den vijand met omweg te moet
maar Artabazos weet, dat alles verloren is. Hij heeft het gezien, hij heeft het gevoeld
en er is geen strijd noodig en nuttig tegen het Noodlot en tegen de goden. En hij
vlucht, hij vlucht met zijn troepen niet naar den houten muur, die het kamp nog
beschermt, niet zelfs naar Thebe... hij vlucht met een wijden omweg naar Fokis; hij
wil terug naar Thessalie, hij wil terug naar Perzie, hoe ver het ook is, hoe onbereikbaar
Suza hem van hier toe schijnt. Hij wil wèg, om het den Koning te melden, dat er
geen strijd nuttig en noodig is tegen de goden en tegen het Noodlot.
En overal, over de vlakte, de noodlottige vlakte van Plataiai vluchten de Perzen.
Ook al hunne gepreste bondgenooten vluchten, al houden eerst de Thebanen nog
stand tegen de Atheners.. Er vluchten in drommen de duizenden; zij vluchten in
stofwolken de verre einders toe, naar het Noorden, naar het Noord-Westen, in een
vlucht, die als een epische paniek is, een vlucht van immensiteit, een vlucht van
eenmaal verbondene maar door Mardonios' dood plotseling ontbondene volkeren;
zij vluchten er zonder te vechten - wat geeft nog vechten nu Mardonios dood is! zij vluchten àllen omdat het eerst de vertwijfelde Perzen het voorbeeld gaven en
vluchtten en de Grieken achtervolgen de vluchtelingen en is er ook hier en daar nog
een laatste schermutseling - de Boiotische cavalerie houdt nog éven stand - het is
één algemeene, immense vlucht, een vlucht in een bloedbad van verschrikking zonder
genade.
In het Perzische kamp, achter den Asopos, achter den houten muur, waar de houten
kijktorens regelmatig uitsteken, zijn vele vluchtende drommen, zijn Perzen en
duizenden andere Barbaren binnen gedrongen; zij versterken zich nog in aller ijl, zij
weten zelfs de Lakedaimoniërs, niet bekend met het nemen van versterkte plaatsen,
nog een wijl wel af te weren, tot de Atheners de Lakedaimoniers helpen komen, tot
de houten muren bezwijken, tot de Grieken binnen stormen in het Perzische kamp.
Daar rijzen de prachtige tenten der veldheeren, te midden der duizenden andere
tenten; daar steekt, even hooger, de punt van Mardonios' purperen tent uit, daar
smeeken de Perzische slaven genade, daar schuilen bevende de vrouwen, bijvrouwen
en bedgenooten der Perzen, daar plunderen de Grieken Mardonios' tent,
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zij torsen zijn zilvergevoeten zetel weg, de dolle weelde der vergulde en zilveren
meubels, het kostbare vaatwerk; zij lachen om de kameelen, zij torsen weg de bronzen
ruif zijner paarden, die is een kunstwerk van een Perzischen beeldhouwer en zij
zullen het schoonste van dien buit den goden geven in hunne tempels
Van een leger van driehonderd-duizend man ontsnappen ter nauwer nood aan den
dood drieduizend weêrlooze, smeekende slaven.
En Artabanes, die vluchtte, vluchtte naar Fokis hij, die vluchtte, den wijden omweg
om, die vluchtte met zijn veertigduizend, die vluchtte om Xerxes te melden..

LV.
- Stapelt geheel den buit hièr! wijst Pausanias. Dat niemand, Grieken, zich persoonlijk
toe eigene één munt of één beker!
De Heloten, Sparta's slaven, torsen op een plein, midden in het kamp, den buit.
Zij dragen de opgerolde zijden tenten aan, de tapijten en stoffen met goud en zilver
doorweven, zilveren en gouden aanligbedden, zilveren en gouden drinkgerei en ketels
en komforen. Het eenvoudigste keukengerei is van koper en brons Zij ontdoen den
talloozen dooden van hun ordeketenen en armbanden en van hun dolken en zwaarden,
sierlijk bewerkt, met ronde steenen ingelegd zij voeren voor de verzamelde Grieksche
veldheeren de Nizaische paarden, de lachwekkende kameelen en de vreesachtige
drom der vele vrouwen besluit den stoet.
Er zijn geen noodelooze gruwelen gebeurd. De schatten en, in kofferen en kisten,
het geld worden geteld, gerangschikt, geboekt: een tiende zal den goden worden
geofferd: de overwinnaars zullen later voor den tempel van Delfi er den gouden
drievoet van smeden, dien een bronzen slang omslingert en die rijst op de drie koppen
der slang en voor Olympia den bronzen Zeus, tien ellebooglenten hoog en voor den
Isthmos den bronzen Poseidoôn, zeven ellebooglenten hoog. Een tweede tiende wordt
Pausanias aangeboden het zijn vrouwen, paarden kameelen, enkele talenten, allerlei
gerei. Ieder, die zich dien dag van der Perzen Noodlot te Plataiai heeft onderscheiden,
krijgt zijn deel van den verbazingwekkenden buit. Wat een weelde, wat een omslag,
wat een gedoe van onnoodige dingen, uit Perzië mede gesleept tot hier, wat een
slaven en vrouwen of een Perzische veldheerstent het Perzische koningshof ware!
Pausanias, toch onder den indruk, van alle
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die weelderige voorwerpen, die hij, bekijkend met de andere kapiteinen, door de
vingers laat gaan - een koffertje voor toiletvoorwerpen, het goud beslagen tuig van
een paard, een armband, die een ordeteeken is - lacht, lacht bijna gedwongen, vindt
al die dingen tóch wel mooi en beveelt
- Hier de koks en de botteliers en de banketbakkers van Mardonios!
Zij komen vóór hem te staan, in gelid, geleid door hun oppersten.
- Bereidt voor van avond mij een maal, zoo als ge voor uw meester zoudt hebben
gedaan! beveelt Pausanias.
De keukenslaven gaan aan het werk, de botteliers mengen de palmwijnen met
myrica-honig de zijden schermen worden op staken verheven; de zilver en goud
beslagen bedden worden geschikt; op de tafelen dampen dan de fijne spijzen.
Maar Pausanias heeft eveneens bevolen een maal aan te richten naar de wijze der
Lakedaimoniers In allen eenvoud staat de zwarte soep op de onbedekte houten tafel
En Pausanias, lachende, wijst zijn officieren het onderscheid.
- Hellenen! roept hij uit; nu ziet gij de dwaasheid van den Perzischen Koning en
zijn broeders, zwagers en neven zij hadden zoo een uitstekenden disch en zij benijdden
ons den onzen! Doen wij niet als zij en zetten wij ons neder aan dezen Spartaanschen
eenvoud!
Hij zet zich voor de zwarte soep. De anderen doen als hij, terwijl daar ginds de
Perzische slaven - de slavinnen ook, die, getooid, meenen, dat de overwinnaars met
zachte zeden haar toch wel vragen zullen te zingen, te spelen, te dansen - openmonds
van verbazing blijven kijken, omdat die Grieken dat weelderig bereide gastmaal zelfs
niet schijnen te zullen aanroeren Maar misschien is het toch in dìt zelfde oogenblik,
dat in des Spartaans Pausanias' ziel binnen sluipt die vreemde nieuwsgierigheid naar
de Perzische weelde, die hij nu versmaadt misschien is het in dit oogenblik, dat god
Weelde in hem zaait der zulk een eenvoudige krijgsmansziel giftige kiem, die hem
later... zich zal doen kleeden in Mediesch gewaad, zal doen eten naar Perzischen
smaak, en Xerxes' dochter zal ten huwelijk vragen... die hem later ten ondergang
brengen zal..
Maar dit is nog de dag van Plataiai
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LVI
En dien zelfden avond is de avond van Mykale, waar wat restte van de Perzische
vloot, bij Ionie verslagen werd door de zeemacht der Verbondenen en de Nikè's
vliegen af van de open palm van Zeus naar die van Hellas zoo wel hier als daar, zoo
wel naar Plataiai als naar Mykale... De god der Perzen, waarop Xerxes zich steeds
beroepen heeft, heeft nièt geholpen..
De dagen in Suza slepen zich voort Het zijn wederom de zwoele, zware zomerdagen;
de duizenden rozen staan in rijksten bloei; in de portieken van het vrouwenhof zijn
de vrouwen bezig met de zoete marmelade's en stoven de rozenbottels in den
ziedenden suiker Want wel is het oorlog en wel is er angst en somberheid omdat de
estafetten, die Mardonios zoû zenden, uitblijven en omdat geen fakkelbericht met
snelle vuursignalen in de nacht gekond heeft van een beslissenden slag en de
verdelging van de Verbondene Grieken om en bij Athene of waar ook in Attika, of
misschien wel bij den Isthmos.. maar het is toch ook den tijd van de rozen en het zoû
jammer zijn ze niet te plukken en het zoû jammer zijn niet in te maken en te confijten
de heerlijke bottels De koningin-weduwen, Atossa, Artystona, Parmys en Faidyma
zitten als steeds op hare divans; Amestris heeft zoo juist Faidyma wederom het
verhaal van den valschen Smerdis uitgelokt, tot gegiechel van wie bij de koningin
willen zijn in de gunst; Artaxixa bemoeit zich met den inmaak en Artaynta, hare
dochter - o het voorval van den mantel en de kortstondige hartstocht van Xerxes zijn
reeds lang dingen, die tot het Verleden behooren - ziet aandachtig naast Artazostra
toe, want voor Artazostra thans, de vrouw van Mardonios, staat het groote weefgetouw
en om haar rond beijveren zich de slavinnen purperen zijde en gouddraad te winden
om de verschillende spoelen. En Artazostra is het, die een mantel weeft, een mantel
voor Mardonios, haar gemaal, dien zij verwacht triomfeerende uit den oorlog te
keeren en Artaynta, die nu de vrouw is van Dareios, den jeugdigen kroonprins - maar
hij is nog zéer jong, een knaap en woont nog niet met haar maar verblijft nog in het
knapenkamp, waar hij de ridderlijke oefeningen leert - Artaynta bewondert den
mantel, dien Artazostra voor Mardonios weeft en fluistert haar in, dat deze mantel
veel mooier wordt dan de mantel, dien Amestris voor Xerxes weefde en die eenige
dagen, hààr, Artaynta's, eigendom
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geweest is en Artazostra, gevleid en verlangende naar Mardonios' terugkomst,
vermaant haar zàchter te spreken, opdat Amestris niet hoore...
- Er is een voorspelling, fluistert achter Artazostra een purperen zijde windende
slavin eene andere in, die uit een korf de strengen zamelt.
- Welke? vraagt de andere, bijna onverschillig, want de voorspellingen wemelen
aan het Perzische hof, maar zij doelen nooit op een mogelijken nederlaag van
Mardonios' troepen, daar ginds...
- Dat de prins Dareios geen Koning der Koningen worden zal, maar jong zal
sterven... en dat Artaxerxes Koning zal worden...
De strengen zoekende slavin haalt onverschillig de schouders op, maar plotseling
vallen beide plat op den grond voor-over en alle de andere slavinnen met haar, want
het woord ‘zon’ heeft weêrklonken Artazostra zegt, tevreden over haar werk, tot
Artaynta:
- De Zon op den rug van den mantel wordt mooi!
- Heilig! murmelen, voor-over op het vloermarmer, al de slavinnen.
Er is buiten een aanzwellend rumoer. Zoû het de eindelijk zoo goed georganizeerde
Koninklijke Perzische post zijn, die brieven brengt van Mardonios en al de prinsen,
die om hem bleven, aan hunne moeders, vrouwen, dochters?
- Het zal de Koninklijke Post zijn, zegt de koningin Amestris Ik hoorde in langen
tijd niets van mijn vader Otanes...
Het is niet de Koninklijke Post. Maar wat het wel is, is niet dadelijk te
onderscheiden. Het is een vaag rumoer, aanzwellend, -zwellend door den binnenhof
van-af den paleisvleugel, waar de vertrekken van Xerxes zijn. De vrouwen zijn hevig
verschrikt: zij weten niet wat dit is, zij denken aan moord, aan brand, aan vreeslijke
rampen: aan noodlottige tijding uit Hellas denken zij niet, denken zij nooit daar zij
altijd alleen zegevierende tijdingen uit Hellas ontvingen: tweemaal de inname van
Athene... Van de Thermopylai weten zij niets en van Salamis heeft Xerxes zelve zich
met twee woorden afgemaakt. Er zijn hun wel broeders, zonen, neven, gesneuveld
daar ginds, maar zij hebben gerouwd en geweeklaagd en de overwinnende Perzen,
daar ginds, zullen wel wreken wie den oorlog vielen ten offer... Zij denken dus nóg
niet aan noodlottige tijding uit Hellas, maar wel denken zij aan moord, aan brand,
aan een ramp, die vreeslijk moet zijn. En zij stortten allen toe, nieuwsgierig, huiverend,
de oude vorstinnen, Amestris, de jonge prinsessen, al de bijvrouwen, al de slavinnen;
zij stortten door den
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binnenhof naar de vertrekken des Konings. Er zijn de wachten, de eunuchen, er zijn
de hoftrawanten; het is eene onbegrijpbare verwarring, tot zij plots in zijne opene
audientie-zaal Xerxes zien, de oogen dol, de handen gekrampt on voor hem staat
Artabazos, dien zij in Hellas, in ‘Europa’ als zij gewoon zijn te zeggen, wanen En
zij hooren Xerxes vragen
- Dus Mardonios?
Mardonios is gevallen!! antwoordt Artabazos
Er stijgt als één immense kreet uit der vrouwen monden, er zwaait als éen immens
wanhoopsgebaar met der vrouwen armen den hemel toe en Artazostra gilt
- Mardonios.. Mardonios... is gevallen?!
Zij kàn het niet gelooven, het is ongelooflijk, zij en Artystona, Mardonios'
grootmoeder, stortten in elkanders armen Atossa, met de zweep, tikt de nieuwsgierige
slavinnen uit haren weg, nadert haar zoon: de jonge prins Dareios, Artaynta's gemaal,
is uit het knapenkamp aangesneld; zelfs Artaxerxes, een kind nog, is met zijn
paedagoog en eunuchen uit het binnenpaleis aangeloopen..
En Artabazos herhaalt het
- Mardonios is gevallen!
Op nieuw de kreet, op nieuw het gebaar, de wanhoop golft als een stroom door
het paleis; de minste slaaf nu weet, dat Mardonios is gevallen Allen storten toe,
onverhinderbaar, zij willen het Artabazos hooren zeggen, van den noodlottigen slag
van Plataiai en hoe Mardonios viel
- Lafaard, je bent gevlúcht?! gilt Xerxes
Artabazos beaâmt het hij is gevlucht, gevlucht met veertigduizend man; er wàs
niet te strijden meer, zegt hij en als de Koning hem zijn vlucht verwijt, berouwt het
hem niet te hebben gevochten en te zijn gesneuveld, maar hij is niet gevlucht uit
lafheid, hij is gevlucht omdat hij gezièn had, gevoèld had, omdat er niet tegen te
strijden meer viel, omdat hij den Koning het melden wilde.
- Wie zoû het anders in Suza hebben gemeld? roept Artabazos. Wat kan het mij
schelen te leven, na die schande, ons Perzen over het hoofd gestort!
- Waar is je leger? schreeuwt Xerxes
- Waar mijn leger is? In Thessalie bracht ik het nog en ik zeide den Thessaliers,
die nog niet van Plataiai wisten, dat Mardonios mij achter-op kwam met zijn legers
en ik zeide hen, dat ik verder moest...
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en ik vluchtte, ik vluchtte verder - zij geloofden mij, de Thessaliers, hadden zij mij
niet geloofd, zij waren opstandig geworden, zij hadden mij gedood, Koning, niemand
had in Suza het kunnen melden - maar nu, nu kon ik vluchten en ik vluchtte door
Thrakie... de rivieren lagen droog, van graan was op de velden geen spoor.. ik verloor
overal mijn soldaten.. zij vielen langs den weg.. de pest of de Thrakiers sloegen hen
neêr! Om het even wie den geheelen weg van Thessalie tot Byzantium, ligt bezaaid
met de lijken van mijne soldaten, die de roofvogels vreten
De kreten, de lange klaagkreten der vrouwen, der duizenden vrouwen, die allen
zijn als klaagsters en weensters geworden, het duizendvoudige gebaar der tot den
hemel opgeheven armen vervult den hof, de portieken, geheel het paleis, omringt in
een dichten drom van rumoerige wanhoop grootmoeder en vrouw van Mardonios,
zijn jonge kinderen, die zijn aan komen loopen. De wanhoop overstroomt het paleis,
de wanhoop stroomt de stad in en zij weten het nu eensklaps allen in Suza zij weten
van de Thermopylai, zij weten van Salamis, zij weten van Plataiai, de Perzische
vrouwen, prinsessen of niet, weten het van hunne mannen en broeders en vaders en
neven, zij weten het allen, allen, dat de God van Perzie niet heeft geholpen, dat de
Perzische legers verslagen zijn, dat de Perzische vloten vernietigd zijn, legers van
millioenen, met àlle verbondene volkeren, waarover de Koning heerscht, vloten van
duizenden schepen, dat alles en allen vernietigd zijn en verslagen Al zijn de zeeen
getuchtigd, de bergen doorboord, al is aan Perzie de Wereldalmacht gegeven, éénmaal,
toen Kyros nog leefde
Xerxes is voor het wanhoopsgeschreeuw gevlucht in zijn kamer. Hij is nêer gestort
op zijn bed, hij staart door de open ramen de parken in, de palmen heften er
onbewogen de kronen der waaierbladeren naar het zomerazuur van de lucht, alles is
onbewogen de stieretorsen, die de balken der cederen zoldering dragen; de loopende
leeuwen van glazuursteenen tichels, die de kamer rond gaan; de gespeerde, overdreven
gespierde strijders, in verhoogd email aan de deur kolossaal... En Xerxes staart en
vraagt hoe het mogelijk is. zijn broeders Abrokomes en Hyperanthes, bij de
Thermopylai, zijn broeder Ariabignos en zijn neven en zwagers bij Salamis, Tigranes
- zoo groot was hij en prachtig - èn Mardonios bij Mykale, Artayntes, Ithamitres,
helaas, helaas, allen dood, dood, dood.!
Hij wordt als gek, hij kan niet gelooven; enkele onbeschaafde
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Doriers kunnen toch niet de geheele Perzische kultuur bedreigen, hij staat op, hij
loopt op en neêr, hij luistert uit. het is of de schelle, ongebreidelde rouw- en
wanhoopskreten der vrouwen tòt hem snerpen, tot in zijn ooren, tot in zijn hersens
en hij valt neêr, neêr in de kussens, hij valt neêr met zijn neêr getuimelden Hoogmoed
samen en hij staart, hij staart als krankzinnig
Ginds, in de omlijsting der open gebleven deur, aan een opgeheven gordijn in het
portaal, tusschen de kolossale speerdragers van email en glazuursteen, zijn
menschelijker figuren zichtbaar geworden Het zijn zes officieren van de koninklijke
lijfwacht; het is hun bevelhebber - Artabanos heet hij - die hen aanvoert, zij hebben
hunne zwaarden getrokken, zij hebben een koningsmoord in den zin; zij zijn niet
tevreden geweest over dezen oorlog, Artabanos, zoon van Artabanos, neef van Xerxes,
beoogt zelve Perzie's kroon te dragen; zij zullen met hun zevenen Xerxes vermoorden
als eenmaal Dareios en de zes Perzen des Valschen Smerdis Artabanos zal Xerxes
vermoorden, den knaap Dareios, het kind Artaxerxes Is dit niet het oogenblik? Het
oogenblik om te benutten? Den moord te doen, dàn nog geheim te houden, het lijk
op den gierentoren te leggen; in de stad te stooken tegen den Koning, nu hij den
oorlog tegen Hellas verloor, nu zijn leger vernietigd werd, zijn vloot vernietigd. dan
de paleisrevolutie voor te bereiden. Zie, daar ligt Xerxes, in een gestort met zijn
Hoogmoed, daar ligt hij te staren, krankzinnig. Is dit niet het oogenblik?
Er is een seconde, één seconde van beraad, één seconde van weifeling en twijfeling
tusschen die eerzuchtigen, een aarzeling.
Hóór, hoe de vrouwen schreeuwen van rouw, ontzenuwend der mannen
eerzuchtigen moed
- Neen. neen. fluistert Artabanos, de zoon van Artabanos Later. Later
De officieren wijken, Artabanos wijkt, het gordijn valt toe alles is roerloos de
kolossale tichelbeelden, de leeuwen op de fries, de palmen in den tuin, Xerxes, die
staart, krankzinnig
- Mardonios! klaagt hij.. Mardonios! Ithamitres! Ariabignos! Abrokomes!
Hyperanthes!
- Mardonios!! weêrschoot de schreeuw van rouw, ver, vèr van uit de
vrouwevertrekken en het zijn als echo's over en weêr.
- Mardonios!
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LVII.
Het was zeven jaren later en Athene, in deze jaren, was na de glorie der overwinning
geworden een nieuwe stad, de eerste van Hellas, een stad reeds bloeiende boven alle
andere Helleensche steden, boven Sparta, Megara, Sikyon, een stad vol belofte van
het wonder, dat zij enkele tientallen van jaren daarna zoû zijn. De Gouden Eeuw
kiemde met beginnende heerlijkheid, toonde reeds hare knoppende bloesems in
Athene, koortsig opgebouwd, vól van een juichend leven, dat zich baan zocht te
breken naar alle zijden uit, vól van een zich zalig uitjubelende vitaliteit, die met een
nieuw heerlijk bloed zoû bezielen al hare jeugdige machten en krachten hare durvende,
met Foinikie wedijverende handel; hare geniale staatkunde van jonge en reeds
glorievolle zeemogendheid, hare genialere geestesontwikkeling, die haar voeren zoû
tot de hoogste spanning, ooit door menschelijke wijsheid bereikt; hare geniaalste
kunstzin, die zoo wel woord als lijn en vorm - poezie als bouwkunst en
beeldhouwkunst - zoû opvoeren in een apotheoze van het menschelijke kunnen, tot
de allerhoogste volmaaktheid.
Het was zeven jaren na Plataiai en het waren de groote Feesten der Atheensche
Dionysia, door Peisistratos ingesteld maar na de Perzische oorlogen, ter eere der
maritime hegemonie van Athene boven alle andere staten van Hellas, ieder jaar met
meer en meer levenskracht en edele schittering gevierd. Het waren die drie heilige
dagen, gewijd aan den god Dionysos - zóó in Athene begrepen, die god van leven
en jeugd en vreugd en jubel, als wellicht nergens anders in Hellas - en het was de
negende van de maand Elafebolion, die overeen komt in tijdrekening met de maand
April der latere eeuwen. En het was de zonneschijn van het Zuiden, de zalige
zonneschijn van Attika, die blond is als de honig van den Hymettos en met der bijen
gezoem in de verre, diepe, doorzichtige lucht vermengde zich de zoemende
luidruchtigheid der blijde menigten, die zwermden over straten en pleinen, over de
agora en langs de hellingen van den Airopagos-heuvel, boven bij den Akropolis,
waar de oude Tempel van Pallas-Athene nog wachtte te worden, weldra, het Wonder
van het Parthenon - of beneden, om het Theater van Dionysos, het Theater van den
god dezer blijde dagen... En de viooltjes, de viooltjes van Attika, in kransen
gevlochten, en de rozen, de bloemen van de bloei-
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ende Schoonheid, in tuilen verzameld, kocht zich een ieder, man of vrouw, die daar
liep, met in zich de onontkoombare dronkenschap, nièt de dronkenschap der
Dionysische druiven, wier seizoen nà dezen volbloei zoû purperen, maar de
dronkenschap der Dionysische jubelende levenskracht en geluksmacht, die trilde,
trilde, trilde dezer dagen door lucht en zonneschijn, of overal in den ether lieren
hingen, onzichtbaar, en wedertrilden...
Alle vrienden van Athene, alle bondgenooten waren in feestelijke panegyrien over
de wit stuivelende wegen, waren over de van golf gestilde zeeen aan gekomen, aan
gevaren en dezen morgen werd het Theater van Dionysos, waarvoor alle menigten
verzamelden tot ééne zee van menschen, geopend. Want de stemming van vreugde
en zalig levensgenot was er eene, vermengd en samen verweven met die Attische
stemming van innig kunstverlangen de zaligheid der Dionysia stemde in sublime
overgangen van harmonische geleidelijkheid samen met een wensch naar het genot
van hoogste schoonheid, van zelfs tragische schoonheid, omdat de aanblik en
mededoorleving der tragedie, zoo de tragedie werkelijk een hoog kunstwerk is, er
geene behoeft te zijn, die somber blijft stemmen en afkeerig maakt van de blijde
vreugde des zaligen levens. En het was dezen morgen de eerste dag van den
dichterwedstrijd: drie dichters zouden heden met elkander mede dingen naar den
prijs der tragedie Fijne satyrische spelen openden de vertooning, vertooningen hunner
drie tragedies, die na elkander plaats zouden hebben en de satyre was welkom dit
blij levende, geestig pratende, druk oordeelende, niet sentimenteele volk maar toch,
de tragedies, die nièuwe tragedies, die dezer dagen de dichters vertoonden, zouden,
hoe zij ook vol waren van verschrikking om de almacht des Noodlots, dat zelfs
huiverde boven de goden en den Hoogmoed der menschen verpletterde, de hoogste,
edelste schoonheid den toeschouwers geven, die zij eerbiedig als een wonder geschenk
dier dichters tot zich namen, om daarna te voelen de verzoening met het Al, omdat
dit zijn moèst als het was.
Het Theater van Dionysos stroomde vol. Aan den voet van den Airopagos was het
dezer dagen nog een wijde half-cirkel, meer in de grazige helling des heuvels
gehouwen met uitsparing van ommegaande, opstijgende zodebanken en met banken
van hout, dan wel een gebouw van enkel steen of marmer. Regen vreesde men niet
dezer dagen; de zon was de zaligheid, die in dit seizoen geen brandende gloed nog
was en duizenden, duizenden moesten plaats vinden. Ter gerieve der
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Archonten, en der magistraten, waren steenen banken voor de orchestra geplaatst
het ronde platform, geplaveid met groote, vlakke steen en waar in het midden de
thymele rees het eenvoudige altaar van Dionysos, op welks treden de fluitspeler zich
zette, die met zijne modulatie regelde de passen des schrijdenden koors of begeleidde
zijne reien En het theater was nog geen monument en de schoonheid van het geheel
was nog om niets anders dan om die dichte, duizendtallige verzameling van
toeschouwers, van gelukkig zich in zich om de Dionysia voelende toeschouwers,
van heinde en verre gekomen over land en over zee de schoonheid was nog geheel
die van het primitieve, eenvoudige belang in de tragische dichtwerken, die, na hunne
satyren, de drie wedijverende dichters dien dag zouden geven. Lang en langdurig
was het genot, maar groot waren geduld en toewijding van dit publiek, dat er een
was voor wie de satyre nog de dartelheid was maar wie de tragedie werd van een
godsdienstig, hoogst ernstig belang, niet anders nog dan het slechts een eeuw vroeger
ten tijde van Solon geweest was toen Thespis was rond gegaan met zijn kar, waarop
hij de Dionysische mysterien had uitgebeeld, hij als eenige tooneelspeler, spelende
de drie rollen des treurspels en gemaskerd met niet meer dan met droesem van wijn
In geheele overgave van ziel volgde dit publiek van Atheners en Atheensche
bondgenooten het werk der dichters, hunne vroolijke politieke satyren en, daarna,
hunne, meestal mythische treurspelen, waarin de menschen hoogmoedig en schuldig,
waarin de goden soms erbarmingloos maar rechtvaardig waren, waarin het Noodlot
almachtig bleek Maar toen het laatste spel des laatsten der dichters drie ten tooneele
zoû worden gevoerd, ging een immense ontroering de volle menigte door, die daar
op elkaâr zat gepakt op de houten banken of banken van zoden De naam des dichters,
reeds geen onbekende, ging eerbiedig gefluisterd om Aischylos, zoon van Euforion
Hij had mede gestreden bij Marathon, bij Salamis, bij Plataiai Hij had, vroeger reeds,
mede gedongen in den dichterwedstrijd met Pratinas en dikwijls een prijs behaald
En nu, dit nieuwe spel van den dichter-soldaat heette ‘De Perzen’ Hij had er den
tweede-akteur in gevoerd de deuteragonista had hij bij den protagonista gevoegd
de verschillende rollen - vijf waren er in deze nieuwe tragedie der ‘Perzen’ - werden
dit maal onder deze twee tooneelspelers verdeeld. En men beweerde, in de
tusschenpoozen vóór ‘De Perzen’, dat Aischylos zèlve er de rollen van den
protagonista zoû spelen Het geen niet vreemd was vaak nam de dichter de hoofd-
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rollen op zich. En een heilige nieuwsgierigheid bezielde tot een uiterste spanning dit
publiek van toegewijde toeschouwers, die recht voor zich uit verlangende staarden
- naar de nog leêge orchestra, naar het nog ieêge proskenion, waar achter de skene,
de afsluitende theatermuur rees, - tot het beginnen zoû De ademen hijgden hoorbaar,
bedwongen. De oogen staarden en de zielen staarden met de oogen meê Er
geluideloosde de heilige stilte, om deze kunst, die zich openbaren zoû en die niet
anders dan godsdienst was en schoonheid tevens. Die zoû zijn verschrikking,
ontroering en verzoenend mede-lijden ten slotte. Op de altaartreê begon de fluitspeler
te preludeeren Tooneelschermen schoven uit achter de paraskenia en stelden, in
eenvoudigst gestyleerde lijnen, voor een voorportaal van een Perziesch paleis Het
was niet de pracht der honderd stierkolommen en der groenblauwe tichelranden van
loopende blank- en gouden leeuwen, die praalde in Xerxes' paleis. Het was ter nauwer
nood Perziesch het was in sobere algemeenheid slechts even aangeduid als de
voorstelling van koninklijke woonst. Ter zijde der eenvoudige zuilenrij verhief zich
een eveneens eenvoudig grafmonument en het moest voorstellen het graf van Dareios,
Xerxes' vader. In werkelijkheid was Dareios' graf een weelde van zuilen en
kleurgloeiend bas-relief van verheerlijking boven een rots buiten Suza. hier, in
Athene's theater, was het niet meer dan een grauwe aanduiding maar het scheen
genoeg
Toen traden ter beider zijde, uit de poorten van het paleis, zes grijsaards en daalden
de treden naar de orchestra af en zij schreden om den fluitspeler rond Het waren de
twaalf Getrouwen, de aanzienlijke Perzen, die het koor samen stelden. En hun
woordvoerder - de tweede-tooneelspeler - begon te zeggen, dat hen, de bewakers
van dit trotsche paleis der Perzische koningen, sombere voorgevoelens bestormden..
Het koor, om den woordvoerder heen, gebaarde, met hem mede, zijne ontroering
en angsten De twaalf mannen, den maskerkop op, met den breeden trechtermuil,
loopende op de hoog gezoolde kothurnen wijdstaps, in de lange Medische gewaden,
eenvoudiger echter dan die van Xerxes' minste dienaars, met de wijde gebaren hunner
verlengde armen, waren als reuzen, maar van verre gezien, van de verste ommegangen,
van de hoogste zodebanken, werden zij in dezen zonnemorgen vreemd en
beangstigend indrukwekkend, zoodat vrouwen zich met angstige kreten dichter tegen
hare mannen drukten en kinderen begonnen te schreien Maar het gesis om stilte
vereffende her ongods-
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dienstig rumoer; de kinderen werden weg gebracht, de bange vrouwen zaten stil En
de woorden des dichters voerden, aandachtig toegehoord, het gezag over de
huiverende menigte Hoe! Dit was Perzie! Dit waren de Perzische Aanzienlijken en
zij voorgevoelden de rampen, die komen zouden! De twaalf Getrouwen noemden
de sonore namen der Perzische prinsen en der Oostersche koningen, schatplichtig
den oppersten Basileus en Despoot: zij roemden die prinsen en koningen; zij roemden
de onvergelijklijke boogschutters, de onvergelijklijke ruiters, die hen volgden, en zij
roemden ze in het Grieksch met de woorden eens Griekschen dichters en er was niets
geen satyre in de hoog gedragene verzen, mocht van te voren satyre er geweest zijn
in de voorspelen, satyre op eigene actueele toestanden en bekende persoonlijkheden.
Dadelijk, in dit begin dezer tragedie, leefde er al een medelijdend gevoel-van-angst,
in des dichters verzen, mede met die Perzische grooten, die somber voorgevoelden
wat komen zoû.
- ...‘Op het dreigend bevel van hun Koning hebben alle Azië's volkeren zich
gewapend... Wij, bevende grijsaards, hebben de bloeiende jongelingschap van Perzie
zien ten oorlog tijgen...’
Er klinkt geen toon van ironie in deze regels van den Griekschen dichter-soldaat,
die zijn overwonnen tegenstanders ten tooneele voert. Er klinkt niets anders in dan
de hoogste, verhevene eerbied met de overwonnenen en zelfs het stille, geheime
juichen om de Overwinning klinkt er niet door heen Het is niets dan mede-leven met
Perziesch smartbegin
En de toeschouwers, allen Grieken of Verbondenen, de krijgers, die zeven jaren
geleden tegen deze Perzen hebben gestreden om hun vaderland te verdedigen, zijn
ontroerd, omdat zij bewust zijn, dat dit heilige kunst is, kunst uit hoogste
menschelijkheid gesproten.
- ‘Met millioenen armen gewapend, door duizenden schepen gevolgd, vooruit
jagende alle Syrie's strijdwagens, voert Xerxes ten oorlog de lans-werpende volkeren,
onze boog-spannende krijgeren... Geen dijken zullen weêrhouden deze stroomen...’
De toeschouwers zien in verbeelding hun dierbare land nog eenmaal door de
Perzische stormzee overgelfd...
- ‘Het is als een draak met schitterende oogen, deze onmetelijke horden, die de
Vorst van Azie aanvoert... Hij legt zijn juk van schepen over de zeeen en de zeeen
verduren het juk, maar mijn sombere ziel beeft van angst, als ik denk, dat hij het lot
zoo veler volkeren toevertrouwt aan breekbare kabelen en brooze planken... O, ramp-
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zalig leger der Perzen dat nóóit deze klacht weêrklinke door Suza, de stad, leêg van
verdedigers!’
Het Medelijden doorsiddert de toeschouwers het medelijden doorsiddert de krijgers
van Marathon, van Salamis en Plataiai, doorsiddert hen voor wie zij overwonnen!
- ‘Maar ziet! roept de koorvoerder uit. Daar treedt tot ons, de Moeder van Xerxes,
aanbidden wij hare moederlijkheid en hare vorstelijkheid.. Heil, o vorstin van Perzie,
weduwe van Dareios, moeder van Xerxes gij waart de vrouwe van Perzie's god, gij
zijt de moeder van Perzie's god, zoo de goden de zege gunnen ons land en ons leger...’
Een beving om Schoonheid, naderende Ontzetting en immer doortrillend
Medelijden doorvaart de dichte menigte, die staart, die staart... Want het is Atossa,
de Moeder, die uit het paleis is getreden. Zij wordt uitgebeeld door de protagonista
- de eerste tooneelspeler - en men fluistert, dat dit de dichter zelve is, Aischylos.
Gemaskerd met het tragische vrouwemasker, omhangen door den wijden,
purpergouden koninginnemantel is de figuur immens, bovenmenschelijk. Nauwlijks
is er van realistische vrouwe-beelding een spoor in gebaar of diepe stem: dit immense,
langzaam, wijdstaps bewegende beeld is meer ontzagwekkend dan vrouwelijk, en
als Atossa hare vreezingen zegt, wier ontroerende verzen beven door het open theater
heen over de daar saâm gepakte Grieken, is deze schepping des dichters er eene, die
geen oogenblik een Pers van het hof van Suza zal doen gedenken de magere, oude,
heerschzuchtige, bijziende vrouw, in de violette sluiers en met de nerveuze zweep
in van ouderdom onzekere hand.. Maar méér is deze schepping, zoo immens op de
kothurn-zolen verheven, met het wijde, angstig gebaren, met de holle, diepe klaagstem
die uitzingt de onrust harer godinnezielgroote moederziel dan welke andere uitbeelding
op dezen dag, in dit uur van godsdienstig medegevoel zoû kunnen wezen en het haar
Noodlot aankondigende droomverhaal, dat zij den Getrouwen mede deelt, schijnt te
komen als een zwellende wind van poezie uit heel verre oorden van ongewetenheid
en ongezienheid, aanvoerende op hare deinende rythmen de openbaring van de
Onvermijdbaarheid. In angstige verzen vrààgt zij, de Moeder van Xerxes; in reeds
het Ongeluk vermoedende verzen antwoordt de woordvoerder der twaalf tot de
Boodschapper nadert - de tweedetooneelspeler - die met kreten van ontroering
verzekeren komt, dat wat de Grijsaards vreesden, wat de Moeder droomde, bewaarheid
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geworden is, bij Salamis! Hij komt van Salamis, de Boodschapper en de heftig
ontroerde toeschouwers, zij heugen zich Salamis, van zeven jaren her, de zege van
Athene's vloot over de duizenden Aziatische schepen en hoe kan het anders dan dat,
trots het goddelijk medegevoel, de menschelijke trots in hen hoog rijst! Maar geen
oogenblik zal van ruw brallenden triomf getuigen één rauwe kreet uit de menigte,
één onmeêdoogend woord van den dichter hoog van Medegevoel blijft de Muze, de
tragische, die den dichter-speler bezielde toen hij dichtte, die hem bezielt, nu hij
speelt. En de Moeder, Atossa, vraagt den Boodschapper het verhaal te doen van den
slag van Salamis
Van herinneringen overvol beven de toeschouwers naast elkaâr, starende de oogen,
hunne zielen starende met die oogen mede.. O, deze glorieuze verzen, die dóór het
verhaal heen van den Ramp van Perzie, als een glans door een wolk heen, schemeren
in maatvolste Schoonheid, met de Glorie van Athene, de Zege van Hellas! Hoe zij
de vreugd om zichzelven met het medegevoel om die anderen doen deinen en
wederdeinen als met de golven van een oceaan van menschelijkheid! Voor de starende
oogen en zielen dier toeschouwers is verdwenen alle idee van tooneel, van
tooneelopvoering en wedstrijd, zij leven alleen met het hoogste Medelijden mede de
hoogste Blijdschap, dat zij het vaderland hebben gered voor dezen dag van reinsten
Triomf, zij weenen hunne tranen om den Schuld van dien Koning, wier Moeder om
hem van smarte schreeuwt, maar hunne monden hijgen in glimlach om hun eigen
Geluk, dat de goden, rechtvaardig, hèn gunden en de spanning is bijna ondragelijk
om de wederoproeping alle dezer herinneringen, die overstelpen, tot de Schim van
Dareios uit het grafgesteente opgeroepen door der Perzen weeklacht, aan Atossa en
de Twaalf voorspelt nog gróóter tramp dan Salamis, voorspelt wat na Salamis
gebeuren zal, voorspelt wat de toeschouwers weten, dat reeds gebeurde zeven heilige
jaren her, tot de Schim van Dareios Plataiai voorspelt! Het is als een donderende
aankondiging van het Noodlot zelve, dit verhaal van de Schim van Xerxes' Vader,
tot de Koning zelve verschijnt - en de toeschouwers vergeten, dat deze in wanhoop,
met verscheurden mantel en leêgen pijlkoker aanstortende, gemaskerde reuzenfiguur
wederom de eigen dichter, Aischylos is, de protagonista, die beide hoofdrollen speelt
- en de toeschouwers zien in de radelooze verschijning niet anders dan Xerxes zelven,
de gestrafte Schuld, den verpletterden Hoogmoed de ontroering om hem is niet meer
te dragen en geen schimpwoord zal hem toe-gegooid
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worden, maar de borsten deinen en dalen met de wanhoopsheffing en daling der
verzen, de monden hijgen, de stille tranen vloeien, tranen door heilige kunst gewekt
in de zielen der veroveraars om hunne overwonnenen Xerxes schreeuwt zijne
radeloosheden uit, de Twaalf Getrouwen weêrechoen hem.
- ‘De macht van Perzie is gebroken! Mengen wij onze smarten! Slaat u de borst,
o Grijsaards, verscheurt u de aangezichten! Dat de Mysische klachten weêrklinken,
rukt u de grijze baarden, weent over onze legers’
En telkens smartelijkt de klacht van het koor door de wijdte den onbewogen
blauwen hemel toe.
- ‘Moeten, helaas, wij zóó Perzie getuige doen zijn onzer smarten!’
Waarop Xerxes, als wroetende in eigen smart, schreeuwt
- ‘Ja, dat Perzie getuige zij, getuige zij onzer smarten!!’
En de twee stemmen galmen op tot één zee van overweldigend tragiesch geluid,
dat geheel de theaterruimte overvult
- ‘Helaas, mijn schepen; helaas, mijn leger!’
- ‘Moeten, helaas, wij zoo Perzie getuige doen zijn onzer smarten!’
- ‘Ja, dat Perzie getuige zij, getuige zij onzer smarten!’
De voorstelling is plots ten einde De ontroering van Geluk en Medegevoel heeft tot
berstens toe de zielen dier Grieken gespannen. Dit is de hoogste aandoening geweest,
die ooit kunst aan een geheele massa in Athene heeft kunnen schenken Dit is als een
dronkenschap van Dionysos en Apollo samen. Dit is zoo al-overweldigend, dat dit
publiek bijna vergeet toe te juichen. Er schreeuwen uitroepen, hier, daar, overal, om
de Archonten, de Magistraten En het groote, wijde theater, het schijnt te klein. Deze
op-een-gepakte menigte verstikt in dezen halfcirkel onder de blauwe, onbewogene
lucht Zij dringen naar buiten Zij moeten onbelemmerd lucht geven aan hunne
aandoeningen. En, als met ééne ingeving van samengevoel, verspreiden zij zich niet
maar klimmen zij den Airopagos-heuvel omhoog Een jonge man, nog bijna een
jongeling, schoon, als de beelden der latere beeldhouwers, weldra! zullen zijn, voert
tal zijner jeugdige makkers aan. Zeven jaren geleden, om Salamis en Plataiai, hebben
hun jeugdige harten in hunne toen nog niet strijdbare efebe-borsten heftig geklopt.
Dat zij niet meê mochten strijden, heeft hen verdroten.. Nù zijn zij mannen, jonge
mannen. Zij hebben het Verleden gemist, maar de Toekomst zal hùn zijn. De
Toekomst zal Perikles zijn, den jongeling, die zijne makkers
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nu aanvoert den heuvel te beklimmen Hunne kreten weêrdaveren de lentelucht door
De menigten volgen hun jong enthoeziasme Waarheen? Naar den Akropolis Naar
den ouden Tempel van Pallas Athene Ziet Perikles achter dat oude heiligdom het
schitterschemere vizioen van het te bouwen Parthenon reeds verrijzen als een lichtende
schim van den Tempel der Toekomst??... Maar hun ongeduld heeft den ouden tempel
bereikt Zij toonen elkander het heiligdom en hun enthoeziasme schreeuwt de blijde
kreten uit te gelijk met de namen der goden, te gelijk met de namen van Salamis en
Plataiai.
Maar zie, daar, tusschen de Dorische zuilen, die de cella omringen, hangen de
duizenden, gouden, Perzische schilden, bij Plataiai buit gemaakt. Zij hangen aan de
zuilen, zij stapelen boven en over elkander, zij zijn als de lentezon weêrkaatsende
zonnen van goud; zij zijn als duizend veroverde zonnen, zonnen overdadig neêr
getuimeld uit den hemel van gebrokenen Hoogmoed en Perikles en zijn makkers, zij
nemen hunne dolken; zij ballen, zoo de dolk hun ontbreekt, hunne jeugdige vuisten,
terwijl van alle zijden de enthoeziaste menigten aansnellen, aansnellen om te zien,
om te weten, om mede enthoeziast te zijn in hunne heilige dronkenschap, en met de
dolkgevesten, met de gebalde vuisten slaan zij, Korybanten gelijk, op de schilden,
slaan zij klinkeklaterend op de duizenden schilden, de gestapelde Perzische schilden,
de veroverde Perzische gouden zonnen van hoogmoed, tot een ontzettend rumoer
weêrechoot, weêrdavert den Akropolis langs en roepen zij uit, met al het klatere
geluid hunner jonge, machtige stemmen, vol geluk en heiligste ontroering:
- Vaderland! Heilig Vaderland!! Heilig, heilig Vaderland!!!
LOUIS COUPERUS.

Groot Nederland. Jaargang 16

651

De beteekenis van de oudheid voor ons.1)
Naar een verouderde, doch nog zeer verbreide beschouwing, is de ‘klassieke oudheid’
een afgesloten geheel. De groote beteekenis ervan was. een bloeitijd met groote,
eeuwige figuren, wier stijl, denkwijsbeeldend, en wier taal, het bewust tot volmaking
gebracht werktuig voorbeeld evenzeer bleven als monument. Voorbeeld voor altijd.
Men mag een oogenblik de vraag terzij laten, of hier inderdaad een nooit overtroffen
stijging van den menschelijken geest zichtbaar wordt; waar we deze andere vraag
stellen: wat is de uitwerking geweest van dit monumentaal voorbeeld op het leven
van later tijd.
Wel, men kan ten opzichte van een ‘voorbeeld’ tweeerlei houding innemen; men
kan nadoen en navolgen. Zelfs waar het geestelijke dingen betreft, is tusschen deze
beide begrippen een belangrijk verschil. Dit verschil: dat ‘nadoen’ terzijdestelling
beteekent van eigen persoonlijkheid - of wil men: afwezigheid van eigen
persoonlijkheid doet blijken -; terwijl ‘navolgen’ een erkenning van gelijken aanleg
inhoudt, een doelbewuste aansluiting beduidt. Ziehier het verschil tusschen wat men
- de heer de Klerk o.a. - in zake de Oudheid wel classicisme heet, doch wat wellicht
duidelijker antiquizeering werde genoemd2) - ter eene; en levend begrip van het
klassieke ter andere zijde.
***
Na dien bloeitijd, en zelfs na den val van het Westersch-Romeinsche keizerrijk, is
de Romeinsche cultuur niet ondergegaan. Ze bleef leven evenals het Latijn leven en
heerschen bleef. Maar beide, cultuur en taal, veranderden; zooals ze trouwens altijd,
vóór en na den bloeitijd, hadden gedaan. Doch vóór den bloeitijd was die verandering
een toespitsing in één gedachterichting geweest. Nu worden deze taal en deze cultuur,
los gerakend van de wankelende basis der

1) C. R de Klerk, ‘Vaderlandsche nieuw-klassieke beschouwingen’ Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur (zonder jaartal) (1917).
2) Cf. H. Hettner - Literaturgeschichte des 18en Jahrhanderts, (Brunswijk - 1879), III, 3. - 2
-265 vgg
De periode in Goethe's en Schiller's leven, waarin ze het antieke nabootsend vereerden, wordt
daar - en elders - ‘die antikisirende Periode’ genoemd. Een term die veel voor heeft op
‘classicisme’, daar deze laatste in het gewone gebruik niet ongunstig pleegt te worden
begrepen.
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wereldmacht, een wijder en weeker receptaculum voor alle over de aarde strijkende
strooming Grieksche invloed heeft gedurende de eerste eeuw vóór Christus reeds ze
verijlend doortrokken; het Mithraisme en dra het Christendom vlijen zich later aan
deze middelen tot wereldgemeenschap; de Kerk, dra ook de Staat en het recht,
gebruiken de taal, de gedachtenvormen van het oude Rome. Niet zonder daarvan den
invloed te ondergaan; én niet zonder haar te vervormen naar eigen denktrant en
behoeften. Dusdanige aansluiting nu bij een ouden beschavingsvorm kán, gaat ze
met een bewuste erkenning van de grootheid der nagevolgde cultuur gepaard, de
beteekenis krijgen van een wezenlijke klassieke beschaving; want er is een levend
en bewust verband geschapen met den bloeitijd; door middel van zijn uitloopers.
Evenwel kunnen ook - en dat is in de Middeleeuwen in West-Europa eenigszins
het geval geweest - de overgeleverde beschavingselementen onherkenbaar worden;
onherkenbaar zijn deze vooral voor dien lateren geschiedschrijver, die ook niet meer
staat op een bodem van klassiek besef. Daarná konden dan de weergevonden werken
van den bloeitijd zelf een wedergeboorte heeten; een wedergeboorte van, en wat de
toen levenden betreft, in den geest van Rome, en in dien van het ouder, het minder
statig, maar glorieuzer Hellas. Wij hebben gewoonlijk echter een te schoolsche, een
te steile voorstelling van dit gebeuren; alsof hier een volstrekte tegenstelling tusschen
oud en nieuw werd geschapen; of de overbrenging van een litteratuurschat van
Byzantium naar 't Westen, als een Indische dageraad zoo plotseling den nacht in
helderen dag deed verkeeren.
Studien van de laatste vijf-en-twintig jaren hebben aangetoond dat noch van die
plotselingheid, noch van dag-en-nacht-verschillende cultuurtoestanden gesproken
mag worden. Want ten eerste zijn, zij het verspreid, de klassieke schrijvers de geheele
Middeneeuwen doorgelezen; de inhoud van menige kloosterbibliotheek bewijst het.
En dan was de beschavingstoestand der Middeneeuwen - waarin de Kerk heerschte
met al haar heiligen; waarin goeddeels met de klassieken grootgebrachte Kerkvaders
werden gelezen; waarin het instrument der oude beschaving, warm van de aanvoeling
die het had bestuurd, de taal namelijk, het voertuig was van alle geestelijk verkeer niet zóó verschillend van dien nieuwen beschavingstoestand, welke na de verbreiding
der klassieke wetenschap de heerschende werd. Het komt mij voor dat men
onwillekeurig, doch onjuist, te zeer de tegenstelling welke in de 17de eeuw
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bestond tusschen het geleerde - en toen dus vooral in de oudheid geleerde - gedeelte
van ons volk, ter eene, en de romantizeerende onderlaag ter andere zijde,
geidentifieerd heeft met de tegenstelling: 17de eeuwsche-Middeneeuwsche
beschaving. Inderdaad bestond de tegenstelling welke in de 17de eeuw zich zoo
duidelijk zou vertoonen, ook al twee en drie eeuwen vroeger; alleen was de klassieke
bovenstroom toen belangrijk rijker aan bijmengsels; meer verbasterd.
Laten we dat ‘verbasterd’ niet als een veroordeeling begrijpen. Want die verbasterde
en zwaar vermengde classiciteit was echt en levend. En werd dat belangrijk minder
na de krachtdadige bijwerking door oude teksten; die tot zorgvuldig volgen van den
onveranderlijken lètter leidde.
Toch, als alle verschijnselen, ook de meest algemeene, zoo beteekende ook deze
‘renaissance’ voor de verschillende individuen iets verschillends; en zoo zijn er overal
in West-Europa menschen geweest, kunstenaars vooral, die wel wezenlijk door de
aanraking met den letter ook weer - min of meer - den geest waarvan die letter
uitwerksel was, den echt-klassieken geest, in zich voelden verzuiveren en versterken.
Ten onzent was dit vooral het geval met Vondel, dien sterken kerel uit-één-stuk;
wiens eerste work zijn wel wezenlijke verwantschap met de bovenstroomcultuur der
Middeneeuwen vertoont; wiens Katholieke voorbestemming hem vol aandacht deed
zijn voor al wat uit die beschaving na-klonk; doch die heel deze erfenis, en zich-zelf,
heeft leeren plaatsen in het licht dat van de herleefde oudheid over de wereld uitging.
Zichzelf, met zijn stoer-Hollandschen aard en met zijn universeelen en zijn
symbolizeerenden aanleg, heeft hij laten over- en doorschijnen; en is zoo geworden
een type van den modernen renaissance-mensch vol klassiek besef; anders weer,
doch niet minder, dan dit met Hooft het geval was. We komen op hem terug.
Nadien - is het toeval dat de herleving van den ouden bloeitijd de nieuwe bloeitijd
werd in de centrumlanden der moderne beschaving? - is er, speciaal in de 18de eeuw,
een nieuw tijdperk aangebroken van verval; is, wat er was opgegaan (die sterker en
zuiverder aanademing door de oudheid) verzwakt tot een wakkelig briesje. De
geschiedenis herhaalde zich. De geest der ouden, natuurlijk belangrijk zwakker naar
invloed en nawerking, nu hij herleefd was zonder den steun van de maatschappij
waaruit hij was voortgekomen, sloeg sneller neer; de doode vormen achterlatend,
als een sierlijk maar ziel-arm speelgoed; dat nu en dan in de handen van een geniaal
kind nog even rijker kon
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worden aan beduidenis. Ja, aan het einde der 18de eeuw zien we den geest zelfs
schijnbaar wéér herleven in Frankrijk en in navolging daarvan in ons land, in
Duitschland ook - doch daar in andere nuance - gaat men met vernieuwden ijver zich
op de Oudheid toeleggen; in zake litteratuur, tooneel, en de plastische kunsten Doch
het zeer merkwaardige hierbij is, dat de Oudheid ditmaal volstrekt niet wordt benaderd
met open ontvankelijkheid, doch uitsluitend met uiterlijken historischen speurzin.
Het wordt nu een imiteeren in den volsten zin van het woord; men gaat b.v. - wat
men nog nooit gedaan had - gewicht hechten aan de historische juistheid van kleeding
en décors van in de Oudheid spelende stukken.1) In gelijken geest handelt men met
de mythen der oudheid zelf; men voelt er niet meer de poezie van, maar geeft ze als
platte realiteit weer; een realiteit waarin men intusschen niet geloofde. Kortom, men
ging, steeds meer, de gegevens der Oudheid behandelen naar ‘barbaarsche’ wijze;
en er was slechts een kleine bewustwording noodig om dít classicisme in de romantiek
te doen overgaan; de romantiek, die reeds eeuwen in Europa leefde, maar die eerst
in dezen tijd (± 1830), wanneer ze uit Frankrijk komt, wordt waardig geacht
letterkundige bovenstroom te zijn.
Er ware nog veel te zeggen, speciaal wat ons land aangaat, over het classicisme;
het heeft in de beroemde Leidsche philologenschool een sterken steun gevonden nog
tot diep in de 19de eeuw. Maar we wilden over dit alles niet spreken dan om te komen
tot het boek van den heer De Klerk; die bedoelt met ‘nieuw-klassieke’ beschouwingen
op te komen tegen dit classicisme; zoowel waar hij dat laatste 't gymnasiaal onderwijs
ziet beheerschen, als waar het hem scheen ons historisch inzicht te vertroebelen.
Uit het voorafgaande kan blijken dat ik gevoel voor de bedoelingen van den heer
De Klerk, die erop neerkomen: de Oudheid voortdurend te toonen in haar relatieve,
zij het gewichtige, beteekenis voor onze cultuur en hare geschiedenis; de onafgebroken
levende werking van den klassieken geest voelbaar te maken in de meest verschillende
beschavingsperioden, en daartegenover af te keuren een ‘classicisme’ dat zich bepaalt
tot nabootsing van en zweren bij de overgeleverde taal- en denkvormen van alleen
den bloeitijd van Rome. Maar wanneer ik de wijze zie waarop de heer De Klerk voor
deze denkbeelden de aandacht

1) Het belangrijkste boek over deze periode is Louis Bertrand's. La fin du classicisme et le
retour à l'Antique dans la 2e moitié du 18e siècle et les premières années du 19e, en France
- Paris, Hachette, 1897.
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vraagt, in een reeks omslachtig en gezocht gestijlde opstellen die men moeizaam
doorwerkt, dan betreur ik het toch, dat de woordvoering in dezen niet aan een sterker
en klaarder.. laten we maar zeggen aan een meer ‘klassieken’ geest bleek te zijn
overgelaten. Naar een beetje meer eenvoud en soberheid doet de heer De Klerk ons
voortdurend verlangen. We krijgen nu telkens den onaangenamen en verwarring
brengenden indruk, alsof het hem meer ter harte ging geen enkele schranderlijk
ontdekte gedachte-associatie weg te laten, dan om zoo duidelijk en direct mogelijk
te zeggen, wat hij te zeggen had. De heer De Klerk dan schrijft gewrongen; en ‘bol’;
en onklaar; ja, hij schrijft bepaald slecht. En ik geloof nooit, dat iemand helder en
diep denkt, wanneer hij slecht schrijft. Zoomin als ik aan de klaarheid geloof van het
water waarvan ik niet zijn eigen beweging tot den bodem waarneem.
Hij schrijft ‘bol’ zei ik. Ik meen daarmee een stijl, als van dit zinnetje uit de
‘Inleiding’
‘Die ouders (nl. de ouders onzer jeugdige Antieken-beoefenaars) zullen dan niet
langer gelijk tegenwoordig veelal geschiedt doen alsof1) zij zwoeren bij de woorden
der meesters, hoewel in werkelijkheid aan hunne ouderlijke houding zelfs deze
kinderlijke gezindheid niet mag worden toegekend, wijl nog te positief van inhoud.
Vooralsnog immers pleegt men zich vrij algemeen met de Grieksch-Latijnsche
opvoeding van zijn kroost niet nader of innerlijker in te laten dan geldelijk en
maatschappelijk in den alledaags-burgerlijken zin van het woord.
Voor levensernstiger en wijzer belangstelling is geene kennis van oude talen of
geschiedenissen noodig; - een oordeel, waarbij men persoonlijk voor zijn
opvoeders-geweten, ook intellectueel, is verantwoord, kan zoo niet ieder, dan toch
nagenoeg ieder ouder zich hebben gevormd, eer hij voor zijn kind eene inrichting
van hooger onderwijs kiest.’
Dit zijn volstrekt niet - ik stel er ten zeerste prijs op, dit te laten uitkomen exceptioneel-slechte zinnen; geenszins de slechtste van het boek. Ze typeeren den
heelen stijl; dat is: den heelen mensch. Op het eerste gezicht lijken ze ‘heel wat’,
heel wat diepzinnigs, maar bij overlezen blijkt hun inhoud eenvoudig, en de gedraaide
zegging zeer oneigenlijk. Ik laat daar of de opmerking over ouders die ook maar

1) Cursiveering van den schrijver.
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schijnen te zweren bij de woorden der meesters, ergens op berust; - ik geloof daar
niets van - maar geconstateerd zijnde de noodelooze omhaal waarmee deze
opmerkingen worden gemaakt; waaraan is die omhaal toe te schrijven? Zeker voor
een niet gering deel aan troebelheid van gedachten; die telkens de buitenissige
zegwijze boven de simpel-juiste kon verkiezen. ‘Een kinderlijke gezindheid
toekennen1) aan een houding’ is zeker een eenigszins gezochte zegwijze voor een
houding verklaren uit een kinderlijke gezindheid. Wat is eigenlijk ‘zich geldelijk
inlaten met de Grieksch-Latijnsche opvoeding van zijn kroost?’ Het minerval betalen,
waarschijnlijk. Als hij dat dan maar zei! Maar wat is dan ‘zich maatschappelijk
inlaten met die Grieksch-Latijnsche opvoeding’? En wat is van dat woord de
‘alledaags-burgerlijken zin’?
Ik hoop, dat ik nu heb doen gevoelen wat ik met ‘bol’ schrijven bedoel; alsmede
dat dit woord, aldus gebruikt, niet het tegengestelde van ‘hol’ bedoelt!
Wat is ‘levensernstiger’? Iets anders dan ernstiger? Of alleen maar een afschuwelijk
woord? Wat beduidt ‘ik ben intellectueel verantwoord voor mijn geweten?’ Wel, het
zal zeker wel íets beteekenen; maar waarom is dat dan in 's hemelsnaam zoo akelig
gezegd!
***
Doch laten we liever nog een enkel woord aan den inhoud der afzonderlijke artikels
wijden. En allereerst dan aan die drie welke als proeve van nieuw-wetenschappelijke
beschouwing zijn bedoeld. Ze zijn getiteld ‘Erasmiaansche geest en modern
kunstbegrip’, ‘Over Augustinus’ en ‘Een nationaal-klassiek gedicht onklassicistisch
beschouwd.’
In het eerste van deze drie opstellen toont de schrijver ons Erasmus als het type
van geniale classicistische seniliteit. Seniliteit; want hij ziet den ‘Rotterdamschen
Heiligh’ - zooals Vondel den wereldberoemden schrijver van ‘De Lof der Zotheid’
noemt - als iemand, totaal onontvankelijk voor het leven om hem; als iemand die het
Italie der Renaissance kon doorreizen zonder iets anders dan de Romeinsche Oudheid
te ontwaren. Natuurlijk leidt deze opmerking dadelijk tot een vergelijking met Hooft,
die reeds in zijn overbekenden brief aan die van ‘In Liefd' bloeyende’ zoozeer van
innerlijke klassieke ontvankelijkheid blijk gaf. Doch er is een andere vergelijking
die zich aan den Katholieken auteur opdringt. die tusschen Erasmus en Augustinus;
een vergelijking waartoe aanleiding te over is. Erasmus toch heeft Augustinus
uitgegeven en gecommentarieerd. Die commentaar, rijkelijk classiek-gestoffeerd,

1) Cursiveering van mij, W.
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geeft tevens van een opmerkelijke gevoelloosheid blijk, wat het tastend en zoekend
- dus allesbehalve klassiek hard-klare - zieleleven van den kerkleeraar betreft.
In dit alles is veel dat door zijn juistheid treft In Erasmus, den vader van het nog
steeds levend classicisme in Nederland, heeft de heer De Klerk ongetwijfeld een zeer
representatieve persoonlijkheid gevonden om te-lijf te gaan. Hij geeft die
persoonlijkheid in dit opstel niet haar volle recht; maar waar hij ze als type nam, mag
dit niet gevergd worden. De taal van het opstel - ik zal dit nu in 't vervolg maar niet
méér herhalen - is slecht, maar het betoog is overtuigend, en wie maar een weinig
van Erasmus en Augustinus kennen, zullen het reeds inzien juist. Zeer juist is b v.
deze opmerking over de satiren van Erasmus ‘Dat hij geen dichter was, verwijt ik
hem niet, maar dat hij tóén zóó optrad zonder het te zijn Hekelen in olympisch
zelfbehagen, met satyrieken geest alleen en zonder gloed van lijden, als hij dat deed
in zijn eersten tijd, dunkt mij onsympathiek, want niet levensschoon’ Inderdaad - en
het getuigt ook, hoe ver de doctor-in-de-theologie verwijderd was van godsdienstig
levensgevoel. En ook zeer juist is - m.i. - deze opmerking, op ander gebied.
Geldt het Vondel en Hooft, Nederland zij vertrouwd met de gelukkige tegenspraak
tusschen het artistiek bereiken van hun schoone leven1) en hunne aesthetische leer, met den afstand tusschen hun, door opperste maar onbewuste zelfcritiek
hooggehouden handel en hun schoolschen wandel.’ Tot deze conclusie ben ik ook
gekomen2)
Het aangenaamst aandoend was mij wel het opstel over Augustinus; en wel speciaal
het derde hoofdstuk, dat over de ‘Alleenspraken’ (Soliloquia) Het eerste (Augustinus
en Nederland) geeft na een herinnering aan de drie Nederlanders van Europeesche
beteekenis, die hun licht hebben ontstoken aan het ‘Kercklicht van Hippone’ (Thomas
a Kempis, Erasmus, Vondel), de zeer juiste opmerking aansluitend aan een uitlating
van Ad. Harnack: dat ‘de antiek-moderne Augustinus voor geen geslacht zóó nabij
en altijd toespreekbaar’ schijnt als voor het onze. Dit is volkomen juist en geeft te
denken; te denken - geloof ik - vooral aan de mogelijkheid van een, na cosmopolitisch
te zijn geweest, universeel wordende beschaving. Het tweede hoofdstuk -

1) D w.z.: Hun levende productie, hun kunst. W.
2) O.a. in mijn proefschrift ‘De Varianten van Vondel's Palamedes
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een paar bladzijden slechts - maakt een vergelijking tusschen Augustinus en dien
anderen Numidier, Apulejus; talentvol, heidensch-filosofisch en decadent voorganger,
decadent-antiek, terwijl Augustinus, nadat bij het antieke in zich had voelen sterven,
de nieuwe mensch werd. En dat nieuwe-mensch-worden dan begint hij met de
stamelende ‘Alleenspraken’ en met aanroepingen; die nog niet - later heeft hij het
zelf ingezien, en zijn uitdrukkingen verbeterd - zuiver-geloovige, meer: zóékende
woorden zijn. De beginbladzijde der Soliloquia nu wordt door den heer de Klerk met
liefde en wijding vertaald, en met een zielkundig meevoelen gecommentarieerd.
De derde studie, getiteld ‘Een nationaal-klassiek gedicht onklassicistisch
beschouwd’, verheerlijkt Vondel's Geboortklock als een welwezenlijk bezield gedicht;
al is het hybridisch, en ligt hier een kern van vaderlandsche vroomheid omspeeld
van mythologisch - maar levend, gezíén, - nymfen- en godengedartel. Tegenover
hen die - blijvende in den gebruikelijken loftoon voor al wat Vondel's is! - al deze
renaissance-siersels met een vergoelijkend en vergevend woord voorbijgingen,
betoogt de Klerk de doorvoeldheid van dit alles, dat niet alleen fijne observatie toont,
maar veelal beeldwording bedoelt van de gevoelservaringen welke Vondel beschrijven
wilde.1) Zulk een pogen, een pogen om eens te laten zien, hoeveel echts er waarlijk
leefde in stijlvormen welke de 19de eeuw geneigd was als geheel onecht te verwerpen,
is zeker volkomen de aandacht waard. Al zullen we niet altijd ten volle met de
waardeering van den heer De Klerk instemmen.
***
Nu nog een enkel woord over de vijf artikelen op paedagogisch gebied. Ze heeten
‘Kinderen en Antieken’; ‘The new education’; ‘Moderner hoogere opvoeding’; Het
Rapport van Prof. Bolkestein c.s.’; en ‘Nederlandsch gymnasiaal.’
In het eerste, ‘Kinderen en Antieken’, wordt eerst de strijd besproken die thans
op opvoedkundig gebied in Duitschland heerscht; en de diverse gronden, waarop het
‘humanistische’ gymnasium wordt verdedigd tegenover hen die in de loopgraven de
practische weerbaarheid als het ideale (sit venia verbo) doel der opvoeding leerden
beschouwen. Tegenover deze betoogen - het zijn oude denkbeelden, ietwat nieuw
uitgewerkt en van nieuwe voorbeelden voorzien - stelt

1) Speciaal van de onrustige liefde welke Aemilia (Amalia van Solms) kwelt bij 's prinsen afzijn
(vs 107 vgg)

Groot Nederland. Jaargang 16

659
de heer De Klerk dan de intreerede van den buitengewoon-hoogleeraar Dr. Bolkestein,
te Utrecht gehouden op 13 November 1915; waarin de onjuistheid der Duitsche
mikrokosmostheorie1) wordt betoogd; en wordt geconcludeerd. ‘uit de Oudheid zijn
in het geheel geen betere of duidelijker lessen voor het heden te putten dan uit welk
ander tijdvak der Geschiedenis ook.’ Daarna, in het positieve deel zijner rede, betoogt
de professor ‘de Oudheid heeft historisch een dubbel karakter: voor een deel van
haar factoren is zij het begin van een onafgebroken voortgezette ontwikkeling, voor
een ander deel vertoont ze een afgeloopen ontwikkeling, waarna een nieuwe begint
die, gedeeltelijk, aan de oude parallel loopt. Aan dit tweede karakter der Oude
Geschiedenis ontleent haar studie een heuristische en theoretische waarde, die andere
tijdvakken van de Europeesche geschiedenis niet hebben.’
Men begrijpt, dat dit - vooral wat het eerste gedeelte betreft - gesproken is naar
het onclassicistisch hart van den heer De Klerk, die in deze woorden - hoezeer van
anti-katholiek, immers historisch-materialistisch, gezichtspunt gesproken - reeds een
dageraad van wezenlijkklassiek besef ziet gloren. Van zulke mannen kon een
hervorming van 't onderwijs uitgaan! Waarom geven een Bolkestein, een De Vooys,
een van Ginneken en een De Brouwer niet eens samen een cultuurhistorisch-ingeleide
bloemlezing uit, gegaard uit de Neoplatonici en Augustinus en zijn tijdgenooten?
‘Zou het niet mogelijk en wenschelijk zijn, dat Holland met deze moderniseering
van het Grieksch-en-Latijnsche onderwijs anderen cultuurvolken voor was?’
Het denkbeeld is niet kwaad. Alleen... ik zou wel eens willen weten, hoe die
cultuurhistorische inleiding er uit zou zien, als die althans in zijn wezen getuigenis
van zóó verschillende vaders zou dragen! Gelooft de heer De Klerk inderdaad, dat
de oudheid zóózeer door het heele heden gelijk kan worden gezien? Mij scheen het
opmerkelijk dat het negatieve - n.l. het anti-classicistische - in 's heeren De Klerk's
betoog vooralsnog wel het sterkste element is. Doch dit geldt niet alleen van dit
opstel, zij het van dit in bijzondere mate.
Toch - in zake het kleine artikel ‘The new education’, waarin ook in Engeland
verwante strijd wordt geconstateerd op het gebied der gymnasiale opvoeding, bepalen
we ons tot vermelding - toch komt in het omvangrijkste opvoedings-opstel van den
bundel ‘Moderner hoogere opvoeding’ het positieve, het opbouwende

1) De theorie volgens welke we in de oudheid alle verschijnselen van het moderne heden reeds
aanwezig kunnen zien.
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deel van 's heeren De Klerk's opvattingen tot breeder ontwikkeling.
Hoewel eenige reserve blijft gelden omtrent breedsprakigheid en litteratuur-etaleerend - afdwalen, is dit artikel toch wel goed en genietbaar. ‘De
rhetore Christianus’ luidt zijn motto, en het begint aldus.
‘Het zal eene zuiver wereldsche bekeering, een natuurlijk uitvloeisel van verlichter
cultuurbegrip zijn, wanneer de geest van ons hooger onderwijs wat minder “rhetor”
en wat meer “christen” gaat worden. Als, met andere woorden, niet langer uitsluitend
Heidenen maar ook Christenen tot de verplichte “schoolschrijvers” en gevierde
geesten uit de oudheid zullen worden gerekend.
Het zal beteekenen een vaarwel aan de ergerlijkste nawerking der
overwegend-verstandelijke schoonheidsleer en der νιστορησ α van de
Erasmiaansche Antieken-beschouwing, om eindelijk in het reine te komen met de
algemeene letter- en geschiedkundige wetenschappen van onzen tijd.
Ook den Oude zal men als litterator gaan waardeeren niet naar het metaal der
gouden, zilveren of ijzeren eeuw, waarin hij leefde, maar naar zijn persoonlijknheid
en schrijvers-karakter in verband met geestelijke omgevingen en maatschappelijke
invloeden. Erts, dat schoone toekomstwaarden inhoudt, zal men hooger aanslaan dan
gepolijst rhetorengoud, dat bedrieglijk-onecht is en tot het delfstoffenrijk terugkeeren
mocht.’
Dit is - ik zonder uit het beeld van 't onechte goud dat tot het delfstoffenrijk
terugkeeren(?!) mocht - goed gedacht en gezegd. Duidelijk ook. De waardeering
voor historici als Bolkestein die op hun gebied reeds de klassieke wereld beschouwen
zoo, als de litteratoren ook mogen gaan doen, is hier juist gemotiveerd en
geproportionneerd. En verder1) gaat de schrijver zijn desiderata nog meer precizeeren;
en betoogt
‘Om van het letter- en geschiedkundig vraagstuk, dat voor elk wel voelend
docentengeweten aan de orde kwam of komen zal, de cultureele kern aan te wijzen
naar ons inzicht, oordeelen wij als het eerst en dringendst noodige opgewekter zin
en studieuzer aandacht bij onze klassieke geleerden voor den
Helleensch-Romeinschen, heidensch-christelijken, cultuurschakel die de beschavingen
van Oudheid en Heden verbindt en die wordt gevormd door twee wereldhistorische
persoonlijkheden met hunne Grieksch-Latijnsche omgevingen Plotinus en Augustinus.’

1) In het derde hoofdstuk
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Een uitstekende namencombinatie. Want Plotinus, de ‘heidensche heilige’, is een
voortzetting van het antieke denken en een... men kan niet zeggen: een voorlooper
van 't Christelijke, neen, een: Christuslooze, christelijke denker is hij. Op zeer goede
wijze, met juiste aanhaling en aanvoering van wetenschappelijke polemiek zoowel
als van practische opvoedingsquaesties, pleit de schrijver voor de invoering van deze
auteurs als ‘schoolschrijvers’ - waardoor inderdaad belangrijke cultuurhistorische
lijnen konden worden aangegeven, die tot een wezenlijk ‘klassiek’ begrijpen van
b.v. Thomas a Kempis en Vondel konden leiden; tot een algeméén historisch
begrijpen. De ‘Chineesche muur’ om de oudheid zou dan alle beteekenis gaan
verliezen.
Natuurlijk zouden zich bij een dergelijke ingrijpende verandering moeilijkheden
voordoen. Kán men Plotinus' denkwereld behandelen zonder te raken aan de quaestie
die ik hier maar kortheidshalve als de quaestie Bibel-Babel zal aanduiden?1) Veel
tact zal er van den leeraar bij 't openbaar onderwijs worden gevorderd - en ik ben
geenszins geneigd dien tact hoog te schatten - vooral, daar de quaesties moeilijk te
begrijpen zijn voor kinderen... Echter: allicht niet zoo moeilijk als het ons schijnt;
zijn de kinderen niet in onze ideeenwereld groot geworden; zetten ze niet onze
gedachten voort? En bovendien - deze opmerking is van De Klerk - is de nu reeds
gelezen wordende Plato gemakkelijk? En is niet ‘onkinderlijkheid’ bijzonder eigen
aan heel de antieke leerstof?
De beide overige artikelen bevatten een bespreking van het rapport der heeren
doctoren Bierma, Bolkestein, Renkema en Van IJzeren over ‘de klassieke oudheid
in het gymnasiaal onderwijs’; dat rapport van zuiver-anti-classicistische d.i. van
historische strekking, waarin in aansluiting bij Von Wilamowitz-Moellendorff en
met aanhaling van de woorden van Wendland reeds in de inleiding duidelijk wordt
uitgesproken: ‘Das klassizistische Dogma vom harmonischen Griechentum als Einheit
und als Ideal ist durch die historische Forschung fur immer vernichtet. Statt dessen
erhebt sich die grosse Aufgabe, die kontinuierliche Entwickelung der
griechisch-romischen Kultur mit den mannigfaltigen sich kreuzenden und ablosenden
Stromungen zu zeichnen und uns damit das Verstandnis fur die Grundlagen unserer

1) Een zeer juiste opmerking maakt de heer De Klerk in dit verband over den betweterigen toon
van Dr Bierens de Haan, die het over 't door Plotinus ingestelde trinitarische denken heeft!
Het trinitarisch Godsbegrip is ontstaan vóor alle neoplatonische invloeden, betoogt Harnack,
en hiervoor zijn de bewijzen vele.
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Kultur zu eroffnen.’ Dat de heer De Klerk hiermee van ganscher harte instemt - wij
doen het met hem - moet uit het voorafgaande duidelijk zijn geworden. In het tweede
der aan de bespreking van dit rapport gewijde artikelen (‘Nederlandsch Gymnasiaal’)
wordt éen en ander van 't eerste artikel herhaald; wat met de afzonderlijke verschijning
in een ander blad samenhing.
Ziedaar iets dat ons wel meer hindert bij de lectuur van dezen bundel: de herhaling
van eenzelfde beginsel, zij het met ietwat gevarieerde argumentatie en op ietwat
gevarieerden toon. Het feit zelf bewijst, dat de heer De Klerk velerlei vaklitteratuur
verwerkte tot betoog van altijd dezelfde, diep besefte idealiteit; het feit dat ons dit
hindert bewijst... dat, als hij deze opstellen had besloten door ze saam te vatten in
een betoog, hij met dit moeite-nemen ons meer hadde verkwikt dan thans. Niettemin
is deze bundel, ondanks die stylistische hebbelijkheden die ons althans niet behagen,
en waarover we reeds terloops spraken, de lectuur waard voor ieder die belangstelt
in het gewichtige vraagstuk, dat we tot opschrift van deze bespreking kozen.
J.L. WALCH.
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Gemengde gedichten.
Najaarsmorgen.
De grijze aarde dampt,
De zieke boomen ruien,
De bladren dalen zacht,
Een verre klok wil luien.
De witte beekzwaan drijft
Vereenzaamd in den nevel.
De wilde wingerd roest
Aan vochtdoortrokken gevel.
De boomenvoeten staan
In 't geel en bruin der bladren,
De weg schijnt onbegaan:
Ik zie noch hoor iets nadren;
Alleen onzichtbre hand
Wekt onverwacht gerucht,
Als voor mijn voeten ploft
Uit eik of beuk een vrucht.
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Dorpssmidse
‘Hieme, hieme, hieme, hieme!’
Over velden, over wegen,
't Hoog en machtig hamerklinken,
Van de smidse in het dorp.
Blauwe hemel, groene velden,
Trillend heete horizont,
Boeren die de koeien melken,
Maaiers, die het gras verslaan,
Mool'naar uit den molen tredend,
Hondgebas van verre hoeve,
Kinderstemmen zomerblij
En de hamer van de smidse,
Hoog en helder uit het dorp:
‘Hieme, hieme, hieme, hieme’.
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Zilver.
Op een wintermorgen in de warme hal van een bankhuis, hoorde ik hoe het zilver
zijn hooglied zong.
‘Tieng, tieng, ik en jij, tieng, tieng, ik er bij’, zoo snapten de guldens, spartelend
uit opgeheven hand, als visschen door een waterval en menigmaal dacht ik van het
vlietende, vlottende geld op te vangen een woordje, soms lachend, soms plagend,
dan spottend, dan klagend.
Kan het zijn, van al wat het zag, dat het hoogstemmig zoo rammelt en relt, als het
saâm wordt gestapeld en zuiver geteld, zoo dacht ik een wijle, maar hoorend te
scherper, zoo sprak het m'een speelsche en ijdele tale: ‘tieng, tieng, ik en jij, tieng,
tieng, ik er bij.’
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Verwachting.
Na vele regendagen spiegelt het herfstzonlicht over de velden; het al-effen groen der
weiden en het ijl, doorschijnend blauw der lucht doen aan oneindigheid denken.
De horizon is verdwenen en de smeltende, zonbeschenen nevel verbindt hemel en
aarde.
De zoete rook van het ontbindend blad is ruchtbaar geworden, alom over de
landwegen; de geest der aarde schijnt ten hemel te varen.
O, stille, spiegelschoone morgen, welk een verwachting doet gij in mijn gemoed
ontwaken!
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Weemoed
In de steden, op het ewige plaveisel, waar stofnevel hangt in het zonnelicht en het
geschuifel der voetgangers in de ooren zeurt, daar vergat ik een wijle de
vergankelijkheid, de breuk des levens. Daar, in den samengang der groote menigte,
droomde ik een wijle het leven te bezitten, doch, gaande langs een schaduwnatte
steeg, zoo hervond ik, in het klagende lied eens sjofelen zangers, de weemoed der
vergankelijkheid.
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Wonder.
't Is stil in mijn kamer en de sneeuw maakt het buiten geluidloos.
De klok tikt al maar den hartslag des tijds, onhoorbaar en hoorbaar om beurten.
Daar opent zich geniepiglijk mijn deur en met haar fonkelende oogen komt
haastiglijk binnen de poes.
Zij gaat naar een kastspleet en snuffelt er lang; nu ziet ze een pakje, dat nieuw is
gebracht en lucht 't en keurt het, maar blijft onvoldaan. Dan gaat ze van meubel tot
meubel al speurend voorbij; daar springt ze zoowaar, - 't is nog nimmer gebeurd op den schoorsteen, mijn kostbare vazen ten spijt. Zij sluipt met uitgestrekten hals
aan het breekbare kleingoed voorbij en wijlt bij de klok, die z' omsnuffelt, als wou
zij de ziel van het uurwerk genaken.
Aan alle kanten wordt het wonder betast en beroken, nog eens en ten derde male.
Vragend ziet zij mij aan en gaat klaaglijk miauwen; onvoldaan slipt ze dan door
de deurspleet weer weg.
Ach, ik versta haar maar al te wel!
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Watertje.
Dicht bij mijn huis loopt een watertje, één hand slechts breed, altijd maar door.
Wat zegt het kleine, zwakke watertje zoo koel?
Bij morgenglans en middagbrand, bij regenval en windgehuil, bij avondstilt' en
nachtgedruil, het watertje zegt altijd koel: ‘ik ben een breekbaar watertje; wat deert
het mij! Ik loop den ganschen langen dag en voel mij nimmer moe. Misschien dat
morgen wel een spade mij in tweeen splijt en mij voor goed den weg ontzeit; wat
deert het mij! Ik loop zoolang ik loopen kan en stoor mij aan geen kans of tijd, totdat
ik, klein, zwak waterke, word hier of daar in 't zand verspreid; wat deert het mij!’
Zoo spreekt maar altijd koel het kleine, brooze watertje.
HENRI BAKELS.
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Passie.
- Waar gaan we Zondag heen, Tine? vroeg Jaap, opstaand uit zijn easy-chair. Hij
bleef half naar 't raam gewend het park inkijken, z'n handen op z'n rug.
- Ja, waar zullen we heengaan? Naar de bosschen van Amerongen maar weer?
Tine maakte nog geen beweging tot opstaan, ze bleef in de kussens van haar divan
genesteld, en keek alleen maar even naar Jaaps gezicht op.
Die wendde zich nu van 't raam af, kwam naar haar toe, als om afscheid te nemen.
- Dat is goed! 't Is wel wéér hetzelfde als verleden Zondag en vóór-verleden
Zondag, en den Zondag dáárvoor - maar 't is er mooi in elk geval.
- En niet vol menschen, zooals bijna overal 's Zondags.
- En in 't Berghuis eet je goed.
- Ja!... materialist!
- O! mij goed, hoor! een volgende keer nemen we boterhammen in een zakje mee,
dat draag jij. En ik zal een tasch meenemen met flesschen melk en kouwe thee.
Ze lachte
- Hè ja! gezellig!... Nee maar heusch, als 't niet was om het gesjouw zou ik daar
niets op tegen hebben; ik voor mij kan wel een dag lang van boterhammen en melk
leven, zonder er humeurig onder te worden.
- Wéér een steek?
- Wees nou maar niet boos, Japie! We zùllen in het Berghuis gaan eten, hoor! ze
zouden ons er trouwens missen, als we 'n Zondag niet kwamen.
- Dus dat houden we dan maar voor afgesproken, hè? En dan gaan we weer met
die vroege tram, vind je niet?
- Ja, dan hebben we weer een heerlijk lange dag in de bosschen. Hè, zalig!
Ze rekte zich uit, haar handen boven haar hoofd samengevouwen, met de
lui-bedachtzame bewegingen van een kat.
- O, wat een luilak ben jij!
- Nee, dat is alleen maar van verlàngen naar lui-zijn, naar het luieren van Zondag.
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- Wat zùllen we weer kolossale einden loopen!
- Loopen? dat doe je toch alleen bij donker en koud weer! Als de zon schijnt en 't
mos warm is, dan krijg je me met geen stok weg van m'n plekje, als ik er eenmaal
een gevonden heb dat me bevalt.
- En of ik misschien ook zin heb om te loopen, daar hou je geen rekening mee
- Och, als 't er op aankomt, ben jij waarschijnlijk nog luier dan ik. Of was 't
misschien door mijn luiheid dat we de vorige keer bijna de laatste tram gemist hebben?
- Ja maar, toen was 't ook zóó zwoel en zóó loom onder de boomen voor 't Berghuis
en de stoeltjes waren zóó gemakkelijk!
- En het dochtertje met de lange vlechten zag er zóó aardig uit! Vergeet dàt niet.
- O, logica! ja, ze zàg er aardig uit, en ik weet iemand die een klein beetje jaloersch
werd op die lange vlechten.
- Jaloersch? wel nee, ik vind het héél begrijpelijk, hoor, dat je je oogen niet
dichtknijpt, als je een aardig meisjeskopje ziet. Variation tut leben! En... nou ja... als
je een héélen dag als éénig gezicht te zien hebt gekregen, een dat je al drie jaar kènt..
dan adem je op, hè, als je eens wat anders ziet!..
- Hè, Tine!...
- Nou, ik zei alleen maar ‘wat ànders ziet’, en niet ‘wat mooiers!’
- Dat meisje met haar blonde vlechten... ik wéét niet, Tine, of je niet toch een
béétje, een héél klein beetje...
- Misschien wat gekwetste ijdelheid - maar hoogstens dat!
- Nee, na al drie jaar ook, hè? dan verflauwt zelfs de jalouzie.
- Krijg ik nu m'n eigen bal terug? Mooi gemikt, hoor! lachte ze.
Hij lachte terug.
- 't Lijkt wel, of we een beetje aan 't ruziemaken zijn, vind je niet? een echtelijke
twist! Daar moet noodig weer eens een ver-zoening volgen.
Hij bukte naar haar over, nam haar hoofd tusschen zijn handen.
De aanraking van haar zachte warme huid en 't blond gekriebel van krulletjes langs
zijn vingers joeg hem een plotselinge vlaag van verliefdheid aan: hij vond haar mooi
zoo met haar lachende plagende oogen, haar even-open lippen en haar witte tandjes;
en nu ze een kleur had vooral wàs ze toch werkelijk een snoes. En dat roze japonnetje
stond haar schattig.
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Even hield hij haar hoofd nog zoo tusschen zijn handen, en liet zijn verliefdheid
aangroeien tot in hem een aangename sensatie van zoete begeerte was.
- Alle Berghuis-meisjes kunnen me gestolen worden, hoor!... schat!
En méér bukte hij zich, langzaam, tot zijn hoofd bij het hare was, en toen, nog
even aazrelend, als zòcht hij nog het plekje voor zijn zoen, kuste hij haar op de oogen
eerst, op haar wangen toen, op haar mond. Op die het laatst en het langst.
Zij had hem laten doen, tot hij haar mond nam. Toen rekte ze zich op uit haar
loome houding, en sloeg bei haar armen om zijn hals, zoodat ze hem bij zich neertrok
op de sopha.
Half over haar heen zakte hij neer, zijn armen nu om haar rug gerond.
En zoo vierden ze uit hun kus, die was een kus van lang-verloofden, maar een kus
van begeerte nog, van bedachtzaam geworden begeerte, savoureerende begeerte na
de verflauwing der onmiddellijke passiestormen van den eersten tijd, toen hunne
kussen nieuw waren voor elkaar.
Jaap - ze hield van hem, ze was dòl op hem, soms nòg zooals in die eerste dagen
van hunne toen nog stille verloving, toen ook hij nog studeerde en ze samen van de
universiteit naar huis wandelden. En ze dacht er ook wel vaak aan, hoe 't zijn zou als
hij haar màn eens was, en of het dan weer heelemaal zou terugkomen dat eerste èrge
verlangen naar zijn tegenwoordigheid, en dat trillen onder zijn kussen zooals dat
vroeger geweest was Ze voelde de verlàmming van den tijd.
‘Een positie veroveren’, het duurde zoo lang En de tijd streek over hen heen, streek
over beider gevoelens heen en sleet het mooiste, felste er van weg.
De Zondagsche wandeling, uit gewoonte! ze voelde het soms als een last, een
drukking, een benauwdheid.
En toch, elken Zondag weer, vast, gingen ze naar buiten samen.
't Wàs al als een huwelijkssleur, dacht ze soms.
En nu al vier Zondagen achtereen naar Amerongen! Ja, 't was er mooi en stil overal
anders waren zooveel dagjesmenschen. En per slot van rekening, of je nu hier heen
ging of daar heen ging als je je sámen amuseerde, dééd het er niet toe, wáár je was,
was altijd dezèlfde plaats óók goed, vooral voor hen, die zoo weinig wandelden,
maar zoo gauw ze een mooi mosplekje vonden zich daar neervlijden en gingen lezen
of luieren. Och ja, Amerongen was goed. En ze had het toch ook zelf
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voorgesteld. Dat kind met 'r blonde vlechten dat even sterk zijn aandacht trok? ze
had er meer over gepraat bij wijze van plagerij, en eigenlijk vooral om zijn ijdelheid
wat te streelen een man vindt het wel prettig als 'n vrouw jaloersch is om hem.
Onder zijn kussen door gingen deze dingen door haar heen. En dàt op zichzelf
weer gaf haar treurigheid, de treurigheid van zie je wel, dat we eigenlijk al tè lang
verloofd zijn, ik kan niet eens meer mijn aandacht houden bij zijn liefkoozingen.
Wat een hùwelijks-verhouding nù al!
Ze sprong plotseling op.
- Wat is er nou? wat doe je? vroeg hij verwonderd.
- Ik lag zoo moeilijk, mijn been slaapt heelemaal, au!
- Je laat me schrikken, kind!
Ze lachte.
- Zal ik je een kopje thee inschenken voor de schrik?
- Heb je nog?
- Ja zeker, we hebben ieder nog maar één kopje gedronken, geloof ik.
- Graag dan.
Ze schonk thee. Presenteerde hem de doos bonbons, die hij voor haar had
meegebracht.
Hij was terug gaan zitten in zijn easy-chair, dronk zijn kopje leeg, en keek toen
op haar klokje.
- Is 't al vier uur? dan ga ik nu maar gauw weg. 'k Zou op de soos Van den Broeck
nog ontmoeten, die bankier uit Rotterdam. Je weet nooit, of ik niet een kans zou
verzuimen, als ik nu niet ging.
- Ja, je hebt gelijk Ga maar gauw dan. Tot Zondag dus.
- Ja, tot Zondag. Dag Tineke!
Hij gaf haar een vluchtige kus op haar voorhoofd.
- Dag Japie!
Zij pakte nog even zijn hoofd en duwde hem een paar kleine zoentjes op zijn
lippen.
- Zoo! dag boy!
- Dag!
Hij ging
Van voor het raam keek ze hem nog even na toen hij het park door liep. Toch een
kranige figuur zoo te zien. Ze mocht heusch wel een beetje trotsch op hem zijn. Háár
man, haar eigen man - ja, in de toekomst Als dat nu maar eens wat gaf met dien Van
den Broeck!...
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Beste Tine,
't Schijnt nu werkelijk ernst te zullen worden. Die combinatie met Van den Broeck
wordt misschien heusch nog wel wat. Hij was heel geschikt gisterenavond. Goed,
dat ik toch nog op tijd bij je weggegaan ben. - Maar al maak ik met hem groote
plannen voor de toekomst, ons plannetje van Zondag stuurt hij in de war. Hij heeft
alleen Zondag maar gelegenheid om verder met mij te spreken. Wou dan meteen wat
van de omstreken zien. Heb je er iets op tegen, dat hij Zondag meegaat naar
Amerongen? Hij is hier gelogeerd bij een broer van hem, die zal dan ook nog
meegaan. Dan heb jij ook iemand ten minste, als ik met hem over zaken praat.
Antwoord me p o. even, wil je?
Dag Tine! hartelijk gegroet!
Jaap.
Wel ja! waarom niet? laat die Van den Broeck maar meegaan, en die broer ook!
Eigenlijk wel aardig zoo'n afwisseling eens, dacht Tine.
En ze schreef vlug, dat ze al Jaaps plannen goedkeurde. Dat ze wel mee wilde
gaan Zondag. En dat Jaap haar zeker kwam afhalen, zooals altijd.
Ze had zich zorgvuldig gekleed. Extra zorgvuldig om de vreemden, die mee zouden
gaan. En ze moest immers een goeden indruk maken, als Jaaps aanstaande vrouw
op zijn misschien aanstaanden compagnon.
Jaap was tevreden met haar. Prees haar zomerpakje van warm blauw met crême
kant en haar grooten crême hoed; hij vond zijn ‘vrouwtje’ zoo zeer gedistingeerd.
Met trots stelde hij haar in het station voor aan de twee broers Van den Broeck.
De een kort, dik, met rood gezicht, de ander lang en mager maar met óók een kleur.
En beiden met zwart haar en zwarten baard.
Die dikke is natuurlijk de bankier, dacht Tine.
En die slanke, wat is die?
Tot haar verwondering bleek de slanke juist de bankier te zijn, terwijl ze er maar
niet achter kwam, wat die korte dikke eigenlijk was. Over zaken sprak die tot nog
toe niet. Sprak heelemaal niet veel. Deed wat stug of verlegen. Maar keek wel soms,
erg oordeelend, haar aan.
Enfin! als Jaap 't nu maar kon vinden met den ander. En 't scheen, dat ze elkaar
bevielen, die twee. Hun gesprek was zéér geanimeerd. Soms luisterde ze even mee,
maar 't interesseerde haar niet, ze begreep het ook maar half; allemaal van dat
zaken-gedoe! Lam, dat dat moèst
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om te kunnen leven. Maar Jaap scheen 't zoo erg toch niet te vinden: kijk nou, hoe
die enthousiast praatte over fondsen en koersen!
En ze zei maar weer eens wat tegen den stillen dikken broer, vertelde van tochtjes
die ze met Jaap gedaan had, wandeltochtjes, boottochten... van fietsen hield Jaap niet
erg, zij wel, maar als je 't niet allebei prettig vindt, is er niet veel aardigheid aan,
vindt u wel?
- Nee; allebei, allebèi moet je 't prettig vinden, ja... dat vind ik ook zoo.
In 't Berghuis lunchten ze, vluchtig, uit verlangen gauw de bosschen in te gaan.
De boomen lokten, dennen die suisden, beuken die veel stille schaduw spreidden.
Jaap liep vooruit met den bankier, druk pratend, in het gesprek weg.
Zij slenterde langzaam na, met den broer, den stille, die dit langzame slenteren
heel behagelijk scheen te vinden, en naast haar ging zoo gewoon en vertrouwd nu
leek het, alsof hij een kennis van jaren-lang was, die het dan ook niet noodig vond
steeds te praten uit beleefdheid.
Tine hinderde dat stille nu ook volstrekt niet meer. 't scheen zoo zijn natuur te zijn,
en hij deed geen moeite die te forceeren uit beleefdheid: daar vond ze zelfs wat
sympathieks in.
En ook zij deed geen moeite meer een beleefdheids-gesprek gaande te houden.
Ook zij voelde zich behagelijk in dat stil naast elkaar gaan, met af en toe een
opmerking, van een enkel woord soms
Jaap was al lang niet meer te zien met den bankier.
- Waar vinden we ze wéér?
- Als ze ons niet zien verschijnen, zullen ze denzelfden weg wel weer terug gaan,
vermoed ik, dan komen ze ons vanzelf weer tegen.
- Ja. Wat vindt u er van, als we dan maar eens héélemaal toegaven aan onze luiheid,
en op dat mosplekje daar onder die beuk op hen gingen zitten wachten?
- Hè, dat hebt u heerlijk geraden, dat ik lui ben en van liggen houd!
Toen na een paar uur Jaap en de bankier eindelijk terugkwamen, denzelfden weg
langs, gingen ze met hun vieren terug naar het Berghuis, waar ze aten.
Jaap druk steeds nog met den bankier.
Tine en de broer weer veel zwijgend.
De terugtocht per tram was stil. allen waren ze slaperig geworden van de buitenlucht
en van den wijn.
Jaap bracht Tine thuis.
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- Heb je je nogal geamuseerd, kindje?
- Och... jawel...
- 't Was niet erg aardig van me, vond je misschien, dat ik zoo weinig notitie van
je nam, maar zie je, Van den Broeck was nu heusch de hoofdpersoon voor me; we
hadden samen zóóveel te bespreken! En dan dacht ik, jij hadt toch ook gezelschap.
Maar die broer had niet zoo erg veel te vertellen, wel?
- Nee... och...
- Je bent toch niet boos, kind?
- Nee, Jaap, waarom denk je dat? hoe kom je daaraan? och, boy ik wou alleen
maar, dat we nu maar gauw konden trouwen... zoo'n engagement zonder eind... Heb
je iets àfgesproken met dien bankier?
- Ja. En we zullen het wel eens worden samen. Een charmante baas, werkelijk!
We moeten alleen nog eens samen praten, hij en ik, met zijn vroegere compagnon,
den ouden Van Diemen, die uit de zaak is gegaan, maar die nu nog altijd zijn raadsman
is.
En Jaap vertelde Tine een en ander van het zakelijke, dat hij met Van den Broeck
bepraat had.
Tine luisterde, trachtte belangstellend te zijn, en te begrijpen.
Bij de deur nam hij afscheid van haar. 't Was te laat nog mee naar boven te gaan
- Tot Donderdag dan, Tine! zèg - zei hij plots in een hartelijke opwelling, alsof
hij voelde dat hij iets goed te maken had - zullen we Donderdag sámen het tochtje
van vandaag nog eens over doen? En dan weer met ons beidjes alleen? Ja?
- Goed, Jaap... ja... Nou, dag boy!
- Dag kind! ik schrijf je nog wel.
- Goed! dag!
Ze nam de huissleutel van hem aan, waarmee hij haar de deur had opengedaan
Gaf hem een hand.
Géén kùs - stel je voor! Jaap! op stráát kùssen! op de stoep! dat doet de meid met
haar vrijer!
't Was donker, en niemand op straat te zien. - Maar overburen konden immers nog
op zijn en toevallig het raam uitkijken! dacht ze verbitterd.
Nou ja! dat wist ze nu toch al drie jaar lang, dat hij zoo was. Niet flauw zijn nu!
Ze lachte hem nog even toe, voor ze de huisdeur achter zich sloot.
Ging toen de trap op, langzaam, als moe.
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En beet op haar lippen.
Dat ze hem dat nu nièt had durven vrágen, haar eigen man toch, om nog even mee
te gaan naar boven Die ellèndige conventie! Hij had nu bij haar móeten zijn. Ze had
nu zijn zoenen, zijn zachte zoenen moèten voelen, en in zijn armen het mogen
uitsnikken, hem àlles mogen zeggen.
En ze was alleen
Met vernevelde traan-oogen ging ze haar donkere kamer binnen. Stak het licht
niet op. Gooide lusteloos hoed en mantel op een stoel. Zich de lippen bebijtend steeds.
Zocht toen tòch naar lucifers wilde flink zijn Ze kon die niet dadelijk vinden, gaf het
toen onmiddellijk op, en alsof 't nù háár schuld niet was, en 't kwam door die luiefers,
gaf ze zich over aan haar gevoel.
Ze liet zich neervallen op haar divan, greep met beide armen rond een hoop kussens
en drukte daar haar gezicht in
Toen kwamen langzaam de snikken, de tranen die vloeiden, als verlossend: Het
was ook alles zoo ellèndig, ze begreep zichzelf maar half. Hoe hàd ze zoo kunnen
zijn! Hoe hàd ze 't goéd gevonden! - o, even, een oogenblik maar, een gevoels-flits
lang; maar tòch goèdgevonden. Hoe had ze hem niet in zijn gezicht geslagen! Zij
was toch de vrouw van een ander, zij was Jááps vrouw, dat wìst hij toch! de vrouw
van Jaap, die de compagnon van zijn broer zou worden! O, dàt ze 't had toegelaten,
dat ééne moment, dat ééne korte moment, zóó kort, dat hij zelf misschien niets eens
zou hebben vermoed, dàt ze 't toeliet. Hij zou hebben kunnen denken, dat het van
verbijstering was, dat ze hem niet dàdelijk afgeweerd had met fèlle verontwaardiging.
Maar dat veranderde aan háár gevoel niets, of hij 't vermoed had ja of nee. Zij wàs
schuldig. Ze hàd toegelaten dat die man haar zoende, op haar mond, met woesten
drang van lippen en tanden, kreunend als een wild dier. Zijn armen had ze om zich
heen gevoeld als was ze in de roof van een tijger gevallen. Zijn beenen hadden
geklèmd om de hare. Hoe had ze 't kùnnen toelaten!
Maar 't was ook alles zoo vreemd geweest, zoo onverwacht. Die stille man was
ineens aan 't praten gegaan, toen ze daar zaten. Had haar verteld van zijn huwelijk,
van de bittere teleurstellingen die hij geleden had in zijn huwelijk, èn daarbuiten. Hij
had haar gesproken van zijn haast krankzinnig verlangen naar geluk, geluk met een
vrouw die hem zou geven wat hij háár geven zou: àlles wat hij had aan passie en
liefde in zich; zonder vèrdere bijverlangens of bijgedachten. Passie-
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liefde òm de passie-liefde Hij om de hare, zij om de zijne. 't Geven en 't ontvangen
één. Eén wild opgaan in elkaar Met niets daar buiten meer. Een vergáán in elkaar,
een stèrven in elkaar want volkomen wèg-geven alle eigen levens èn een geboren
worden uit elkaar, ontvangend het leven het meest intense leven van de ander. Nooit
had hij dàt gekend Wel geméénd te zullen vinden - maar àltijd daarna teleurstelling,
nooit bij één vrouw het verlangen gevonden naar dàt passie-leven, waarvan passie
en passie-alléén het begin en het einde is...
Zij had naar hem geluisterd, ze had dat ook niet moèten doen misschien, 't was
háár fout geweest, ze had niet moeten wìllen luisteren Maar ze hàd geluisterd. En ze
had in zich zelf gevoeld háár verlangen naar passie, de passie die Jaap haar niet gaf,
en die hij haar ook niet meer zou kunnen geven, als ze eenmaal getrouwd waren
daarvoor was hun verlangen naar elkaar tè veel afgesleten in die drie jaar. Ook zij
zou nooit kennen die passie, de vervoering, het wèg-zijn in elkaar, het weg-duìzelen,
gedragen op wilde stuwende bloedgolven. Wat was àl het àndere vergeleken bij dàt!
dàt, het eenige, wat toch eigenlijk het leven de moeite waard maakte. En dit ééne
juist zou ze nóóit kennen!
Hij had het aan haar oogen moeten zien, aan haar mond, hoe in haar de
passie-begeerte steigerde, hoe zij in zich de snijdende spijt voelde vlijmen, dat ze
nóóit kènnen zou dat eene.
En toen had hij het gezegd. ‘Jij, jij, bent net zoo. jij bent, net als ik, een
passie-begeerige En jij hebt evenmin gevonden Dacht je, dat ik het niet zie, hoè je
honger lijdt naar passie, jij ook Wij zouden elkaar kùnnen geven dat ééne, het éènige
wat waarde heeft in dit beroerde leven. Maar jij bent van een ander, een ander die je
géén pàssie zal geven, maar met wie je trouwen gaat! Wij gaan straks van elkaar
weg, zien elkaar misschien nooit weer En de kans dat hier voor mij de oplossing ligt
- voor mij, maar voor joù misschien óók - de oplossing.. die gaat voorbij Weet je,
wat dat zèggen wil: “voorbij”?! als ééns in je leven je gestaan hebt vlàk vóór het
geluk!. Maar een zòen zal ik van je hebben ten minste!’
En zij, ze was als gebiologeerd geweest, ze had moèten luisteren, tot het einde En
eerst onder den woesten druk van zijn lichaam, zijn lippen die duwden, zijn tanden
die béten, was ze zich bewust geworden, wat dit beteekende, tegenover Jaap!
En ze had hem van zich af gestóóten, wild-angstig, radeloos.
Toen was hij plotseling wel zacht toch geweest voor haar, haar had
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dat het juist gezellig, knus was, dit eigene, dit van hen, van hun sámen.
Als bij afspraak sloegen ze dadelijk samen links-om, de beukenlaan vergeving
gesmeekt voor zijn tekort aan beheersching, was werkelijk berouwvol geweest. En
zij had zoo het èchte van zijn berouw gevoeld, dat ze nièt was weggeloopen naar 't
Berghuis terug, zooals haar eerste opwelling geweest was, maar dat ze was blijven
zitten daar, bij hem, op dat mosplekje
Hij had weinig meer gesproken toen, was erg somber geweest, als een moede,
oude man, zoodat ze medelijden gekregen had, en hartelijk hem haar hand toegestoken
had ‘Laten we er maar niet meer aan denken. 't Was ook niet goed van mij, dat ik u
zoo uit heb laten spreken 't Is méé mìjn schuld ook Laten we het maar vergeten.’ Ze
had zich geschaamd om het onèchte van dat woord ‘vergeten’! maar ze voelde, dat
hij haar begreep en haar dankbaar was
Gelukkig was toen gauw Jaap terug gekomen, want het was tòch gedwongen
gebleven, hun verdere samen-zijn.
Het luchtte Tine op, dit alles weer duidelijk te overdenken.
Donderdag zou ze 't alles aan Jaap vertellen.
Of... zoù ze 't eigenlijk Jaap wel zeggen? Waarom? Hij zou er maar verdriet door
hebben. En 't was nu immers toch uit en voorbij! Nooit zou Van den Broeck weer
zoo iets doen En Jaap zou het misschien hinderen in zijn goede verhouding tot zijn
compagnon, als hij het wist van den broer. Misschien het hij er heel zijn plan van
compagnon-schap door vallen En dan duurde hun trouwen nòg langer Wie weet, wat
een àndere misères er dan misschien weer zich zouden voordoen! Nee, maar nièt
zeggen toch; het diende nergens toe; 't zou alleen háár opluchten, maar Jááp bezwaren;
de herinnering zou vanzelf wel slijten.
Dat besluit gaf haar rust.
Ze stond op van den divan Ging naar haar slaapkamer, liet die ook donker, kleedde
op het gevoel zich uit, en viel, doodmoe, dadelijk in slaap.
***
Ze hadden geluncht in het Berghuis spiegeleieren met ham gegeten, hun gewone
lunch, Jaaps voorkeur altijd, en zij at mee; ze hield er wel van, maar... dat
eeuwig-zèlfde als ze samen waren, dat er bij hoorde!
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- Jaap kon ze dàt niet zeggen, hij zou niet begrijpen, zich gekwetst voelen, en daarom
bestelde zij maar mee hun lunch - en schold zich kinderachtig om haar ergernis
telkens weer, trachtte méé te vinden in. Die liepen ze door, gearmd, met opmerkingen
over den weg, de boomen, de lucht. En namen toen een klein paadje door het
kreupelhout.
- Zou niemand ons plekje in beslag genomen hebben, Tine?
- Ik denk, dat wel niemand het gevonden zal hebben.
- Nee, zoo dwaas zijn wij alleen maar, hè? om door de struiken te dringen als je
overal goed begaanbare wegen hebt.
En hij drukte haar arm wat vaster tegen zich aan
Ze knikte, hem toe, dankbaar
- Japie!
En greep even zijn vingers
Ze kwamen aan een open ruimte tusschen het kreupelhout, waar het mos dik was,
en waar hooge dennen en lijsterbessen een dak overheen zetten hùn plekje.
Er was niemand
- Toch leuk, om in zoo 'n groot bosch een eigen plekje te hebben, dat niemand
weet te vinden dan wij!
- Ja, wàt heerlijk, hè?
Ook dìt was herhaling, dacht Tine. Al tweemaal hadden ze vroeger dat hier gezegd,
net zoo, met precies dezelfde woorden. En tòch méénde ze 't, dat ze 't heerlijk vond.
Wat ergerde haar dan? Waarom mocht je een zelfde gevoel niet twéémaal uitspreken?
Jaap had zijn hoed aan een tak gehangen, en zijn overjas op het mos gespreid. Hij
wachtte tot Tine haar hoed had afgezet, en haar manteltje had uitgedaan, hing die
toen aan een andere tak
- Onze kapstokken! lachte hij
Tine glimlachte terug, en koos vast een plekje op het mos, zóó dat Jaaps overjas
haar blouse beschermde, als ze met haar ellebogen op den grond wou leunen.
Jaap ging naast haar zitten, lei toen eerst zorgvuldig zijn sigaren uit zijn binnenzak
naast zich. - Tine keek toe, wéér geergerd, en boos om haar eigen ergernis bestrafte
ze zich: Maar dat diende toch ook nergens toe, om die sigaren te laten platdrukken
of breken! 't Sprak toch vanzèlf dat Jaap die eerst weglei. En Jaap wàs erg kieskeurig
op zijn sigaren.
- Nou... Tineke!... nou krijg ik mijn eerste zoen vandaag!
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Tine zag, dat er een afstandje was tusschen hen, dat ze dichter bij elkaar zouden
moeten gaan zitten, om die zoen te kunnen geven, en niet heen over haar ergernis
van straks, dacht ze
- Nou, kom die dan halen! 't Is niet mijn schuld, dat je die nu pas krijgt!
Maar uit angst haar stemming te laten néérslaan voor heel den dag, besloot ze niet
zoo kleinzielig-ontledend te doen, zoo uitrekenend en afmetend, maar Jaap te nemen
zooals hij nu eenmaal was, en hunne verhouding zooals die nu eenmaal was, en het
bèste er van te maken, er van te genieten zooveel mogelijk
Ze verduwde zich naar Jaap toe, tot ze dicht bij hem was, en ze hun armen om
elkaar konden heenslaan, en hief haar hoofd naar hem op voor zijn kus
Jaap drukte zacht zijn lippen op de hare, het ze zonder bewegen daar rusten, alleen
de druk van die warme weeke mond voelde Tine.
Haar lippen trokken nerveus, ze klemde haar tanden dicht, drukte die gesloten
tanden tegen zijn lippenvleesch, voelde zijn lippen wijken, zoodat hunne tanden
stootten tegen elkaar Jaap trok zijn mond terug.
Kind, je doet me pijn! je duwt zoo met je tanden!
Geen tranen nu, in godsnaam nu geen tranen van spijtige vernederdheid, dacht
Tine Jaap ìs nu eenmaal kleinzeerig, en ik zàl hem pijn hebben gedaan.
- Arme boy! zei ze dus maar Kom hier, dan zal ik 't weer afzoenen, heel zachtjes
Ze nam zijn hoofd tusschen haar handen, en zacht streek ze met haar tong langs
zijn lippen en langs zijn tanden, langs zijn tandvleesch.. tot vast zich weer haar lippen
presten tegen de zijne
- Pas nu op, kindje!
Ze kneep haar oogen toe, zoende, zoènde om niet te denken, niet te voelen, niet
te weten.
En toen, plotseling, dacht ze aan verleden Zondag, den zoen van toèn, de wilde,
woeste, dringende zoen, die haar mond genòmen had, haar lippen vermorzeld bijna,
die haar gepijnigd had in allesvergetenden wellust, de zoen, die ze even, éven over
zich had laten komen, waar ze zich één moment vòl aan overgegeven had. Ze trilde
bij de herinnering aan dat moment Ze voèlde weer dié gloed!
Ze moèst vergelijken die.. en Jaap!
Waarom wàs Jaap dan ook niet een béétje verlangender! Waarom was hij zoo...
tàm!
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Tine schrok, toen 't haar bewust werd, dat ze dit gedacht had, smalend gedacht ‘tàm!’
Als om het goed te maken trok ze Jaaps hoofd stijver naar zich toe, wròng haar
lippen tusschen de zijne, zoo zou dan kunnen vergeten, dacht haar.
Ze liet zich gaan op haar verlangen, ze zoende zooals een dorstige drinkt,
onverzadigbaar
Maar het blééf, dat beeld aan den vorigen Zondag. Het blééf de herinnering aan
hem, aan zijn zoen, die passie, passie zooals ook zìj wou
En in een duizelingwekkend moment, voèlde ze het ineens, helder, dat ze niet
meer Jaap zoende om Jaap, maar om passie te genieten, passie zooals die van den
vorigen Zondag
Waarom màg dat dan niet? dacht ze zelf-verdedigend, waarom mag ik geen passie
voelen, als ik Jaap zoen?
Met haar oogen dicht steeds, blééf ze Jaap zoenen; Jaap, die zoenen terùg gaf nu,
aangejaagd door háár verlangen. Dàt deed haar opwinding stijgen nog Fel flitste het
blij door haar heen nu wàs 't er bijna de passie de pàssie!
Met vòller zinnen wou ze genieten En terwijl haar tong en lippen nerveus namen,
dringend, tastend, snoof ze zoekend naar een geur om Jaaps mond. Maar 't wàs er
niet; zóó wàs het niet; waar wàs die geur, die prikkelende geur? en zoo zàcht voelde
het, zoo glad...!
Met een schòk drong het toen in haar bewustzijn, dat niet voor Jaap, maar voor
den ander haar zoenen waren geweest, dat ze gezocht had op Jaaps gezicht, op Jaaps
gladgeschoren gezicht, diens ruwen baard, en de prikkelende wilde geur, die daarin
hing
Meteen trok ze haar mond terug, want dat mòcht niet, dat mòcht niet, dat was
òntrouw aan Jaap, bijna zoo erg als verleden Zondag met dien ander zelf En dat ze
Jaap daarvoor gebruìkt had, Jaaps mond, zijn lippen, zijn tanden, Jaaps gezicht, Jaaps
lieve gezicht, dat niets vermoedde, dat verwonderd keek nu, ontsteld bijna.
- Wat is er, Tine?
- Niets.. ik. ik heb me gestooten aan je tand!...
- Je bent ook zoo onstuimig, kindje... Doet het èrge pijn?
- 't Gaat nog al.
Bij de zachte bezorgdheid, die ze in zijn stem hoorde, voelde ze tranen opkomen,
tranen van berouw, van zelfverwijt, van medelijden met Jaap, van wanhoop ook, dat
het alles zoo ellèndig was, en dat er niets aan was te veranderen
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- Doet het zóó'n pijn??.. Arme schat!
Hij zoende zacht op haar natte oogen.
Om die onverdiende liefkoozing kon ze zich niet meer goed houden, en nerveus,
vast tegen Jaaps hals geklemd, braken haar snikken door.
- Tineke?! vroeg hij dringend angstig ineens.
- Och... Jaap... 't is niets... ik ben... wat zenuwachtig... vandaag.. 't zal zoo wel...
weer overgaan...
- Schattie... toe!... wat is er nou?...
Stijf drukte ze haar mond tegen Jaaps hals om zich te bedwingen.
- 't Zal... zoo... wel weer overgaan... Jaap.. heusch...
Hij liet haar toen stil tegen zich aan liggen, zijn arm beschermend om haar heen,
met af en toe een liefkoozing slechts, of een zacht gefluisterd woord.
Zoo kalmeerde ze langzamerhand
Maar onder Jaaps streelingen en zachte woordjes door, voelde ze, wist ze, dat ze
gelogen had daarnet dat het nièt maar zoo ‘wel weer overgaan’ zou, niet maar zoo
‘wel weer overgaan’ kòn; dat het nu pas goed begònnen was, de strijd, de stille
wanhopige strijd die ze met zichzelf zou moeten uitvechten, waarin ze zou moeten
kièzen de strijd in haar tusschen Jaap en den Ander. trouwe zachte genegenheid òf
passie, ònvereenigbaar die twee òf Jaap, òf den Ander.
Want voor 't eerst ook voelde ze de mógelijkheid van haar verder leven nièt met
Jááp...
Vechten zou het worden, vèchten!
Maar wàt zou het einde zijn
E.H. TEISSEN.

Groot Nederland. Jaargang 16

684

Een voorjaarslied.
Licht, dat als een gouden flonkring
Weiden raakt en waatren blijde,
Troost wier staâg-getarte honkring
Vruchtloos klaagde in dorre tijden,
Wijl de wilde en wreede donkring
Aan hun zieke hart zich vlijde...
Licht, wees mild voor wie gehavend
Moede door de dagen treden
En wien slechts de grijzer avond
Biedt wat poovre troostlijkheden:
Rust en scheemring, éven lavend
Wie gewond ten dage streden...
Licht, recht weer wie arm-geschonden
Hooploos 't ochtendgloeien schouwen,
Wijl z'al vielen op de gronden,
Vóór de wijde luchten blauwen,
Vóór in hemels land de ronde
Zoele zonne drijft de schaûwen.
Licht, recht weer de bleeke strijders,
Die door eeuwge duisters zwerven
En als staâg-gejaagde lijders
Uwe rijke weelden derven,
Och, als schuwe, schuwe mijders
Náást de fijne vreugden sterven.
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Wachtend in den avond.
Geruchten zwijgen bij de teedre tuinen,
De lucht is roze als jong en badend kind
En 'k zie, hoe d'avond wijder velden wint,
Nu laatste stralen door de lanen schuinen.
Ten heuveltop der rechte en ranke duinen,
Waar gééne band mijn jonge droomen bindt
Schouw ik of uwe voet. klaar-klappend, rint
Langs blâren die in laten zomer bruinen.
Misschien zal 'k u in 't schemeruur ontmoeten,
Gelijk een wonder uit een rijk verhaal;
Misschien zal ik uw blijde komst begroeten
Met licht gebaar, met teeken en met taal...
Mijn droom is schoon, maar d'onrust voel ik wroeten,
Nu d'avond donkert tot een nachttij vaal,
Wijl in geen verten klank van dapp're voeten
Mij kondigt 't wonder van het rijk verhaal...
C.P. VAN DER WEIDE.
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Verzen.
In den Plantentuin
Hier ben ik thuis - al ken ik geen der namen
Van al de ont-erfden, die van verre kwamen;
Van de verdrevenen, die in droef-loome
Gelatenheid hier van hun wereld droomen.
'k Ga zwijgend door hun rijen, zonder speuren
Of naar den tijd hun welke blaadren vielen,
Of naar hun aard ze nieuwe loten beuren
In 't vast getijde, maar ik ken hun zielen
Ik ken hen allen in hun stil verloren
Mijmer en sluimerziek vergeten standen;
Ik ken hen als de vreemde' in verre landen,
Die eens gezien gansch onze ziel behooren.
En in de scheemring, als de sterren schijnen.
En heel Dag's starheid gaat vervloeien,
Voel ik mijn ziel als de hunne openbloeien,
En is hun onvervulbre droom de mijne.

Invocatie.
Waar zijn Uw tijden, toen geen zonnebrand
Geen gloedend vuur, geen aardsche of helsche machten,
Geen eenzaam pad of onherbergzaam land
Wie eens Uw stem vernamen kon ontkrachten.
Zij voeren over naar het verste strand
En vroegen niet of dood en kwelling wachtten;
Zij togen door den schrik van helle-nachten
Naar Uwe sterren-scheemrende overkant
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Waar zijn Uw tijden, God? Waar is de gloed,
Die pijnt en schroeit, en ons ten hemel zengt?
Waar is de ontzetting van Uw watervloed,
Die na den dood het nieuwe leven brengt?
Wij wachtten lang; ons stierven hoop en lach.
Wij beiden stom het scheemren van Uw dag

Ode op een Grieksche urn
(Naar het Engelsch van John Keats)
Gij Stilte's immer ongerepte bruid!
Gij voedsterkind van Rust en tragen Tijd,
Wouds faablen-schrijver, die uw sproken uit
In beelden, zoeter dan ons rijmen vleit:
Wat loof-bekranste mythe omwaart uw vorm
Van goden of van sterflijken, of beiden,
In Tempe of Arcadie's valleièn?
Wat mensche' of goôn zijn deez'? Wat schuw verbeiden?
Wat dol vervolgen, worstlen zich te ontstrijen?
Wat fluit en trom? Wat wilde zinnenstorm?
Gehoorde wijze is zoet, maar de ongehoorde
Is zoeter; speel dus voort, gij zachte fluit;
Niet voor het oor, maar meer verteederd, voor de
Ziele een melodie die niet geluidt:
Gij schoone jongeling, nooit zingt ge uw lied
Ten eind, noch dorren over u de boomen;
En drieste minnaar, doelloos blijft uw werven,
Al streeft ge uw wensch nabij - toch, wanhoop niet;
Zij kan niet welken, wint ge ook nooit uw droomen,
Uw liefde, noch haar schoonheid kunnen sterven.
O zaal'ge, zaal'ge twijgen! nimmer geelt
Uw blad, noch kan de Lente van u reizen;
En, blijde pijper, nooit verzadigd speelt
Gij op uw fluit de altijd nieuwe wijzen;

Groot Nederland. Jaargang 16

688
Zaliger liefde! Zaal'ger, zaal'ger min!
Voor altoos lévend, - eindeloos geluk,
Voor altoos smachtend en voor altoos jong;
Ver boven hartstocht's ijdele gewin,
Die 't hart in zorgen laat en droeven druk,
Het voorhoofd brandend en koorts-heet de tong.
Wie zijn deez' pelgrims naar een heilig feest?
Geheimnisvolle priester, naar wat outer
Geleidt ge 't dof-uitloeiend offerbeest,
Met bloembekranste zijden leest en schouder?
Wat kleine stad aan een rivier of strand,
Of in de bergen met een stil kasteel,
Ligt deez' gewijden uchtend onbetreên?
En, kleine stad, voor eeuwig zal uw deel
Verlatenheid en zwijgen zijn; en geen
Die zeggen kan wat u in stilte bant.
O Attisch bootsel! Schoone vorm! om-beeld
Met manne' en maagden van een marmren ras,
Met takken van het woud, vertreden gras;
Stil teeken, dat met 't hoogste denken speelt
Als 't Eeuw'ge: kil versteende herderswijs!
Als eens 't geslacht van dezen tijd verzwond,
Zult gij verblijven, tusschen ander leed
Dan 't onze, een vriend der menschen, wien ge kondt:
‘Schoonheid is waarheid, waarheid schoonheid’ - weet
Dit eene, al 't oovrige is zonder prijs.
HENDRIK VAN DER WAL.
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Een koning van de frase.
Daar, waar de Moerweg zijn hoogste punt bereikte, zag het meisje hem aankomen,
op den top van den heuvel, donker tegen den matbleeken hemel. Hij was het eerste
levende wezen, dat ze op dien weg ontmoette.
Hij had haar nog niet opgemerkt, liep doelloos te zwaaien met een zweep, en dacht
aan zijn heroverde vrijheid. Maar zijn twee honden waren haar tegemoet gerend.
Toen keek hij op, en zag het meisje naderen en de honden naar haar toestormen.
- Doushka, Doushka! riep hij, maar ze hadden haar al bereikt.
- U hoeft niet bang voor ze te zijn! riep hij nu. Ze doen geen kwaad.
Vlug kwam hij naderbij.
- O, maar ik ben heelemaal niet bang, zei het meisje, toen hij naast haar stond.
Zij was neergeknield en klopte de honden op hun vierkante koppen.
- Wat een leuke beesten!
- Het zijn boxers, legde hij uit.
- Ja, dat zie ik.
Hij stond bij het geknielde meisje, en lette op de hand, die om beurten, zonder
voorkeur, de dieren liefkoosde. Hij vond iets romantisch in dit gesprek tusschen twee
elkaar totaal onbekende menschen op een eenzamen weg, door tusschenkomst van
een paar jonge, uitgelaten honden.
- Wat een weinig vormelijke kennismaking is dit tusschen ons, zei hij, om haar
aandacht van de honden af te leiden en tot zich te trekken.
Het meisje stond op, en keek hem aan met den vluchtigen blik van een vrouw, wie
niets ontgaat. Ze zag het wat magere, maar frischroode gezicht, de lichte oogen, niet
serieus, en het donkere haar, dat bewoog in den wind; ze had ook oog voor den
goeden snit van zijn kleeren.
- O, wat komt dat er op aan, als het maar een ontmoeting is, die geen precedenten
schept, antwoordde ze.
Hij merkte den spotlust op in haar blik, en zocht naar een raken tegenzet. Zij
konden hier niet zoo bij elkaar blijven staan.
- Kom, zei ze weer, maar dat was geen uitnoodiging, en met een vluchtig knikje
liep ze verder.
Toen bukte hij zich naar de honden, die zoet naast hem stonden, en koppelde ze
aan zijn zweep. -
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Een paar dagen later, toen het meisje alweer uit zijn gedachte was gegaan, ontmoette
hij haar voor de tweede maal, op het postkantoor. Zij kwam er na hem binnen, terwijl
hij bezig was zich te ergeren over het wachtend publiek, dat met echt dorpsgeduld
zich schikte in de trage bediening. Hij kon niet meer doen dan haar vóór laten gaan,
maar tot verdere kennismaking kwamen zij niet. Wel meende hij in haar oogen te
zien, dat ze hem herkend had, hoewel het knikje, dat hij kreeg, niet meer was dan
dank voor zijn beleefdheid.
Buitengekomen, zag hij aan den overkant der straat Beiler, een studiegenoot, die
zich hier als arts had gevestigd. Hij klampte hem aan.
- Je moet me even zeggen, wie dat is, zei hij, duidend op het jonge meisje, dat,
een eind verder in de dorpsstraat, snel voortliep.
Beiler keek in de aangewezen richting, maar kon haar zoo op den rug niet
herkennen. Doch eensklaps keerde zij om en liep, even terug, een winkel binnen.
Maar nu had Beiler gezien, wie zij was.
- Dat, zei hij, is de aanwinst hier op het dorp van dit jaar: Kersti Heding.
Reeds zette de tram zich in beweging, toen hij kwam aanhollen en op de treeplank
van den laatsten wagen sprong.
Binnenin zat Kersti Heding. Dit was een gelegenheid. Hij hakte den knoop maar
ineens door en nam naast haar plaats.
- U moet me niet kwalijk nemen, dat ik op deze minder gebruikelijke manier nader
kennis met u kom maken. Mijn naam is Teyne. We hebben elkaar twee weken geleden
op den Moerweg ontmoet, en toen een paar woorden gewisseld. Misschien bent u
dat nog niet heelemaal vergeten; ik heb tenminste hoop, dat ik die ontmoeting nu in
uw herinnering heb teruggeroepen. Mijn doopceel is gauw gelicht. Ik ben hier pas
komen wonen en wel in de verlaten schaapskooi aan den Moerweg. Ik heb die tot
een bewoonbare localiteit gemaakt. Ik voer volstrekt niets uit, en heb daarover niet
de minste schaamte. Uw naam, juffrouw Heding, is me bekend door Beiler, een
studievriend; ik had hem den laatsten tijd wat uit het oog verloren, maar hier hebben
wij elkaar tot onze wederzijdsche verrukking teruggevonden. Voor referenties omtrent
mijzelf verwijs ik u dus maar naar Beiler; hij is bereid alle mogelijke inlichtingen te
geven. Dat veronderstel ik tenminste. Hoe ze zullen uitvallen, weet ik niet... Tusschen
twee haakjes, als u mijn optreden hier tegenover u min of meer dat van een... vlegel

Groot Nederland. Jaargang 16

691
vindt... ik hoop van niet, ik wil tenminste niet opzettelijk vlegelachtig zijn -, dan is
een enkele wenk van u voldoende, en ik zal bescheiden een betere gelegenheid
afwachten.
Eerst even verbaasd over zijn durf, begon ze toch gauw te glimlachen.
- U hebt me met uw woordenstroom niet de gelegenheid gegeven tijdig iets in het
midden te brengen. En nu achteraf, nu u al zooveel tegen me gezegd hebt, zie ik niet
in, dat ik u nog met fatsoen aan uw verstand zou kunnen brengen, dat uw optreden
werkelijk minder correct was.
Hij keek haar goed in de oogen; leuk waren die, donkerbruin, en met iets van den
spot, dien hij ook in de zijne wist. En ineens schoot het door zijn gedachte, wat er al
niet uit deze kennismaking voortkomen kon. En toch, hoe luchtig namen zij beiden
het op. Maar dit was dan ook de eenige levensopvatting, die voldoening gaf: het
luchtig heendansen over de groote gebeurtenissen in het menschenbestaan. Zij
brachten het hier beiden in praktijk. Of zou zij het niet zoo voelen als hij?
- Och, ik beschouw het aldus, begon hij weer. Mag ik even betoogen?... Vooreerst
dan ben ik overtuigd, dat een vrouw of een meisje een zekere mate van brutaliteit
bij een man zeer wel weet te waardeeren. Een stoutmoedige heeft de halve wereld,
zeggen ze. Dat is volmaakt waar, want hij heeft de heele vrouwenwereld... Maar dan
is er nog iets: op de een of andere manier zouden we toch met elkaar in kennis
gekomen zijn, want dat spreekt op een dorp als dit natuurlijk vanzelf. Door me dus
aan u voor te stellen, heb ik niets anders gedaan, dan op de gebeurtenissen wat
vooruitloopen.
- U bent blijkbaar niet geduldig... Maar ik moet erkennen, dat ik dit alles misschien
wel een beetje heb uitgelokt door onze ontmoeting van toen. Ik heb een zwak voor
dieren. En u hadt zulke aardige honden bij u. Hoe noemde u dien eenen ook? Het
leek me zoo'n aparte naam.
Hij vond het prettig te hooren, dat zij zich ook dit onbeduidende détail van hun
eerste ontmoeting herinnerde.
- Ik riep ‘Doushka’. Ergens in een boek, ik weet niet meer in welk, heb ik dat
woord gelezen. Het moet Russisch zijn en ‘lieveling’ beteekenen. Maar ik vond het
dadelijk een leuken hondennaam. En toen ik me die twee boxers aanschafte, heb ik
ze allebei Doushka gedoopt.
- Hebben ze denzelfden naam?
- Ja, waarom niet? Met één naam zijn ze volmaakt tevreden.
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Ik had trouwens ook niet zoo gauw een goed equivalent voor ‘Doushka’ bij de hand...
Ik ben anders geen bijzondere hondenliefhebber. Maar het leek me niet overbodig
hier een paar honden te houden, want ik woon daar in die schaapskooi vrijwel als
een kluizenaar. Achteraf geloof ik toch, dat ik tegen de menschen hier een misplaatst
wantrouwen heb gekoesterd.
- Dat kan wel, er gebeurt hier nooit iets, voor zoover mij bekend is. Maar als u u
onveilig voelde in het bosch, was dat dan toch het gevolg van uw eigen excentriciteit.
Er is hier keus genoeg in woningen.
Teyne keek even voor zich uit, in gedachten. Toen keerde zijn mager, frischrood
gezicht zich weer naar haar toe, en de blik in zijn oogen was een en al spot.
- In uw gezegde, juffrouw Heding, ligt een vraag verborgen, die op een heel delicate
manier blijk geeft van uw nieuwsgierigheid naar de motieven, als ik dat zoo mag
zeggen, voor mijn bijzondere keus van woning. Wat zou nu natuurlijker zijn, dan
dat ik uw nieuwsgierigheid dadelijk bevredigde, door u de geschiedenis van mijn
vestiging hier te vertellen? En toch moet u het mij ten goede houden, als ik op dit
punt voorloopig nog wat geheimzinnig blijf. Niet dat die geschiedenis op zichzelf
zoo interessant is. Maar de menschelijke, in het bijzonder de vrouwelijke natuur is
nu eenmaal zoo, dat ze alleen belang stelt in wat ze om de een of andere reden niet
te weten kan komen. Voor een vrouw speciaal is het raadsel alles, de oplossing
beteekent nooit iets, valt haar tenminste altijd tegen, en toch houdt ze van het raadsel
alleen om de oplossing, want zoo inconsequent zijn de vrouwen. Het is daarom ook
voor mij van belang u, als ik dat mag, voorloopig nog wat in het onzekere te laten.
Want daardoor heb ik de hoop, dat u mij nog wel eens meer zult toestaan met u te
praten, alleen in de verwachting, dat dan de oplossing komen zal.
- U hebt een sterke verbeeldingskracht, mijnheer... Teyne. U meent, dat ik naar
uw motieven nieuwsgierig ben...
- Pardon, dat ik u in de rede val... U wilde er bijvoegen, dat die motieven u totaal
onverschillig zijn, en u zoudt u dan nog heel hoffelijk hebben uitgedrukt. Want u
dacht er denkelijk nog wel bij, dat ik eigenlijk ben, wat je ‘een pedant heer’ noemt.
- U bent niet heelemaal op een dwaalspoor.
- Natuurlijk, dat wist ik wel, maar het ontmoedigt me niet het minst. Er is in mijn
optreden op het oogenblik iets, dat u erg tegenstaat. Ik lijk u pedant, en waarom?
Niet zoozeer, omdat ik het werke-
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lijk ben, maar meer, omdat u aan zoo'n optreden niet gewoon bent. En daarom geloof
ik, dat de fout niet aan mij ligt, die tenslotte niets tegen u zeg, dan waarvan ik voor
mezelf overtuigd ben, dat het waar is, maar wel aan de gebruikelijke omgangsvormen,
die dikwijls een leugenachtig verzwijgen en verbloemen verkiezen boven het eerlijk
zeggen van de waarheid.
- Dus u ziet er weinig bezwaar in, alles te zeggen, wat u voor den mond komt, als
u het maar voor waarheid houdt?
- Binnen zekere grenzen, ja. Er moeten, dat spreekt vanzelf, grenzen zijn, maar
die wil mijn eigen gezond verstand trekken, en die wil ik me niet laten voorschrijven
door het een of ander formalisme in den omgang, waarvoor geen enkele plausibele
verklaring is te geven. Ik ben op mijn gebied een vrijbuiter, maar van een goedaardig
soort... En wat heb ik trouwens tegen u gezegd, dat minder aangenaam klonk? Ik heb
u alleen maar laten merken, dat ik uw nieuwsgierigheid naar mij doorzag en...
verklaarbaar vond. En als u tegenover uzelf zoo eerlijk staat, als ik nu tegenover u,
zult u moeten toegeven, dat u werkelijk wel wat nieuwsgierig was. Of is dat soms
niet zoo?
- Neen, volstrekt niet.
- Natuurlijk. Dit is ook een heel domme vraag. U zoudt geen vrouw zijn, als u ja
hadt gezegd. Dat u het tegenover mij ontkent, doet er dan ook niets toe, want u denkt
ja, en dat is alles.
De tram remde; Kersti Heding stond op.
- Ik moet er hier uit, meneer Teyne... Gauw uit het veld geslagen bent u niet; dien
indruk heb ik alvast van u gekregen.
- O, ik kan er hier ook uitgaan. Mag dat? Als u er niet op tegen hebt, breng ik u
even thuis, wanneer u tenminste naar huis gaat.
Ze weifelde even, en hij zag het.
- Waarom aarzelt u of u zult zeggen: ‘ja, graag,’ - of: ‘neen, dank u, liever een
anderen keer’?... Steekt er iets in, dat ik met u meega? Wij kunnen toch kennissen
zijn? Trouwens, we zijn al kennissen. U hebt u tenminste al een begin van een opinie
over me gevormd, en hoe dikwijls komt het niet voor, dat u u openlijk vertoont in
gezelschap van heeren, over wie u u heelemaal geen opinie gevormd hebt.
Het laatste deel van deze tirade stak Teyne af op de treeplank van den wagen,
terwijl het meisje al op de straat stond.
- Als de zaken zoo staan, wil ik graag van uw gezelschap tot huis profiteeren, zei
ze lachend.
Maar terwijl zij tusschen twee huisjes een landweg insloegen, die
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hen spoedig buiten het eigenlijke dorp bracht en in de villabuurt, waar ook haar
woning lag, vonden ze denzelfden conversatietoon niet meer terug. Hun gesprek was
nu wat meer alledaagsch, maar ook vertrouwelijker. Hij zeide haar te weten, dat zij
nog geen jaar hier woonde, en ze vertelde, dat ze wel geen jaar meer hier blijven zou,
dat speciaal haar moeder weer naar Utrecht terug verlangde, en den winter buiten
ellendig vond. Zijzelf kon zich in het buitenleven best schikken.
Daarop vertelde hij op zijn beurt, dat hij ook uit Utrecht kwam; hun onderhoud
liep verder over de kwaliteiten van die stad.
Aan het einde van den stijgenden weg lag haar huis, een kleine, gezellige villa,
nog frischnieuw, op den top van een heuveltje in miniatuur, terzijde van den grintweg.
Het helroode pannendak hing aan alle kanten over, en de dennen, die tegen den heuvel
opklommen, groeiden tot boven de nok van het dak uit.
Beneden bij het hek nam Teyne afscheid.
- Ik kan mijn hoed niet voor u afnemen, juffrouw Heding, want die hangt thuis.
Maar als u het goedvindt, kom ik mezelf op een van de eerstvolgende Zondagen aan
uw ouders voorstellen. Ik beloof u, dat ik mij dan meer naar de burgerlijke
omgangsvormen zal gedragen dan nu.
Zonder haar antwoord af te wachten ging hij heen.
- Dat was, geloof ik, een uitermate zonderling afscheid, dacht hij, toen hij een eind
was opgewandeld. Ik heb haar niet eens de gelegenheid gegeven wat terug te zeggen,
en ik heb me ook aldoor vrij lomp gedragen. Enfin, we zullen aanstaanden Zondag
verder zien.
Even later, nadat hij zich georiënteerd had omtrent den naasten weg naar zijn eigen
woning, dacht hij er opeens aan, hoe teer en fier tegelijk de lijn was van haar hals en
schouders. Dat was hem reeds opgevallen bij hun ontmoeting op het postkantoor.
Je keek natuurlijk het eerst naar het gezicht, filosofeerde hij verder, maar als je
een vrouw op den rug zag, keek je het eerst naar die lijn; een vrouw was toch niet
mooi, als die lijn niet deugde.
Hij bleef even staan en zag uit over het landschap. Wijd en vrij was het hier; wijd
en vrij kon ook het leven zijn van den man, als de vrouw het maar niet binnentrad.
Want de vrouw en de vrijheid, was dat ooit te combineeren?
Maar dien Zondag kwam hij niet. Gewoonlijk was hij des Zondags somber gestemd.
In de stad had de stilstand van het leven op dien dag
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hem altijd gedrukt, en hier buiten, waar toch alle dagen in gelijke eentonigheid
verliepen, ontkwam hij evenmin aan zijn Zondagsstemming, zóó was hij al reeds
gewend geraakt aan haar regelmatigen terugkeer.
Hij lag dien heelen dag pijpjes te rooken in zijn hut. De deuren naar het land
stonden wijd open; achter zijn rug in de groote schouw knapte het houtvuur.
Op een fietstocht door deze streek, jaren geleden, was reeds de schaapskooi hem
opgevallen, een schilderachtig steenen gebouw op den breeden berm van den
Moerweg, daar waar de steile helling eindigde. Er was hier een open plek in de
uitgestrekte dennenbosschen, waardoor de vrijwel verlaten grintweg liep. Het bosch
eindigde vlak bij de hut, die een wijd uitzicht had op bouwland, bezaaid met
winterrogge. Daarachter zette het bosch zich weer voort.
De hut zelf was van het mooie type in deze streek, maar bovendien opmerkelijk
door hoogen ouderdom, die aan het geweldige dak en de muren edele tinten had
gegeven. Men keek allereerst naar het stroodak, geheel met mos begroeid. De zijmuren
waren zeer laag en werden aan elken kant geschraagd door vier korte steunbeeren,
waartegen het mos opliep. Er waren in deze dikke muurtjes eenige diepe spleten voor
luchtverversching. Toen hij het besluit genomen had hier te komen wonen en de
schaapskooi had gehuurd, deed hij in die spleten matglas zetten. De voor- en
achterzijde bestonden uit dubbele staldeuren, naar buiten openslaand, te sluiten aan
beide kanten door een dwarslat, die er nu doelloos bijhing, omdat hij er een meer
modern slot op had doen maken. Het inwendige was vrijwel bewoonbaar geworden.
Er was een schouw gebouwd met een opening voor rookafvoer in het dak, en de
kurkdroge leemen vloer was met gebeitste planken belegd. Hij had er wat meubelen
van zijn studentenkamer geplaatst, waaronder een groote, antieke Drentsche kist.
Daarin lag zijn beddegoed. Tegen den avond kwam de boerin van de naastbijliggende
boerderij zijn bed opmaken. Zij spreidde het dan op de kist. 's Morgens kwam zij
met frisch water uit de beek, hout voor den haard, een paar bruine brooden en melk.
Meer had hij niet noodig. Hij leidde hier het primitieve leven van den kluizenaar,
maar vond er de betrekkelijke rust en vrijheid, waarnaar hij zoolang had gesnakt.
Het was een zachte, druilige Decemberdag met onzeker licht uit een bleeken hemel.
Hij voelde de natuur in overeenstemming met zijn sombere bui. Languit lag hij in
een rieten tuinstoel aan den ingang der hut.
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Nu en dan spatte het in de schouw achter zijn rug, of zakte de brandende houtstapel
zacht schuivend verder in-elkaar. En als het geheel stil was, kon hij den wind bij
flauwe vlagen hooren gaan door de dennentoppen achter de hut. Het klonk
geheimzinnig, als een diepe, gedempte orgeltoon, die even aanzwol en weer verstierf.
Hij herinnerde zich hoe veel nobeler hij dit geruisch altijd gevonden had dan het
drukke bladerengeratel in een loofbosch.
En toen moest hij weer terugdenken aan Lida Linden, met wie zijn gedachten weer
voor het eerst sinds maanden waren bezig geweest, al den ganschen dag lang. Neen,
hij bleek haar nog niet vergeten. Zij was zijn eenige liefde geweest, en hij had toch
nooit goed geweten of hij haar werkelijk liefhad. Maar wel had er tusschen hen een
dieper contact bestaan, op zichzelf moeilijk te definieeren, maar zich openbarend in
eenvoudige verschijnselen, in een belangstelling tot voor de meest gewone
gebeurtenissen uit elkanders leven. Als dat geen echte liefde was, geleek het er toch
veel op, of kon er althans toe leiden. Maar ondanks hun vaak intieme gesprekken
was hij er niet toe gekomen haar te vragen zijn vrouw te worden; een wild instinct
naar eenzaamheid en vrijheid had hem weerhouden. Hij brak na een jaar zelfs den
omgang met haar bruusk af. Spoedig daarop scheen zij zich te hebben getroost met
een ander. Ze was getrouwd en moest nu al twee kinderen hebben. Niets had hij meer
van haar zelf gehoord.
Ja, dat was de noodlottige trek in zijn karakter: altijd moedwillig de mooie dingen
in zijn leven weggooien, de toenadering, in allerlei vorm, der menschen hooghartig
van de hand wijzen, zoodra wat hij voor zijn vrijheid hield gevaar liep. Zoo had hij
in zijn studententijd een jeugdvriendschap om dezelfde reden met een voorwendsel
verbroken. Zoo brak hij alles af om zich heen, en nog keek hij met een jammerlijk
gevoel van zege om naar de ruïnes, die hij achter zich liet. Zoo was hij vooral later
onder zijn medestudenten een eenzame geweest, ondanks hun druk onderling verkeer.
Op alle club- en debatavonden was hij aanwezig, aan elke fuif nam hij deel, maar
het was nooit verder gekomen dan tot brallen; het innerlijk contact ontbrak. En thans
eindelijk, op zijn dertigste jaar, was hij de stad en de gevangenschap ontloopen, om
zich hier te gaan begraven, en het eerste, wat hij deed, was zich indringen bij een
jong meisje en het oude leven voortzetten. Zijn kluizenaarsbestaan was maar een
interessante schijn, die hem zijn intrede onder de families hier gemakkelijker maken
zou en ook al gemaakt had. O, de ironie van zijn tegenstrijdige neigingen!
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Wanneer zou hij uit zichzelf wijs worden? Maar toch, was er eigenlijk wel iets
tegenstrijdigs in zijn natuur; leken niet slechts zijn daden zoo, omdat hij naar het
diepst van zijn wezen een komediant in het leven was?
En, al meer versomberend, begon hij als voorheen zichzelf te ontleden, de zwarte
plekken in zijn karakter bloot te leggen, paste hij daarop een vivisectie toe, die hem
toch niet verder bracht. Hij kon den laatsten tijd vaak zoo in zich graven en wroeten,
als het ware alleen ter wille van het belangwekkende in het onderzoek van zijn
karakterfouten, maar zonder het streven door zelfkennis te geraken tot verbetering.
Hij stond dan gelijk een vreemde neer te zien op zichzelf, analyseerde al zijn daden,
al zijn gedachten, en de slotsom van zijn beschouwing was immer: Zoo ben ik nu,
voos en beschimmeld. Verder kwam hij niet.
Zijn aandacht werd afgeleid doordat in vliegende vaart een fietsrijder langs zijn
hut kwam geschoten, de helling af; het was het eerste menschelijke wezen dien dag
op den weg, en het zou ook wel het laatste zijn, nu de duisternis al begon te vallen.
Het was een dik heer in een glimmend zwart pak, en blootshoofds. Dit laatste was
opmerkelijk. Bij den burgerlijk vetten rug, dien Teyne te zien kreeg, had een hoed
gepast, en geenszins de excentriciteit van een in December ongedekt hoofd. Maar
het raadsel werd spoedig opgelost. De heer kwam aamechtig teruggewandeld, de
fiets aan de hand, om ergens op den weg achter de hut zijn hoed op te rapen, dien
hij blijkbaar onderweg had verloren. Toen kwam hij behoorlijk gedekt in een bezadigd
vaartje weer voorbijgereden.
Ik zie toch tamelijk scherp, dacht Teyne met voldoening.
Het voorval had echter zijn gedachten een andere richting gegeven. Hij keek op
zijn horloge; het was bij half vijf. Nu was het meteen te laat geworden om nog naar
de Hedings te gaan; hij had er ook geen oogenblik lust in gehad. Maar een plotselinge
onrust deed hem opstaan. Zijn eene hond lag bij het vuur te dommelen; hij zou
trachten den anderen, die al sinds den morgen in de bosschen rondzwierf, nog op te
vangen. Eerst schopte hij een nieuw blok in het vuur, liet toen verder de hut zooals
zij was, en liep het bosch in, dwars door de dennen naar den top van den heuvel.
Daar was zijn lievelingsplek. Onderweg kwam zijn andere hond naar hem toe; het
beest liep verder met hem mee.
Boven gekomen keek Teyne uit over het wijde panorama, aan alle
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zijden bosch, heide en velden met winterrogge. Een woeste zon vlamde aan den
westerhemel laag boven het schaarhout tusschen een wolkenbank door, waarin zij
een brokkelige kloof had gebroken. Over den heuvelkam lag het dorp met den ouden
kerktoren. Ook zag hij de verspreide huizen der villabuurt. Zijn oog zocht in het
toenemende donker naar een woning met helrood pannendak, hooger gelegen dan
de andere, maar hij vond haar niet. Toen kwam in een lange vlaag de nachtwind
aangewaaid over de heide, en ging hij terug.
Hij vond zijn bed in zijn afwezigheid opgemaakt, sloot nu de deur, en ging bij het
vuur zitten. Daar gaf hij den honden hun eten, en at zelf de rest van het bruine brood.
Vervolgens ging hij, in den gloed starend, een tweede serie pijpjes rooken, terwijl
zijn gedachten bezig waren met Lida Linden en met Kersti Heding.
Met een schok werd hij wakker. Het was pikdonker, warm, en bedompt van den
tabaksrook in de hut. Flauw gloeide nog in den haard een enkele vonk tusschen de
asch. De honden sliepen snuivend aan zijn voeten. Hij was op zijn stoel in slaap
gevallen, en in die ongemakkelijke houding had hij van Kersti Heding gedroomd,
vaag en verward, hij wist niet meer wat. Hij voelde zich beklemd; de nacht drukte
aan alle kanten op de hut als een geweldige berg rulle zwarte aarde, waaronder hij
nauwelijks kon ademhalen. Om de benauwing te verdrijven stond hij op en rekte
zich uit. Hij was zich op dat oogenblik zeer wel bewust, dat Lida Linden toch eigenlijk
niets meer in zijn leven was, dat een nieuwe figuur er was binnengetreden. En hij
wist ook, dat hij vandaag juist daarom zooveel aan Lida Linden had gedacht, omdat
haar plaats door een ander was ingenomen.
Oude jongen, dacht hij, je bent nog even sentimenteel als toen je een aankomende
slungel was. In Godsnaam, het moet maar gaan zooals het wil.
Voorzichtig stapte hij over de honden heen, terwijl hij zijn bed opzocht. Hij ademde
vrijer, nu hij met zichzelf tot klaarheid was gekomen. Het was zijn warme
menschennatuur, die hem na jaren nogmaals opeischte tot deelname aan het leven,
zoet en droef. Den volgenden Zondag maakte hij zijn opwachting bij de ouders van Kersti Heding.
De tooneelclub, bestaande uit een stuk of twaalf jongelui, kwam druk pratend en
lachend op de schaapskooi toegestapt. Teyne die, teineinde gemakkelijker met Kersti
te kunnen omgaan, ook lid was

Groot Nederland. Jaargang 16

699
geworden, had de gansche club uitgenoodigd tot een bezoek aan zijn hut. Al vaak
had hij bemerkt, hoe nieuwsgierig men was naar het inwendige van zijn woning, en
niet de clubleden alleen.
Hij stond blootshoofds, als gewoonlijk, hen bij den ingang op te wachten, speurend
of Kersti Heding volgens belofte ook meegekomen was. Zijn scherpe oogen zagen
haar dadelijk. Zij kwam achteraan, met de Borkelare, wat hem onmiddellijk ontstemde.
De Borkelare, groot grondbezitter, veertig jaar, ongetrouwd, zich beschouwend als
den heer van het dorp, maakte den laatsten tijd veel werk van haar. Met voorliefde
speelde hij den kunstbeschermer. Teyne had eens tegen Kersti Heding gezegd, dat
hij hem het type vond van een ‘homme qui s'aimait sans avoir de rivaux.’ Ze was
het volmaakt met hem eens; er was trouwens geen nood, dat ze iets om de Borkelare
gaf, maar niettemin maakte diens opdringerigheid Teyne telkens kregel.
- De groote eenzame heet jullie allemaal hartelijk welkom! riep hij met een
stentorstem het troepje toe.
Toen het gezelschap binnen was, sloot hij de deuren. De kaarsenkroon, ook een
overblijfsel van zijn studentenkamer, die aan een langen ketting in het midden van
het dak afhing, straalde met haar vele lichten, en maakte van de groote, holle ruimte
wat er van te maken was. Veel te zien was er overigens niet. De fraai gesneden
Drentsche kist, de open schouw, wat oudhollandsche tafels en stoelen en een theestoof
waren, behalve de kroon, het belangrijkste. Men keek ook naar de lage, witte, kale
muurtjes, met hun diepe, thans door matglas afgesloten spleten, waardoor nog een
flauw daglicht binnengleed, en naar het enorme dak vol schaduw. Teyne maakte de
meisjes bang door de mededeeling, dat daar ergens in de hoogte aan een balk een
vleermuis hing te overwinteren. Geen der dames wilde toen in dien hoek zitten.
Feitelijk alleen bezienswaardig is mijn schilderijenkabinet, begon Teyne weer,
één stuk, hier boven mijn bed, - en hij wees op een portretje in lijst aan den muur
boven de kist. Dat is namelijk die bekende zendeling X, die op zoo tragische wijze
aan zijn eind kwam. Die man was uitgegaan om de zwartjes van den Soedan te
bekeeren, maar, nauwelijks aan wal gestapt en nog voordat hij een mond had kunnen
opendoen, werd hij door de Kannibalen schoon opgegeten. Je moet maar pech hebben.
Uit piëteit kocht ik toen zijn portret.
De meesten wisten niet goed wat te denken van dit relaas, dat Teyne met een strak
gezicht had opgedreund.
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Er waren echter nog altijd nieuwsgierigen, die weten wilden, waarom hij dit verblijf
had gekozen, doch met een dwaas gezegde ontweek hij steeds een eigenlijk antwoord.
- Je neemt maar plaats, waar je wilt, zei hij. De hondenmand alleen is voor mij
gereserveerd. Je gaat maar zitten op alles, wat je dragen kan. Op de kist is ruimte
voor 6 personen.
Kersti Heding zat er dadelijk op; de Borkelare nam natuurlijk naast haar plaats,
en nog drie anderen kwamen er bij.
- Er is nog één plaats over, riep Kersti. Wie wil die hebben? We zullen inschikkelijk
zijn.
Is dat een uitne diging aan mijn adres? vroeg Teyne zich af. Maar neen, zoo was
ze toch niet.
- Wel leuk hier, tenminste warm en droog, zei er een. 't Is anders echt weer om
een erfenis te deelen.
Men ging daar dadelijk op in. Kersti vond, dat je een erfenis kon deelen onder alle
temperaturen.
- Ik deel een erfenis liever heelemaal niet, zei Teyne op een zoo drogen toon, dat
ieder lachte.
- Wie zullen uw erfenis mogen deelen, meneer de Borkelare? vroeg een der jonge
meisjes brutaal langs haar neus weg.
De Borkelare, die feitelijk niet tot de club behoorde, en niet was uitgenoodigd
door Teyne, achtte zijn tegenwoordigheid hier voldoende gemotiveerd door zijn
kwaliteit van kunstbeschermer, die ook tot het tooneelgezelschap zijn protectie had
uitgestrekt. Hij had een hooghartige houding aangenomen, voor zoover vereenigbaar
met een harde kist zonder leuning, en armen, die hij niet vrij kon bewegen.
- Heel aardig, werkelijk heel aardig, zei hij rondkijkend, en in het midden latend
of hij op het interieur doelde, dan wel op de vraag van het meisje, welke hem toch
had gestreeld.
- Mag ik twee van de dames verzoeken de honneurs waar te nemen en voor de
thee te zorgen? vroeg Teyne. Kersti en Truus, willen jullie misschien zoo goed zijn?
Alles staat daar bij elkaar, het servies is wat lomp, maar de thee moet lekker wezen,
volgens de boerin.
Terwijl de beide meisjes de thee ronddienden, werd het een formidabel lawaai in
de hut. Uitbundige vroolijkheid gaf het servies, dat, van de boerderij afkomstig,
bestond uit ronde steenen kommen in allerlei kleuren. De stemming werd dadelijk
uitgelaten. Een paar heeren roerden de thee om met hun pink. Ieder rookte; alle dames
hadden een sigaret opgestoken; zelfs een meisje, dat nog nooit gerookt
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had, waagde zich, aangetast door de algemeene vroolijkheid, aan haar eerste sigaret.
Teyne, als een vorst op zijn omgekeerde hondenmand, deed ontzettende halen aan
een lange Duitsche pijp, na verontschuldiging te hebben opgemerkt dat hij in zijn
eigen huis was. Kersti Heding zelf bracht hem zijn thee.
- Daar, eenzame, zei ze met een glimlach, die hem gelukkig maakte.
Men ging hem op zijn eigen voorbeeld den grooten eenzame noemen, en stak den
gek met zijn druk bezocht kluizenaarshol. Hij schreeuwde boven alles uit, en liet
zich bedienen als een sultan. Ook deed hij de dames gillen door te beweren, dat hij
de vleermuis onder het dak had zien rondfladderen. Wat zijn we toch allemaal
kinderen, dacht hij.
Van Kersti Heding, wier lieve verschijning zijn oogen indronken, ging zijn blik
naar de Borkelare, en toen kreeg hij even medelijden. Want deze was de eenige, die
in het dolle plezier niet deelde. Hij zag daar naar de anderen te kijken met een air
van superioriteit, dat hem niet afging. Het moest zijn innerlijke verlegenheid
verbergen, en misschien ook wel zijn afgunst van zich oud voelend man, die niet
jong zijn kon met de anderen.
Maar de tabaksrook werd ondragelijk; een der meisjes begon te hoesten. Teyne
stootte beide deuren open, en nachtlucht en winterkoude drongen binnen. Dat gaf
tegelijk een onaangename verrassing, want het was buiten stikdonker geworden. In
groote haast braken de dames op, en de heeren volgden. Nog lang kon Teyne hun
drukke stemmen hooren klinken in den nacht. Toen klom hij door het dennenhout
naar den top van den heuvel. Daar stond hij uit te zien in het duister rondom. Zulk
een overvloed van warmte was in hem, dat hij, blootshoofds en zonder jas, van de
koude niets merkte. De lichten van het dorp blonken in de diepte, en van heel ver
over de heide, daar waar de groote kazernes lagen, schetterde militaire muziek.
Hij voelde nog den handdruk van Kersti, en haar laatste woorden weerklonken in
zijn oor:
- Ik vind dat de eenzame vanmiddag zijn eenzaamheid bedenkelijk ontrouw is
geworden.
En het klaagde en juichte in zijn hart wild dooreen.
Op een wandeling naar de Boschbeek zag Kersti Heding opeens de twee honden van
Teyne om zich. Ze bukte om de dieren te streelen,
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maar bedacht op hetzelfde oogenblik, dat Teyne misschien in de buurt was. Vlug
keek ze rond, en toen zag ze hem werkelijk tusschen de boomen naderen.
- Dag, juffrouw Heding, groette hij wat luidruchtig. Dat is toevallig!
Opzettelijk vermeed hij het familiare tutoyeeren, dat zij een enkel maal deden.
- Ik ben op weg naar de Boschbeek, legde ze uit.
- Alweer een toeval! Ik ga ook juist in die richting.
Ze keek hem even onderzoekend aan. Maar zijn gezicht stond zoo eerlijk, zijn
toon klonk zoo ongedwongen, dat haar wantrouwen verdween. Hij had echter haar
blik opgevangen en begrepen.
- U dacht, dat ik maar wat opdischte, om zoo de gelegenheid te krijgen met u mee
te gaan? U kon niet aannemen, tenminste een moment niet, dat ik ook op weg was
naar de Boschbeek, is het niet zoo?... O, u moet niet denken, dat uw ongeloof me
gehinderd heeft. Geen seconde... Maar toch spijt het me, voor uzelf namelijk, omdat
eruit blijkt, dat u niet gelooft, dat er zooiets als toeval bestaat. En als u niet aan het
toeval gelooft, gelooft u niet aan de romantiek in het leven, en dat is juist het mooiste,
dat er is.
- U draaft dadelijk door... Wie zegt u, dat ik niet aan toeval geloof?... Maar ik wil
wel erkennen, dat deze ontmoeting tusschen ons, opweg naar hetzelfde doel, me een
oogenblik wat onwaarschijnlijk leek... En u zult op uw beurt mij moeten toegeven,
dat het begrijpelijk is, dat ik zoo dacht. Maar nu het werkelijk toeval blijkt, vind ik
het prettig, als we de wandeling samen maken. Ik veronderstel tenminste, dat dat in
uw bedoeling ligt.
- Natuurlijk, dat wou ik voorstellen. En ik dank u, dat u mij nu voorkomt. U wilt
daarmee uw twijfel van daarnet aan mijn eerlijkheid goedmaken op een manier zon
tactvol als alleen een vrouw kan vinden. Maar het was heusch onnoodig. Ik was niet
in het minst gegriefd...
Terwijl ze reeds opwandelden, keek ze hem vluchtig van terzijde aan, en ze zag,
dat hij thans meende wat hij zeide.
- U ziet in mijn invitatie meer dan er werkelijk in zit, antwoordde ze.
Hij voelde, dat de wending, die hun gesprek nam, haar niet aangenaam was, en
ging nu op het eerste onderwerp door.
- Trouwens, ik zei zoo juist, dat ik aan het toeval geloof, maar ik geloof er eigenlijk
heelemaal niet aan. Zuiver toeval bestaat niet.
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Maar wel geloof ik aan de verwezenlijking van mogelijkheden, die ons eerst heelemaal
onmogelijk leken en waarvan we de verwezenlijking daarom toeval noemen. In dien
zin is er een onbegrensd aantal toevalligheden. Ik geloof eigenlijk, dat ik me nog
niet juist uitdruk, maar dat doet er niet toe; u zult me wel begrijpen... En waar het
op aankomt, is trouwens dit, dat ik geloof aan de romantiek in het menschenleven.
De romantiek is uit de litteratuur allang verdwenen, maar de romantiek van het leven
is onsterfelijk... Allemachtig, wat begin ik daar doodernstig... Als ik een tooneelspeler
was, zou de critiek zeggen, dat ik zoo zwaar in zet.
- U moogt gerust wel eens ernstig zijn, meneer Teyne, daar behoeft u u volstrekt
niet voor te schamen.
Ze vond haar opmerking wat preekerig, maar kon toch niet nalaten die te maken.
- O, maar ik was niet eens heelemaal ernstig; dat hoorde u toch wel aan mijn
hoogdravende taal? Ik geloof, dat ik nooit heelemaal ernstig ben. Dat ligt in mijn
natuur. Het is ten slotte even vervelend als altijd ernstig te wezen. Ernstige menschen
zijn zwaar op de hand. Maar mijn genre is ook niet het ideaal. Enfin, het is nu eenmaal
zoo met me gesteld... Ik verzeker u, dat ik op zijn hoogst de helft meen van wat ik
zeg, en dan nog alleen als ik in een serieuse stemming ben.
Het was vooral de toon, waarop hij dit zeide, die maakte, dat zij niet wist wat ze
aan hem had. Maar haar gedachten werden afgeleid door het gezicht van een hoogen
den, dien ze plotseling bij een kromming van het boschpad ontworteld en den
ganschen weg versperrend voor zich zag. Ze wilde om de wortels heenloopen, maar
Teyne sprong al vooruit.
- Gaat u maar gewoon door, riep hij.
Hij was reeds onder den stam gekropen, had zich eerst op zijn knieën en toen in
gebukte houding staande opgericht, terwijl de boom op zijn schouder rustte. Met
vervaarlijk gekraak van de kroon was de den waggelend omhoog gerezen. Zij kon
er nu gemakkelijk onderdoor gaan. Achter haar plofte de boom weer met een doffen
slag op den grond.
Teyne voegde zich bij haar. Zijn gezicht zag een oogenblik erg rood, maar het
bloed zakte er weer snel uit weg en overigens was er niets aan hem te bespeuren van
vermoeidheid, hoe ongemeen ook zijn krachtsinspanning moest zijn geweest. Hij
klopte kalm het stof van zijn schouder. Ze vermoedde, dat hij haar een kunststukje
had
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willen toonen, maar ze moest ondanks zichzelf zijn kracht bewonderen.
- U bent sterk, zei ze.
- Hadt u dat niet van me verwacht? vroeg hij lachend. Ik ben mager, maar wel
gespierd. Ik deed ook vroeger veel aan sport. En ik kon deze mooie gelegenheid om
eens blijk te geven van mijn kracht niet laten voorbijgaan. Natuurlijk hebt u dat
begrepen. Maar werkelijk, iedere man zal zoo doen, juffrouw Heding. Een vrouw is
uiterst gevoelig voor een demonstratie van spierkracht, en dat weet een man.
- Wat zult u een ideaal echtgenoot worden, spotte ze. U weet zoo goed, waar een
vrouw op gesteld is, u schijnt haar zoo door en door te kennen. Hier houdt ze van,
en dat heeft ze graag, en zoo hebt u een heel verlanglijstje in uw hoofd. Let u liever
eens op, hoe mooi het hier wordt... Dat redeneeren en betoogen doet je alle oog voor
het landschap verliezen.
Ze stonden hier op den top van een heuvelrug, op een kleine plek heide in het
bosch, dat hen nog van drie kanten insloot. Maar recht vooruit opende zich een wijd
vergezicht over de heide, die omlaag golfde tot in het dal, waar, nog onzichtbaar, de
boschbeek liep. Daar stonden enkele boerderijen tusschen hoog geboomte. De bodem
begon verderop weer langzaam te stijgen, totdat aan den horizon het panorama werd
afgesloten door een nieuwe heuvelketen, die er in den dampigen morgen uitzag als
een blauwe wal tegen den witten hemel. Het windgesuis in de dennenaalden klonk
als het ruischen van de zee achter de uiterste duinenrij. Laag bij de aarde jachtten de
wolken. Het was stormachtig weer, maar op deze plek, waar het bosch in hun rug
allen wand ving, stil en zacht.
Teyne voelde het bloed tintelen door zijn lichaam. Hij was licht en gelukkig, niet
om de schoonheid van het landschap, maar omdat hij die schoonheid zag samen met
Kersti Heding. Doch nadat zij eenige oogenblikken stil naast elkaar hadden gestaan,
kon hij toch niet nalaten in den ouden gesprektoon te vervallen.
- Ja, juffrouw Heding, zoo ben ik nu eenmaal, ik moet altijd redeneeren en
betoogen. Ik bederf met mijn eeuwig geklets elke stemming. Weet u, wat ik eigenlijk
ben? Ik ben een door en door slecht en bedorven mensch.
En hij keek haar recht aan. Zij trok in ongeloof haar wenkbrauwen op.
- Kom, u moet niet zoo theatraal worden.
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- O, maar ik meen het. Ik vind het alleen niet zoo erg, dat ik slecht ben.
Hij praatte nu heel levendig.
- U denkt, dat het een zelfbeschuldiging van me is? Maar slechte menschen moeten
er ook zijn. Ze dienen immers om tegen den achtergrond van hun slechtheid de goede
‘en relief’ te doen uitkomen? Ben ik dus slecht, dan ben ik toch zeer nuttig. U ziet,
het is enkel zelfverheffing.
- Neem me niet kwalijk, meneer Teyne, maar slecht of niet slecht, u bent voor het
moment heusch ongenietbaar. Waarom moet u nu met zulke cynismen onze wandeling
bederven?
- Meent u dat? vroeg hij met een wonderlijk hartelijken klank in zijn stem. Maar
ik meen er immers niets van; daar heb ik u toch van te voren voor gewaarschuwd?...
Daar zie ik iets voor u!
Als een jongen was hij vooruitgerend. Fluitend en met een tak brem zwaaiend
kwam hij terug.
- Daar, dat is voor u!... en hij gaf haar den tak. Ook een bijzonderheid in het midden
van Januari, bloeiende brem! Maar het is dan ook feitelijk nog geen winter geweest.
- U stoort u tenminste aan den winter niet. Ik heb u nog nooit met een hoed en een
overjas gezien.
Onwillekeurig streek hij door zijn los, donker haar.
- Toch wel, dien Zondag toen ik een bezoek bracht bij uw oudelui. Maar als het
eenigszins mogelijk is, loop ik liefst zooals nu. Dat is geen aanstellerij van me. Maar
een hoed op mijn hoofd maakt me gauw dof en suf, en een overjas is nog veel erger:
die belemmert me in mijn vrijheid van beweging.
- U overdrijft weer.
- Neen, dat voel ik zoo. Ik heb dood en verderf gezworen aan alle overjassen,
zoowel in letterlijken, als in figuurlijken zin. De eerste is een dwangbuis voor mijn
lichaam, de tweede een voor mijn geest...
- Een overjas in figuurlijken zin?
- Ja. Kunt u niet denken wat dat is? Dat is het huwelijk. Ja, juffrouw Heding, het
huwelijk is pas een warme jas, met flanel gevoerd en met twee rijen knoopen voor
het decorum. Je moffelt je er warmpjes in en dan - wel te rusten!
- Een beetje blague is hier wel weer in het spel, geloof ik, meneer Teyne.
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- Misschien. Maar au fond ben ik toch ernstig, nu. Ik voel me heelemaal geen man
voor het huwelijk.
- Dat kan wel. Maar u generaliseert.
- Neen, neen. Ik had het aldoor alleen over mezelf.
- O, ik meende anders zooeven...
Ze zweeg, met wat innerlijke gêne bemerkend, dat hun gesprek te vertrouwelijk
werd. Een wijle liepen ze nu zwijgend naast elkaar; geen van beiden had lust de stilte
te verbreken; ieder was bezig met zijn eigen gedachten. Maar wel trof het Teyne, dat
zij tezamen konden zijn, zonder dat hun stilzwijgen hinderlijk werd; wees dit niet
reeds op een groote mate van intimiteit?
Er kwam een ruiter over de heide aangedraafd; het was een huzaar; in galop beklom
hij een hoogte. Daar stond hij als een standbeeld, bracht toen een trompet aan zijn
mond, en gaf herhaalde malen een kort signaal. Door den wind verstrooid kwamen
de klanken tot hen. Maar nu zagen zij van alle kanten ruiters opdoemen; ook achter
den heuvel doken paardekoppen omhoog. Toen de stoet opgesteld was, naderde hij
stapvoets langs het boschpad. Voorop reed een officier; de trompetter kwam achteraan.
Dichtbij gekomen deed de jonge officier zijn paard van het pad af in de
heidestruiken stappen, en de anderen volgden. Toen groette hij Kersti Heding met
een lang en hoffelijk saluut, waarbij hij zich een weinig in het zadel oprichtte en naar
haar kant overboog. Teyne merkte op, hoe strak de blik van den officier op het meisje
was gevestigd. Het hinderde hem geweldig; temeer, omdat hij niet tegelijk had kunnen
zien hoe ze terug groette. Hij werd kwaad op zichzelf over zijn jaloerschheid. Achter
hen stierf het doffe geklop der paardehoeven spoedig weg.
- Wie was dat? vroeg hij opeens, ruw.
Het meisje zag hem verbaasd vlak in zijn gezicht.
- Die man van daarnet? vroeg hij er nog overheen, alsof zijn vraag niet duidelijk
was geweest.
Maar de uitdrukking van haar gelaat klom zoo snel tot grenzenlooze verwondering,
dat hij zijn geweldige onhebbelijkheid dadelijk inzag. Onzeker keek hij weer voor
zich, en, wat zij bij een man van zijn zelfbewust optreden niet mogelijk had geacht,
hij werd vuurrood. Doch hij deed geen moeite om dat te verbergen.
- Juffrouw Heding, zei hij, ik moet u mijn excuus maken. Ik ben een zeldzame
vlegel.
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Even glimlachte ze. Zijn stem was den gewonen triomfantelijken klank geheel kwijt.
- Ik neem uw excuus aan, en we zullen er niet meer aan denken.
Haar antwoord bevredigde hem slechts half. Maar uit vrees nog meer te bederven
ging hij er niet verder op door. Eindelijk verbrak hij weer de nu pijnlijk geworden
stilte.
- Daar is de Boschbeek, geloof ik.
- Ja, we moeten hier particulier terrein over, maar dat mag.
Ze liepen nu op een erf langs een boerderij, die uitgestorven leek. Alleen wat
kippen pikten er voor de deur. De wind bewoog de breed uitgegroeide takken der
pijnboomen, die het erf omsloten. Daarachter stroomde de Boschbeek. Er lag een
ladder over het water bij wijze van brug; zij moesten deze over, om langs de beek
het paadje te kunnen volgen, door voetstappen in den bodem gevormd.
- Wil ik u helpen? vroeg hij.
- O, dank u.
Vlug en zeker van sport tot sport stappend bereikte zij den anderen oever. Teyne
volgde.
- Ik had permissie tot de beek met u mee te gaan, juffrouw Heding. Hier ben ik
dus aan de grens van mijn bevoegdheid. Ik moet terug of een anderen kant uit,
tenminste wanneer u niet...
- Natuurlijk. We kunnen gerust verder samen gaan. Daar zal het u toch wel om te
doen zijn.
- Dat spreekt.
- Nu, ik wou de beek volgen tot den Moerweg, en dan zoo naar huis.
- Uitstekend... Ik vind het heel prettig, dat u mijn gezelschap nog niet beu bent,
vooral na mijn beminnelijkheid van zooeven.
- Och, waarom?
Ze vroeg het luchtig, terwijl ze het smalle paadje langs de beek volgde, en hij naast
haar door de heide ging.
- Omdat ik er volstrekt niet voor insta, dat ik niet nog eens weer zoo uitval.
- Dat is een verstandig voornemen!
- Neen, met eenig voornemen heeft het niets te maken; het komt ondanks mezelf.
- Ja, de gewone verontschuldiging voor een zwakheid.
- Och, juffrouw Heding, denk u toch niet, dat ik mijn diepste natuur veranderen
kan. En denk u ook niet, dat ik hierin verschil
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van andere mannen. Ik lijk u op het oogenblik onbeschaafd, ruw, onbehouwen, maar
zoo zijn we immers allemaal? De een is alleen een beetje beter ingezwachteld dan
de ander. Maar als je de windsels loswikkelt, vind je in elken man iets terug van den
gorilla. Een restant van beleefdheid verbiedt me te zeggen wat je terugvindt in elke
vrouw.
- Als u nu weer zoo begint, spijt het me, dat we de wandeling samen maken...
Neen, hoor eens, u zegt de dingen soms heusch nogal oorspronkelijk, maar tegelijk
als iemand, die - ja feitelijk met het leven heeft afgerekend, die nergens meer genot
in vindt... Ik stel nogmaals voor, dat we nu eens niet meer redeneeren, maar van onze
wandeling genieten. Dringt dat goed tot u door?
Het drong zoo goed tot hem door, dat zijn hart sneller ging kloppen. Hoe
onbevangen toonde zij, dat, al mocht hij het ook bont hebben gemaakt, ze toch wel
op zijn gezelschap was gesteld. Dit was het sterkste blijk van toenadering, dat ze nog
had gegeven.
- Ik begrijp u uitstekend. Maar ik ben onverbeterlijk. Ik kan het redeneeren nu
eenmaal niet laten. En ik vind dat ook veel belangrijker, dan van de natuur te genieten,
tenminste als je met je tweeen bent. Wie zich door de natuur wil doen stichten, moet
er maar in zijn eentje op uittrekken. Maar ik ken niets prettigers, dan ergens buiten
met je tweeën en met de natuur tot achtergrond diepzinnige of vooral kwasi
diepzinnige vertoogen te houden... U moet u overigens niet laten ontstemmen door
wat ik zoo nu en dan beweer. Het zijn immers allemaal maar frasen.
- En daarvoor vindt u uw tijd niet te kostbaar en de natuur niet te mooi, om niets
dan holle frasen te verkoopen?
- Dit bewijst, juffrouw Heding, dat u de schoonheid van de frase niet kent. De
frase is heelemaal niet hol.
- Zoo is toch de gangbare opvatting.
- Ja, maar de foutieve. De echte frase heeft een heel aparte en bizondere schoonheid.
Die heb ik pas in mijn studententijd leeren kennen. Ik zal u vertellen: ik had in Utrecht
een club met over het algemeen nogal artistiek aangelegde lui, en we hebben daar
op onze kamers wat afgeboomd, dikwijls den heelen nacht door. Je bent dan nog op
een leeftijd, dat je over alles meepraten wilt en ieder onderwerp met enthusiasme
aanpakt. En het waren de meest heterogene onderwerpen. We hadden het er over
kunst natuurlijk, en over den vrijen wil, en over den bouw van het heelal, en over de
psyche van de massa, allemaal van die onderwerpen, waarover je in je studie-
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tijd je gedachten laat gaan. Vooral spraken we over litteratuur. En soms werd dat
van dat echte zware boomen, dan ging je zoo diep op je onderwerp in, dat je je hersens
van het denken voelde kraken. Maar toch werd daar de eigenlijke diepzinnigheid
nooit bereikt, zelfs niet in de momenten waarop je je aan de grens van je
denkvermogen voelde staan. Neen, ik versta onder diepzinnigheid iets anders; die
eischt - hoe moet ik het zeggen? - een steviger basis, dan wij konden leggen, waarop
je dan je stelsel logisch opbouwt; die eischt ook meer geschooldheid in het denken,
dan wij bezaten, en vooral meer concentratievermogen, dan waartoe onze vlinderige
geest in staat was. Dit was dan ook ten slotte niet anders dan een zeker dilettantisme,
het dilettantisme van een jeugd, die alles aandurft, maar niets bereikt, een verwaterde
geleerdheid, een populaire en daardoor onwetenschappelijke wetenschappelijkheid;
een niet eigenlijk filosofische wijsbegeerte; u zult wel voelen, wat ik bedoel. De
opperste schoonheid van de gedachte is ons daar altijd vreemd gebleven. En toch
werden er soms oorspronkelijke, mooie dingen gezegd, maar het mooie en
oorspronkelijke zat meer in den vorm, in den klank, dan in den inhoud. Ziet u, daarin
juist openbaarde zich voor mij altijd onze beunhazerij; want hoe hard ik er aan
meedeed, heb ik toch altijd duidelijk ingezien, dat we van de fundamenteele wijsheid
ver bleven. Maar het was verleidelijk om mee te doen, want het woord hield ons
gevangen. Het was het woord, waarmee we speelden, en dat met ons speelde. Er zat
in het woord iets, dat ons bedwelmde, en, merkwaardig, het zat vooral in het eigen
woord. Ieder hoorde zichzelf liever nog praten dan een ander. Lijkt u dat wat
belachelijk? Misschien is dat ook zoo. Maar het kon je werkelijk in een soort extase
brengen als je jezelf opeens iets moois hoorde zeggen, bizar mooi, barbaarsch mooi,
muzikaal mooi soms. En dat, dat was de frase, juffrouw Heding. Ja, wij voelden ons
daar allemaal koningen van de frase, we beheerschten het woord en de meesten onder
ons meenden in hun naïveteit, dat ze ook meester waren over de gedachte. En dat
gaf hun juist nog meer aplomb; eerst de idee te vinden en dan voor de idee het ware
woord leek hun kinderspel. Er zat iets in de atmosfeer, dat ons allemaal de gave van
de welsprekendheid verleende, en dat verlokte ons altijd weer tot de frase. Geen
enkele onder ons was feitelijk serieus, we waren allemaal fraseurs. Het was een fijne
tijd, juffrouw Heding! Ik zou die periode om geen geld ter wereld hebben willen
missen. Ik heb nog, zooals ik toen had en zooals wij daar allen zonder uitzondering
hadden, dien aanleg tot
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de frase. U zult dat wel gemerkt hebben, zooveel hebben we nu samen al wel
gesproken. Het is nog volstrekt niet in me dood. Ik ben geen denker, ik ben een
fraseur.
Er viel een stilte, en toen begon zij te spreken:
- Ik geloof wel, dat ik begrijp, wat u onder frase verstaat. En er is op zichzelf iets
in, dat mij (mag ik het zeggen?) niet zoo heel sympathiek is. U verheerlijkt iets, dat
ik niet mooi vind... O ja, nu weet ik best wat u denkt. U vindt me een vreeselijk braaf
meisje, van zoo'n echt degelijk, braaf soort. En in ons heele gesprek heb ik van mezelf
ook wel gevoeld, dat ik op u dien indruk maken moest. Maar dat moet dan maar zoo
zijn; iets, dat ik niet zie als mooi, kan ik ook niet mooi noemen. En eerlijk gezegd,
geloof ik toch ook, dat geen enkele vrouw dit feitelijk op den duur mooi vinden zal:
ik geloof, dat de vrouwelijke natuur daar altijd met een soort van weerzin tegenover
zal staan. Het lijkt me iets speciaal mannelijks, dit vereeren van het woord om het
woord. Maar u maakt veel goed, doordat u het zoo van u zelf erkent, dat u geen
eigenlijke denker bent, maar meer een vereerder van het woord. U hebt wel een
merkwaardige zelfkennis.
En opnieuw was er een stilte.
- O ja, ik weet, dat ik dàt tenminste bezit, begon hij weer. Het is het laatste
persoonlijke, dat er van me is overgebleven, het eenige, dat me nog ten slotte van
een ander onderscheidt: niemand kent me beter dan ikzelf. Vroeger had ik een anderen
dunk van me; ik meende, dat ik een persoonlijkheid was, dat ik aanleg tot velerlei
in me had, ik had hooge aspiraties, want ik wou vooral niet minder dan beroemd
worden. Op welke manier, met welke middelen was me nog niet recht duidelijk,
maar er zat wat in me, dat eruit moest, en waardoor ik zou uitblinken en lauweren
oogsten. U weet wat dat zeggen wil, beroemd te worden; de triomftocht van den
echten roem is bekend genoeg. Je komt eerst in ‘de Prins’, naast een gouden
bruiloftspaar, en na je dood komt er een gevelsteen met inscriptie in je geboortehuis...
Tot die hoogten heeft mijn geest, ik was toen nog maar gymnasiast, zich vermeten
op te blikken als tot een bereikbaar einddoel, juffrouw Heding. Daar ben ik nu allang
van teruggekomen, en, typisch genoeg, zonder eenige ontgoocheling. Wil ik het u
vertellen? Interesseert het u?
- O zeker, ik wil het graag weten. Wordt het een soort... biecht?
- U moet zelf maar oordeelen. Nu dan, toen ik me in Utrecht als student deed
inschrijven, moest ik een studierichting kiezen. Ik heb twee keer misgetast. Als
theoloog ben ik begonnen. Een jaar heb ik de
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colleges gevolgd, en steeds dieper drong ik door in een woestijn. Eindelijk bereikte
ik een oase: dat was mijn besluit van de theologie af te zien. Ik ging over naar de
rechten; ook hier heb ik een jaar college geloopen, maar toen kwam ik tot het zuivere
inzicht, dat de rechtsstudie je reine sofisterij is, met een wetenschappelijk vernisje,
dat de proffen er van jaar tot jaar maar weer opkwasten; je kunt het hun niet kwalijk
nemen, de menschen zijn volkomen te goeder trouw... Toen ging ik wéér over. U
begrijpt, dat ik intusschen wel was gaan inzien, dat hooge aspiraties en het geheel
ontbreken van een roeping moeilijk vereenigbaar zijn. Ik had er al in berust een
mensch te zijn onder de menschen. Overigens volstrekt niet ontmoedigd, koos ik nu
de medicijnen, en die roken compleet naar kruidnagelen; dat was me dadelijk
sympathiek. Ik had er als kind, toen mijn oudelui nog leefden, altijd plezier in gehad
om, als ik in de keuken was, de steenen potjes, waarin de specerijen bewaard werden,
een voor een open te doen, en de verschillende geuren hard op te snuiven, tot ik me
heelemaal bedwelmd had als een cocaïnesnuiver in postzegelformaat. Voor een paar
seconden was ik dan weg in een vage, weemoedig zoete transe. Het was een
onschuldige liefhebberij, en mijn moeder vond het best, als ik maar niet morste. Het
liefst rook ik aan de gestampte kruidnagelen. Nu, zulk een geur kwam me uit de
medicijnen tegemoet. Ik had ineens mijn meisje gevonden. Een kleine twee jaar
geleden zijn we getrouwd.
- U bedoelt, dat u toen gepromoveerd bent?
- Ja.
- U hebt een eigenaardige opvatting van biechten. Weet u wat ik soms geloof,
meneer Teyne? Dat u graag voor sfinx poseert. Maar dan vergeet u, dat de menschen
wel eens volstrekt geen belang kunnen stellen in de raadseltjes, die u opgeeft.
- U zegt daar iets, dat verbazend scherp en gevat is; alleen vergeet u, dat ik niet
beloofd had te zullen biechten... Maar ik kan wel biechten, als u dat wilt. Hoor maar;
ik ben nog niet klaar. Een goed jaar na mijn promotie ben ik nog in Utrecht blijven
hangen bij mijn club. Ik vond, dat ik hard had gewerkt, en dat een kleine ontspanning
me wel toekwam. Als van ouds heb ik dien tijd doorgebracht met zwetsen en
raaskallen, en toen had ik er ineens genoeg van. Toen kwam ik hier. Het was niet
zoozeer het verschrikkelijke, alom tegenwoordige gedaas, dat me hinderde; dat was
tenminste bijzaak. Maar ik voelde mijn vrijheid in gevaar...
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Ze merkte op, dat zijn stem eensklaps ernstig klonk.
- Ik voelde, dat ik op die manier veel te veel stond tusschen andere menschen, dat
ik eigenlijk in de gevangenis zat. Dat ik een bizonder mensch had willen zijn, was
niets anders dan jonge zelfoverschatting geweest, waarvan ik gauw was teruggekomen.
Maar heel sterk heb ik altijd het instinct in me gevoeld een afgezonderd mensch te
zijn, en daardoor een vrij mensch. Nu was ik in Utrecht niet vrij; mijn kennissen
wisten te veel van me af; ze hadden deel aan m[ij]n leven, en dat werd me plotseling
onverdraaglijk, dat deed me stikken. Ik was in de gemeenschap, maar ik herhaal: de
gemeenschap was voor mij de cel. De menschen trekken celmuren rondom je op; je
staat ten slotte midden in de gemeenschap even goed eenzaam als daarbuiten; je kunt
je alleen maar niet roeren. Ik wou echter niet slechts eenzaam zijn, maar ook vrij,
vrij om mijn armen uit te slaan in alle richtingen, en daarom ben ik weggegaan. Want
de vrijheid is wel het allermooiste en het allerzeldzaamste in een menschenleven.
Het is het meest absolute bezit, want je kunt de vrijheid met niemand deelen. De
vrijheid, zooals ik me die denk, heeft iets bovenmenschelijks en iets onmenschelijks:
aan den eenen kant geeft ze je als het ware een voorproef van de eeuwigheid, aan
den anderen kant eischt ze je geheel voor zich en scheurt je van alle banden los.
Daarom kwam ik hier, en daarom koos ik de schaapskooi, niet om bizar te zijn, maar
om vrij te zijn... En toen kwam ik jou tegen, Kersti; het raadsel en het wonder is, dat
ik nog niet weet of het een geluk of een noodlot is geweest, maar ik kwam je tegen,
en, in elk geval, het was uit met mijn vrijheid. Zoo is het tenminste tot nu toe. Ik
moest en zou met je kennis maken, we moesten en zouden samen spreken, zooals
we nu doen.
Hij zag, dat ze bij zijn laatste woorden haar verwarring niet geheel kon verbergen,
maar het gaf hem geen vreugde. Integendeel, een vertwijfeling maakte zich zonder
overgang van hem meester, en hij brak los:
- Kersti, voel je niet, dat iemand als ik verschrikkelijk ongelukkig is?... Neen, het
is me niet te doen om je medelijden. Ik wil maar, dat je me kennen zult. Welke man
op mijn leeftijd, en dan alleen staand, is niet ongelukkig! Vrouwen zijn anders; die
kunnen gelukkig wezen, omdat ze twee kapitale deugden hebben: ze verstaan de
kunst van aanvaarden en vergeven, ze kunnen, zonder critiek, de omstandigheden
aanvaarden en den medemensch vergeven, en dat kan een man niet. Een man is één
en al opstandigheid en wrok. Hij mist ook alle geloof
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en spontaniteit; elke daad en elke gedachte legt hij onder de loupe. Daarom kan een
man ook niet, als een vrouw, echt genieten. Het is alweer op onze wandeling gebleken.
Als je alleen was geweest, had je genoten; je hebt me zelfs dikwijls te kennen gegeven,
dat je genieten wou. En ik heb maar doorgebazeld. Niets hebben we van het landschap
en van de natuur gezien, en nu ben je al haast weer thuis. Zie je, zoo doet een man.
- Je maakt jezelf te zwart. We hebben toch prettig gepraat, zei ze aarzelend.
- Het is vriendelijk en lief van je, dat je dat zegt. Maar ik maak mezelf niet te zwart.
Je vindt me misschien sentimenteel met mijn gejerimieer, maar heusch, ik zie al weer
aankomen, dat het tusschen ons misloopt. En het verdriet heb ik er al van te voren
van... Kijk, ik voor mij vind, dat we elkaar verwonderlijk snel nader zijn gekomen.
Vind jijzelf dat ook niet?
Weer aarzelde ze, en hij voelde, dat hij het haar niet gemakkelijk maakte.
- Ach, je hoeft eigenlijk geen ja of neen te zeggen; ik weet, dat je het vindt zooals
ik. Jij, Kersti, bent me in onze weinige gesprekken heel sympathiek geworden. Ik
zie in jou iemand, die mij au fond wel begrijpt, en vooral begrijpen wil; ik voel dat
in het weinige, dat je me soms tot antwoord geeft. Ik voel ook, dat er een drang in
je is me van mezelf te verlossen. Daarbij is er nog zooveel anders in je, dat me
aantrekt, de wijze bijvoorbeeld, waarop je met je ouders omgaat, zooals ik merkte,
toen ik je een bezoek bracht. En eindelijk, je bent mooi; ik zie je althans zoo, en ik
zou wel dwaas zijn, als ik dat verzweeg; mijn leeftijd is er ook borg voor, dat die
woorden me niet worden ingegeven door de een of andere jongensachtige verliefdheid.
Ik geloof, dat ik je dit alles zeggen kan, zonder je te kwetsen. Maar daarom juist,
omdat ik tusschen ons het contact voel van een wederkeerige sympathie, daarom ben
ik zoo bang, dat het weer ineens uit zal zijn, dat ik alles weer zal verspelen, moedwillig
zal vergooien, zooals ik al zoo dikwijls gedaan heb. En wat is dat ten slotte allemaal
intens laf van me!
- Je maakt zelf je leven noodeloos moeilijk... Als het je helpen kan, wil ik wel
zeggen, dat ook ik wel geloof aan een wederkeerige sympathie tusschen ons, zooals
je dat noemde. Ik vind onzen omgang prettiger, dan ik gedacht had dat die ooit worden
zou.
Zij voelden beiden, dat hun gesprek voor dien dag tot niet grooter
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hoogte stijgen kon, dat zij zich evenmin daar konden handhaven. En er was weer
een lang zwijgen.
Beneden, aan het hek van haar woning, nam Teyne afscheid. Opeens keek zij hem
ondeugend recht in zijn oogen.
- Je moet me nog even zeggen, wat je in elke vrouw denkt terug te vinden, zooals
je dat zei van den man, weet je wel?
Hij lachte.
- Het klinkt niet heel galant, maar ik zal het je vertellen, als je het graag weten
wilt... Zooals ik in iederen man iets van den gorilla terugvind, zoo zit diep in iedere
vrouw iets van de wolvin.
- Is dat ook een frase, of?...
- Wat zou ik een uilskuiken zijn, Kersti, als ik je daarop antwoord gaf!
En toen ging hij heen.
Om den hoek der kamerdeur keek mevrouw Heding de gang in.
- O, bent u het, meneer Teyne? Ik dacht al, een stem die ik meer gehoord heb.
Kom binnen.
Teyne stapte langs de dienstbode in huis.
- Ik hoor, mevrouw Heding, dat Kersti uit is. Ik kwam haar eigenlijk een boek
brengen, dat ze lezen wou, maar nu mag ik het zeker wel achterlaten.
- Natuurlijk... Ja, Kersti is voor een paar dagen naar Utrecht. Een oude
schoolvriendin van haar is plotseling uit Indie overgekomen met een zieken man en
een kind. De stakkerd wist geen raad hier; ze vroeg toen of Kersti kon komen helpen
met de installatie. 't Is dan ook wat, zoo opeens uit de warmte hier in den winter, en
dan met een doodzieken man.
Teyne, dit alles beamend, was de huiskamer binnengegaan, waar de oude heer
Heding bij den haard zijn krant las. Hij legde nu zijn lectuur neer en noodigde Teyne
aan den anderen kant van het vuur.
- Een kopje thee? vroeg mevrouw.
- Heel graag... Ik kom toch niet ongelegen?
Na een vriendelijke geruststelling begon mevrouw met algemeenheden over het
weer.
- Ik geloof, dat we nu voor het eerst winter krijgen, voorspelde de oude heer. Ik
verwacht vannacht of morgen sneeuw; de lucht zag den heelen dag al zoo dik en
grauw. En hebt u gezien, hoe de barometer daalt?
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Teyne deelde mee, dat zulk een artikel in zijn schaapskooi ontbrak.
- Waar hebt u zin in, dat u daar wonen wilt. En dan loopt u maar zonder jas en
hoed, verweet mevrouw Heding.
Teyne dronk langzaam zijn thee. Hij voelde zich behaaglijk warm in deze
atmosfeer, die vol was van Kersti.
- Och, ik vind het er best uit te houden. En als we eindelijk eens sneeuw kregen,
zou ik blij zijn.
- O, sneeuw, en dan hier! zei mevrouw huiverend.
- Dat moet u nier zeggen. Ik kan me uw weerzin begrijpen in de stad. Als daar
sneeuw is gevallen, ontleent het gepeupel aan die gebeurtenis het prerogatief, je nog
een week lang met modder te gooien. Maar de sneeuw hier buiten is tenminste echte
sneeuw... Weet u, wat ik' me altijd als iets erg leuks heb voorgesteld? Om ergens
diep in het bosch je eigen huis te hebben met een groot terrein eromheen, en dan na
een nacht, dat het gesneeuwd heeft, 's morgens vroeg er op uit te gaan met twee
groote honden, boxers bijvoorbeeld, een paar geweldige kaplaarzen en een pijpje.
Maar dan moet de sneeuw ook dik op den grond liggen, van die echte jachtsneeuw,
niets dan stof, en dan moet het 's morgens hard vriezen en de lucht mooi blauw zien,
met een koud zonnetje door de takken. Dan ga je er op uit met je twee honden, die
stoeien in de sneeuw, dat de wolken opvliegen, en je maakt je morgenwandeling naar
je houtvester, een uur of zoo verder, en dan kom je eindelijk aan zoo'n leuk, oud
boerenhuisje, waar hij woont, en dan zie je en ruik je den scherpen blauwen rook
van het houtvuur, die uit den schoorsteen krult... Dat lijkt me gewoon een ideaal.
Meneer en mevrouw luisterden naar deze fantazie met den beleefden glimlach van
welopgevoede menschen, die niet begrijpen.
- U hebt een ander ideaal dan ik, zei mevrouw.
- Ja, en verwezenlijkt is het ook nog niet. Het groote terrein bestaat nog maar alleen
in mijn verbeelding, maar twee boxers en kaplaarzen en een pijp heb ik wel, en een
houtvester ook, al is die niet de mijne. U kent hem misschien, dien van de Borkelare,
zoo'n soort oermensch. Ik heb expres kennis met hem gemaakt om mijn ideaal nader
te kunnen komen. 's Zondagsmorgens drink ik nogal eens een kop koffie bij hem.
Maar in de sneeuw heb ik mijn wandeling nog nooit kunnen maken.
- U liever dan ik, zei weer mevrouw. Ik vind het buiten op den duur niet uit te
houden. Ik knies er me dood. Mijn man kan zich nog wel schikken. Maar ik... Neen,
ik had het me anders voorgesteld,
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toen we hier kwamen. We blijven nog tot den herfst, en dan gaan we weer naar
Utrecht terug.
- Zoo? vroeg Teyne, voor het eerst met werkelijke belangstelling.
Hij herinnerde zich nu ook, dat Kersti hem al eens vroeger over de mogelijkheid
van een spoedig vertrek had gesproken.
- En hoe vindt Kersti het plan? vroeg hij weer.
- O, het spijt haar wel. Maar een jong meisje kan overal aarden. Wij oude menschen
zijn niet zoo gemakkelijk over te planten. We zijn eerst hier gekomen voor de
afwisseling, toen we het in Utrecht zoo stil kregen: onze twee zoons vlak na elkaar
getrouwd, het huis uit, en het land uit... Maar het was een domme streek. Neen, dan
nog liever weer in Utrecht bij onze oude kennissen.
Teyne vond het vreemd te hooren spreken overbroers van Kersti. Hij had nooit
aan die mogelijkheid gedacht. Doch om niet den indruk te wekken, dat hij de
menschen uithoorde, vroeg hij niet nader, en uit eigen beweging gingen zij er niet
op door. Ten slotte kon het hem ook niet zoo heel veel schelen.
Toen maakte hij een beweging van opstaan, maar de oude heer weerhield hem.
- Neen, daar komt niets van in. Ik ben veel te blij, dat ik een bekend gezicht zie.
Als u lust hebt, leggen we straks een kaartje. Kent u hombre?
Dat kende hij, en zoo bleef hij onder een groc met de oudelui nog een poos kaarten.
Intusschen was een storm gaan razen om het huis. Opmerkingen over het noodweer
werden steeds weer aan het eind van elk spel gemaakt.
Om tien uur wilde Teyne werkelijk heengaan.
- U kunt wel een hoed en een jas van mijn man krijgen, opperde mevrouw.
Maar de oude heer, die naar het raam was geloopen, en het gordijn had
weggeschoven, riep uit:
- Neen, daar kunt u niet door, dat is een complete sneeuwstorm! U moet even
wachten tot het wat bedaard is.
Teyne zelf, naderbij gekomen, voelde niet veel lust zich in de sneeuwjacht te
wagen. Hij was slechts tot zekeren graad roekeloos; de overweging, dat hij
gemakkelijk kon verdwalen en er dan misschien zelfs zijn leven bij inboeten, deed
hem het aanbod van meneer Heding aannemen.

Groot Nederland. Jaargang 16

717
Ze zetten zich weer aan het speeltafeltje en speelden voort, doch nu slechts met halve
aandacht.
Om elf uur woedde de storm nog even hevig. Meneer Heding legde zijn kaarten
neer en ging weer naar het venster.
- U moest vannacht maar hier blijven, inviteerde hij. Dan kunt u morgen vroeg
vertrekken, als de sneeuwstorm bedaard is.
Mevrouw beaamde het en terwijl Teyne voor den vorm flauwtjes protesteerde,
ging zij reeds naar boven om de logeerkamer in orde te brengen.
De oude heer maakte voor zijn gast en zich zelf nog een groc. Daarop wees hij
hem den weg.
- Dit is onze eigen slaapkamer en dat is Kersti's kamer, legde hij op de bovengang
geheel onnoodig uit. En hier moet u zijn.
De logeerkamer lag naast die van Kersti.
Toen bleef Teyne alleen. Het was hem of hij droomde. Midden in de romantiek
voelde hij zich zitten. En toch, wat was er aan het overnachten bij de Hedings op
zichzelf voor bijzonders? vroeg hij zich weer even nuchter af.
Maar dadelijk daarop hadden de droom en het geluk hem weer vast. Het was onder
haar dak, dat hij slapen zou. Meer en meer overstelpte hem de vreugde; zij kon niet
grooter geweest zijn, wanneer Kersti zelf in de kamer ernaast geslapen had, wanneer
één dak hen beiden beschermd had tegen den storm.
Hij ontkleedde zich vlug en kroop in bed. Het licht liet hij aan. Zoo lag hij langen
tijd. Doodstil was het in het huis geworden. Toen sprong hij weer het bed uit en
richtte zich op in zijn volle lengte. O, nu iedere seconde in dit warmstralende leven
te kunnen vasthouden! Zijn blik dwaalde afwezig door het luchtige vertrek. Toen
draaide hij het gas uit en stapte weer in bed. Met groote oogen staarde hij in het
duister. Zijn hoofd lag diep in het kussen en hij hoorde den krachtigen, rustigen klop
van zijn hart. Om het huis was het geweldige rukken van den wind; in de pauzen kon
hij de jachtsneeuw tegen de vensters fijntjes hooren tikken. Kersti, Kersti! Het klonk
in zijn hart als een jubel en een snik. Neen, onvermengd was toch ook deze vreugde
niet. Want plotseling schoot het hem in de gedachte, dat het tusschen hen zoo niet
kon doorgaan, dat zij regelrecht en snel gingen naar een einddoel. Dit op zichzelf
nietig gebeuren was ook weer een stap in de richting van het onbekende. En bang
voelde hij zich eensklaps worden, want hij wist niet of het einde vereeniging zou
zijn of scheiding. Doch hij
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onderdrukte die gedachte. Waarom de toekomst vooruit te loopen? Als het moment
daar was, zou hij weten wat te moeten doen. Maar nu wilde hij van den kostbaren
tijd zuiver genieten, en alleen aan Kersti, niet aan zichzelf denken. Dan weer werd
de critiek, als van ouds, over hem vaardig en dacht hij: wat is dat nu in me, exaltatie
of complete razernij, dat een zoo onbeteekenend voorval me brengt in een zoo
uitbundige stemming? Maar dadelijk daarop stormde de vreugde zijn borst weer
binnen.
- Oud hart, sprak hij tot zich zelf, hoe kan het, dat je nog zoo jong en vurig klopt
aan de poort van het leven?
Het was zoet, weemoedig zoet, de eigen onverzwakte levenskracht in zich te
ontwaren.
Hij sliep eindelijk in, en droomde van haar. Ze stond achter hem, ze legde haar
armen om zijn hals en vouwde haar handen over zijn borst. Daarop voelde hij den
druk van haar wang tegen zijn hoofd; meer niet. Maar het maakte hem diep gelukkig.
Toen hij wakker werd was het dag, doch het gevoel te droomen verliet hem niet.
Beneden stond een ontbijt voor hem alleen gereed; de oudelui lieten zich door de
meid excuseeren. Hij vroeg haar hen uit zijn naam voor hun gastvrijheid te bedanken,
en waadde toen door de sneeuw naar zijn hut. Daar verkleedde hij zich, trok zijn
rijlaarzen en zijn korten duffel aan, zette een pet op, en maakte met zijn honden zijn
Zondagochtendwandeling naar den houtvester. Maar thans voor het eerst ging zijn
wensch in vervulling. Het was een wandeling, zooals zijn verbeelding hem die had
voorgetooverd: vorstkoude in de lucht, een dikke laag sneeuwpoeder op den grond,
en een blauwe hemel boven zijn hoofd. Verweg luidde een dorpsklok voor den
ochtenddienst. Zijn honden waren gauw moe van het stoeien en liepen in zijn spoor.
Nooit was zijn stemming zoo stralend geweest. Onstuimig stroomde zijn bloed als
hij terugdacht aan den afgeloopen nacht.
De houtvester stond voor zijn deur in de platgetreden sneeuw: Zijn ruig, forsch
en frisch type met woesten, witten baard had Teyne dadelijk aangetrokken. Hij kwam
bij hem staan. Zij stopten hun pijp als altijd met elkaars tabak, en, weinig sprekend,
keken zij rond.
De hemel heeft zijn blauwe uniform aan, vastgehouden door den blinkenden
zonneknoop, dacht Feyne. O, Kersti, Kersti, al dit geluk komt van jou!
Toen riep de vrouw van den houtvester hen binnen voor de koffie.
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Te zamen kwamen Ker ti Heding en Teyne van de repetitie. Het was de eerste, die
hij meemaakte als lid van de tooneelclub. Nu gingen zij door den avond naar huis.
Hij zou haar thuisbrengen. Reeds lang tevoren had hij zich er op verheugd, dat, nu
hun woningen in ongeveer dezelfde richting lagen, hij met haar kon meegaan zonder
dat het iemand opvallen zou. Hij voelde ook dat, wanneer zij alleen waren, het
tusschen hen tot een verklaring moest komen. En thans waren zij alleen. Een eind
weegs hadden eenige anderen hen vergezeld, maar die waren een voor een afgevallen.
Nu volgden zij te zamen langs den zoom van het bosch den mullen weg, die haar het
snelst thuis bracht. Het was niet geheel donker; van de wolken scheen een bleek licht
omlaag. Teyne had maar weinig minuten; hij moest zich haasten. Middenin het
gewone gesprekje, dat zij voerden, hield hij op.
- Kersti!
- Ja?
Hij hoorde, dat haar stem niet zoo klaar en vast klonk als gewoonlijk En eensklaps
stond in hem op de man, die zich van te voren zeker weet van de overwinning.
Waarom nog verder te praten! Woorden deden het hier niet. Hij bleef staan, en, haar
hand grijpend, dwong hij haar ook tot stilstaan. Zonder verdere plichtpleging trok
hij haar naar zich toe, en nam haar in zijn armen. Zacht en vast nam hij haar tot zich
als zijn eigendom, en toch op een wijze, die haar niet kon kwetsen. Terwijl hij zich
naar haar overboog, bood zij hem haar wang, maar hij zocht haar mond en kuste
eenmaal haar lippen, even teeder en sterk als de omhelzing was van zijn armen.
Daarop gingen zij zwijgend verder.
En Teyne was niet gelukkig. Toen de bedwelming van het oogenblik week, was
het hem of zijn instinkt de val raadde, die voor hem openstond. Maar zij waren reeds
aan haar woning. O, dat hij nu niet wist wat te zeggen!
- Dag, Kersti. Ik zal je schrijven.
Hij zag haar verwondering.
- Schrijven?... Kom je morgen dan niet?
- Ja, goed... Of neen, wacht... Ik zal je liever schrijven.
Hij stapte heen zonder haar opnieuw gekust te hebben, en liep door het bosch naar
zijn hut. Hij wilde niet nadenken; het zou hem vanzelf wel te binnen schieten, hoe
hij nu handelen moest. En hij dacht aan den kus, dien zij elkaar gegeven hadden.
Schuchter en rein had zij hem haar wang toegewend; nooit nog had zij een man
veroorloofd haar
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te naderen. Een meisje als zij kon nog zoo zeker van zichzelve zijn; in een dergelijk
moment kwam toch de natuurlijke vrouwelijke schroom boven.
Hij betrapte zich er op, dat hij het genotene liep te ontleden, in plaats van de
bekoring te ondergaan. Dat was toch eigenlijk niet in orde; dat was slecht, bedorven.
Ja, er was hier inderdaad iets niet in orde. Het lag aan hem, dat wist hij wel. Maar
als het was geweest, zooals het behoorde te zijn, zou hij niet dit gevoel van
ontevredenheid met zichzelf, van onrust, van angst bijna, hebben gehad. Dit meisje
was van hem alleen; haar gedachten waren voor hem alleen. Hij had al wel lang
vermoed, dat zij hem liefhad. Waarom kon dit hem niet gelukkig maken?
In zijn hut gekomen stak hij de studeerlamp aan en ging zitten bij den
leeggebranden haard. Hij had den ganschen nacht om te overdenken. Hij herinnerde
zich de woorden ‘ik zal je schrijven’, die hij had uitgesproken zonder toen recht te
beseffen, wat hij zeide. Het was de noodkreet geweest van zijn instinct of zijn
geweten, of van beide. Maar hij moest haar schrijven; dat was werkelijk de eenige
oplossing.
Hij schreef:
Kersti, denk niet te slecht van mij, wanneer ik je zeg, dat ik je liefde niet waard
ben. Een mensch als ik mag echter een ander leven niet aan het zijne binden. Gebrek
aan evenwicht heeft me altijd gekenmerkt, en daarom is het het beste, dat ik geheel
op mezelf blijf staan. Ik zeg je dit nuchter en zakelijk, en niet met de bedoeling nog
achteraf je medelijden op te wekken. Er is eigenlijk al te veel tusschen ons
voorgevallen, en toch geloof ik, dat dit niet te vermijden was. Maar in het diepst van
mijn wezen ben ik er toch altijd van overtuigd geweest, dat onze omgang nergens
toe leiden kon. En nu, vanavond, nadat ik je in mijn armen had gehad, was er iets in
me van het wilde dier, dat gevaar ruikt. Ik voel duidelijk, dat dit niet goed in me is,
maar juist omdat ik in staat blijk tot zulke abnormale sensaties, moet ik terugtreden,
eer het voorgoed te laat is. Dat is de reden van mijn schrijven...
Hij hield op en beet op zijn penhouder. Neen, dit was niet de juiste toon. Zien brief
was naar den vorm die van een schooljongen, en tegelijk moest de inhoud haar hevig
grieven. Hij wierp het papier weg en nam een ander. En hij dacht:
Eigenlijk ben ik toch een ploert, dat ik haar zulke dingen zeggen wil.
Toen schreef hij opnieuw:
Kersti, ik weet niet of je mij begrijpen zult; ik durf het niet hopen.
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Maar onze toenadering van hedenavond moet de eenige zijn. Is het mijn
vrijheidsinstinct, overdreven misschien en ziekelijk, dat zich niet aan banden laat
leggen? Ik weet het niet, maar ik voel, dat verdere omgang tusschen ons plotseling
onmogelijk is geworden. Denk vooral niet, dat ik het opzettelijk zoo ver komen liet,
om het des te verder van mij te kunnen afwerpen. Jij bent niet iemand, die met zich
laat spelen, en ik zou niet met je hebben kunnen en willen spelen. Wat ik van mijn
gevoel voor je toonde, was echt, maar erbarmelijk klein staat het tegenover het
egoïsme van mijn eenzaamheidsverlangen. Ik moet alleen staan. Welk verdriet ik
daarmede mezelf ook doe, ik moet grooter verdriet, door een ander leven in het mijne
te betrekken, voorkomen. Je zult voor mij de eenige vrouw zijn, die ik heb kunnen
vereeren en daarom liefhebben. En je staat te hoog om niet gelukkig te blijven; dat
zal mijn troost wezen.
Teyne.
Deze brief was niet veel beter dan de eerste proef; dat voelde hij wel, maar hoe zou
hij den waren toon ook kunnen treffen in een geval als dit, waarvan een uitlegging
niet mogelijk was?
Den ganschen nacht bleef hij mijmerend wakker. Tegen het grauwen van den
nieuwen dag bracht hij zijn briefje weg. In haar woning was alles nog in rust. Terwijl
hij op het punt stond den brief in de bus te doen glijden, doorzag hij zijn daad voor
het eerst goed. Medelijden met haar, om het leed, dat hij haar noodwendig ging
aandoen, medelijden met zichzelf, om zijn eigen smart, en opstandigheid tegen het
lot, dat hem tot dezen stap dwong, kwamen als met één golfslag over hem. Maar hij
aarzelde niet. En toen hij de daad had verricht, voelde hij zich zelfs een oogenblik
verruimd. Met lichter tred liep hij voort Hij ging door het bosch en beklom den
heuvel; vandaar zag hij uit over het land, waarvan langzaam de nachtwade werd
afgelicht. Doch de morgenwind blies koud in zijn rug, en huiverend ging hij heen.
Duisternis en verdriet pakten zich weer in zijn hart samen, en geheel versomberd
bereikte hij zijn hut. Er kwam een briefje van haar. Het droeg geen opschrift.
- Je schrijven zit vol valsch vernuft, maar één ding blijkt mij toch daaruit: dat je
met alle geweld ongelukkig zijn wilt. Je moet dat zelf verantwoorden, maar dit is
niet mijn opvatting van het leven, en daarom is het goed, dat wij elkaar niet meer
zullen ontmoeten. Vergeet dus wat tusschen ons is voorgevallen, zooals ik het vergeten
zal.
Kersti Heding.
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De inhoud trof hem eigenlijk weinig; daarvoor was hij in deze dagen te veel met
zichzelf bezig. Doch met bepaalde belangstelling bezag hij haar handschrift, kleine,
regelmatige letters, waarvan vooral het sterke achteroverhellen opviel. Nooit nog
had hij haar schrift gezien; hij bekeek het briefje langen tijd. Toen borg hij het in
zijn portefeuille.
Teyne ging zich als arts vestigen te Utrecht. Wel dadelijk had hij geweten, dat hij
weg moest uit zijn hut en uit het dorp, maar hij had geweifeld of hij verder nog de
heide zou intrekken, tot hij de volstrekte eenzaamheid bereikt had, of terugkeeren in
de maatschappij en van zichzelf, als lid van de gemeenschap, redden wat hij vermocht.
Zonder goed te beseffen waarom, besloot hij tot het laatste; wellicht voelde hij diep,
maar onbewust, dat hij toch nog volstrekt niet met het leven kon afrekenen.
Toen hij dit besluit had genomen, was de verhuizing gauw geregeld. Het gerucht,
dat eindelijk de bouwpolitie zich ging bemoeien met zijn schaapskooi, waarvan hij
bleek geheel in strijd met de wettelijke voorschriften een woning te hebben willen
maken, verhaastte zijn vertrek. De inrichting van zijn hut en ook zijn honden liet hij
aan Beiler, die alles maar van de hand moest zien te doen.
Teyne vertrok dus naar Utrecht. Het was altijd zijn vaste voornemen geweest zich
daar te vestigen, in de stad, waar hij was geboren en waar hij zijn relaties had. Hij
vond een huis op de Plompetorengracht. Het had hooge, ouderwetsche kamers en
een grooten tuin, dien men, als de huisdeur openging, zag liggen aan het einde der
gang. Toen hij zich had geïnstalleerd, wachtte hij verder, dat zijn praktijk zich zou
vormen. Hij kon afwachten; hij bezat daartoe de middelen.
In den aanvang kwamen zijn oude kennissen hem opzoeken, maar, daar hij geen
bezoeken terugbracht, en geen poging aanwendde om nieuwe betrekkingen aan te
knoopen, stond hij weldra weer afgezonderd.
Al gauw verschenen patiënten op zijn spreekuur. Daarop raakten ook zijn
morgenuren langzamerhand bezet. Het ging hem als geheel buitengewoon
voorspoedig. Hij deed geen bizondere moeite om vooruit te komen, maar hij merkte
wel, dat hij de gave bezat met zijn patiënten schijnbaar mede te leven, en
belangstelling te toonen daar, waar die hem toch ten eenenmale ontbrak. Want in
den grond liet alles hem onverschillig. Hij gaf er zich rekenschap van, dat het geluk
en de voor-
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spoed, die zijn heele leven hadden gekenmerkt, zich ook thans weer hem toewendden,
maar hij voorzag tevens, dat hijzelf er wel weer een eind aan maken zou. En bij
voorbaat berustte hij hierin als in iets onvermijdelijks.
Van Kersti Heding vernam hij niets. Wel dacht hij onophoudelijk aan haar, en
haar briefje droeg hij steeds bij zich.
Tegen den zomer ontving hij echter een schrijven van Beiler, die zijn hut-inrichting
eindelijk tot het laatste stuk had doen verkoopen, en hem nu een afrekening stuurde.
Zijn brief, verder vol mededeelingen over plaatselijke veranderingen, maakte op
Teyne den indruk van leuterpraat. De jongen bedoelde het blijkbaar goed, maar wat
leek zijn schrijven weinig op den ouden Beiler. De bekrompen, kleinburgerlijke
dorpsgeest, vol interesse voor de dagelijksche gebeurtenissen in het leven der
dorpelingen, was ook de zijne geworden. In zulk een atmosfeer ademde je niet
straffeloos; die bracht je toch geestelijk achteruit, dacht Teyne met minachting. Maar
een paar zinnen hadden zijn belangstelling, omdat Beiler daarin sprak over Kersti
Heding.
Ze gaat met den herfst weg, schreef hij, met haar ouders weer naar Utrecht terug.
Je wist het allicht al. En ze heeft een aanzoek gehad van de Borkelare. Dat is dadelijk
bekend geworden. Het schijnt, dat hijzelf in zijn boosheid, dat ze voor de eer bedankte,
zijn wanbof niet vóór zich heeft kunnen houden. Jullie zult elkaar natuurlijk wel
weer ontmoeten, als ze in Utrecht terug is...
Ja, dat denk ik ook, dacht Teyne. Mijn hemel, meende Beiler dan, dat Utrecht was
als zijn dorp, dat iedereen daar iedereen kende? Kersti en hij hadden toch ook tevoren
jaren lang in dezelfde stad gewoond, zonder iets van elkaars bestaan af te weten.
Maar als hij eerlijk was, moest hij wel erkennen, dat zijn ergernis minder het op
zichzelf onschuldig geschrijf gold, dan de omstandigheid, dat het noemen van haar
naam hem weer uit zijn evenwicht had gebracht. En werkelijke pijn had hij gevoeld
bij het vernemen van de Borkelare's aanzoek, alsof hij thans nog recht op haar had.
Ook dezen brief, die iets omtrent haar bevatte, bewaarde hij. Doch dien ganschen
dag was hij onrustig. In den vroegen avond kreeg hij plotseling het verlangen naar
buiten te gaan. Hij bleef anders altijd 's avonds thuis, lezend, rookend, denkend aan
het meisje, en zijn karaktereigenschappen leggend onder de loupe als vanouds. Maar
nu nam hij zijn fiets, en ging de stad door en den weg naar Bunnik op. Het was een
zoele, grijze avond. Er vielen enkele regendruppels; zij be-
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stippelden het stof op den grond. Teyne had zich altijd aangetrokken gevoeld tot
dezen mooien, weinig bezochten landweg, met het hooge geboomte en de koele
schaduw op heete zomerdagen. De geur van den zomer woei aan over de velden en
gaf hem een vaag heimwee naar de schoonheid in zijn leven, die hij had verworpen.
Hij fietste Bunnik door, en nam de lange, statige laan naar het Kasteel van Zeist.
Het was toen nog steeds licht. Daarop ging hij denzelfden weg terug. Nu begon het
duister te vallen, en in het schelle schijnsel van zijn lantaarn doken de boomstammen
uit den nacht voor hem op. Een lauwe regen ging stil ruischen op de bladeren boven
zijn hoofd. Hij was rustiger geworden, toen hij thuiskwam.
Doch zijn kalmte duurde niet. Hij had al wel dagen lang voelen aankomen, dat de
onrust hem weer zou beet krijgen. De brief van Beiler was niet meer dan de van
buiten komende aanleiding, die zijn evenwicht schokte, maar inwendig was dat
evenwicht reeds lang wankel geweest.
Het verlangen naar Kersti Heding brak onstuimig in hem los. Hij kon niet meer
thuisblijven. Na dien eersten fietstocht ging hij avond aan avond denzelfden kant
uit.
En op een keer, dat hij weer was weggeweest, en, als gewoonlijk, daarna in zijn
tuin zat met een schemerlamp, terwijl zijn huishoudster en de meid naar bed waren,
kwam met het verlangen ook het berouw over zijn daad. Want hoe hij het nu ook
bekeek, hij had dit onherstelbare niet behoeven te verrichten. Uitgaande van de
valsche praemisse, welke hij zichzelf had opgedrongen, dat hij voor de samenleving
met een vrouw ongeschikt was, had hij den noodlottigen stap gedaan, die hem
scheiden ging van het meisje, wier liefde voor hem hij even twijfelloos kende als de
zijne voor haar.
Van dien tijd af waren verlangen en smart om de hopeloosheid van zijn verlangen
zijn onafscheidelijke metgezellen. Hij voelde de smart als iets lichamelijks; zijn hart
woog zwaar van het verdriet in zijn borst. Het was hem een raadsel, hoe hij in de
afgeloopen maanden nog zoo zeker en kalm had kunnen voortleven met de wetenschap
van het onherstelbare kwaad.
Tot diep in de warme zomernachten bleef hij wakker, zittend in den tuin, denkend
aan het verleden en het verspeelde geluk. Uit het duister kwamen de insecten op zijn
lamp aanfladderen. Muggen gonsden om zijn ooren, en bijwijlen streek een lauwe
adem van het gebladerte neer over zijn gelaat. Na de drukkende dagen deed vaak
een ver weerlichten
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den hemel even gloren. De nachten waren de verpersoonlijking van het verlangen
zelf, dat hem martelde. Nooit had hij eigenlijk verlangen gekend; zijn wenschen
waren altijd reeds vervuld nog eer hij ze duidelijk had geformuleerd. Hij was de
bevoorrechte geweest, die zich van zijn voorrechten niet bewust was. En thans
verlangde hij naar wat hij wist zelf uit zijn bereik gebracht te hebben. Ja, als hij weer
aanstonds had willen terugkomen op zijn daad, allicht zou hij dan nog niet iets
onherstelbaars verricht hebben, allicht zou Kersti Heding hem hebben vergeven.
Maar nu, na zooveel maanden reeds, was geen herstel meer mogelijk.
Hij nam haar briefje uit zijn portefeuille, niet om critisch haar schrift te bekijken,
ook niet om den inhoud, dien hij woord voor woord kende, maar omdat hij in zijn
handen iets hield van haar, het eenige, dat hij van haar bezat.
En als hij eindelijk naar zijn slaapkamer ging, legde hij zich nog niet dadelijk te
rusten. Voor het wijd open venster stond hij uit te zien in het donker. Met een
weemoedige verrukking herdacht hij hun samenzijn, hun gesprekken, de lange
wandeling naar de Boschbeek, en den nacht onder haar dak, - ook den kus, dien zij
elkaar hadden gegeven, en hoe hij haar toen een oogenblik in zijn armen gehouden
had.
Het verdriet knaagde rusteloos aan zijn hart. Hij ging er slecht uitzíen, zijn frissche
kleur verdween, en zijn altijd wat magere wangen werden hol. Hij voelde zich
doorloopend vermoeid tengevolge van zijn onvoldoende nachtrust. Doch hij liet zich
maar gaan, te lusteloos zelfs om in zijn lichamelijken toestand eenig belang te stellen.
Ik word een oud wijf, dacht hij alleen.
Door weer en wind maakte hij 's avonds zijn fietstocht, tot diep in den herfst. De
scherpe geur der rottende bladeren bracht een sinistere bedwelming over hem. 's
Nachts aan zijn open slaapkamervenster rook hij het afsterven van zijn tuin als in
wolken van duffen wierook, die tot hem opstegen. Hij zag uit in het donker. Ginds,
ver onder den horizon, sliep zij. Tusschen hen lagen de zwarte velden en de zwarte
hoeven en te midden daarvan stroomden geluidloos vele zwarte wateren. De
melancholie neep zijn hart samen. Hij begreep nu, wat het zeggen wilde, te lijden.
Met een smartelijke verwondering en ook wel met iets als desillusie ontwaarde hij,
dat hij ten slotte een mensch was gelijk anderen. Hij had in zijn leven veel reden tot
vreugde gehad, maar, behalve misschien in zijn kindsheid, zich toch nimmer echt
verheugd;
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daarvoor stond hij te spoedig critisch tegenover al wat hem overkwam. Aanleiding
tot verdriet was er tot heden echter niet geweest. En dit eerste, blinde verdriet maakte
hem murw, maakte hem tot mensch.
Wat hem van zichzelf verbaasde, hij ging onwillekeurig belang stellen in anderen.
Hij beproefde uit te vinden, hoe hij een daad kon verrichten, welke hem voldoening
geven zou. Maar toen hij niet spoedig iets vond, verslapte zijn lust, en verdween die
behoefte ook weer.
Zijn verdriet nam intusschen nog in hevigheid toe.
Op een avond in den laten herfst, toen hij den ouden weg naar Bunnik had genomen,
beklemde hem plotseling de roerloosheid van den niet volkomen duisteren nacht
rondom. Toen werd hij bang, hij wist niet waarvoor, en sindsdien maakte hij zijn
fietstochten niet meer.
Doch hij kon 's avonds niet thuisblijven. Hij doorkruiste nu de stad in alle
richtingen, en hij vond ook hier een weg, die hem spoedig meer dan de andere aantrok.
Deze was aan de overzijde van het station, de tunnel door, voorbij de kazerne, tot
daar, waar de lichten langs het kanaal knipoogden tot aan den horizon, eindeloos. Er
was overeenstemming tusschen dien aanblik en zijn ellende.
Toen kwam een tweede brief van Beiler, waarin deze Teyne verzocht iets voor
hem op de bibliotheek na te slaan, en ook alweer sprak over Kersti Heding.
Ze is vertrokken, nu sinds een maand, las Teyne. Heb je haar nog niet ontmoet?
Het spijt de lui hier allemaal, dat ze weg is.
Het schrijven maakte Teyne wederom kregel. Wat hoefde Beiler hem in elken
brief te vervolgen met nieuws over Kersti!
Opeens ging hem een licht op. Natuurlijk was Beiler verliefd. Maar hij verwierp
dit weer aanstonds, toch zonder eigenlijk te weten, waarom het onmogelijk zou zijn.
En trouwens, al was het wèl zoo, wat dan nog? Hij was niet jaloersch. Ze konden
voor zijn part samen gelukkig worden.
En toen moest hij vol minachting lachen om zijn grootmoedigheid, omdat die van
de goedkoope soort was; want zij berustte op zijn overtuiging, dat er tusschen haar
en Beiler toch nooit iets bestaan had of bestaan kon.
Het verdriet ging in den loop der maanden minder zwaar drukken; het was te heftig
geweest om blijvend te zijn. Maar zijn toestand als geheel verbeterde volstrekt niet.
In de periode van overstelpend leed was zijn neiging tot zelfanalyse wel tijdelijk
verminderd; nu echter
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kwam die weer boven. Ofschoon hij voelde hoeveel kwaad hem dit deed, liet hij het
niet na. Zelfs vond hij een excuus in de belangrijkheid van die bezigheid.
Stelsels waren de moeite van het bestudeeren niet waard, redeneerde hij, alleen
personen. Het was daarom ook niet te verwonderen, dat hij medicus had willen
worden, dat die studie hem altijd had aangetrokken. En de studie van den geest was
natuurlijk nog weer veel belangrijker dan die van het lichaam. Maar niets was zoo
interessant als de studie van den eigen geest. Nergens kon men dieper in doordringen
dan in het eigen ik, en anderzijds, nergens ook, behalve bij de studie van het eigen
ik, kon men zóó absoluut de overtuiging krijgen, dat ten slotte de waarheid aan alle
waarneming ontsnapte.
Minutieuser dan ooit bekeek hij nu zichzelf. Wanneer hij zijn avondwandeling
had gemaakt, verloor hij zich in zijn studeerkamer in zelfobservatie. Zijn ziel was
het levende insect, critisch bezien door het vergrootglas. Voor al zijn denken en doen
trachtte hij de artistieke of wetenschappelijke formule te vinden. Hij vond ook de
eenvoudige formule voor zijn toestand; hij was het slachtoffer geworden van de frase,
van het woord, waarmee hij eerst had gespeeld, en dat nu met hem was gaan spelen
en hem in de ellende gedreven had. En, waar hij in den tijd van berouw, die achter
hem lag, zijn ongeschiktheid voor het huwelijk had meenen te zien als een opvatting,
welke hij zich had opgedrongen, wist hij zich thans weer te overtuigen, dat toch zijn
oorspronkelijke zienswijze de juiste was, dat hij inderdaad niet voor het huwelijk
deugde.
Het waren bittere conclusies, waartoe hij kwam. Als hij uren lang had zitten denken,
werd hij zich bewust van een koude, die zijn borst binnendrong, tot langzamerhand
alles in hem verstijfde.
Dat is, dacht hij, de doodende koude van het absoluut verstandelijk denken,
waaronder de ziel bevriest. Alles zou er nu met me kunnen gebeuren, zonder dat het
me treffen, zonder dat ik me zelfs maar verroeren zou.
Hij zocht met voorliefde naar de beweegreden voor zijn plotselinge breuk met
Kersti. En hij vond dit:
Ik ben een man, die werkt op het effect. Mijn eenzaamheid was een
schijnvertooning, die de oogen van het publiek trekken moest. Mijn
vrijheidspropaganda was de kwakzalverswelsprekendheid, waarmede ik de leegheid
van mijn bestaan goedpraatte. Alles was berekend op het effect. En zoo was mijn
brief aan haar niets dan frase, niets dan
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uiterlijkheid, niets dan effect. Hij moest mijn theorieen bezegelen; hij was het ware
knaleffect.
Of hij vond dit:
De grondslag der liefde is strijd, is vechten met het andere geslacht, en dikwijls
daarenboven ook vechten voor het andere met het eigen geslacht. Er is zonder twijfel
een genot in alle pijn doen. Maar het genot hem pijn te doen, dien men haat, is
oneindig nietig vergeleken bij het genot hem pijn te doen, dien men liefheeft. Is dat
niet de volledige verklaring voor mijn brief? Ik heb haar willen pijn doen, omdat ik
haar liefhad.
Toen hij zoo had doorgedacht, vroeg hij zich af of hij nu ook genot had gehad van
zijn daad. En consequent doorredeneerend kwam hij tot de gevolgtrekking, dat hij
wel zeer moest hebben genoten, omdat hij haar ook zoozeer had liefgehad.
Maar toen duizelde hij toch even terug voor de geestelijke ontaarding welke zulk
denken over hem bracht. Dan weer maakte hij de som op van zijn leven. In laatste
instantie had hij slechts één mensch liefgehad: zichzelf. Hier had hij den looper te
pakken, waarmee alle sloten opensprongen. Al zijn daden hadden den deeler van een
onbegrensde eigenliefde gemeen.
Zoo hield hij in de eenzaamheid der avonden zijn beschouwingen, waarin hij zijn
persoonlijk geval gaf als algemeene wet, en waarin hij voor zichzelf onmenschelijk
hard was. Hij sprong daarbij als een acrobaat van de waarheid op den leugen en terug,
en, hoe hij zich ook kennen en bekijken mocht, toch ontsnapte dit aan zijn
waarneming: dat hij niets anders verrichtte dan krachttoeren van den geest voor het
eigen ik als toeschouwer.
Toen geschiedde het wonder van zijn beterschap. Het mocht hem ten eenenmale
onbegrijpelijk voorkomen, het was niet te loochenen. Uit een periode van hopelooze
ellende was hij overgegaan in een van ijskoud cynisme - deze opeenvolging alleen
reeds scheen hem het tegendeel van wat in zijn geval kon worden verwacht - en
thans, - dit was nog het wonderbaarlijkste - voelde hij zich langzaam, maar gestadig,
ontdooien. Het was gekomen zonder merkbare aanleiding, zonder daad of voorval;
het scheen voort te spruiten uit het innerlijk alleen, dat zich aan de tyrannie der
dwanggedachten ontworstelen ging. Iederen morgen stond hij meer verfrischt op.
Weliswaar verloor hij zijn critischen blik niet, en bezag hij van tijd tot tijd ook deze
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verbetering met het oog van den anatoom, wien een interessant geval wordt
voorgelegd, maar zijn toestand bleef desondanks vooruitgaan. Hij bespeurde het aan
zijn gedachten, die een andere richting insloegen, en niet zoo aanhoudend als voorheen
bezig waren met zijn eigen persoonlijkheid. Hij ging belang stellen, gezond belang
stellen ditmaal, in anderen, in zijn praktijk, zijn patienten. Hij kreeg ook weer lust
in de studie. En, met schrik zijn lichamelijk verval en de vermindering van zijn
krachten bemerkend, trachtte hij door een gezonden leefregel den verloren weerstand
te herwinnen.
Soms dacht hij, dat hij niet eigenlijk bevroren was geweest, maar eerder dik onder
pleister gezeten had, dat nu bij brokken van hem afviel. Hoe was hij zoo bepleisterd
geraakt, en vooral, hoe kwam het weer los te laten? Deze vragen legde hij zich vaak
voor. En als hij met den echten ouden speurzin wroette naar de oorzaken van zijn
dubbele metamorfose, leek hem toch zijn toestand van verstijving, van bepleistering
juister nog, niet voldoende verklaard door den invloed der frase. In dat antwoord
was iets, dat hem niet bevredigde. Doch hij kwam in die richting niet verder, en hij
had ook geen eigenlijke behoefte nog dieper te delven, want het vinden van een
antwoord op de tweede vraag, door welke oorzaak namelijk zijn toestand zonder
inwerking van buiten was gaan verbeteren, had meer nog zijn belangstelling. Hier
raakte hij het tastbare heden; hier kon hij op het levende object de anatomie van den
geest toepassen.
Zou het wellicht verband kunnen houden met de nadering der lente, de komst van
het zachter seizoen, dat hem menschelijker stemde? Neen, dat was toch niet denkbaar;
het betrof hier geen ziekte, waarvan herstel mogelijk was door den invloed van het
warmer jaargetijde. Hij voelde zich als een genezende, dat was waar, maar hij voelde
tevens heel duidelijk, dat die genezing een procedé was van uitsluitend den innerlijken
mensch, die het zonder hulp van buiten uitvocht met zichzelf.
Maar nu, hoe kon het zijn, dat de geest genoeg kracht had behouden om tegen een
zoo zware ziekte, als waaraan hij geleden had, te strijden niet alleen, maar ook haar
te overwinnen? Waren de reserves van zijn geestkracht dan onuitputtelijk? Volstrekt
niet. Hoe vaak hadden zijn gedachten niet roekeloos de grens tusschen het
menschelijke en onmenschelijke overschreden, totdat dit verderfelijke spel zijn
geestkracht juist volslagen had ondermijnd, en hij gekomen was in een toestand,
waaraan hij nu niet anders dan met huivering denken kon.
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Hij kwam er niet uit, zonder dat hij evenwel, gelijk vroeger zou zijn geschied, zich
ergerde over het niet vinden van een aannemelijk antwoord. Wel zocht hij nog met
dezelfde kracht als voorheen, maar het deed hem nu geen kwaad meer, omdat de
vraag, wier oplossing hij kennen wilde, bewees, dat hij al reeds betere gymnastiek
voor den geest gekozen had, zij het ook, dat de waarde der oplossing op zichzelf
gering mocht heeten.
Maar al kon hij geen antwoord vinden, zijn beterschap bleef het heuglijke feit, dat
zijn dagen lichter en warmer maakte. Er waren daarvoor te veel aanwijzingen dan
dat hij nog zou durven twijfelen; de voornaamste was wel, dat hij langzamerhand
weer ging terugverlangen naar Kersti Heding. Het was echter niet meer het vroegere
wanhopige verlangen naar het onbereikbare; het was het gezond vitale verlangen
van den man naar de vrouw.
Het begon met wenschen als: hoorde ik nu maar eens iets van haar; of: noemde
iemand maar eens haar naam; of: ontmoette ik haar maar eens op straat of bij
patiënten.
En terwijl hij er zich indroomde, hoe hij onder die verschillende omstandigheden
zich gedragen zou, begon van lieverlede de gedachte in hem te groeien en rijp te
worden, dat hijzelf iets doen moest en niet alles moest overlaten aan de bestiering
van het lot. De groote daad van zijn leven lag op hem te wachten: hij moest het
gebeurde ongedaan maken. Hij moest het althans beproeven; anders kwam hij immers
niet te weten, of hij iets werkelijk onherstelbaars verricht had?
Uitermate verleidelijk was het de mogelijkheid van gunstigen uitslag dezer poging
te overwegen. Maar gesteld, hij slaagde; dan beteekende zijn succes een huwelijk.
En hij kon er maar niet toe komen zich als geschïkt voor het huwelijk te beschouwen.
Op dat gebied waren de vooroordeelen en voorop-gezette meeningen nog te zeer in
hem vastgeroest.
Maar op een morgen kwam hij ook dit te boven niet de snelle verandering van
gedachte, die hem kenmerkte. Het was een moment, waarvan hij dacht, toen het in
hem bezonken was, dat hij het wel nooit zou vergeten. Hij kwam juist thuis van
ziekenbezoek. Toen, terwijl hij, bezig met Kersti Heding, nadacht over zijn gemis
aan assimilatie-vermogen, zijn stugge reactie op de banden van het huwelijk, schoot
het hem op eenmaal duidelijk te binnen, zoo duidelijk, of een ander het aan zijn oor
geroepen had, dat dit eigenlijk alleen frase was. Wat wist hij feitelijk af van
assimilatie, waar hij die nooit had beproefd, wat
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wilde hij meepraten over huwelijksbanden, waar hij zich nooit ernstig daarin had
gedacht! Hij bereed hier zijn stokpaardje: de individueele vrijheid, waarvoor het
huwelijk de eeuwige hinderpaal was. Nonsens! Frase, louter frase! Zulk een vrijheid
was eerst recht de cel. Neen, alleen diegene was vrij, die vrijwillig zich onderwierp
aan de wetten van het leven. Hij had dat niet ingezien, en daardoor de cel om zich
opgetrokken. Nu brak hij alles weer af, en als een nieuw mensch kwam hij te
voorschijn, bereid om zich te voegen naar wat de levenswetten van hem verlangden.
En toen bemerkte hij, dat hij ook nu nog, zelfs in dit oogenblik, de groote, dikke
woorden gebruikte voor de eenvoudige waarheden, dat de frase hem nog niet had
losgelaten, maar hij glimlachte erom. Wat beteekende dit allemaal ten slotte? Het
had hem niet belet toch eindelijk de daad te vinden.
Hij volbracht de daad. Met zijn gewone onstuimigheid ging hij onmiddellijk aan
Kersti schrijven. Hij moest haar alles kunnen uitleggen, hij moest haar vergiffenis
hebben, en hij moest haar opnieuw kunnen veroveren.
Hij schreef:
Kersti, ik heb een dringend verzoek aan je: geef me de gelegenheid je nog eens te
spreken. We zijn misschien het rustigst bij mij thuis; kom daarom hier, als je wilt.
Kon ik je maar schrijven al wat ik op mijn hart heb; maar ik durf niet.
Teyne.
Hij las zijn briefje niet na, maar hij begreep, dat de toon goed was. Waar zij woonde
wist hij niet; het zou wel zijn bij haar ouders, hier in Utrecht, maar hij had haar nooit
ergens ontmoet, en niets omtrent haar vernomen. Hij zond zijn briefje naar het adres
van haar ouders.
De mogelijkheid, dat zij inmiddels was verloofd of getrouwd, had hij van den
aanvang af verworpen. Zij was er geen meisje naar om een man, dien zij liefhad, zoo
spoedig te vergeten. Zij kon hem niet vergeten zijn. Dat leek erg pedant, dacht hij;
maar neen, het was geen verwaandheid, het was intuïtie.
Dien ganschen dag was hij uitbundig vroolijk, en den volgenden dag was zijn
stemming dezelfde, ook al liet haar antwoord op zich wachten. Den derden dag was
er een schrijven van haar. Hij ontving het aan zijn ontbijt.
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Ik zal aan je verzoek voldoen en vanmiddag op je spreekuur zijn.
Kersti Heding.
Het bracht hem buiten zichzelf van geluk. De uren kropen, zijn hart popelde.
En toen zij eindelijk voor hem stond, begaf hem bijna de moed, maar dadelijk
veerde hij weer op. Het gold hier recht op het doel af te gaan, en te toonen, dat hij
de man, die durfde, gebleven was. Ze kon zijn zwakheid niet bemerkt hebben.
- Kersti!
Hij vatte haar hand.
- Ik dank je, dat je gekomen bent.
Zacht drong hij haar in een fauteuil, die hij zoo plaatste, dat zij het voordeel had
van het licht.
- Je weet niet wat een moeite het me heeft gekost je te schrijven, dat ik komen
zou, begon ze.
- Ja, zei hij, dat begrijp ik. En ik ben je zoo dankbaar, dat je me toch de gelegenheid
geeft nog goed te maken wat ik kan. Kijk eens, na dien brief, dien ik je schreef, heb
ik een ellendigen tijd doorgemaakt. Ik zeg dat niet, om je medelijden op te wekken,
want het was alles mijn eigen schuld. En die tijd heeft toch ook goeds uitgewerkt.
Ik heb heel veel berouw gehad, en dat heb ik nog. Wil je me vergeven?
- Daarvoor zijn wij vrouwen immers?
- Hoezoo? vroeg hij argeloos, daar de lichte, fijne ironie in den klank van haar
stem hem was ontgaan.
- Herinner je je dan niet, dat je eens, toen we samen wandelden, de vrouw die
verheven taak hebt voorgeschreven?
- Neen, dat wist ik niet meer. En wat kan het me ook schelen, als jij me maar
vergeeft. En Kersti, hoor eens...
Maar verder kwam hij niet, want op dat oogenblik gaf hij er zich voor het eerst
duidelijk rekenschap van, dat zij hier gekomen was, in zijn. kamer, op zijn verzoek.
De vreugde overstelpte hem; hij zou alles nog terugwinnen.
Spontaan trok hij haar mee aan het venster, waar het licht op haar gelaat viel, zoo
goed als op het zijne. Even bezagen zij elkaar onderzoekend. Zij was niet veranderd,
en hij was in hoofdzaak dezelfde gebleven, wat magerder misschien alleen, doch
met den ouden, niet diepen of ernstigen, maar wel sterken blik, die haar dadelijk had
getroffen.
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Hij liet haar hand niet los, en toen hij haar goed had bekeken, moest hij glimlachen.
- Waarom lach je? vroeg zij met iets van achterdocht.
- Ik lach, kind, omdat ik gelukkig ben. Mijn heele leven door heb ik gelukkig
kunnen zijn, als ik maar wilde; maar ik wilde niet. En nu ik eindelijk oprecht streef
naar het geluk, komt het me weer tegemoet. O, ik behoor tot de bevoorrechten, en
ik heb het tot op dit oogenblik nooit geweten... Maar Kersti, besef je wel, wat je nu,
op dit moment voor me doet? Je bent zoo goed, als alleen een vrouw zijn kan, een
vrouw, die heel hoog staat. Ik heb je ontzettend beleedigd, en je verwijt me niets. Je
hebt me vergeven, nog eer ik om je vergiffenis vragen kon, door je komst alleen al...
Je bent gekomen, Kersti, zoodra ik het je vroeg. Geen ander nog is er tusschen ons
getreden. En je hebt mij ondanks alles nog niet minder lief, ondanks mijn ellendige
houding tegenover je, ondanks mijn karakter, dat als geheel toch eigenlijk niet
sympathiek is.
Even drukte ze zijn hand, waarin de hare koel en stil rustte.
- Dat moet je niet zeggen, jongen. Er was iets in den toon van je briefje, dat me
zei, dat je veranderd was. Of neen, het zei me, dat ik me niet vergist had, toen ik
geloofde, dat er toch nog iets anders in je stak dan alleen iemand, die met woorden
goochelen kan. En dat andere, dat me altijd sympathiek is geweest, was nu
bovengekomen, dat voelde ik. Daarom kwam ik ook naar je toe.
Toen kon hij zijn gevoel niet langer geweld aandoen, en trok hij haar tot zich.
- Och, wat is ons gesprek toch nog anders geloopen, dan ik me had voorgesteld.
Ik had van te voren overdacht, wat ik je zeggen wilde, en het gaat alles zooveel
eenvoudiger en vlugger en beter. Maar wij hebben, ieder voor zich, blijkbaar al reeds
zooveel overwogen, dat we nu niet veel woorden meer noodig hebben... Maar toch,
één ding, Kersti, moet ik je nog zeggen. Denk niet, dat ik heelemaal veranderd ben;
een zoogenaamd herboren mensch ben ik niet geworden. Iets van den ouden fraseur
is nog in me overgebleven. Maar ik weet nu tenminste waartoe de frase je brengen
kan.
En toen, terwijl hij peinzend in haar oogen keek, had hij opeens de oplossing
gevonden èn voor zijn aanvankelijke demoralisatie èn voor zijn latere loutering. Het
was een van die klare momenten waarin men de waarheid schijnt uit te graven tot
haar wortels.
- Neen het was niet de frase, die mij gemaakt heeft tot wat ik ben
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geweest. De frase was eenvoudig een uiting; ze was het symptoom van iets anders
nog in mij. En dat andere, dat was het eigenlijk leelijke: een vooze plek in mijn
karakter, in mijn aanleg. Maar toch durf ik je nog te naderen, Kersti; jou, zuiver,
frisch meisje, durf ik toch nog begeeren. Er is Goddank nog een gezonde kern in me,
die eindelijk heeft gezegevierd, en ook wel altijd opnieuw zal zegevieren over dat
andere, dat leelijke en vooze. Ik voel het nu zoo goed: die voosheid is niet zóó erg,
als ze wel lijkt; want dat, waartoe ze me bracht, was ten slotte toch niets anders dan
juist enkel frase.
F. BORDEWIJK.
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Buitenlandsche literatuur.
Denis Thévenin, Civilisation Paris, Mercure de France, 1918.
Het is algemeen bekend dat de schrijver van dit boek G. Duhamel is, de auteur van
het mooie Vie des Martyrs. Maar zelfs als men dit niet wist, zou de zeer persoonlijke
stijl onmiddellijk verraden wie zich achter dit pseudoniem verbergt.
Evenals Vie des Martyrs is Civilisation een boek met verhalen over gewonden en
stervenden, met indrukken van hospitalen en slagvelden. Het kan dan ook niet anders
of de gelijkenis van toon en onderwerp moet ons aanzetten om de twee werken met
elkaar te vergelijken. Die vergelijking valt in het voordeel van het eerste boek uit,
dat een schooner en gaver geheel vormt. Twee stukken uit Civilisation, La chambre
de Revaud en Sur la Somme, staan op dezelfde hoogte als de beste bladzijden van
Vie des Martyrs. Evenals deze zijn zij de uiting van een verheven medelijden en eene
diepe smart, die ontroeren door hunne oprechtheid en hunne mannelijke
ingetogenheid; zij hebben dezelfde hoedanigheden: de zuivere innigheid, de sobere
toon, de afwezigheid van alle literaire mooidoenerij. De schrijver heeft eene voorliefde
voor de eenvoudigen van geest, en de pieteit, waarmee hij de sublieme woorden
noteert van een Revaud, een Freyssinet, een Calmel, herinnert ons vaak aan de intieme
kunst van Charles-Louis Philippe, maar zonder diens eenigszins sentimenteele
eenzijdigheid. Zoolang Thévenin de ontroerde geschiedschrijver blijft van deze
helden, boeit hij ons uitermate, en wordt hij, als kunstenaar, op dat gebied door geen
ander evenaard.
Maar niet altijd blijft hij de schoone taak, waartoe zijn talent en zijn gevoel hem
voorbestemden, getrouw. Dat is de groote zwakheid van zijn nieuw boek. Hij laat
zich wel eens verleiden tot het opschrijven van weinig interessante gevalletjes, die
alleen de koele en geniale humor van een Courteline zou kunnen herscheppen tot
geestige tooneelen. De humor van Thévenin is te gewild, te literair en lijkt wel eens
op sentimenteele verbittering.
In Sur la Somme beschrijft de auteur een vroolijk type. ‘Je connus, une fois de
plus, que chaque homme juge les plus majestueux événements du seul point de vue
que lui proposent sa profession et ses aptitudes. Il y avait là un sergent qui se formait
une opinion sur la guerre mondiale de par la qualité de bois qu'il devait travailler.
Quand le bois était mauvais, il disait ‘Cette guerre est une grande foutaise!’ Mais
quand le bois ne contenait pas de noeuds, il opinait: ‘On les aura!’
Eene dergelijke eenzijdigheid treffen wij aan bij den schrijver van Civilisation.
Al te vaak beschouwt hij de wereld en de groote tragedie die er zich
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afspeelt met de oogen van een letterkundige; en het is merkwaardig hoe zijn stijl dan
onmiddellijk verzwakt. Het zijn dezelfde woorden, maar door de afwezigheid der
emotie die leven geeft, zijn zij koud en ledig. In Vie des Martyrs heeft Duhamel
alleen zijn hart laten spreken. In Civilisation deed hij dit slechts in de twee
hoogergenoemde stukken.

Pierre Gilbert, La forêt des Cippes, essais de critique. Paris, E. Champion,
1918. 2 vol.
Den 8sten September 1914, in den slag aan de Marne, sneuvelde op dertigjarigen
ouderdom Pierre Gilbert. Hij behoorde tot de redactie van La Revue critique des
idées et des livres, het merkwaardige tijdschrift, dat in Augustus 1914 ophield te
verschijnen, en waarvan tot heden reeds veertien medewerkers zijn gesneuveld en
drie worden vermist. Al deze jongelieden hadden een zelfde ideaal: de grootheid van
hun land. Zij waren integrale nationalisten. De literatuur beschouwden zij in verband
met de groote stroomingen der philosophische en politieke gedachten. Zij hadden
zich bevrijd van alle vage ideologieen, en verwezenlijkten de verbinding der zuivere
fransche traditie met een helderziend modernisme. Charles Maurras erkenden zij als
hun geestelijke leider, en op den lijst der literaire meesters die zij zich hadden gekozen
stond Stendhal bovenaan.
Van deze jonge talenten was Pierre Gilbert een der schitterendste en der rijpste.
In tal van stukken over de meest belangrijke literaire, moreele en politieke
vraagstukken die de fransche jeugd van voor den oorlog bezighielden, was zijn woord
niet alleen de uiting zijner persoonlijkheid, maar drukte het ook de meening uit van
bovenvermelde groep van jonge schrijvers In deze autoriteit ligt, afgezien van de
esthetische waarde, het literair-geschiedkundig belang van zijn werk.
De geest van Pierre Gilbert bezit al de gaven der latijnsche cultuur het gezond
verstand, het moreele evenwicht, de klaarheid en dit fijnzinnige humanisme dat alle
deugden van het latijnsche ras in zich vereenigt. Gilbert behoorde tot het geslacht
der enthousiasten van de daad, en zooals een prince de Ligne of een Stendhal, stelde
hij het leven boven alle literatuur. Zijn werk was een daad in den strijd voor de
traditionneele cultuur van Frankrijk. Een zijner strijdmakkers, zijn vriend E. Marsan
die deze uitgave bezorgde, zegt in de voorrede: L'ardeur qui dévorait sa vie ne pouvait
se satisfaire qu'en se propageant.
Het belangrijkste werk van P. Gilbert zijn zijne essays over klassieke literatuur.
In de onsterfelijke geschriften van Racine, Boileau, prince de Ligne, Stendhal vindt
zijne sterke en subtiele intelligentie een vruchtbaar veld. Door de zuiverheid van zijn
smaak, zijn gevoel voor harmonie, de
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breedte van zijn synthetischen blik, is hij verwant aan de groote critici, een
Sainte-Beuve, een Lemaître. Hoe doordringend zijne ontleding is en hoe fijngevoelig
zijn geest, toont het opstel getiteld ‘Les épîtres de Boileau’ dat een voorbeeld is van
lenige en scherpzinnige critiek. Maar zijn meesterstuk is het essay ‘Anecdotes du
prince de Ligne’ het laatste dat hij heeft geschreven. Daarin teekent hij met vaste
lijnen de interessante figuur van dezen beminnelijken schrijver en soldaat; en in dat
beeld herkennen wij het ideaal van den volledigen humanist dat Gilbert hoopte te
bereiken: ‘enthousiaste passionné, réaliste averti, sceptique sentimental...’ De critische
helderziendheid en de zuivere stijl van deze enkele bladzijden bewijzen genoegzaam
welk een onherstelbaar verlies de fransche literatuur heeft geleden toen deze jonge
man op het slagveld viel.
Pierre Gilbert was onafhankelijk, maar niet onpartijdig. Zooals alle enthousiaste
geesten had hij zich een partij gekozen en deze was de partij der orde en der tucht,
der klassieke cultuur en der traditie. Op elk gebied dat hij betrad: critiek, philosophie,
geschiedenis, was hij voor die partij een felle en sterkgewapende strijder. Dit treft
ons dadelijk in sommige opstellen, b.v. in die hevige aanvallen tegen Bernardin de
Saint Pierre en Flaubert. Men kan het daarmee niet eens zijn, maar men zal moeten
toegeven dat zijne argumenten altijd eene ernstige overweging verdienen.
Het tweede deel dezer uitgave bevat de tooneelcritiek van Gilbert. Hier geeft de
sterke personaliteit van den schrijver eene onverwachte belangrijkheid aan de kleine
critieken, waarvan het onderwerp - op enkele uitzonderingen na - op zichzelf weinig
interessant is. Maar niets is voor deze rijke geest onbelangrijk en in de banaalste
onderwerpen ontdekt zijne fijngevoelige schranderheid vruchtbare waarheden. En
dan bemerkt men pas hoe al zijne gedachten en gevoelens in zijn leven en in zijne
kunst de schoone eenheid hebben bereikt, die voor een typisch latijnsche geest als
de zijne eene noodwendigheid is.
Den 2den Augustus 1914 vergaderden de redactieleden van La Revue critique des
idées et des livres een laatste maal om een collectief vaarwel aan hunne vrienden en
lezers op te stellen. De redacteur die het schreef kon niet nalaten het opstel te besluiten
met den kreet: Vive la France! Maar een ander redacteur haalde deze laatste woorden
door, zeggend: Quelle idée, cela va sans dire!
Deze jonge man was Pierre Gilbert. In dat gebaar spreekt de opperste deugd die
heel zijn leven en zijn werk beheerschte: de strenge ingetogenheid van een
hartstochtelijk gemoed.
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Paul Claudel, Le Pain dur. Paris, Nouvelle Revue française, 1918.
Dit nieuwe drama van Claudel is een vervolg op L'Otage. Turelure is met Sygne de
Coûfontaine getrouwd. Een zoon werd haar geboren, dien zij niet zien wou, en een
paar maanden later is zij gestorven. Ook Turelure heeft zijn kind altijd gehaat. Deze
zoon, Louis genaamd, is soldaat geworden. Nadat hij werd gewond, is hij in Afrika
gebleven, waar hij uitgestrekte terreinen bebouwt. Hij heeft te kampen met groote
finantieele moeilijkheden. Zijn vader daarentegen heeft het toppunt zijner ambities
bereikt: hij is rijk en door den koning Louis-Philippe tot pair de France verheven.
Hij is bezig het oude klooster van Coûfontaine te laten verbouwen tot een
papierfabriek. Eene jodin, Sichel, dochter van Ali Habenichts, een woekeraar met
wien hij zaken doet, is zijne maîtresse. Zoo is de toestand in de familie
Turelure-Coûfontaine als het drama begint.
Als het doek opgaat zitten Sichel en Lumir in de oude bibliotheek te praten. Lumir
is eene jonge poolsche die met haar broer den zoon van Turelure heeft verpleegd
toen hij was gewond. Zij is met hem verloofd en heeft hem altijd trouw geholpen in
zijne finantieële moeilijkheden. Zij heeft hem zelfs tienduizend francs geleend. Dit
geld, een deel van het geheime fonds bestemd voor de bevrijding van Polen, wil zij
terug hebben. Maar Louis zit op 't oogenblik erg in 't nauw. Hij kan haar onmogelijk
het geleende teruggeven, evenmin als hij de schuld kan afbetalen die aan 't einde der
maand vervalt. Om haar geld en de tienduizend francs, die Louis noodig heeft, aan
den ouden Turelure te vragen is Lumir uit Afrika hierheen gekomen. Zij vindt in
Sichel, die den dood van Turelure wenscht, een bondgenoot die haar koelbloedig tot
een misdaad aanspoort. De oude Turelure weigert aan Lumir eenig geld te geven,
maar bekent haar zijn senielen hartstocht: hij wil met haar trouwen Den dag na het
huwelijk zal hij de tienduizend francs betalen. Dit onderhoud wordt onderbroken
door Sichel die de komst aankondigt van Louis. Dat bericht vervult Turelure met
angst. Wat wil men van hem? Sichel wakkert zijn angstgevoel zooveel mogelijk aan
en stelt hem ten slotte een probaat middel voor: zijn fortuin op haar naam te plaatsen.
Dan hebben Louis en Lumir geen reden meer om zijn dood te wenschen. Maar als
hij het aanrollend rijtuig hoort, herhaalt hij j'ai peur de la mort.
In het tweede bedrijf zijn wij getuigen van de ontmoeting tusschen Louis en Lumir.
Deze deelt Louis mee dat zijn vader weigert het geld te geven en dat hij met haar wil
trouwen. De haat van Louis vlamt op en wordt nog aangewakkerd door Lumir die
beweert dat hij een lafaard is als hij zich zijn vrouw laat afnemen. Zij reikt hem een
taschje toe met twee pistolen, waarvan er een, naar zij zegt, met een losse patroon,
het-ander met een scherpe is geladen. Waarschijnlijk zal een dreigend gebaar met
de wapens voldoende zijn om den oude van schrik te doen sterven.
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Dan volgt de onvermijdelijke scene tusschen vader en zoon. Al de bittere haat die
in hunne harten brandt slaat in vlammende woorden naarbuiten. Het erfdeel zijner
moeder dat Louis bij zijne meerderjarigheid heeft opgeeischt is hem terug door zijn
vader met de hulp van den woekeraar Ali ontfutseld. En nu wil Turelure hem nog
zijn vrouw ontnemen. Louis eischt de tienduizend francs en bedreigt zijn vader met
de twee pistolen. Turelure smeekt om genade. Maar het geld blijft hij weigeren. Dan
haalt Louis van beide wapens den haan over. Hij trekt, maar liet schot gaat niet af.
Turelure zakt echter in elkaar: de schrik heeft hem gedood. Op dat oogenblik treedt
Lumir binnen die aan de deur stond te luisteren. Louis geeft haar het geld dat hij uit
den zak van zijn vader heeft gehaald. Hij onderzoekt nog eens de pistolen: allebei
zijn met een scherpe patroon geladen.
In het derde bedrijf, wordt de nalatenschap in orde gebracht. Het blijkt dat Turelure
op den dag van zijn dood eene schuldbekentenis van driehonderd duizend francs
heeft geteekend ten voordeele van Sichel's vader. In een laatste onderhoud met Louis
deelt hem haar voornemen mee om naar Polen te vertrekken. Op zijne vraag waarom
zij heeft gelogen en ook het eerste pistool met een scherpe patroon had geladen,
zoodat hij zijn vader haast zeker moest dooden en hijzelf waarschijnlijk als
moordenaar zou gestorven zijn op het schavot, antwoordt zij fallait-il que je te laisse
à cette femme? Zij heeft alles duidelijk ingezien en dat Sichel alles heeft beraamd
om met Louis te trouwen. Zij zal vertrekken: het is haar lot te sterven voor het heil
van haar land. En zij zegt hem vaarwel ‘sans aucun espoir, dans le ciel et sur la terre.’
Als later Sichel de schuldbekentenis in Louis' tegenwoordigheid verscheurt, vraagt
hij haar ten huwelijk. Zij moet echter met denken dat zij overwonnen heeft; hij is
een Turelure en blijft de meester. Maar er is iets wat hen voor altijd aan elkaar bindt:
de vadermoord die zij heeft beraamd en die hij heeft volbracht.
Dat is de inhoud van het nieuwe drama van Claudel dat, door het geweld der
dramatische en schijnbaar melodramatische gebeurtenissen, eenvoudiger lijkt dan
het in werkelijkheid is. Als men de eerste regels der inleidende nota leest: ‘Dans ce
drame, qui a, comme partie de son sujet la Rupture des barriêres et la Rencontre des
races, des Juifs ne pouvaient pas ne pas figurer’ begrijpt men dadelijk dat alle figuren
in meer of mindere mate symbolisch zijn. Wat niet zeggen wil dat zij als symbolen
optreden - zulk een fout zal een groot kunstenaar als Claudel niet begaan - maar dat
hunne daden, logisch voortvloeiend uit het conflict der karakters, eene beteekenis
hebben die dieper is en algemeener dan hun persoonlijk karakter. Daarin blijft Claudel
zichzelven trouw. Men mag zelfs zeggen in Le Pain dur zijn symbolisme op een
grondslag van steviger werkelijkheid is gebouwd dan in vele zijner vroegere werken.
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Het conflict tusschen Turelure en zijn zoon is niet de hoofdzaak van het drama. Louis
is het werktuig van Lumir en deze is in zekere mate het werktuig van Sichel. Het is
Sichel die het grootste belang heeft bij den dood van Turelure en de verdwijning van
Lumir. Maar haar overwinning is slechts schijn; het is de oude Turelure die overwint
in zijn zoon. Een Turelure blijft de meester, en het princiep van het kwaad, door
Turelure belichaamd en dat alle maatschappelijke banden verbreekt, zegeviert ten
slotte over de ergste rasconflicten. Het heerscht over die familie, evenals in de
grieksche tragedie het noodlot de afstammelingen eener familie van geslacht tot
geslacht beheerscht. Maar men mag niet vergeten dat er nog een ander element
aanwezig is: Sygne de Coûfontaine uit l'Otage. Louis is toch ook haar zoon. Daarom
acht ik het waarschijnlijk dat Claudel, in een derde stuk, het drama zal voltooien dat
nog geene definitieve ontknooping kreeg.
De atmosfeer van het noodlot die op al de daden en gesprekken weegt, geeft aan
dit stuk eene dramatische kracht van groote intensiteit. Deze kracht bereikt haar
hoogtepunt in het tweede bedrijf, in het tragische onderhoud tusschen Louis en Lumir
en in de ontzettende scene tusschen vader en zoon. Deze tooneelen behooren tot de
mooiste die Claudel heeft geschreven; de gevoelens en de hartstochten hebben hier
eene eenvoudige, diepe menschelijkheid en de dialoog heeft eene wonderbare
vivaciteit die wij niet dikwijls in Claudel's werk aantreffen. Daartegenover staat dat
het zware, bijbelsche proza van Claudel niet altijd even goed in den mond van elk
zijner personen past. Maar welke prachtige beeldrijke fragmenten bevat dit proza
niet, zooals b.v. de rythmische zinnen waarin Lumir het verhaal doet van den opstand
in Polen, in den nacht dat haar vader haar in zijne armen nam en vluchtte. En ook
die andere woorden van Lumir, in haar laatste onderhoud met Louis, wanneer zij
zegt te zullen vertrekken: je vais vers ma patrie terrestre puis qu'il n'y a point d'autres...
Die enkele bladzijden, van eene geconcentreerde innigheid, zouden voldoende zijn
om te bewijzen dat Claudel een der grootste schrijvers is van dezen tijd.
Le Pain dur is dan ook een mooi werk en voor de ontwikkelingsgeschiedenis van
Claudel als dramaturg zeer belangrijk. Die soort genialiteit die al de werken van
Claudel kenmerkt, eene genialiteit die nog niet haar volmaakt evenwicht schijnt te
hebben bereikt, vinden wij ook in dit drama weer. Door de duisterheden van enkele
passages lijkt de schoonheid van dit werk nog te zeer op het felle licht van een bliksem
in een donkeren nacht; zij is nog niet het kalme, heldere licht dat gestadig schittert
in het klassieke tooneel van Racine en van Corneille
JAN VAN NIJLEN.
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