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Amîyte.
Aan K.J.L. Alberdinck Thym.
D'eeuwige starren boven Babylon,
Dat, uit de ontzagbre' ommuring zijner wallen,
Wier honderd kopéren poorten zijn gesloten
Nebucadnezars donk're toorngevaart
Tot in het diep der hooge hemelen heft.
Verdronken in het klare licht der maan
Ligt daar de stad, benêen de hooge tinnen
Der koningsburchten. Wijd en zijd verspreid
Huìzen en velden met hun graan, zacht groen,
Sluimrend in de armen der kalme rivier
Aan de'oeverkant van het moerassig meer.
Op 't hoog terras der koningsburcht is rust;
Geen nacht'lijk feest, dat er de stilte stoort,
Die 't vluchtig ruischen maakt van rijzig riet
In 't hoorloos treden van nooit moeden tijd.
Langs 't klare water van het vijvervlak,
Dat in zijn diepte d'appelboomen spiegelt
Zilver van bloesem, zilverder dan ooit,
En in de bleeke schemeringen van
Plataan en popels met zachtzwatelend loover,
Citroen uit Medië, dadel en granaat
Drijven de geuren van wat bloem er bloeit.
..................
En langzaam, als de wijzer van een klok
Wentelt zich over 't maanlichtbleek terras
Het geometrisch scherpe schaduwvlak,
Nu, dat de toren tusschen aarde en maan,
Het licht en duister scheidend, is getreden.
En langzaam gaat er over 't stil terras
Langs bedden van welriekend witte rozen,
Vrouwengestalte en staart een wijle omhoog,
Voor dat ze in donker schaduwprisma treedt,
Waar 't zwarte blok, Nebucadnezars toren
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De teederheid der maan mede overmant.
Dan, weder zichtbaar voor het helder vlak
Van vijver schrijdt zij langs het water verder
Tot z'aan den Zuiderrand van het terras,
Waar de afgrond ligt van lichtend vergezicht.
- Euphraat en haar kanalen in de diepte Staat klein en eindig onder d'eindloosheid
Van den bestarnden hemel bij een wilg,
Die overwelft den wal van het terras
En met de toppen van zijn loover streelt.
Zij luistert [hoe er een Hebreeër zingt]:
Zang van den Hebreeër.
‘Zang mijner ziel, die doet de koorden trillen
Van de oude harp, voor 't oude en zelfde lied,
Ook dezen avond zing ik weder niet,
Als 't hart zou willen,
Dat ik in eindlijk vreugdverwachten deed....
Want deze dag als al mijn dagen zonken,
Nog is de bittre beker niet ten eind gedronken
En nog speel ik de harp met handen van mijn leed.
Hoe heilig glansde eens Zion in de zon
Toen Juda, jong, den Libanon bestijgen,
Onder de cederen en hun eeuwig zwijgen
De liederen zijner vreugde zingen kon;
Nu klinkt ons lied, zoo't klinkt, weeklagend droef
Daar nog Jehova niet de maat
Van zijnen toorn aan ons arm volk vervuld heeft,
Dat zooveel schuld heeft, zooveel leed geduld heeft
En dulden gaat.
Want sinds Aäron Jahwe's wil verzaakte
En Mozes 's Heeren toorn heeft afgewend
Was 't, dat zij weder staande beelden maakten
Op heuv'len onder groene loovertent;
Samaria met Assurs zoon hoereerde,
Bétasten liet het lichaam harer jeugd,
Jeruzalem van hare zuster leerde
En vond bij Babylon der zuster vreugd.
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Van kleed'ren en juweelen naakt, en bloot
Ligt thans haar lichaam, dat van wellust brandde
Voor allen zichtbaar op het bed der schande
Als wulpsche, als overspelige echtgenoot.
Want God heeft haar gegeven in de boeien
Der heidenen, vernederd in haar leed,
Zoo wreed, dat zij van bittre schaamte schroeien
Waarvoor de wereld geen verlossing weet!
Zion! Uw koning in zijn kop'ren ketens
Hij zag zijn zonen voor zijn oog geslacht,
Dat werd gedoofd; hij klaagt uit dubbelen nacht,
Blindheid en kerker, knaging des gewetens!
Wanneer zult Jahwe, Gij ons weder leiden,
Waar Uw Jeruzalem zal zijn herbouwd,
Maar nederig in benauwdheid van de tijden,
Totdat zij haar Messias heeft aanschouwd;
Wij niet meer aan de droeve wateren weenen
Van Babylon, maar uit verblijd gemoed
Bezingen hem, die op de rots de kleene
Kinderen Babylons verplettren doet?’
Zoo zingt d'Ebreëer van zijn Vaderland
Onder de schaduwen van Babylon
Een klacht, die in den stillen zomernacht
Stijgt naar het eeuwig zwijgen van de sterren
Waar geen Jehova hem verhooren kan.
Maar als dé droeve melodie versterft,
Die snarenklank en stem vereenigd heeft
Tot samenspel van dat weemoedig lied
Dan daalt uit donker van de koningsburcht
Nebucadnezar tot den lichten tuin,
Waar langzaam, als de wijzer van een klok
Het geometrisch scherpe schaduwvlak
Zich verder in het licht gewenteld heeft;
Maar voor hij tusschen witte rozen door
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In 't schaduwprisma van den toren treedt;
Het dolkzwaard links ter zijde in de sindone
De handen saamgevouwen voor 't gevest,
Heft hij het ruig behaard gelaat omhoog
Naar toren van zijn vertastbaarde trots
En glimlacht van wreede tevredenheid.
Dan weder zichtbaar voor het helder vlak
Van vijver toeft hij bij een bed van bloemen,
Bleeke anemonen lichtend in de maan....
Want, toen de zachte melodie verstierf,
Die de Hebreeër zong van land en volk,
Toen wendde zich de nachtgestalte weg
Van de afgrond, waar zij zocht, wat zij niet vond
Onder de zilvring van den wilgenboom
En de eindeloosheid van de vlakte voor haar
Naar 't Noorden, dat zij met de ziel aanbad
Herdenkend Mediës nooit hervonden bergen.
Zij zingt een klacht om lang verloren vreugd.
Zang van Amîyte.
Alleen, die zelf de ballingschap gekend heeft,
Vergeefs het aangezicht omhoog gewend heeft
Gevoelt het leed,
Dat weeklaagt in de woorden van den balling
Die in het perk van Babylons omwalling
Als in een kerker schreed.
Medië, dat mij aanlokt met de vreugde
Medië, met de vreugde ach, mijner jeugd,
Geef me in één teug te drinken, in een vleug de
Storm van verrukking, die mijn hart nog heugt.
Dan zal 'k niet klagen Nachten en dagen,
Maar dragen, wat ik niet kàn dragen....
Wáár is de grootschheid van uw schitterbergen
De zang van beken teeder onder 't mos....
Die de ongestilde dorst des harten tergen
Met de herinnering aan ruischend bosch....
Nebucadnezar luistert....
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En toen onder de boomen harptoon trilde,
Stem zich verhief opnieuw, klonk korte kreet,
Viel een zwaar lichaam willcos in zijn val.
Zoo eindigde de zang van den Hebreeër;
Hij zong op deze wereld nimmermeer.
En mijmerend, als sprekend voor zichzelf,
Nebucadnezar tredend tot den rand
Van het terras, waar Amîyte stond:
‘Ik heb vanuit het fondament der aarde
Babylons toren tot den top voleind
Uit tegelen en koper heb ik daar de
Spits uit doen stijgen, die in maanlicht schijnt.
De tempel van de zeven hemellichten
Vervallen voor mijn tijd heeft Merodach
In maand des heils en op een gunst'gen dag
Mij tot den hoogsten trans weer op doen richten.
Zóó, wat mijn vader cens voor mij begon,
Maar te volmaken niet de volle macht had,
De groote muren om der wereld prachtstad,
De toren van zijn en mijn Babylon,
Dat heb ik dus bevestigd en volbouwd,
Gemaakt op aarde tot de stad der steden,
Die stand zal houden tot in eeuwigheden
Door volk van nu, door volk van eens aanschouwd.’
Amîyte:
‘“En toch, gevoel ik, zal die stad vervallen
Als kou des doods de hand, die schiep, verstijft,
Dan weet ik dat er van die stad, die wallen,
Niet dan wat roemlooze asch meer overblijft,
Dan voel ik mijn gebergt zonoverblonken
Beurt tot in wolken, blankbesneeuwde kruin,
Maar Babylon, úw Babylon verzonken
In puin!”’
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Door 't maanlicht treedt de macht'ge heerscher heen,
Die 't lot der volken naar zijn wil besliste,
De treden van d'onmetelijke burcht,
Waarin Evilmerodach sluim'rend ligt
En voelt hem zwak en sterf'lijk als een mensch
Die in de ziel een zachte plek bezit;
Herdenkt het woord des konings, die als koning
Nam van den boom des kennis, lust genoot
Als geen en zocht in offerbrand den dood:
‘Eet, drink, bemin, al 't and're is niet veel waard.’
..................
En buiten buigt de schaduw van den toren,
Zich naar den verren horizont verlengend,
Tot waar z'in 't blond van de oosterkim verdrinkt.
Vereenzaamd in de witte rozen staat
Een roerloos beeld, dat naar dien einder keert
De zachte deernis van een droef gelaat.
..................
Toen waakte ik op uit mijnen schoonen droom
En zag over de wereld in den nacht
De maan, en anders niet, die 't had gezien
Toen zij nog jonger was dan nu en 't nooit
Vergat.

15 October 1911.

Toelichtingen.
Napolobassar wist zich aan de heerschappij van den koning van Assyrië te onttrekken
(625) het Nieuw-Babylonische rijk te stichten.
Hij wist het rijk uit zijn diep verval op te heffen en onder zijn zoon Nebucadnezar
werd Babel luisterrijker dan ooit. Van hem zijn afkomstig de groote bouwwerken,
wier ruïnes nog heden ten dage ten Noorden van Hilla op den Oostelijken en
Westelijken oever van de Euphraat te vinden zijn. Onder meer de ruïnes van den
toren van Babel - die met zijn zeven verdiepingen ter hoogte
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van 300 Meter ten Westen van de Euphraat was gelegen - en de ruïnes van het
koninklijk paleis, waarschijnlijk aan den Oostoever gelegen, waarachter men de
hangende tuinen vond, die in de oudheid aan een Assyrische koningin Semeramis
werden toegeschreven, maar die inderdaad van Nebucadnezar afkomstig zijn. Het
waren kunstmatige terrassen van Amîyte, Nebucadnezars echtgenoote, die uit het
bergachtige Medië geboortig was. Om haar in het vlakke Babylon de bergen van het
geboorteland te doen vergeten, had Nebucadnezar die terrassen gemaakt. Dat de
Israëlieten tijdens Nebucadnazar in Babylon balling waren, is bekend. Verder dat
Nebucadnezar - (evenals trouwens Sardanapalus) - in cylinders van klei deed
opteekenen, wat hij voor het nageslacht wenschte bewaard gezien. Zoo o.a. ook het
verhaal: Hoe hij de toren van Babel afbouwde, die Nabopolassar, zijn vader onvoltooid
gelaten had.
Van deze cylinders is er nog niet lang geleden een teruggevonden, die 21 cM.
hoog en 45 cM. in omtrek is.
De Israëlitische koning die door Nebucadnezar werd weggevoerd en waarvan het
lied van den Hebreeër spreekt was Zedekia, zijn zonen werden gedood, zijn gezicht
geblind.
Ondanks Nebucadnezars zelfbewustzijn is zijn rijk vernietigd, tweeentwintig jaren
na zijn dood, toen eerst drie zijner familieleden den troon hadden bezet. (tot 555.),
daarna de edelman Nabunaid aan het bewind kwam, totdat Cyrus zonder slag of stoot
Babel veroverde. (539).
Evilmerodach was de jonge zoon van Nebucadnezar. De woorden, die
Nebucadnezar op het eind van mijn gedicht aanhaalt: ‘Eet, drink, bemin, al 't andere
is niet veel waard’ zijn afkomstig van Sardanapalus, den hartstochtelijken geleerde,
die op den brandstapel den dood zou hebben gevonden. (626).
FRANS BASTIAANSE.
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Afscheid.
‘Les pauvres honteux’ in die rijke wereld der liefde.

I.
Nu weet ik, dat het voorbij is.
Het kost me moeite te erkennen, dat ik dit weet.
Zoo dierbaar was mij de waan, zoo stijgend dierbaar, al naarmate mijn leeftijd
vorderde.
‘Nog... nog is het tijd... nog immer...!’
Dat geloofde ik en dat geloof heb ik gekoesterd; het was het teedere dierbare
geheim van mijn leven en alleen in mijn lach en de geweten schittering mijner oogen,
heb ik het geopenbaard. Weinigen hebben dit begrepen en die het begrepen, hebben
mij uitgelachen. Dat wist ik, maar mijn geloof was krachtiger dan het leed over hun
spot.
Het is zoo pijnlijk niet meer te kùnnen gelooven.
Maar nu weet ik, dat het voorbij is.
Geen man heeft me ooit lief gehad en geen man zal me ooit lief hebben of begeeren.
Misschien is het hooger dit weten niet te openbaren en het voorbij te gaan als iets
onbelangrijks, iets van luttel waarde in het leven; misschien ook hierom, wijl de
erkenning van dit weten meestal alleen lachwekkend werkt op anderen, wier lach en
oogen nog getuigen van hun geloof in zichzelf.
Misschien is het ook niet groot om te klagen over verloren geloof.
Maar ik klaag niet!
Die klaagt, bedelt om medelijden.
En nu ik dan gekomen ben tot dit pijnlijk erkennen van mijn weten, zal dit juist
mijn fierheid wezen, dat ik voortaan nooit meer bedelen zal.
Zooals ik gebedeld heb om liefde.
Ja, ja, dat heb ik gedaan.
Wat een vreemde wellust is er in het uitzeggen dezer dingen, in deze bekentenis.
Als een perverse streeling beroert het dat geheime plekje in mijn ziel, hetwelk ik
kende, zooals ik mijn versmade lichaam ken, dat niemand ooit begeerde te ontblooten.
Donker en omhuld bleef het alles en de zoete waan van mijn leven wist het zoo
veilig en zoo kuisch in die duisternis.
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Maar in die duisternis is het ten slotte gestorven.
En nu het daar gestorven is, mag het eindelijk in het licht komen.
Ik klaag niet; ik bedel niet.
Ik weet, dat ik nu alles heel nauwkeurig met volstrekte openhartigheid durf en wil
zeggen.
Want dit zeggen zal mijn eindelijke wellust zijn.
Van mijn onbelangrijk bestaan zijn vier episoden met groote klaarheid in mijn
herinnering bewaard gebleven. Ze speelden zich af in vier verschillende tijdperken
van mijn leven en in elk dier episoden kwam mijn hunkering naar liefde tot uiting
op de wijze, die eigen was aan den leeftijd, dien ik daarin had.
Deze vier herinneringen; hier volgen ze:

II.
Onder de vele portretten, die ik van mezelf bezit, is er een mij boven alles dierbaar.
Ik was twaalf jaar, toen het gemaakt werd en ik sta er op als een brutaal, levenslustig
ding met vroolijk schitterende oogen en om mijn mond even een lachje, moeilijk
bedwongen, om de gekke grimassen van den fotograaf.
Het was een tijd, vol zon, vol vreugde.
We woonden op een dorp in een groot huis, half villa, half boerenwoning, dat wat
verwijderd lag van den weg.
Het was alles zoo ruim, zoo wijd, zoo zonnig.
Rechts en links van ons huis stonden kleine boerderijen en in een daarvan woonde
Jaap.
Ik weet, dat die naam voor anderen een half-boersch, half-gemeenzaam geluid
heeft, dat in ieder geval maar moeilijk stemt met poëtische klanken, maar voor mij
is er in dien naam zoo iets teers, zoo iets dichterlijks en zoo iets weemoedigs tevens,
dat ik hem niet uit kan spreken dan met eerbiedige fluistering. Jaap was mijn
speelmakker.
In den haag, die onze erven scheidde, was een opening en daardoor kropen we
naar elkaar toe, soms hij naar mij, maar meestal ik naar hem.
Ik had ook wel een paar vriendinnen, meisjes uit mijn klas, met wie ik plichtmatig
's Zondags ging wandelen, waar ik partijtjes mee had op jaardagen en in wier
poëzie-albums ik versjes schreef en plaatjes
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plakte, maar de herinnering aan dien omgang is toch grootendeels vervaagd.
Ik weet alleen nog alles van de Woensdag- en Zaterdagmiddagen, de middagen
met Jaap.
Ik zie hem in mijn gedachten als een stevige boerenjongen van een jaar of twaalf;
hij was verschrikkelijk sterk, hij had bruine oogen en donkerblond haar, zijn lippen
waren zoo rood of ze geverfd waren en met zijn mooie witte tanden beet hij
pijpensteelen in tweeën.
Zoodra ik op die middagen had koffie gedronken, liep ik naar het gat in den haag
en daar stond hij dan meestal al op me te wachten.
Soms kwam hij niet en dan was mijn middag bedorven; rusteloos zocht ik dan
naar speelgoed, naar mijn poppen, maar ieder kwartier sloop ik ongemerkt weer den
tuin in naar de plaats, waar hij anders stond te wachten: ik kroop door het gat, zocht
het erf van Jaap's ouders af met mijn oogen, luisterde of ik zijn stem niet hoorde,
ging hard zingen om zijn aandacht te trekken en zoo het al vruchteloos bleek, dan
druilde ik weer terug.
Om een kwartier later het nogeens te herhalen en nog eens en nog eens, met een
steigende neiging om in tranen uit te barsten van diepe ellende.
Tot het etenstijd werd en het inzicht, dat het voor dien middag onherroepelijk
mislukt was, me vanzelf kalmeerde.
Doch die middagen van teleurstelling waren niet velen.
Jaap was wel meestal trouw op zijn post en dan dadelijk waren we bij elkaar.
Bijna altijd bracht ik wat voor hem mee, een stukje chocola of een bonbon en hij
nam het aan en at het op, zonder me ooit ervoor te bedanken, maar als ik eens niets
had, dan sarde hij me en zei vieze en gemeene woorden en vloeken, zoolang, tot ik
terugliep naar huis en wat voor hem stal uit een kast of trommeltje.
Dan was het dadelijk weer goed en we trokken er samen op uit.
Hij had een kattepul en ik zocht altijd steentjes voor hem op de grinthoopen langs
den weg, die goed waren om mee te schieten.
Hij schoot op vogeltjes en dikwijls trof hij er een, dat dan piepend en fladderend
neerviel.
Ik vond het ellendig en wreed, maar ik wees ze toch aan in de boomen, als hij ze
niet zag en ik hoopte altijd, dat hij den vogel, dien ik hem gewezen had, ook zou
treffen.
In het voorjaar vingen we kikvorschen, die hij afschuwelijk mishandelde: hij stak
een pijpesteel in hun lijf en blies ze dan op, zoodat
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ze afzichtelijk zwollen en de oogen uitpuilden; andere vilde hij levend met een mes,
dat ik hem gaf.
's Nachts droomde ik vaak van al die afgrijselijkheden, maar in Jaap's bijzijn, dan
lachte ik met hem om de stuipgrimassen van de gefolterde dieren.
Voor mijn vriendinnen hield ik mijn omgang met Jaap geheim, maar ze wisten
het toch en plaagden mij met hem.
Dan vloog het bloed naar mijn hoofd.
Ik hield van Jaap, ik had hem grenzeloos lief en mijn liefdegedachten voor hem
vulden schier mijn gansche geestesleven.
Op een middag haalden we nesten uit. Hij wist, dat een merel zat te broeden tusschen
het hout van een groote mijt. Hij deed zijn klompen uit, klom met zijn kousenvoeten
naar boven, tastte.
De moedervogel vluchtte, angstig piepend.
‘Pak an, maar breek ze niet,’ sprak hij even later, terwijl hij me behoedzaam de
blauwe eitjes in de hand legde. Ze waren nog warm.
Dan tastte hij met een voet naar een steun omlaag, teneinde er af te komen, maar
hij gleed uit, ik schrok, wilde hem grijpen en in mijn greep braken de eitjes en vielen
op den grond.
Op hetzelfde oogenblik bijna stond Jaap voor me, was in zijn klompen gestapt.
Hij schreeuwde het uit van woede, toen hij de kapotte schalen zag en met een vuil
scheldwoord gaf hij me een schop tegen mijn been, dat ik van pijn neerviel.
Dan liep hij weg.
Ik zag hem dien dag niet weer.
Thuis verzweeg ik mijn pijn, maar mijn kous kleefde in het bloed.
Ik bette de wonde, scheurde een stuk van mijn zakdoek en bond dat om mijn been.
Dat was 's Woensdags geweest: Zaterdagmiddag vonden we elkaar op de gewone
plaats en beiden deden we, of er niets gebeurd was. Ik gaf hem chocola.
Toen we eenige oogenblikken later langs den ladder op den hooizolder waren
geklommen en hij tegenover me zat, stroopte ik mijn kous af en liet hem mijn been
zien.
‘Wat is dat?’ vroeg hij.
‘Dat heb jij gedaan,’ zei ik zacht.
Toen zag hij me aan met een half verlegen, half lachenden glans in zijn oogen;
zijn witte boventanden beten in de roode onderlip.
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Ik voelde de begeerte in me opkomen mijn armen om zijn hals te slaan en hem te
zoenen en ik zei bevend:
‘Je mocht het wel afkussen.’
Hij fronste zijn wenkbrauwen en eensklaps zag ik, dat hij kleurde.
Mijn hart klopte in mijn keel.
‘Nou... doe je 't niet?’ vroeg ik.
Hij gaf geen antwoord, liep zonder me aan te zien naar het trapgat en klom naar
beneden en eerst toen zijn hoofd onder het luik verdwenen was, riep hij: ‘Kom... là
me gaan kijken... ze zijn aan 't dorschen!’
Ik schoof mijn kous weer omhoog en volgde hem.
Dien nacht heb ik lang wakker gelegen en aldoor gedacht aan Jaap's gezicht, toen
hij zoo bloosde.
Lang, lang dacht ik en mijn vingers beroerden onderwijl behoedzaam het pijnlijke
plekje op mijn been.
Eindelijk sloeg ik de dekens terug, boog me voorover, heel diep en drukte een kus
op de wonde.
Na dien nacht was ik aldoor vervuld met deze eene begeerte: om Jaap een kus te
mogen geven en als ik stil zat te droomen, dan zag mijn geestesoog zijn roode lippen.
De lippen, die ik kussen wilde.
Op de Woensdag- en Zaterdagmorgens onder schooltijd beraamde ik de plannen
om mijn wensch 's middags in vervulling te krijgen.
Ik fantaseerde gansche gesprekken, die schijnbaar ongedwongen, maar innerlijk
listig, moesten voeren naar de vervulling mijner begeerte.
Ik zou dit zeggen, Jaap zou dat antwoorden, dan ik weer zus en hij zoo.
Soms schreef ik heele dialogen in mijn schrift en leerde ze van buiten.
Doch als het oogenblik gekomen was en ik tegenover hem stond, dan begon het
gansch anders en al mijn pogingen, om langs een omweg nog het aanvangsgesprek
te beginnen, faalden.
Ik geloofde in Jaap's liefde voor mij en in alles wat hij deed, zag ik de bewijzen
voor de gegrondheid van dat geloof.
En zoo een uiting van hem het tegenovergestelde kon doen vermoeden, dan
beredeneerde ik in mezelf, dat dit slechts een schijnbare tegenstrijdigheid was, die
voortsproot uit ons standsverschil.
Jaap was een boerenjongen, wat grover en ruwer dan een jongen van mijn stand
en daardoor uitte hij zich ook vaak wat onbeholpen en gaf hij gauw en onbesuisd toe
aan een opwellende driftbui.
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Maar dat was juist zoo eerlijk in hem; hij huichelde nooit en als hij niet van me hield,
waarom wilde hij dan altijd met mij spelen, in stede van met zijn makkers?
Op een Junimiddag waren we het veld ingegaan, over sloten en weiden recht naar
een kersenboomgaard toe. De pluk was afgeloopen, maar we hoopten op vergeten
vruchten, verscholen achter het blad.
Jaap was stil en er was iets ongewoon rustigs in zijn manier van doen: zijn
antwoorden op hetgeen ik zei, waren niet zooals anders, bruusk en onverschillig,
maar vaag en afgetrokken.
Het was of hij over iets peinsde en ik vond hem zoo vreemd en zoo zacht, dat ik
vlak naast hem ging loopen, zoo dicht, dat onze armen elkaar telkens raakten.
Daar was iets innigs in, dat mijn hart sneller deed kloppen en ik was bang om iets
te zeggen, dat zijn gewone levendigheid weer zou doen uitbarsten.
Steeds langzamer liep hij en voorzichtig drukte ik mijn arm steeds vaster tegen
den zijnen.
We klommen over het hek en toen waren we in de kersenboomgaard.
Jaap keek niet naar boven, om de vruchten te zoeken: langzaam liep hij naar de
verlaten hut van den kersenwachter; daar stond een bank en met een zucht ging hij
daar op zitten.
‘Ga je geen kersen zoeken?’ vroeg ik verwonderd.
Hij schudde het hoofd.
‘Eerst rusten,’ antwoordde hij, na een oogenblik.
In zijn bruine oogen was niet de gewone brutale glans; er was iets dofs in, dat ze
ongewoon verzachtten en er was iets vreemd smeekends, iets angstigs in, dat mij
ontroerde.
Ik ging naast hem zitten, tegen hem aangedrukt.
We spraken niet.
Zijn gezicht was vlak bij het mijne, ik keek naar zijn roode lippen.
‘Jaap,’ vroeg ik na een oogenblik ‘waarom ben je zoo stil?’
Mijn stem beefde.
‘Weet ik niet...’ antwoordde hij zacht.
Toen, terwijl mijn stem bijna stokte, fluisterde ik heesch:
‘Zal ik je nu eens een zoen geven?’
Hij scheen niet verbaasd of verrast, maar schudde het hoofd.
‘Waarom niet?’ vroeg ik.
‘Waarom wou je dat?’
‘Zoo maar...’
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‘Doe je dat graag?’
‘Ja.’
In zijn oogen kwam eensklaps weer meer glans.
‘Zaterdag...’ sprak hij dan met een lachje, terwijl hij van me wegschoof.
‘Waarom nu niet?’ smeekte ik fluisterend.
‘Nee... Zaterdag’ herhaalde hij ‘als ik drie stukken chocola krijg met zilverpapier.’
‘Kus je mij dan ook?’ vroeg ik, terwijl ik mijn bloed heet voelde opstijgen tot
onder mijn haar.
‘Krijg ik ze dan?’
Hij zag me aan.
‘Ja...’
‘Dat doe ik...’
Tegelijkertijd stond hij op.
‘Ik ga naar huis...’ sprak hij, terwijl hij met zijn hand over zijn oogen streek en
naar buiten trad.
Ik volgde hem, ging weer naast hem loopen als op den heenweg.
Hij was nog stiller.
Toen, eensklaps, stak ik mijn arm door den zijnen.
Ik beefde, maar hij liet me stil begaan, keek aldoor op den grond; ik vroeg hem
wat, terwijl ik zijn arm telkens drukte, maar hij antwoordde niet en plotseling begon
hij te schreien.
‘Waarom huil je?’ vroeg ik verschrikt.
Maar hij gaf geen antwoord: uit zijn lieve oogen kwamen telkens nieuwe tranen
en zijn roode lippen vertrokken krampachtig: telkens ging er een felle rilling door
hem heen.
Toch bleef ik gearmd met hem loopen tot vlak bij huis.
Geen woord had hij meer gesproken en toen ik zijn arm losliet en staan bleef, ging
hij verder, zonder iets te zeggen, zonder groet, zonder nog om te zien, naar zijn huis
toe.
Zoodra ik alleen was, voelde ik heviger dan ooit te voren de begeerte om hem te
kussen.
Jaap was nu zoo zacht geweest, zoo lief en ik geloofde, dat zijn vreemd gedrag de
aandoening was, die hem overweldigde na mijn hartstochtelijk smeeken om hem te
mogen kussen.
Dien zelfden middag nog kocht ik de drie stukken chocola in zilverpapier en ik
verstopte ze in mijn kastje, waar ze nog bijna drie dagen moesten blijven.
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De twee volgende dagen verdroomde ik in stille zoete gedachten; 's nachts schreide
ik soms zachtjes, als ik dacht om zijn tranen en die weeke stemming bleef in me.
Dien Zaterdagmiddag, dadelijk na de koffie, vloog ik de trap op, om de stukken
chocola van mijn kamertje te halen, dan sloop ik, behoedzamer dan ooit, het huis
uit, den tuin in naar de opening in den haag.
Jaap was er nog niet.
Ik wachtte.
Zingen durfde ik ditmaal niet: want de mogelijkheid bestond, dat ze mij thuis
zochten en dan zouden hooren en naar binnen roepen; juist nu!
Ik keek door de opening op het erf van Jaap's ouders.
Wat kippen scharrelden over de schulpen paadjes voor het huis; een oranje kat lag
knipperend in een vensterkozijn.
Jaap kwam nog niet.
Ik wachtte; mijn hart bonsde.
Nu zou het dan gebeuren. Ik had bij mezelf overlegd, dat we weer zouden gaan
naar de hut in den kersenboomgaard, waar niemand ons zien kon. We zouden weer
naast elkaar gaan zitten op dien bank en dan... dan zou ik mijn armen om zijn hals
slaan en hem kussen op zijn roode lippen.
En dan zou hij mij ook kussen en dan zou ik hem vragen, of hij van me hield.
De stukken chocola zaten veilig verstopt tusschen mijn blouse.
Het duurde lang; ik werd steeds onrustiger, kroop eindelijk door het gat en keek.
Het was zoo wonderlijk stil om het huis.
Plotseling hoorde ik een deur gaan; snel kroop ik terug door de hegopening en
loerde.
Toen zag ik de pastoor het huis verlaten. Die had Jaap dus zeker opgehouden.
Ik zag de zwarte gestalte gaan langs het rechte paadje tusschen de geschoren
palmrandjes van den bloemhof en zoo naar het witte hek aan den weg.
Nu zou Jaap ook spoedig komen.
Ik wachtte en begon nu toch te zingen, zoo luid als ik kon, opdat hij het hooren
zou.
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Dien avond vertelde onze meid, dat Jaap gestorven was.
Het begrip sterven is vreeselijker, al naarmate men jonger is; toen, op twaalfjarigen
leeftijd waren doodgaan en sterven gruwelijke klanken in mijn oor. Ik kon het niet
gelooven; het was zoo wreed, zoo afschuwelijk en zoo wonderlijk tevens, dat het
begrip niet ten volle tot mij doordrong.
Maar ik huiverde, toen ik de stukken chocola opnieuw verstopte.
Dien nacht sliep ik nochtans rustig en toen ik 's morgens wakker werd, duurde het
nog geruimen tijd, eer mijn gedachten door dat vreeselijke weer in beslag werden
genomen.
Onder het ontbijt kwam de weet.
De postbode deed het, vreemd deftig gekleed met een hoogen hoed op, waar een
lange band van krip afwoei. Ik hoorde zijn stem iets opdreunen in de gang.
‘Dat is de weet van 't jongetje van hiernaast,’ zei Mama.
Maar we wisten allen wel wat het was en mijn ouders keken ernstig en meewarig
en wisselden wat zachte woorden van medelijden.
Toen de meid binnenkwam en de vreemd-stijve woorden van den bode wat
hakkelend herhaalde, begon ik te huilen en als het niet bedaarde, trok Mama me op
haar schoot, trachtte me af te leiden en beloofde me prettige dingen.
Op school zagen ze, dat ik gehuild had en de meisjes fluisterden er samen over,
maar ze lachten niet en waren heel lief tegen me en toen de school om twaalf uur
uitging, liep er aan iederen arm van me een vriendin en zoo brachten ze me tot huis.
Als ik om vier uur weer uit school kwam, liep ik alleen.
Met afgewend hoofd wilde ik voorbij Jaap's huis gaan, doch toen ik bij het hek
was, riep iemand me bij mijn naam en trad op me toe.
Het was Jaap's moeder.
Ze greep mijn hand en vroeg of ik Jaap nog niet eens zien wou en in haar stem
was zoo iets bedroefd-smeekends en haar oogen stonden zoo wanhopig-treurig en
waren zoo rood-geschreid, dat ik geen nee durfde zeggen en mij willoos aan haar
hand liet voeren.
Door het schulpenpaadje met de geschoren palmrandjes naar het huis.
Voor alle ramen waren de luiken dicht en er woei me iets kils tegemoet, toen ze
me zacht voor zich uit duwde, de deur in, naar het lugubere halfdonker daarbinnen.
Vaag zag ik gestalten van menschen bij weifelend lamplicht in een kamer bijeen
en ik hoorde de murmeling van een zacht biddende stem.
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Bij een ledikant stonden groote kaarsen te branden; op het laken lag een crucifix.
Toen zag ik op het kussen een geelwit hoofdje als van een heel klein kind met gesloten
oogen en donkerbruin haar.
Jaap's moeder naast me, hield steeds mijn hand vast en begon zacht te snikken. Ik
voelde, dat ik begon te beven en ik had maar één verlangen: weg te zijn van dit bed,
van deze vrouw, van al dit vreeselijke.
Dan ineens bukte zich de vrouw en kuste dat geelwitte kindergezicht, terwijl ze
snikkend lieve naampjes fluisterde.
Daarna richtte ze zich weer op, kwam met haar gezicht vlak bij het mijne en
fluisterde: ‘Kus hem ook goeien dag... hij slaapt voor eeuwig...’
Ik had willen gillen van angst, maar ik kon geen geluid geven.
‘Kus hem...’ herhaalde ze.
Toen bukte ik me over dat hoofdkussen, kneep mijn oogen stijf dicht en beroerde
even iets met mijn lippen.
Het was ijskoud, een koude, die me met een schok deed rillen.
Ik besef zeer wel, dat het wreed en eindeloos tragisch was, dat ik hem ten slotte dan
zóó mocht kussen.
En toch is de herinnering aan die kus me bovenalles dierbaar!
Of Jaap van me hield?
Soms zie ik hem alleen als een hebzuchtig wreed jongetje, dat me enkel zocht, om
hetgeen ik voor hem meebracht van snoep en andere begeerlijke dingen.
Maar ik weet toch niet zeker, met die pijnlijke onafwijsbare zekerheid, dat ik niet
meer voor hem was, dan zijn andere kameraadjes.
Er blijft toch altijd een mogelijkheid over, dat hij van me hield, op zijn wijze. En
zoo hij niet gestorven ware, of zoo hij slechts eenige dagen later ziek ware geworden
en hij dien middag nog had kunnen komen om de chocola te ruilen voor een kus,
wie weet of mijn kussen dan in zijn jonge hartje niet het besef zouden hebben wakker
geroepen, dat hij me inderdaad liefhad.
Dat zal niemand ooit weten.
Ik ook niet.
Maar niemand kan mij dan toch ook het geloof ontnemen, dat het wellicht zoo
gegaan zou zijn.
En dat is een zoete gedachte, die me stil en ontroerd doet glimlachen als ik
terugdenk aan dien eersten en eenigen kus, dien ik hem gegeven heb.
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II.
Als volwassen meisje, vond ik mezelf mooi; ik kon vaak langen tijd voor den spiegel
staan om mezelf te bewonderen. 's Avonds ontkleedde ik me soms geheel en al en
bekeek mijn jonge lichaam met welgevallen; ik plaatste de kaars rechts, links, op
den grond, boven mijn hoofd en bij die onderscheidene belichting nam ik allerlei
standen aan, bootste vrouwenfiguren na uit een leerboek over Romeinsche
antiquiteiten - tot de kou mijn onbeschutte lichaam deed huiveren en met die huivering
vlood gemeenlijk ook de bewondering voor mijn vormen.
Ik geloofde, dat vooral klassieke lijnen de zinnen van een man streelden en ik
verbeeldde me, dat mijn lichaam die lijnen vertoonde.
Zoo mooi vond ik mezelf, dat ik altijd, als er op jongelui's partijtjes over schoonheid
gesproken werd, inwendig lachte en dacht: ‘Als jullie eens wist, hoe mooi ik ben!’
Ik was ook zóó overtuigd van mijn superioriteit, dat ik het flirten mijner
vriendinnen, zelfs met jongelui, die ik heel aardig vond, aan placht te zien met een
lachje van verstolen medelijden en zoo niemand neiging toonde om te flirten met
mij, dan schreef ik dat toe, aan het respect voor mijn klassieke schoonheid, die hen
weerhield.
Tot ik me eenzaam en verongelijkt ging voelen, ondanks dit hooge besef.
Ook geloofde ik in dien tijd nog, dat de meest gewaardeerde eigenschap in een
vrouw hare volstrekte kuischheid is, en ik streefde vooral naar het verwerven van
die onnatuurlijke deugd.
En hoezeer mijn gedachten en zinnen en verlangens mij innerlijk vaak in andere
richting dreven, uiterlijk dwong ik me, soms met groote zelfbeheersching, om
volkomen kuisch te schijnen.
Werd er iets dubbelzinnigs gezegd, waar mijn vriendinnen om bloosden of verstolen
om giechelden, dan trok ik mijn gezicht in een plooi van afkeurende hoogheid en ik
had de tact het onderwerp dadelijk in andere richting af te leiden met een toch niet
geheel onmerkbare opzettelijkheid. Maar ik wilde ook wel, dat die opzettelijkheid
gevoeld werd; ik herinner me, dat ik dit zoo echt ‘ladylike’ van mezelf vond en
geloofde, dat de mannen juist daarom den grootsten eerbied voor me zouden krijgen.
Ik wist toen nog niet, dat juist het blozen en giechelen van mijn vriendinnen voor
hen zoo'n groote aantrekkelijkheid had.
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Toen ik dit laatste besefte, was ik helaas al op een leeftijd gekomen, waarop dergelijke
gedragingen inderdaad afstootelijk zijn.
Na Papa's dood bleef ik alleen met Mama wonen en Mama sprak er weldra zonder
terughoudendheid over, dat ze me zooveel mogelijk in aanraking zou brengen met
jongelui, in de hoop, dat een verloving en een huwelijk er het gevolg van zouden
zijn.
Ik wilde niets liever.
Aan mijn opvoeding was alles gedaan, wat er maar van geeischt kon worden. Ik
was na de burgerschoolperiode, een jaar in Bonn geweest, een jaar in Genève en een
half jaar in Londen: ik durfde talen spreken, speelde goed piano, zong wat, nam
schilderles, ging goed gekleed en suggereerde mezelf genoeg enthousiasme voor alle
nieuwmodische kunstuitingen om op partijtjes of op dinertjes over die dingen mee
tespreken met een overtuiging, die de vereischte algemeene ontwikkeling verried.
Na den schoolschen dwang was er aanvankelijk de blijdschap in me om de
‘vacantie’, die nu voorgoed was aangebroken.
En dan al die kleine vreugden van het jonge rijke leven, de mooie toiletjes, de
theaters, concerten, dinertjes en aanvankelijk ook de bals!
Dat was alles zoo vroolijk, één lange rij van feesten!
Tot de sleur de argeloos lachende blijheid van dit leven deed vergrijnzen tot een
moedelooze verveling en een onbestemd gevoel van lustelooze onvoldaanheid. Want
de hunkering naar een man, of om het dan welvoegelijker uit te drukken, het verlangen
naar een verloving, dat werd al spoedig de eenige drijfveer, het eenige, beslist
vooropgezette doel, terwille waarvan ik deelnam aan al die zoogenaamde pretjes van
uitgaande jongelui.
Hoe dikwijls heb ik 's avonds, als ik eindelijk alleen was in mijn kamer na zoo'n
danspartij, mijn wit satijnen schoentjes uitgetrapt en er mijn waaier en handschoenen
bovenop gesmeten, half schreiend van teleurstelling en ergernis.
Hoeveel voorbeelden zag ik niet van jongelui, die zich verloofden met meisjes,
die in elk opzicht mijn mindere waren, geestelijk en lichamelijk.
Ik mag dat nu wel zeggen; wie zal mij, oude vrouw nog, verdenken van afgunst
of bitterheid, nu ik zoo objectief tegenover het verleden sta.
Maar ik ben er ook getuige van geweest, dat de meeste dier huwelijken ongelukkig
werden uit oorzaken, die, zoo ik de vrouw ware geworden, nimmer zouden ontstaan
zijn.
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Ik heb geen leedvermaak om die mislukte levens, maar soms schijnt het mij toch toe,
of die mislukkingen een wraak zijn van het noodlot voor het schrijnend onrecht, mij
aangedaan.
En wraak stemt tevredener dan berusting.
Het ging op het kleine badplaatsje, waar ik alle zomers met Mama vertoefde, heel
weinig officieel toe: toilet werd er nooit gemaakt en alleen op de danspartijen droegen
we handschoenen.
Zoowat alle badgasten uit de twee of drie hotels en de enkele primitieve pensions
kenden elkaar en vormden zoo'n avond op het kurhausje één groote familie, een
verzameling van Ma's en Pa's, die geamuseerd keken naar het dansen der groote en
kleine kinderen.
Het was een hooge kleine zaal, die met petroleumhanglampen verlicht werd. Als
het onstuimig was, dan sloegen vaak de buitendeuren kletterend open, de zeewind
drong naar binnen en joeg de vlammen in roetende dwalming uit de glazen.
Er was een tooneeltje tegenover het buffet en op dat tooneeltje maakten drie mannen
dansmuziek, een piano, een viool en een contrabas, welke laatste zoo heerlijk dreunend
de maat scandeerde.
Ze zaten in een soort tuintje van palmen en phoenixen, die armetierig verkwijnden
door de zeelucht en de dwalm en tusschen het groen stonden gipsen borstbeelden
van de koninklijke familie, waar we soms allerlei oneerbiedige grappen mee
uithaalden.
In de pauze kregen de muzikanten een glas bier en meestal ook sigaren, die ze nog
niet opgerookt hadden, als het bal opnieuw begon, zoodat ze dan speelden met de
eindjes in hun mond.
Dien avond was het buiten al guur: 't was September.
In de glazen veranda zat niemand; 't was springvloed, 't woei er een halve storm
bij, zoodat het zeeschuim in groote vlokken tegen de ramen vloog en daar langzaam
afzakte als natte sneeuw.
In de zaal was het licht en warm.
Het buitensluiten van het barre weer had iets winters, dat de gezelligheid daarbinnen
verhoogde.
De badgasten zaten aan tafeltjes in de zaal, maar lieten een wijden ovaal voor de
dansers vrij.
We waren met onze gewone club, meisjes en jongelui, die elkaar dagelijks zagen,
op het strand, in de duinen en overal, waar plezier te maken viel.
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Doch bovendien waren er vreemden, eenige nieuwe gasten en dan een gezelschap,
dat met een janplezier van een der naburige dorpen gekomen was en nu bleef
meedansen.
Ik kende een der meisjes, die daar bij behoorden, Kitty Verhoeven, de dochter van
den notaris uit Westkerke en later bleek me, dat de notaris en zijn vrouw de rijpartij
gaven, ter viering van een of ander huiselijk feest.
Ze zagen er allemaal nogal plattelands uit en ik was dan ook niet weinig verbaasd,
toen ik even later Kitty en nog een meisje in druk gesprek zag met een zeeofficier.
Die zeeofficier was Constant Verschuil.
Hij logeerde met zijn moeder in ons hotel, was eerst na de table-d'hôte aangekomen,
doch Mama en Mevrouw Verschuil bleken oude schoolvriendinnen te zijn, hadden
elkaar dadelijk herkend en nog even een paar woorden gewisseld.
‘Hoort die zeeofficier ook bij dat zoodje?’ vroeg Frits Durieux, mijn danseur,
zachtjes, toen we langs de Verhoeven's waren gewalst.
Ik haalde mijn schouders op.
‘In ieder geval voelt hij er zich toe aangetrokken’ sprak ik. ‘Maar zoo'n erg zoodje
is het niet hoor: die ouwe meneer is notaris.
‘Zoo’ sprak hij schamper ‘maar dat donkere meisje, dat ze bij zich hebben is een
kennis van den buffethouder hier!’
‘Och kom!’ sprak ik ongeloovig.
Hij lachte.
‘Ja... ik hoorde hem daarnet, toen hij wijn bracht, heel familiaar zeggen: zoo Aatje,
kind, alles wel thuis?’
‘Nou, maar wat zou dat dan nog?’ vroeg ik, een beetje terechtwijzend.
‘O niks’, antwoordde hij met een spotlachje. ‘Aatje heeft een lief snoetje en dat
is het eenige, wat er momenteel van haar geeischt wordt.’
‘Schaam je!’
‘Komm schatz... wir tansen!’ neuriede hij, zijn hand om mijn middel leggend.
Verschuil danste met Kitty en daarna met de relatie van den buffethouder.
Ons clubje ergerde zich meer, dan dat het zich amuseerde; die zeeofficier maakte
ons allemaal in de war.
Behalve ik, wist niemand, wie hij was.
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't Was een slanke innemende verschijning, zijn uniform gaf hem iets romantisch en
onze dagelijksche cavaliers, die hun eigen belangrijkheid voelden krimpen, hoonden
hem, zooals wij meisjes, vinnig smaalden op Kitty, Aatje en de andere aanhangsels
der Verhoevens.
Na een volgende dans riep Mama me en toen zag ik het verbijsterende schouwspel,
dat mevrouw Verschuil bij haar was komen zitten met de notarisfamilie en de andere
plattelandders uit de janplezier.
Ik werd aan allen voorgesteld, veinsde de Verhoevens niet te herkennen.
Even later kwam Kitty met een langen burgerlijken cavalier aan haar arm en Aatje
met Verschuil ook op onze tafel toegestapt.
Kitty herkende me vriendelijk en ik kon nu de oude relatie niet meer loochenen
na de opgehaalde herinnering van haar vader, dat we elkaar immers daar en daar al
eerder ontmoet hadden.
Ik hoorde nu ook de van van Aatje, juffrouw Jansen en dan: meneer Verschuil.
Hij boog en ik zag zijn schrander open gezicht nu van vlakbij; we wisselden enkele
woorden en toen vroeg hij me dadelijk voor den volgenden dans.
Nog even bleven we allemaal op een clubje bijeen staan, in een verwarde, half
verlegen, half schertsende conversatie van drie, vier stemmen tegelijk, dan loste het
troepje zich op in paren en ik voelde me prettig en belangrijk gaan naast Verschuil
met mijn hand op het wat stugge laken van zijn uniformmouw.
Toen we rondwandelend het tafeltje weer passeerden, zat mama druk te praten
met mevrouw Verschuil; de twee moeders keken naar ons, knikten en glimlachten.
Gedurende dien eersten dans praatten we over weinig belangrijke dingen; ik vroeg
hem naar Indië, hij informeerde naar de genoegens van de badplaats; hij was over
Genua - Parijs teruggekomen; ik kende Parijs.
We dansten prettig en toen de muziek ophield, vroeg hij opnieuw mijn balboekje
en vulde zijn naam in achter de wals, die volgde op den dans, die nu kwam.
Toetredend op mijn eigen clubje, dat saamschoolde in een hoek bij het tooneel,
voelde ik een ontstemming me tegemoet waaien.
‘'n Verovering gemaakt?’ vroeg Tilly hatelijk, terwijl de anderen wat dreigend
zwegen.
Ik veinsde het niet te begrijpen, haalde mijn schouders op.
‘Wat is dat voor een vent?’ vroeg John.
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‘Een machinist van de Pakketvaart’ zei Greta op verachtelijken toon.
‘Pardon, een luitenant ter zee tweede klasse,’ verbeterde ik droogjes
‘O... hm... 't jonge nog toe!... neem me niet kwalijk!... een luitenant ter zee tweede
klasse!’ riep Greta.
De anderen lachten.
‘Wat zijn jullie idioot!’ sprak ik driftig, ‘die man misdoet toch niets... Mama en
zijn moeder zijn oude vriendinnen en dan is het toch niets meer dan een staaltje van
zijn plicht, dat hij mij om een dans vraagt!’
‘Maar waarom laat die vlegel zich dan ook niet aan ons voorstellen?’ vroeg Tilly.
Ik haalde mijn schouders op.
‘Dat trekt hem zeker niet aan,’ zei ik bits.
‘Och, die man voelt zich veel meer thuis bij die janplezierders!’ lachte Greta met
een valsch toontje en dan Frits bij zijn arm grijpend: ‘Kom, wij hebben dezen samen!’
Ze lieten me alleen staan, maar ik genoot innerlijk van hun afgunst, drentelde naar
Mama's tafeltje, om wat te gaan praten met haar en mevrouw Verschuil. Doch het
berouwde me.
Ik trof er ook den langen, bleeken man, waar Kitty mee gedanst had en die me nu
dadelijk om dezen polka vroeg.
't Was een hopelooze cavalier: hij rook naar groene zeep, ademde, terwijl we
dansten, telkens in mijn gezicht en in mijn hals en ik voelde de klammigheid van
zijn bloote roode handen door mijn glacé's heen.
't Ergste van al waren de blikken en zachte uitroepen van mijn club: de venijnige
oogjes, waarmee Tilly naar ons keek, de hooghartige, spottende verbazing van Greta
en hun onderlinge onbeschrijfelijke pret over het geval.
‘Ik dans niet al te best, jùffrouw,’ zei mijn cavalier.
Een oogenblik wilde ik boos zeggen: ‘Nee, dat merk ik,’ maar ik hield het
heldhaftig terug, ondanks het martelend gekke figuur, dat ik maakte.
‘Laten we wandelen,’ stelde ik eindelijk voor en dat deden we.
Hij zei wat onnoozele banaliteiten over het weer, vond, dat ik een mooi ‘kleedje’
aan had, waaruit ik afleidde dat hij ‘in manufacturen’ deed; met het oog op zijn bloote
handen, liet ik zijn arm los; toen liepen we nog gekker naast elkaar, dan we eerst
gedanst hadden.
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Als de muziek eindelijk zweeg, durfde ik niet meer naar mijn clubje om te zien; maar
ik hoorde hen lachen, uitbundig, onbedaarlijk.
Ik bleef bij Mama, in afwachting, dat Verschuil me zou komen halen voor den
volgenden dans.
Hij wandelde nog rond met Aatje aan zijn arm en het ergerde me nu toch ook wel,
dat hij, behalve dan van mij, zoo uitsluitend van haar en Kitty werk maakte, zonder
verder eenige notitie te nemen van ons clubje.
En dan dat lange nawandelen, ook als de muziek al heeft opgehouden!
Met weerzin bedacht ik, dat ik op die wijze straks nog de warmte zou voelen van
Aatjes hand op de mouw van zijn uniformjas.
Mijn vorige danseur schoof zijn stoel dichter naar me toe en zei iets.
Ik antwoordde vaag en nauwelijks verstaanbaar en bedacht met een soort venijnig
plezier, dat ik niet eens zijn naam wist en dien, als 't een beetje meeliep, ook nooit
zou kennen.
‘Als u niet afgeschrikt ben, jùffrouw, dan wil ik nog wel eens graag mijn best
doen’, sprak hij even later heel duidelijk.
‘Ik zal eens zien’ antwoordde ik erg uit de hoogte.
Op hetzelfde oogenblik stond Verschuil voor me, boog, en presenteerde me zijn
arm.
't Was vol dien avond en dat maakte het dansen wat moeilijk: ik stelde voor, dat
we maar wat zouden wandelen en dat deden we.
Ik vond hem nu nog vroolijker dan de eerste keer en hij lachte zoo prettig en ik
sprak zoo gemakkelijk met hem, of we elkaar al jaren kenden.
‘Dit soort danspartijen is toch eigenlijk veel prettiger dan die officieele bals met
een dansmeester en al dat dwaze ceremoniëel’ sprak hij, opgewekt rondziende.
‘Vooral als je elkaar allemaal kent,’ antwoordde ik ‘dat maakt het hier juist zoo
gezellig. U kent hier nog niemand behalve mij dan.’
Hij zag me snel aan.
‘En de familie Verhoeven en juffrouw Jansen’ sprak hij.
Ik vroeg, hoe hij Kitty kende en toen vertelde hij me, dat hij haar eens op een
adelborstenbal ontmoet had.
We passeerden haar en Aatje juist: ze praatten samen vertrouwelijk.
‘Is het verloren voorwerp terecht?’ riep Verschuil vroolijk.
Ze zagen beiden op.
‘Ja... ja...!’ riepen ze dadelijk lachend terug en Aatje toonde
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een zakflaconnetje en wierp dadelijk daarop met een aanstellerig soort gilletje een
scheut eau-de-cologne tegen zijn jas.
Hij lachte, riep nog iets, draaide zijn hoofd nòg eens om en nòg eens.
't Was gemeene eau-de-cologne; ik vond de aardigheid wat boersch en vrijpostig
en Verschuils houding niet heel correct tegenover mij, doch hij betrok me dadelijk
in het geval, door me de nogal kinderachtige intrige, die er aan ten grondslag lag, te
vertellen en zoodoende kostte het me niet zoo heel veel inspanning, om, toen we de
meisjes weer passeerden, ook even met een korten glimlach van verstandhouding te
toonen, dat ik er van wist.
‘Wie is die juffrouw... e... Jans... ma?’ vroeg ik even later.
‘Jansen’, verbeterde hij ‘dat is de zuster van dien meneer, met wien u zooeven
danste. Ze is onderwijzeres in Westkerke en zij en Kitty zijn samen op de
normaalschool geweest.’
‘Die broer is een vreeselijk wezen,’ zei ik lachend.
‘Ja, ik geloof niet, dat hij erg goed danst, hè?’ vroeg hij, me lachend aanziende.
‘Och, afgescheiden van dansen,’ antwoordde ik schouderophalend ‘'t is een man
uit een anderen kring... meneer Verhoeven moest zulke menschen hier niet
introduceeren.’
‘Ja, dat is... e...’ sprak hij wat vaag.
We wandelden eenige oogenblikken zwijgend voort.
‘U heeft hier zeker wel een gezellig clubje?’ vroeg hij dan, en als ik bevestigend
antwoordde: ‘Ik hoop eens kennis te maken... als u me straks eens zoudt willen
voorstellen.’
‘O ja, heel graag!’ antwoordde ik blij. ‘Wil ik u nu dadelijk voorstellen aan een
paar vriendinnen van me? De muziek houdt juist op’.
't Zal me heel aangenaam zijn,’ sprak hij, maar dadelijk liet hij er met een beleefden
glimlach op volgen ‘Of liever... strakjes... ik moet nog even naar de Verhoevens,
want die gaan dadelijk weg. Mag ik me dan bij u aanmelden?’
Hij had me inmiddels naar mijn plaats gebracht.
‘Zooals u wilt.’
Hij boog en ging heen.
Ik voelde me plotseling wat eenzaam; naar mijn clubje wilde ik niet gaan: straks
zou ik ze wel triomfantelijk overbluffen door Verschuil voor te stellen.
Ik drong tusschen de stoelen en het tafeltje door, negeerde meneer Jansen, wiens
naam ik nu tot mijn spijt toch wist en die op een aan-
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matigend schertsende wijze iets tegen me zei, ging naast Mama zitten en keek in de
zaal rond.
Verschuil stond te praten met Kitty en Aatje en ik maakte bij mezelf de opmerking,
dat Aatje blijkbaar zelf haar japonnen in elkaar flanste.
Een oogenblik later kwam notaris Verhoeven met zijn overjas aan, zijn kraag op
en zijn hoed in de hand van buiten, zei in 't voorbijgaan iets tegen de meisjes en toen
kwamen ze allemaal op ons tafeltje af.
Ze gingen weg!
Het verheugde me; hun tegenwoordigheid deed me niet aangenaam aan.
Ik kreeg van allemaal een hand, van mevrouw en meneer Verhoeven, van Kitty
en Aatje en haar onsmakelijken broer en van nog twee hopeloos burgerlijke jùffrouwen
of mèvrouwen en een meneer en nog een soort meneer, geloof ik en ik geneerde me
over die idiote handjesgeverij, wilde telkens volstaan met een hoofdknik, maar de
handen werden onafwijsbaar naar me uitgestoken en een mensch zei ‘Nou
jongejuffrouw, veel plezier verders op het feest.’
De atmosfeer leek me op te frisschen, toen ze aftrokken door de buitendeur.
Verschuil deed ze uitgeleide, liep mee naar buiten, in zijn bloote hoofd, wat ik
overbodig vond en een onnoodige uitsloverij.
De muziek begon weer.
‘Heb je geen danseur?’ vroeg Mama zacht.
Ik vroeg om iets te drinken, zei, dat ik wat hoofdpijn had en keek onderwijl naar
de buitendeur tusschen de dansende paren door.
Mevrouw Verschuil begon tegen me te praten: ik vond, dat hij op zijn moeder
leek.
‘Herinnerde je je de Verhoevens heusch niet?’ vroeg Mama wat later.
Ik haalde mijn schouders op, Mama lachte en ik zag, dat mevrouw Verschuil het
begreep.
‘Maar wat voor een hopelooze connectie's hadden ze nu toch bij zich!’ zei ik.
‘Die cavalier van je, van zooeven!’ lachte Mama.
‘Dat was hoogstens een winkelbediende’ sprak ik. ‘Hij had niet eens het begrip,
dat hij handschoenen aan moest trekken... en hij had zoo'n onfrisch luchtje bij zich...
't was hideous! Heeft u me niet beklaagd, mevrouw Verschuil?’
Ze knikte vriendelijk.
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‘Je hield je dapper, kind... maar 't was een penitentie, dàt zag ik wel,’ schertste ze.
‘Dat was een broer van dat kind, waar Kitty zoo chaud mee was,’ zei ik inlichtend
tegen Mama.
‘Zoo?’ antwoordde deze, terwijl ze me even scherp aanzag en dan besloot ze:
‘Ach, dat leek me ook maar een naaistertje of zoo iets.’
Mevrouw Verschuil knikte instemmend. We gingen over andere dingen praten en
ik voelde, dat er iets ontstond als een uitwisseling van sympathieke stroomingen
tusschen mevrouw Verschuil en mij.
De conversatie kortte den tijd, doch toen de muziek eensklaps zweeg, stokte
plotseling mijn belangstelling daarin, wijl het me nu opviel, dat Verschuil zòò lang
wegbleef.
De pauze was al geweest, was traag omgegaan met zeurige gesprekken tusschen de
twee oude dames, waarin ik me, steeds lusteloozer, slechts nu en dan had laten
betrekken.
Verschuil bleef weg.
Juist, toen de eerste dans weer begon, ging de buitendeur, waar ik aldoor op staarde,
open en kwam hij binnen. Zijn haar was verwaaid: 't misstond hem niet: 't gaf iets
artistieks aan zijn clean-shaven gezicht en ik zag, dat hij de algemeene aandacht op
zich vestigde.
Hij zocht even met zijn oogen, kwam dan naar ons toe, liet zich wat hijgend op
een stoel aan ons tafeltje neervallen.
‘Hè... hè... nog een incident!’ lachte hij, '‘t eene paard trapte in de leidsels... de
strengen kapot... ze moesten er nog allemaal uit!’
‘Toch geen ongelukken?’ vroeg zijn moeder.
Zijn oogen schitterden jolig.
‘O nee, Mama... 'n schrik, 'n beetje gegil!’
Ik kon me dat gegil van Aatje en Kitty wel voorstellen.
‘U heeft er heel wat tijd in gestoken,’ zei ik ‘en dan al dien tijd in uw bloote
hoofd,... daar hadden ze wel eens om mogen denken.’
‘O... nee... dat ben ik gewoon!’ weerde hij luchtig af en dan plotseling ‘O, ja... u
zou me voorstellen aan uw vriendinnen.’
‘Ze zijn nu aan 't dansen.’
Hij zag me aan.
‘Mag ik nog eens het genoegen hebben?’ vroeg hij, opstaande, ‘of blijft u liever
zitten?’
‘O nee..., maar is u zelf niet te moe na al die emoties?’
Hij lachte, presenteerde me zijn arm.
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En een volgend oogenblik ervoer ik, dat hij heerlijk walste.
‘Nu zal ik er dan toch aan moeten gelooven,’ sprak hij, toen de dans ten einde
was.
‘Vindt u het dan zoo'n corvée?’ vroeg ik, quasi verontwaardigd.
Hij lachte ondeugend en zei dan met een buiging:
‘Dat niet, maar ik heb op 't oogenblik geen behoefte hoegenaamd om nog met
andere jonge dames kennis te maken.’
Ik voelde, dat ik een kleur kreeg, maar redde mijn figuur door te zeggen: ‘Kom,
kom... ik geloof, dat u verlegen is... gaat u maar eens gauw met me mee.’
Ze stonden bijeen, John en Tilly en Greta en Frits en de anderen en ze veinsden
ons niet te zien naderkomen, voor we vlak bij waren.
Toen ineens, als bij afspraak, keken ze allemaal tegelijk verbaasd op.
Dat maakte me wat onzeker bij het noemen der namen.
Er volgde een stilzwijgen, dat pijnlijk was. Verschuil behield zijn
beleefdheidsglimlachje, die echter door die stilte wat bête werd, ik voelde dat ik
verstuurschte en de anderen bleven ijskoud en uit de hoogte.
Verschuil vroeg de meisjes om hun balboekjes, een voor een en een voor een lieten
ze hem zien, dat al hun dansen besproken waren, tot vier extra's incluis; toen raakte
hij ook van zijn stuk.
Na een stijve buiging en een gemompel van spijt, dat hij blijkbaar te laat was,
wendde hij zich om, ging heen en zonder er eigenlijk bij na te denken, liep ik met
hem mee terug.
En ik voelde toch iets prettigs-intiems in dat gaan van ons beiden, weg van de
anderen. Hij zweeg even, zei dan:
‘U ziet, die moeite had u kunnen sparen.’
‘Trekt u er zich maar niets van aan,’ zei ik luchtig ‘ze zijn niet wijzer.’
Hij zag me even snel aan en fronste zijn wenkbrauwen.
‘'t Laat me heusch volkomen koud,’ sprak hij met een kort lachje.
Toen waren we terug bij ons tafeltje.
‘Wat is er?’ vroeg Mama, ons wat verwonderd aanziende.
Hij antwoordde niet: daarom vertelde ik het maar, doch voor ik uitgesproken had
maakte hij een afwerend gebaar.
‘Soedah!...’ en dan met een glimlach tot Mama en zijn moeder: ‘'t Is heusch niet
de moeite waard er zooveel aandacht aan te schenken.’
‘Jawel!’ sprak ik verontwaardigd, ‘ik vind het vreeselijk nesterig
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en onbeleefd van hen en ik zal het hen zeggen ook... 't is bespottelijk.’
Zijn gezicht betrok hoe langer hoe meer; ik trachtte hem op te beuren
‘Gelooft u maar gerust, dat ze er zelf het meeste spijt van zullen hebben... 't is niets
dan jalouzie,’ zei ik ‘niewaar Mama?’
Hij stond eensklaps op en zich tot zijn moeder wendend, sprak hij:
‘Kom Mama... het wordt voor u te laat... U was moe van de reis ook.’
Maar mevrouw Verschuil schudde ontkennend het hoofd.
Ik vond die zorg voor zijn moeder een echt lieve karaktertrek.
We keken nog wat naar het dansen, praatten over allerlei en toen gingen we samen
terug naar het hôtel.
Ik lag dien nacht lang wakker en moest aldoor aan Verschuil denken; niet met een
sentimenteele ontroering en nog veel minder met een sensueel verlangen naar zijn
nabijheid of zijn aanraking, want ik was volstrekt niet ‘verliefd’ op hem.
Ik had, toen vooral, de overtuiging, dat liefde op het eerste gezicht of na zoo'n
korte kennismaking niets anders kòn zijn, dan louter sensualiteit en die overtuiging
alleen al, was voldoende om mezelf stelselmatig te bevriezen, zoo ik ooit een
symptoom van dit onreine gevoel bij mezelf constateerde.
Maar ik zei dien nacht heel dikwijls tegen mezelf, dat Verschuil dezen avond
driemaal met me gedanst had, driemaal, wat toch wel opmerkelijk veel is voor een
eerste kennismaking en ook herhaalde ik meermalen de woorden, die hij tot me zei,
voor ik hem aan ons clubje voorstelde: ‘Ik heb geen behoefte hoegenaamd om nog
met andere jongedames kennis te maken.’
En denkend over de toch wel doorzichtige beteekenis dier woorden, zal ik in slaap
zijn gevallen.
Den volgenden morgen was ik al voor achten in de ontbijtzaal: geen der andere
gasten was nog aanwezig, maar juist, toen ik op het raam toetrad en naar buiten keek,
zag ik Verschuil op een fiets den hôteltuin uitrijden: hij zat er weinig elegant op.
't Speet me: ik had er vast op gerekend nog voor hem beneden te zijn, me
voorgesteld, dat ik hem dan bij zijn binnenkomen schertsend zou verwijten, dat hij
zoo'n langslaper was en mij ook al vermeid in het mogelijke vooruitzicht, dat we
samen een morgenwandeling zouden maken langs het strand.
Nu sleet ik den morgen wat hangerig en verveeld met een boek in 't
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priëel van het hôtel met Mama en mevrouw Verschuil handwerkend over me.
Mevrouw Verschuil wist niet, waar haar zoon heen was en toen ik zei, dat ik hem
had zien wegfietsen, sprak ze verwonderd:
‘Fietsen? Hoe komt hij aan een fiets? Hij heeft de zijne thuisgelaten!
Ze lachte.
‘Ach, die Constant is zoo'n rare jongen, altijd even ongedurig! En hij had zulke
plannen gemaakt om hier veel te lezen: een koffer vol boeken heb ik moeten
inpakken!’
Het maakte me zenuwachtig: ik durfde niet naar het strand gaan, waar ik wist dat
de anderen nu bijeen zaten, hatelijkheden debiteerend over mij en Verschuil en die
vervelende Verhoeven's.
Eindelijk kon ik het niet meer uithouden; ik stond op onder een of ander
voorwendsel en liep den weg op, in de hoop hem tegen te komen.
't Was een dwaas ondernemen.
Verschuil was hier niet bekend en reed nu natuurlijk op goed geluk wat rond en
er waren zooveel wegen!
De groote grintweg voerde naar Westkerke, maar hij kon ook een der zijwegen
zijn ingeslagen, dan beschreef hij een groeten halven cirkel voor het hôtel en kwam
dan juist terug van den tegenovergestelden kant.
Een kwartiertje volgde ik nochtans langzaam slenterend den grintweg: telkens zag
ik in de verte fietsen aankomen, dan tuurde ik, kreeg een hartklopping, de wielrijder
kwam nader, maar nooit was het Verschuil en dan liep ik maar weer door, tot ik
eindelijk moe en lusteloos in 't gras ging zitten op den berm van den weg.
't Liep nu naar twaalven, nog een kwartier kon ik hier blijven, dan moest ik
teruggaan, anders kwam ik te laat voor de lunch.
Ik had mijn boek meegenomen, bladerde er wat in, om me een houding te geven
tegenover de enkele wandelaars, die passeerden, maar over de bladen heen zat ik te
soezen en aldoor te kijken naar het einde van dien langen golvenden weg.
Ineens begon ik te bedenken, dat hij ook al wel weer terug zou kunnen zijn in het
hôtel, gekomen van den anderen kant en toen die gedachte eenmaal bij me had post
gevat, geloofde ik het plotseling zoo vast, dat ik opsprong en haastig terug liep.
En ik herinner me, dat dit geloof me een vreemde blijdschap gaf.
Eenige minuten had ik zonder meer om te zien, flink doorgestapt,
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toen ik een fietsbel achter me hoorde en eer ik om kon zien, reed Verschuil me
eensklaps voorbij.
Hij herkende me niet.
‘Goeien morgen!’ riep ik.
Hij zag om, slingerde wat over den weg, sprong dan van de fiets en kwam naar
me toe.
Hij zag er moe en verhit uit: zijn uniform zag grijs van de stof; hij salueerde
lachend.
‘Neem me niet kwalijk, dat ik u zoo voorbij reed... ik herkende u werkelijk niet
in dat witte pakje.’
Ik reikte hem de hand.
‘De omstreken eens verkend?’
‘Ja...’ hij ging nu naast me loopen met de fiets aan zijn hand, ‘goed geslapen na
het bal?’
‘O ja, perfect... wat ziet u stoffig!’
Hij klopte 't wat van zijn knieën en zijn jas.
‘Daar verderop is het zòò mul,’ sprak hij.
‘Tot hoever is u gegaan?’ vroeg ik.
Hij wees met zijn hand achter zich.
‘O, een heel eind dien weg af... maar ik heb nog nooit op zoo'n miserabelen fiets
gezeten,’ vervolgde hij lachend, ‘daar zit geen schot in en alles knarst en piept.’
‘O ja, dat 's waar, u heeft uw eigen fiets niet bij u,’ sprak ik.
Hij zag me even verwonderd aan.
‘Dat zei uw mama straks... want ik had u vanmorgen zien wegrijden,’ verklaarde
ik.
‘O... nee, ik heb deze geleend van den schoenpoetser uit het hôtel,’ sprak hij.
‘Wat een grappig verzinsel,’ lachte ik.
‘Och’, antwoordde hij, ‘ik had ineens zoo'n lust om eens wat rond te trappen.’
Ik hield mijn pas wat in, omdat we zoo haastig gingen; hij vroeg welk boek ik las
en we praatten wat over lectuur. Ons gesprek verliep zoo prettig en ongedwongen,
dat ik, toen hij telkens ‘juffrouw’ tegen me zei, maar een eind aan die stijve
verhouding maakte door hem te verzoeken mij bij mijn naam te noemen.
Hij zag verrast op.
‘O, heel graag,’ sprak hij dan met een buiging.
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Maar hij vergiste zich nog telkens en dan plaagde ik hem, lachte hem uit, want ik
tutoyeerde hem dadelijk met hetzelfde gemak, of we al jaren intiem waren geweest.
Mama en mevrouw Verschuil zaten nog in het priëel, toen wij vroolijk pratend
den hôteltuin binnenstapten.
Ik liep zingend de trap op naar mijn kamer om een andere blouse aan te doen voor
de lunch, maar tot drie keer toe, veranderde ik van keuze.
Ik had een kleur, mijn oogen schitterden en ik had dat blijde, opgewonden gevoel
in me, dat iemand krijgt, als hij na een stijgende ongerustheid eensklaps ervaart, dat,
wat hij vreesde, in het geheel niet waar is.
Was ik dan ongerust geweest over iets?
Ik kon het me niet meer herinneren.
Mijn blijdschap had de indrukken van de eerste uren al vervaagd.
Nu scheen het me toe, of de gansche morgen vol zon en licht en blijde dingen was
geweest.
We lunchten aan één tafeltje met de Verschuils; dat hadden de twee mama's zoo
bedisseld, terwijl ik weg was en nog een dol plannetje hadden ze in elkaargezet.
We gingen tezamen een rijtoer maken.
‘Dat 's een subliem idee!’ riep Constant.
‘Vind jij rijden zoo prettig?’ vroeg ik.
‘Dat zal waar zijn. Jij niet?’ was zijn wedervraag.
Ik zag Mama en mevrouw Verschuil lachend verrast opzien bij ons tutoyeeren; ik
had dat jij ook wel erg nadrukkelijk uitgesproken.
Een half uur later, zat ik naast Constant in een tamelijk nauwe landauwer: de twee
mama's over ons en we reden al, toen de koetsier zich omwendde en vroeg:
‘Waar wou u heenrijden?’
‘Naar Westkerke maar,’ zei Mama, ‘dat is de mooiste weg en dan binnendoor
terug: vindt u 't goed?’ vroeg ze aan mevrouw Verschuil.
‘Ik vind alles goed!’ lachte deze, ‘ik ben hier nog nooit geweest.’
De koetsier knikte en legde er de zweep over.
Er was voor mij, naast Constant gezeten iets heerlijk triomfantelijks in dat
daverende rijden door het badplaatsje; mijn hart klopte sneller van een blijde
verrukking.
‘Nu zien we heel Westkerke, want dat is één lange straat,’ zei Mama.
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Ik leunde zalig achterover in de makkelijke kussens en aldoor jubelde het in me, dat
ik nu uren lang Constant zoo naast me zou houden, dat ik aldoor met hem praten kon
en kijken kon naar zijn prettig schrander gezicht en luisteren naar zijn mooie
klankvolle stem.
Ik vond, dat hij ook zoo echt gelukkig en tevreden er uit zag, soms wat stilletjes
mijmerend: dan gaf hij maar korte antwoorden op hetgeen ik vroeg of opmerkte,
maar zoodra we buiten waren keek hij aldoor om zich heen, met levendige
belangstelling.
‘Deze zelfde weg heb je vanmorgen een heel eind per fiets gedaan,’ zei ik.
‘He ja’, riep zijn moeder, ‘waar ben je eigenlijk heen geweest, vanmorgen? Je was
op een geheimzinnige manier al voor het ontbijt verdwenen!’
‘Volstrekt niet geheimzinnig,’ antwoordde hij een tikje wrevelig, ‘ik wil den heelen
dag benutten en 's morgens is het buiten het mooist.’
‘Ja, dat vind ik ook!’ viel ik bij. ‘Willen we eens om zes uur gaan wandelen?’
Hij hoorde mijn vraag blijkbaar niet, want eensklaps zei hij: ‘Maar ik zou nu veel
liever eens een anderen weg zien dan deze...’
‘Vind je hem niet mooi, Constant?’ vroeg Mama, die hem nu ook maar bij zijn
naam noemde, wat ik erg leuk vond.
‘Nogal eentonig...’ antwoordde hij en dan eensklaps met veel nadruk, ‘nee, als u
't goed vindt, rijden we ergens anders heen.’
Meteen stond hij op, tikte den koetsier tegen zijn arm: ‘Zeg... keer maar om, we
rijden liever den anderen kant uit... naar... e... hoe heet dat ook?’
‘Naar Duinoord meneer?’
‘Juist, naar Duinoord.’
‘En dan over Westkerke terug?’ vroeg de koetsier, terwijl we inmiddels stil stonden.
‘Nee!’ riep Constant eensklaps driftig. ‘Zanik toch niet met je Westkerke...
denzelfden weg terug!’
‘'t Is goed, meneer,’ zei de koetsier gelaten.
We keerden.
Mama gaf me een knipoogje.
‘Ja, ja...’ zei mevrouw Verschuil, ‘dat is meneer, mijn zoon... hij commandeert
maar’ en dan half ernstig, half lachend:
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‘Je had wel eens kunnen vragen, jongen, of wij het met die wijziging eens waren.’
Constant lachte wat verlegen, greep de hand zijner moeder en dan tot Mama:
‘U vindt het toch ook goed, mevrouw?’
‘Wel ja!’ sprak ze lachend.
‘Ik vind het ook goed,’ zei ik.
Toen keek hij me plotseling zoo verrast aan, dat ik er van bloosde.
Een oogenblik later deed hij een dol verhaal van een avontuur, dat hij had beleefd
op Colombo: hij vertelde levendig, maar haast te druk; toch vond ik het heerlijk om
naar hem te luisteren.
We passeerden in het dorp Tilly en Greta, die verbaasd-afgunstige blikken naar
ons rijtuig wierpen.
‘Daar heb je die meisjes, die gisteren hun balboekjes vol hadden,’ zei ik tegen
Constant.
‘Aha!..’ Hij keek nog even om. ‘Enfin, ik had geen reden om er erg bedroefd om
te zijn,’ sprak hij.
Ik neeg een beetje spottend-deftig.
‘Heel complimenteus.’
Hij lachte.
Het werd een heerlijken middag.
In een uitspanning bij de duinen, bestelden we thee. Mama wilde schenken, doch
ik nam het haar uit handen.
Constant plaagde me.
‘Ik kan zien, dat je dat niet gewoon bent,’ zei hij.
‘Waaraan?’ vroeg ik.
‘Aan het bezorgd kijken van je Ma, of je geen flater maakt,’ antwoordde hij.
Toen lachten we allemaal.
Als we een kopje gedronken hadden, liepen we een eind de duinen in: Constant
en ik voorop: de beide Mama's bleven al spoedig in het mulle zand steken.
Wij hielden vol, klommen naar boven en zagen de zee voor ons.
‘Dat is je element!’ zei ik.
Hij stond naast me en knikte; ik zag dat zijn blik als vorschend ging langs den
ganschen horizon.
‘Zou jij met je geoefende oogen, nu dingen zien, die mij ontgaan?’ vroeg ik.
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‘Vermoedelijk wel,’ antwoordde hij, terwijl er iets droomerigs kwam in zijn blik.
‘Dat lijkt me een benijdenswaardige gave, om zoo heel ver en scherp te zien,’
sprak ik.
‘Scherp zien is wel eens heel pijnlijk,’ antwoordde hij, terwijl hij zich omwendde.
Ik begreep dat antwoord niet.
‘Laten we door gaan tot het strand,’ zei ik, om den tijd van ons alleen zijn nog wat
te rekken.
‘Het zal te laat worden,’ sprak hij, op zijn horloge ziende, '‘t is beter, dat we terug
gaan, anders worden onze moeders ongerust.’
We gingen het duin af.
In een plotselinge opwelling van dolle stoeilust gaf ik hem een duw, dat hij naar
beneden vloog; ik rende hem voorbij het duin af.
Hij struikelde over een braamstruik, viel en toen ik gierend van 't lachen omkeek,
zag ik, dat hij met een vuurrood en boos gezicht overeind krabbelde, zijn pet opraapte,
terwijl hij binnensmonds vloekte.
‘Bezeerd?’ vroeg ik.
‘Nee... maar je zou iemand wel een ongeluk kunnen doen, zeg’, antwoordde hij
wrevelig, doch even later lachte hij hartelijk met me mee en ik geloof, dat zijn
boosheid dan ook maar een grap was.
We gingen nu langzaam naast elkaar terug, ik klopte zorgvuldig het zand van zijn
rug en zijn mouwen.
‘Je bent een gevaarlijke dolleman!’ zei hij en toen zag hij me met zijn lieve gezicht
zoo open en vriendelijk aan.
De twee oude dames waren zoo verdiept in een ernstig gesprek, dat ze ons niet
eens zagen aankomen en eerst, toen we vlak over haar stonden, zei Mama:
‘O, daar zijn ze juist!’ en ze keek glimlachend eerst naar mij en toen naar Constant.
Onder het terugrijden was Constant vroolijk; mij drukte de gedachte wat, dat de
rijtoer nu ten einde liep.
Thuisgekomen, ging ik dadelijk naar boven om te kleeden voor het diner. Ik was nog
maar nauwelijks op mijn kamer, toen Mama bij me kwam. Ze nam mijn gezicht
tusschen haar handen en kuste me.
Ik zag, dat ze aangedaan was en dat ontroerde mij ook.
‘Moeder...’ zei ik.
‘Prettige middag gehad, kind?’ vroeg ze wat heesch.
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Ik knikte.
Mama ging op den divan zitten en trok me naast zich.
‘Kom eens bij me...’
Ze zag me vragend aan; ik lachte in haar vriendelijke oogen, doch we zwegen
beiden.
Toen zei Mama: ‘Mevrouw en ik hebben over jullie gesproken.’
‘Wat zei mevrouw?’ vroeg ik zacht.
‘Ze zou het ook graag zien... we hebben het ook over prozaïsche dingen gehad...
ik heb haar ongeveer gezegd, hoeveel jij hebt... ongeveer... en hij heeft ook fortuin;
dat wist ik trouwens wel. Het schijnt, dat hij alles met zijn moeder overlegt en
mevrouw zei, dat hij zeker nooit aanzoek zou doen, voor hij er met haar over
gesproken had.’
In plotselinge ontroering greep ik Mama's hand.
‘Dan geloof ik, dat ik het begrijp...’ zei ik.
‘Wat begrijp?’
‘'k Weet niet... hij zei eenige malen dingen, die ik vreemd vond.. en daarbij zag
hij me dan zoo aan... zoo eigenaardig... alsof hij plotseling iets wilde zeggen... maar
het terug drong... uit plichtsgevoel.’
Mama knikte.
‘Vind je hem aardig?’
‘Ja...’
Ik boog het hoofd en de tranen sprongen in mijn oogen.
Mama stond op.
‘Doe nu aan tafel je blauwe blouse aan, die staat zoo gedistingeerd.’
Dan kuste ze me.
‘Dag kindje!’
Ik kuste haar terug op beide wangen.
‘Dag moedertje,’ zei ik, wat moeilijk.
Toen liet ze me alleen.
Maar ik kon er niet dadelijk toe komen om me te gaan verkleeden; ik dronk een
glas water: een wonderlijk gevoel, dat zoo blij maakte en zoo rusteloos en zenuwachtig
tevens, beheerschte me; ik viel neer op een stoel voor het raam, keek naar de duinen
en daaroverheen, naar de verre wolken aan den horizon, boven de zee.
Die zee hoorde ik ruischen, maar ook mijn bloed ruischte in mijn ooren.
Als een chaos warrelden mijn gedachten dooreen: brokstukken van zinnen, die
Constant gezegd had, die ik gezegd had... denkbeeldige
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gesprekken van groote innigheid... en door alles heen, die vreemde zekerheid, dat
zijn moeder en de mijne reeds over ons engagement gesproken hadden... dat ontroerde
me telkens weer... voor die twee menschen was het dus reeds zoo goed als een
voldongen feit... mevrouw Verschuil kende Constant zoo goed, als Mama mij kende...
en hij zou geen meisje vragen, voor hij zijn moeder had geraadpleegd... en zooals
Mama bij mij gekomen was, zooeven... zoo zou ook mevrouw Verschuil naar
Constant's kamer zijn gegaan en met hem gesproken hebben... over mij... over mij...
en wellicht spraken ze daarover nu nog... op ditzelfde oogenblik... ergens heel dicht
bij me...
De gong voor het diner deed me opschrikken. Haastig kleedde ik me.
Aan tafel verliep het gesprek minder vlot: we voelden wederkeerig, wat er
besproken was: we waren er allen vol van en niemand mocht er iets van laten blijken.
We zochten met inspanning naar onderwerpen voor discours, maar geen dier
onderwerpen boeide ons zoo zeer als het onuitgesprokene en zoo sprongen we ten
leste met vreemde onzekerheid van de eene banaliteit op de andere.
‘'n Prettige lichte eetzaal!’ zei Constant, die voor de derde maal het menu nalas.
‘Ja... zoo licht,’ zei ik.
‘Is die dikke man achter de lessenaar de gérant?’ vroeg mevrouw Verschuil.
‘Ja,’ zei Mama.
‘Hij heet Van Vloten,’ zei ik.
‘O... Van Vloten,’ sprak Constant knikkend.
‘Tja...’ zei Mama met een zucht die niet duidelijk was in dit verband.
Er stond een vaasje bloemen op tafel. Ik trok er een takje jasmijn uit, rook er aan
en toen wendde ik me tot Constant.
‘In je knoopsgat,’ zei ik en wilde het er in steken.
Maar hij nam het uit mijn handen èn deed het zelf.
‘'t Staat feestelijk!’ sprak hij, met een hoofdknik me bedankend.
‘'t Is net oranjebloesem,’ zei Mama.
Toen bracht een kelner schoone borden.
We gingen koffiedrinken voor 't kurhaus en we praatten nu wat ongedwongener over
dingen van alledaagsch belang.
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Constant vertelde nog wat over het leven aan boord, toen spraken we over boeken
en muziek en over buitenlandsche reizen, heel opgewekt en rustig.
Als het geheel donker was geworden, zag ik, dat de zee lichtte.
‘Ben je wel eens aan het strand geweest op avonden, zooals nu?’ vroeg ik.
‘O ja, dikwijls,’ antwoordde hij.
Toen we teruggingen naar het hôtel, liep Constant voorop met Mama; mevrouw
Verschuil en ik volgden, gearmd.
Even schokte me dit: ik dacht aan opzet zijnerzijds, hield mijn stap in, maar zoodra
we wat achterbleven, zag Constant om en wachtte met Mama, tot we weer genaderd
waren.
Zoo konden we elkaar's gesprekken verstaan en bleef iedere mogelijkheid voor
confidenties uitgesloten.
In het hôtel gekomen, wenschten we elkaar dadelijk wel-te-rusten.
Toen ik Mama op haar kamer nog even goeien nacht ging zeggen, sprak ze eerst
heel vlug over allerlei andere dingen en eerst, toen ik al bij de deur was om heen te
gaan, zei ze nog met een lachje: ‘Wie weet kindje, wat de dag van morgen brengt!’
Dien dag van morgen.
Het was een stralende zomerdag!
Ik zal juist wakker geworden zijn, toen de dorpsklok zeven uur sloeg ik sprong
uit bed, liep naar het raam, schoof de gordijnen weg en keek naar buiten.
De morgen gaf me blijheid.
In den helderen zonneschijn lag het landschap feestelijk gespreid onder den blauwen
hemel.
Er was geluid van zingende vogels, er zoemden bijen, de lucht trilde boven de
duinen, in de verte blonk een wit zeil op de dampige zee.
Ik had lust om te zingen en eerst toen ik neurieënd het koele water schonk in mijn
waschkom, drong het gisteren doorleefde opnieuw in mijn herinnering door. En het
nam weer dadelijk mijn gansche denken in beslag: dat denken werd een strak peinzen,
dat me eenige oogenblikken verstrooid maakte, maar me dan plots haastig deed
jachten om klaar te zijn en naar beneden te komen.
Een illusie was in me ontwaakt om samen met hem te gaan fietsen; ik wist zooveel
mooie stille wegen en in mijn sterke verbeelding zag ik
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ons samen in fluisterend gesprek daar overal langs glijden, om eindelijk ergens in
de duinen te rusten op 't witte zand.
Daar, heel alleen, met niets om ons dan de warme zonneschijn en het droomerige
ruischen van de zee, ging hij spreken over ernstige dingen, tot eindelijk het groote
woord kwam...
Beneden stond alles overhoop: de eetzaal werd geschrobd: de tafeltjes en stoelen
waren op stapels gezet: in de gang stonden emmers en een natte dweil lag voor het
damessalon; ik kwam den portier tegen in zijn hemdsmouwen en vroeg om mijn
fiets.
Hij ging me voor naar het schuurtje, waar hij hem bewaarde en pompte gedienstig
de banden voor me op.
‘U is zoo vroeg juffrouw... u maakt de menschen aan het schrikken!’ zei hij lachend.
‘Ja, ik zal wel de eerste zijn, vanmorgen,’ antwoordde ik.
‘Nee, die zeeofficier is u nog voor!’ zei de huisknecht, die ik nu pas zag; hij zat
achter een stapel bierkisten aan een tafeltje koper te poetsen, ‘die is 't er weer met
mijn fiets op uit.’
Het gaf me een schok van teleurstelling.
Ik had blootshoofds willen rondrijden door den tuin en zoo had ik gehoopt dat hij
me eensklaps zien zou.
Een oogenblik later reed ik den weg op naar Westkerke.
Ik zei tegen mezelf, dat het eigenlijk onlogisch van me was, juist dien weg op te
rijden, wijl Constant beweerd had, dat hij dien zoo eentonig vond en toch was er iets
in me, dat me dwong zoo te handelen.
Ik reed zoo hard, zoo hard.
De morgenwind deed de tranen in mijn oogen springen.
Hoe laat was Constant weggereden? Dat had ik niet gevraagd.
En als hij nu eens waarlijk den anderen kant was opgereden, naar Duinoord?
Die plotselinge gedachte deed mijn hart feller kloppen van blijdschap en toch reed
ik daarna nog harder.
Om te weten.
Ik keek aldoor op den weg of er een spoor was van een fietsband, maar het pad
was te hard en de rijweg te mul.
Ik passeerde de plaats, waar ons rijtuig gisteren keerde: de halve cirkels, die de
wielen gemaakt hadden, stonden nog ongerept in 't zand.
't Was zoo eenzaam op dit vroege uur in de vroonen, rechts stond de blonde
duinenrij tegen den blauwen hemel; links in de laagte was
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het kleurige verschiet der bebouwde akkers met eenzame hoeven en verre dorptorens;
op die akkers bewogen zich menschen: maaiers, wier sikkels blikkerden in de zon
en de wiedsters, geknield in lange rijen; op het groen der sappige weiden gingen
traag de bonte koeien.
Ik zag het alles met vreemde ontroering: het was zoo zonnig, zoo vredig, doch om
mij heen was zoo'n wijde leegte, een leegte, die me angstig maakte.
En mijn voortjagen over dien weg werd als een vlucht uit die beklemmende
eenzaamheid.
Bij een bocht van den weg zag ik de toren van Westkerke.
En eensklaps sprong ik van mijn fiets. Ik haalde diep en stootend adem.
Waarom was ik bang?
Ik gaf mezelf geen antwoord op die vraag.
Ik drong dat antwoord weg, met kracht, met woede en plotseling begon ik hardop
te zingen; mijn stem beefde en was zoo schraal en klankloos in die wijde ruimte.
Dan fantaseerde ik een ontmoeting.
Ha, daar kwam hij aangereden en hij wuifde al met zijn hand uit de verte.
‘God... dat's leuk, jij hier!’
‘Daàg...! Goed geslapen?’
‘Puik!... Rij je mee terug naar Duinoord... de plekjes van gisteren?’
‘Ja...’
‘Ik heb van je gedroomd!...’
Ik stapte weer op, reed lusteloos verder, voelde een lammige moeheid mijn gang
vertragen.
De toren van Westkerke rees hooger uit het land; ik zag de daken der huizen en
ik kon mijn geest niet vrijmaken van het vizioen, dat die toren de wijsvinger was van
een reuzenvuist, die me dreigend vermaande: ‘Niet verder!’
Ik lachte er om, tegen mijn angst in en reed voort.
Doch weldra kon ik niet meer, nog eenige oogenblikken bleef ik naast mijn fiets
loopen, dan stond ik stil.
En opnieuw drong ik het antwoord terug op mijn vraag, waarom ik dan toch zoo
angstig was.
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Ik wilde niet denken... niet denken.
Maar ik wilde ook niet op dien weg blijven en ineens sloeg ik rechts af, het vroon
in, de fiets aan mijn hand, die rinkelend schokte over den bultigen grond.
Ik liep voort naar den voet der duinen en daar, waar een vooruitspringend duin
schaduw wierp op een zandige helling, legde ik mijn fiets neer en ging zitten op het
koele droge zand.
Ik keek naar den weg.
Als Constant terug zou rijden van Westkerke, kon ik hem hier zien aankomen van
heel ver; dan zou ik snel teruggaan naar den wreg en langzaam naar huis rijden.
Dan zou hij me inhalen...
Ineens dacht ik weer, met vreemde blijdschap, dat hij nu wellicht toch al terug
was in het hôtel, na een klein ritje gemaakt te hebben in de richting van Duinoord...
De huisknecht of de portier zou hem zeggen dat ik uitgereden was.
Dan zou hij even aarzelen, weer op de fiets springen en me na rijden... ik zou hem
wenken van hier uit... roepen... hij zou het hooren... me zien... met zijn hand wuiven...
op me toe komen...
Toen ineens zag ik om.
Ik had een stem gehoord.
De zijne... of was het verbeelding?
Dan klonk er een lach, een hooge meisjeslach.
Toen zag ik.
Boven op den duinrand stonden Constant en Aatje, ieder met een fiets aan de hand,
dan kwamen ze naar beneden, arm in arm... ze zagen me niet... daalden recht op mij
af... het ging alles zoo wonderlijk... zoo plotseling... ik voelde de snel wassende
dreiging van het onvermijdelijke... ik wilde oprijzen... vluchten...
Toen... stonden ze voor me.
‘Hè... dat is wèl toevallig!’
Het was zijn stem.
We gaven elkaar de hand.
Ik had nog de tact om schertsend te plagen:
‘Zoo... zoo... dat zie ik daar net eens...’
Toen scheen het me, of mijn keel werd dichtgeschroefd.
Constant zei nog iets, luchtig weg en Aatje lachte verlegen.
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Dan zwegen we alle drie.
‘Ga je soms zoover mee?’ vroeg hij eindelijk.
‘Nee... ik blijf hier... wat rusten’; ik hoorde mijn eigen stem als van heel ver af.
‘'t Wordt jouw tijd hè?’ sprak hij tot Aatje en als deze wat kleurend van ja knikte,
zei hij hartelijk: ‘Nu dan... tot straks, hè?’
‘Tot straks...’
Ze gaven me beiden weer een hand en toen gingen ze.
Ik keek hen na... ze spraken al voortloopend zacht... de hoofden bij elkaar... hij
haalde zijn schouders op...
Op den weg gekomen stegen ze op... zij het eerst... ze zag om... hij haalde haar
in... ze wendden zich naar mij en wuifden... ik hief mijn hand omhoog als wedergroet.
Dan reden ze voort... naast elkaar... ik volgde ze langs den ganschen weg... zoo
ver... zoo ver...
Tot iets mijn blik verfloerste en het mij toescheen of ze zweefden... hand in hand...
door het pure blauw van den zomerhemel... de stralende zon tegemoet...

III.
De tijd, dat Mama en ik de gezelligheid der kleine badplaatsjes zochten, lag ver achter
me.
Tusschen het toen en nu was een lange periode van reizen en trekken geweest.
Toen we genoeg hadden van Bergen, Noordwijk of Domburg, gingen we naar
Zandvoort en Scheveningen en als er, naarmate ik ouder werd, ook daar iets kwam,
dat ons onvoldaan liet, zochten we het in Heyst, Ostende en nòg zuidelijker, in
Trouville.
Wie die plaatsen kent, zal ook iets begrijpen van de tragiek dezer opeenvolging.
Nu, al eenige jaren, ontweken we al dat mondaine gedoe, we bleven binnen de
grenzen van ons eigen mooie land en gingen 's zomers rustig naar een of ander hôtel
in 't Gooi of in Gelderland, waar we toerden of wandelden en 's avonds rustig lazen
of een partijtje maakten met andere gasten.
Dien middag was het te warm geweest om te rijden of te wandelen
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en daarom bleven Mama en ik stilletjes met een handwerk in de serre van het hôtel.
Het was daar om dien tijd koel en langs den weg, voor 't hôtel, was het prettig
levendig van wandelaars, rijtuigen, fietsen en auto's, een gewirwar, dat toch niet
vermoeide, wijl een breed gazon met geraniumperken zich nog tusschen het hôtel
en den weg bevond en ook was het geluid der drokke beweging door den afstand
niet hinderlijk.
Mama zat te haken, prat op haar deugd, dat ze nooit stil kon zitten; soms fluisterde
ze me, met een steelschen blik over mijn schouder, een opmerking toe over een ouden
heer en dame, nieuwe gasten, die 's morgens voor 't eerst aan 't ontbijt gezien waren
en nu in den anderen hoek der serre couranten zaten te lezen.
‘'t Zijn, geloof ik, Franschen,’ zei Mama, ‘hij leest de Figaro.’
Ik knikte en keek naar de passage op den weg.
De warmte maakte me wat dof van geest, maar toch, als immer op zulke
zomerdagen vol zon en helle kleuren en alom geluiden van levensblijheid, speurde
ik in mezelf die vage hunkering naar een onbestemd geluk.
En dat maakte me zoo lusteloos en ontevreden.
Ik hield mezelf wel voor, dat mijn lot toch benijdenswaardig was.
Met mijn lieve moeder bij me in dit fraaie hôtel, in de mooiste streek van ons land,
weken lang onbezorgd te mogen vertoeven! Voor hoevelen van mijn tijdgenooten,
die traag haar verschrompeld bestaan uitleefden op een bovenhuis ergens in een stille
straat van een der groote steden, voor hoevelen van dezen was een leven als het mijne
niet een onbereikbaar ideaal! Een droom van geluk en koesterende weelde!
En toch...
Langs den weg vergleden de vroolijke figuurtjes van fietsende meisjes in lichte
toiletjes, ik hoorde haar lachend geroep naar elkander en naar de jongelui, die haar
vergezelden met tennis-rackets in de hand.
Het was of het geluid dier jonge levensblije stemmen vergrijnsde tot een
uitdagenden spotlach, zoodra het in mijn ooren drong: het maakte mij wrevelig en
ik wendde me af.
Ik keek in den spiegel, die achter Mama's stoel hing: de wasem van den ketel op
de theestoof had het glas wat beslagen.
Ik zag van mezelf een stuk van mijn blauw mouselinen blouse met lagen hals: ik
had veel kleur, mijn oogen stonden helder en mijn even grijzend haar leek hoog-blond;
de wasem op het glas verzachtte
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en vermooide alles; ik keek er naar met welgevallen, toen keerden mijn levensvreugde
en zelfvertrouwen terug en eensklaps glimlachte ik tegen mijn spiegelbeeld.
‘Zie je iets belachelijks?’ vroeg Mama.
Even later kwam Suze uit de hall en trad op ons toe.
Sedert ze weduwe werd, kleedde ze zich met bizonderen zorg.
Ze was nu trouwens in een periode van rouw, die opzichtige en behaagzieke
modetjes toeliet; ze droeg een witte blouse van zijden crepon, gegarneerd met zwart
krippen knoopen en daarover hing een lange Liberty ketting van dof gitten kralen.
Ik kende die blouse; ze was er al eens mee aan tafel geweest en ze had er, naar 't
gevoelen van Mama en mij, hinderlijk veel aandacht mee getrokken.
Een jonge weduwe schijnt een pikante aantrekkelijkheid te hebben; alle heeren
willen haar troosten en wat levensvreugde brengen en als ze coquet doet en
onuitstaanbaar flirt, dan wordt er vergoelijkend over gefluisterd: ‘Laat ze maar... ze
is nog zoo jong... ze mist zooveel.. weest blij, dat ze weer eens plezier heeft... 't
verlaten vrouwtje.’
Aan den armen begraven echtgenoot denkt nooit iemand.
Suze kwam bij ons zitten; ik vond het best, maar haar wit zijden crépon maakte
het blauw van mijn blouse vaal.
Ze nam een stoel naast den mijnen en sprak met Mama over familie
aangelegenheden, terwijl ik thee zette.
Op hetzelfde oogenblik zag ik een auto het hek van den tuin inrijden.
‘Daar is meneer Duinveld terug,’ zei Mama.
‘Wat is die spiegel beslagen,’ merkte Suze op.
Mama liet het haakwerk in haar schoot zakken en ging rechter zitten voor de
begroeting, die ze verwachtte.
Ik stond met den waterketel in de hand, gereed om op te schenken, maar treuzelde
wat.
Suze speelde met de kralen van haar ketting.
Duinveld, uit de auto gestapt, wisselde met zijn rug naar ons toe een paar woorden
met den chauffeur, dan wendde hij zich om, wilde de hall ingaan, keek vluchtig links
naar de vreemdelingen, dan naar onzen kant.
Mama neigde al, voor hij zijn panama had afgenomen.
Hij kwam naar ons toe, met den hoed in zijn hand.
Toen schonk ik aandachtig de thee op.

Groot Nederland. Jaargang 17

45
Ik heb nooit iemand van ruim vijftig jaar gezien, die zoo in alle opzichten twintig
jaar jonger leek, dan Duinveld.
Het huwelijk moge conserveerend werken op de mannen, Duinveld's leven als
garçon, ook al was het dan zoo veelbewogen geweest, als men vertelde, had hem
geen schade gedaan.
Hij was nog zoo slank en zoo veerkrachtig in al zijn bewegingen en hij wist zich
zoo goed en gedistingeerd te kleeden, juist even beneden den grens blijvend van het
fatterige, en toch zoo weloverwogen keurig.
Van zijn onvergrijsde haren en knevel was ik echter geen dupe; ik kende zelf te
goed de zachte seringengeur van blonde cosmetiek en ook bedrogen mij de al te
gelijke glimmend witte tanden niet.
Maar in zijn oogen lachte en fonkelde nog een echte jeugd en ook zijn handen
waren jong.
Een paar dagen na ons was hij in het hôtel gekomen en dien middag verscheen hij
ook voor 't eerst aan het diner en zat toen vlak bij ons, wat eenzaam aan een tafeltje.
Mama vroeg den ober naar den naam van dien nieuwen gast en toen herinnerde
ze zich met verrassing, dat ze zijn moeder had gekend.
's Avonds, toen we in den tuin liepen, kwamen we hem tegen en toen vroeg Mama
naar zijn moeder.
Zoo maakten we kennis.
Het bleek toen wel, dat Mama zich in zooverre vergiste, dat ze niet zijn moeder,
maar een nicht van zijn moeder had gekend, die hij zich eigenlijk niet herinnerde,
maar de relatie gaf dien avond toch stof, of was althans de aanleiding voor een prettig
lang discours.
Wat mij in Duinveld ook zoo aantrok, dat was zijn aangename stem; zijn geluid
was zoo warm getimbreerd en zijn lach had iets prettig aanstekelijks, zonder
luidruchtig te zijn.
Ik was gaarne in zijn gezelschap, dat hij echter nooit opdrong; hij was zóó
bescheiden, te bescheiden, dacht ik meermalen, voor iemand, die zich zoo gemakkelijk
beweegt.
Maar als hij geen bepaalde uitnoodiging kreeg, voegde hij zich nimmer bij ons.
En daarom verraste het mij zoo prettig, dat hij nu, na een paar dagen afwezigheid,
dadelijk, uit eigen beweging naar ons toe kwam.
Zijn ‘komen aanspreken’ was daarenboven geenszins vluchtig: hij aanvaardde
dadelijk het aanbod om mee thee te drinken, ondanks mijn waarschuwing, dat ze nog
maar pas gezet was.
Het speet me alleen, dat Suze er nu juist ook was: gewoonlijk maakte
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zij zich, in tegenwoordigheid van heeren, dadelijk van het gesprek meester en het
wàs waar, dat ze dan een verwonderlijke tact aan den dag legde om het op
onderwerpen te brengen, die hen interesseerden.
Dan kreeg ik zelf gauw zoo'n drukkend gevoel van achteruitzetting, zoodat ik
steeds stiller werd en van zelf den indruk van saaiheid of onbeduidendheid moest
wekken.
Maar ten opzichte van Duinveld was ik daar niet bang voor; hij was te veel
gentleman om steeds het woord tot een persoon te richten en na de begroeting werd
het gesprek dan ook dadelijk algemeen. Eigenlijk was Mama nogal veel aan het
woord.
Suze was stil; 't verveelde haar blijkbaar, ze zag ook wat bleek en dat maakte haar
oogen donkerder.
Ik houd niet van donkere oogen: 't is altijd of ze in dat donker iets verbergen; mijn
oogen zijn lichtblauw; zooals die de wereld inkijken, zoo ben ik; dat weet ik van
mezelf: ik heb niets te verbergen.
Eerst toen het tijd werd om te gaan kleeden voor het diner, stond Duinveld op; ik
had hem twee kopjes mogen inschenken.
Kort daarna ging ook Suze heen.
Mama en ik voelden dat beiden als een opluchting.
Toen ze weg was, zei Mama zacht:
‘Zoo lang is hij nog nooit blijven zitten, hè?’
‘En hij kwam uit zichzelf,’ merkte ik op.
Ik zag Mama glimlachend aan bij die woorden; ze beantwoordde dien glimlach
niet, doch knikte bevestigend en keek dan strak peinzend voor zich uit. Toen we even
later ook naar onze kamers gingen, zei ze nog:
‘Doe nu je witte blouse aan voor aan tafel.’
Dien avond, na het diner, toen we koffiedronken op het terras, kwam Duinveld zich
opnieuw bij ons voegen. Het verheugde me, dat Suze ditmaal tezelfdertijd zich bij
een andere familie aansloot.
Duinveld sprak nu niet zoo gemakkelijk als anders; het was of hij vervuld was
met een gedachte, die hem geen oogenblik losliet en die remmend werkte op zijn
gewonen vlotten conversatietoon.
Er was iets zenuwachtigs in zijn spreken en in zijn manier van doen, dat op mij
ook zijn invloed liet gelden; we voelden dit blijkbaar beiden en mij gaf het een
vreemde sensatie van half-angstige, half-blijde bevangenheid.
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Hij bleef nu maar kort en verdween in het hôtel.
Mama en ik gingen toen gearmd op den weg wandelen.
Het was een zwoelen, stillen zomeravond; onder de boomen ging de schemer al
verdonkeren; andere pensiongasten liepen daar ook, de meesten, als wij, blootshoofds
in rustige slentering, terwijl ze zacht praatten.
Mama en ik spraken zonder terughouding over de mogelijkheid, dat Duinveld me
zou vragen.
‘Ik heb er nogeens over nagedacht,’ zei Mama ‘maar zijn toenadering wàs vandaag
opvallend; het is of hij opzettelijk een paar dagen weg is gegaan om met zichzelf te
overleggen en of hij in dien tijd tot het vaste besluit is gekomen, om aanzoek te doen.
Zoo althans zie ik het.’
Ik knikte.
‘Mij heeft vooral zijn houding getroffen na tafel,’ sprak ik ‘daareven... dat
zenuwachtige, ongedecideerde, of hij zocht... tastte... naar een gelegenheid... een
aanknoopingspunt...’
‘Hou je van hem?’ vroeg Mama na een oogenblik.
Ik haalde mijn schouders op.
Mama zag me van terzijde lachend aan, gaf een drukje op mijn arm en zei:
‘Kind... je ziet er nog zoo jong en zoo frisch uit... in deze witte blouse zou men je
hoogstens half de dertig geven.’
‘Maar die illusie zou toch niet blijven duren,’ sprak ik, even wat bitter, ondanks
het lieve van de opmerking.
Mama zweeg even.
‘Het zou een zeer goede partij zijn in ieder opzicht,’ hernam ze dan, ‘jullie zijt
beiden op een leeftijd, die vóór alles prijs stelt op een kalm, huiselijk interieur. Wat
natuurlijk geen onschuldige pret en vroolijkheid uitsluit,’ voegde ze er wat haastig
achter, ‘en jullie beiden zijt toch ook nog jong genoeg om te genieten van de poëzie
van het leven.’
Ik huiverde even, zonder dat ik precies wist waarom.
‘Wordt je koud?’ vroeg Mama, dadelijk bezorgd.
‘Mijn oude kwaal... rheumatiek in mijn schouder,’ loog ik. ‘Het stak even...’
‘Die witte blouse is ook wel wat dun...’ zei Mama, ‘we zullen terug gaan om een
doekje.’
‘Och nee...’ protesteerde ik wat ontstemd, ‘daar kan ik immers best tegen... het is
niet koud.’
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Doch Mama keerde om.
‘Nee, nee, kindje,’ zei ze ‘dat is allemaal goed als je jong bent, maar op jouw
leeftijd moet je jezelf een beetje koesteren... geloof je oude moeder maar!’
Ik zweeg.
Bij het hôtel teruggekomen, zagen we, dat er tafeltjes gezet waren in het gras, voor
de serre; in de serre zelf was een strijkje.
‘Weer muziek vanavond,’ zei Mama toen we het hek ingingen ‘dat is opwekkend.’
Eenige tafeltjes waren aaneen geschoven en daaromheen zat een groote kring van
de gasten, die zich wat aangesloten hadden.
Het ging er vroolijk toe; zoo luidruchtig, door het lachen en gekheid maken van
eenige jonge meisjes, dat het geluid der zachte muziek uit de serre welhaast overstemd
werd.
Het was nu geheel avond geworden, doch het licht, dat uit de serre naar buiten
viel, maakte het toch wel mogelijk om de menschen in den kring te onderscheiden.
Mama vertraagde haar stap wat, stiet me dan aan en zei zacht: ‘Aan dezen kant,
juist op den hoek...’
Ik had het zelf al gezien.
Maar we liepen nog even verder door en naderden toen den kring aan de andere
zijde.
‘O... nog meer dames... leuk!’ riep een der jonge meisjes, ‘schuift u bij... schuift
u bij...!’ en dadelijk werd er overal plaats gemaakt.
Ik zag, dat Mama's oogen, al lachend om het luidruchtige welkom, dezelfde richting
uitkeken als de mijnen en ook, wijl daar nog de meeste onbezette stoelen waren en
Mama bang was, dat het aan deze zijde van de tafel zou trekken, liepen we om en
namen plaats aan de andere zijde.
Duinveld, die daar ook zat, stond dadelijk op, zei een paar vriendelijke woorden
en haalde voetenbankjes voor ons uit de hall.
Ik rook sterk de seringengeur van blonde cosmetiek, toen hij zich voor mij bukte,
om het bankje neer te zetten.
‘Mevrouw, drinkt u soms thee met ons?’ vroeg een jong meisje, dat naast Mama
zat ‘dan hebben we maar een stoof noodig?’
‘Graag Nora...’ zei Mama, ‘maar meneer Duinveld wil mogelijk ook wel meedoen.’
‘Pardon... heel vriendelijk, maar ik heb al thee gedronken,’ antwoordde deze op
de zijdelingsche uitnoodiging en ik zag nu ook
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dat voor hem een kopje op tafel stond en iets verder nog een kopje, voor den stoel,
naast hem, die onbezet was.
Even later nam de kelner, die ander theegerij bracht, die leege kopjes mee.
De avond was heerlijk: de geur der nabije bosschen dreef mee op de zoele, nauw
voelbare wind; op den weg was het stil geworden; een enkele auto gonsde nog voorbij
en in zijn lichten stonden dan soms even fel beschenen wat wandelaars, terzijde onder
de boomen.
Er was in den kring geen algemeen gesprek; de jongelui stoeiden wat met woorden
en soms brak een lachsalvo uit op gezegden van een ouden heer, die zich wat piassig
aanstelde om het clubje te vermaken; mij gaf het gelegenheid om rustig te zitten
praten met Duinveld.
Mama begon een gesprek met Nora en ze hield dat hardnekkig vol; telkens, als
het eene onderwerp uitgeput was, vond ze dadelijk weer een ander; ik voelde de lieve
bedoeling; zoo bleven Duinveld en ik vrijer.
Doch ons discours kwam, jammer genoeg, niet boven het peil der onbelangrijke
alledaagsheid: hij vertelde over zijn auto, over bandenpech, over de misère van een
onherstelbare panne in de carburator, halverwege 't Stilfser Joch, over een nieuw
systeem van waterkoeling.
Ik luisterde zonder belangstelling voor het onderwerp en trachtte door een paar
naïf domme vragen zijn belangstelling in mijn persoon te vergrooten; doch die vragen
brachten niet, wat ik er van hoopte: een geamuseerd lachje over mijn meisjesachtige
onnoozelheid; hij bleef, integendeel, zeer ernstig en als een geduldig onderwijzer
tegenover een traag begrijpend kind, legde hij me de dingen uit, met blijkbaren opzet,
om mij vooral niet te doen gevoelen, dat mijn vragen inderdaad van een ontstellende
onwetendheid getuigden.
Toen begon ik hem tegen te spreken; overmoedig brutaal, bij het pedante af, zonder
eenige bewijsvoering, gaf ik hem ongelijk in dingen, waaromtrent ik innerlijk in het
geheel niet met hem van meening verschilde of die door hun onbeduidendheid het
uiten van een meeningsverschil nauwelijks gedoogden.
Zijn aangeboren kieschheid verbood hem echter blijkbaar om ook maar de geringste
verwondering te laten blijken.
Hij poogde veeleer om door een kleine wending aan zijn eigen woorden te geven,
de beteekenis daarvan ietwat te doen zwenken in de richting mijner meening.
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‘We bedoelen het blijkbaar eender,’ verklaarde hij op vriendelijken toon, ‘maar we
drukken het op verschillende wijze uit.’
‘Nee... e... ja, dat kan wel,’ beaamde ik toen wat moedeloos.
De wind trok wat door; ik zag Mama naar haar hals grijpen.
‘Wil ik uw mantel halen, mevrouw?’ vroeg Nora.
‘Wil je, kind?’ zei Mama, ‘maar moet je zelf ook niet wat om doen?... Die bloote
hals...’
‘O nee!...’ lachte Nora, ‘ik heb nooit kou en ik ben zoo warm gekleed... luistert u
eens...’ en ze fluisterde Mama wat in 't oor.
Mama lachte, tikte haar op de wang.
Ik zag Duinveld's oogen even glinsteren en benijdde Nora het coquette kunstgreepje.
‘Breng ook den mantel mee van m'n dochter, Noortje!’ riep Mama en als ik
ongeduldig protesteerde: ‘Jawel... jawel, het wordt vochtig... en als je eenmaal wat
rheumatisch bent... wat zegt u, meneer Duinveld?’
‘Zeker... zeker...’ beaamde hij ‘in ons klimaat moet men voorzichtig zijn.’
Ik voelde mezelf verstuurschen, leunde zwijgend achterover in mijn stoel en een
felle lust kwam in mij op, om Mama iets onaangenaams te zeggen, iets, wat haar
hevig zou kwetsen.
Een oogenblik later zag ik in de verlichte hall Nora terugkomen met onze mantels:
ze was niet alleen, Suze liep naast haar.
Nora struikelde over een afhangende slip, gaf een aanstellerig gilletje en liet een
der mantels vallen: Suze nam hem op: het was de mijne.
Nora wilde hem terughebben, ze stoeiden wat, dan op een draf, kwamen ze achter
elkaar op ons toegeloopen.
‘Voor wie is deze?’ voeg Suze lachend en hijgend.
‘Voor mij,’ zei ik wat kortaf.
‘Wil ik hem je opgeven?’ vroeg ze.
‘Nee, dank je, ik heb er nog geen behoefte aan’
Ik nam hem uit haar handen en hing hem over mijn stoelleuning.
‘Maar kind...’ begon Mama.
‘Nee... zeurt u toch niet!’ snauwde ik.
‘Is deze stoel nog vrij gebleven?’ vroeg Suze.
‘Zeker... zeker...’ antwoordde Duinveld.
Het verwonderde mij even aangenaam, dat hij er blijkbaar geen oogenblik aan
dacht nu ook voor haar een voetenbankje te halen,
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doch toen Suze had plaats genomen en over me zat in haar luchtige zwart krippen
blouse met een décolleté, dat ik nog maar juist op de grens van het welvoegelijke
vond, bleek me, dat er al een stond.
Het was geen groote teleurstelling voor me, dat een plotselinge weersverandering
ons even later allen naar binnen joeg.
Duinveld verdween met eenige heeren in de rookkamer; wij bleven nog wat
napraten met Suze en een paar oude dames.
Toen ik dien avond op mijn kamer was en mij ontkleed had, ging ik op den divan
liggen en dacht na.
Ik wilde mezelf rekenschap geven van wat ik gevoelde; mijn geest was
buitengemeen frisch: aan slapen dacht ik niet.
Hield ik van Duinveld?
In den gewonen zin van ‘verliefd’ op hem zijn, zeker niet.
Maar er was iets anders.
Toen hij ons na tafel had aangesproken en zoo zenuwachtig en vreemd had gedaan
en Mama en ik daarna den weg opwandelden, toen had ik toch wel een heerlijke
sensatie gehad, een gevoel van triomf, dat opeens die afgunst in mij doodde op al
wat jong en levenslustig is.
De paartjes, die ik gearmd had zien voortschrijden in het veilige donker onder de
boomen, hadden mijn wrevel nu niet gewekt; integendeel, ik had er even met een
glimlach naar gekeken, als iemand die weet, hoe zoet het is, dat stille minnekoozen
in den zwoelen schemer.
Toch had Mama die stemming even later weer bedorven.
Och ja, dat ik niet jong meer was, dat mijn huwelijksgeluk nu vóór alles zou
culmineeren in de schepping van een rustig interieur - vooral rustig - en dat de tijd
voorbij was, voor ons beiden, om nog zoo heerlijk dwaas te kunnen doen als jonge
menschen, in een dolle zoete liefderoes - dat alles wist ik immers zelf ook wel, beter
dan iemand anders, al deed het me steeds pijn te ervaren, dat zoo heel veel menschen
dit verstonden als iets, dat vanzelf sprak.
De gedachte aan een mogelijke liefkoozing van Duinveld ontroerde me ook niet,
eerder beving mij een gevoel van onbehagelijke gène, als ik verder dacht, aan een
huwelijk met hem.
Het zitten aan de gezelschapstafel buiten had een gevoel van onvoldaanheid in me
achter gelaten.
Toch had ik met hem gepraat, alleen, bijna een half uur lang; geen oogenblik was
er een hiaat geweest in ons discours. Maar ook geen
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oogenblik was er zijnerzijds een poging geweest om het gesprek wat vertrouwelijker
te doen worden, de onderwerpen wat intiemer.
Men zegt, dat mannen, die veel omgang hebben met slechte vrouwen zich niet op
hun gemak gevoelen in gezelschap van dames. En er was ontegenzeggelijk iets
schuchters in Duinveld's houding tegenover, mij, iets onzekers.
Hoe vreemd moest hij dan ook staan tegenover een vrouw, van wie hij zeker wist,
dat ze haar lichaam niet aanbood, tegenover een vrouw, wier liefde niet te koop was.
En hoe begeerlijk moest juist daarom wellicht zoo een vrouw voor hem zijn!
Begeerte!
Maar indien het bedeesdheid was, die Duinveld weerhield om zich uit te spreken
tegenover mij, dan zou dus een zinnenprikkel, een opwelling van zijn begeerte naar
mijn bezit, hem waarschijnlijk driester maken.
O, ik kende ze ook wel en doorzag ze vaak genoeg met walging, de trucjes, de
behaagzuchtige kunstjes van mijn sexegenooten, zooals ze lokten met haar gedurfde
toiletten, zooals ze haar vormen toonden in berekende bewegingen, zooals ze in
schijnbaar zelf niet begrepen dubbelzinnigheden wisten te prikkelen en op te jagen
tot nauw verheelbare passie.
Maar het was immers juist altijd mijn glorie geweest, dat ik, bij alles wat ik deed,
rein bleef, rein van bedoelen, van gebaren, van zinnen.
De reine vrouw, rein als pasgevallen sneeuw.
Helaas, hoe kil is die reinheid!
En zoo ik die glorie thans prijs gaf, zou dat offer dan te groot zijn als ik door die
prijsgeving bereikte, dat ik de vrouw werd van Duinveld?
Ik stond op van den divan, deed een paar passen en zag mezelf komen, ten voeten
uit in den spiegel van de kleerenkast. Mijn haar had ik, zooals altijd, in een vlecht
gedaan en krulpennen gezet terzijde van mijn ooren en op mijn voorhoofd.
Ik deed ze er uit, maakte ook de vlecht los en borstelde mijn haar, zoo lang en zoo
hevig, dat het van mijn hoofd scheen te stroomen in grijsblonde golven; mijn wangen
zagen rood en mijn oogen glansden.
Mijn nachtjapon was erg gekreukt; ik keek er wat mistroostig naar, omdat ik zelf
niet kon begrijpen, welke zinsbekoring er uit moest gaan van dit onelegante
kleedingstuk, waarin mijn lijf als in een koker gestoken was.
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Aan den hals waren entredeux met blauw lint doorvlochten en aan de mouwen ook.
Ik trok die linten er uit; nu schemerde dan mijn roze vleesch door de valenciennes
van de mouwen, doch aan den hals moest ik eerst mijn jaeger flanel, dat ik zoo hoog
gesloten droeg uit angst voor rheumatische aandoeningen, naar beneden duwen, voor
ik het gewenschte effect verkreeg.
Toen glimlachte ik even, wat verlegen, tegen mijn spiegelbeeld.
Duinveld logeerde op dezelfde verdieping; als hij naar zijn kamer ging, moest hij de
mijne passeeren.
Ik trad naar de deur, deed die voorzichtig open en keek op het portaal: een enkel
gloeilampje brandde dicht bij de trap en verlichtte schemerig de lange ruimte. Voor
de meeste deuren stonden de laarzen al buiten; bij Duinveld nog niet; hij zou nog
wel beneden zitten aan zijn whiskey-soda.
Maar indien hij zoo vervuld was met mij, als ik met hem - en ik was overtuigd dat
dit inderdaad het geval wàs - dan zou hij, mijn deur voorbijgaand, toch ook wel heel
sterk aan mij denken.
Nu, op dat halfdonkere portaal staande, keek ik door de kier van de deur in mijn
helder verlichte kamer: ik zag de waschtafel, de stoel en een stuk van den divan...
Indien ik me nu op dien divan uitstrekte en veinsde te lezen in volslagen
onbewustheid, dat de deur open stond?
Ik overlegde.
Juist het boveneinde van den divan was onzichtbaar.
Ik ging de kamer weer binnen en verschoof hem zoo, dat hij vlak voor de waschtafel
stond, dan trad ik terug op het portaal om te zien, of de plaatsing en verlichting nu
beter waren.
Het voldeed me.
Ik nam een boek en ging liggen, bestudeerde mijn houding in den spiegel van de
kleerenkast.
Het volle licht viel nu op mijn marokijnen pantoffels, die onder mijn nachtjapon
uit kwamen, maar het overige van mijn figuur, juist mijn hoofd en buste, lagen in
het halfdonker.
De divan moest dus juist andersom staan.
Het kostte me nogal veel inspanning en bij het versjouwen stak mijn schouder
even zoo pijnlijk, dat ik een oogenblik de oogen sloot en in elkaar gedoken bleef
zitten, tot de pijn wegtrok.
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Maar nu stond hij dan goed.
Het licht scheen thans op mijn gezicht en mijn ontblooten hals: ik trok de mouwen
van mijn nachtjapon nog wat op en nam het boek en wachtte.
Er was iets onbeschrijfelijk pikants in deze zelfgeschapen situatie; mijn hart klopte
hevig van een wonderlijke ontroering.
Ik voorvoelde de dingen, die gingen gebeuren, met een vreemde zekerheid, met
een zoodanige realiteit, dat ik tot werkelijk meehandelen in de gefantaseerde intrige
kwam.
Zoo zou het gaan:
Terwijl ik mijn oogen op het boek gericht hield, hoorde ik Duinveld de trap
opkomen... zijn bekend kuchje... zijn doffe voetstappen over den looper...
Hij naderde... nog meer... nu was hij bij de kamerdeur... er voor...
Hij bleef staan...
Drie seconden van ademlooze stilte, waarin niets was dan het bonzen van mijn
eigen hart, dan... het zachte piepen van de deur... zijn gezicht... zijn grijze zomerpak...
hij trad naar binnen... de handen uitgestrekt...
Hier werd mijn fantasie onzeker en verward, maar dan speelde ze verder met
fascineerende realiteit.
Hij stond voor me... licht gebogen... deemoedig en schuldbewust... hij kuste mijn
hand... ik zelf stond rechtop, mijn houding was fier, in mijn oogen straalde triomf.
Ik was streng, maar zachtmoedig en vriendelijk, maar toch gebiedend zei ik:
‘Ik ben niet boos op je, Duinveld, maar je moet onmiddellijk mijn kamer verlaten.’
Hardop zei ik die woorden en de klank van mijn stem was zoo vreemd en zoo hol,
dat ik eensklaps weer in de werkelijkheid terug was.
Dan, plotseling, vloog ik op.
Ik hoorde iets op het portaal... een vreemd gestommel, dat zich herhaalde met
korte tusschenpoozen en steeds nader kwam.
Eensklaps begreep ik.
Het was de huisknecht, die de laarzen merkte en dan weghaalde voor de deuren;
snel deed ik mijn deur dicht, maar ik bleef er voor staan, luisterde.
Een angstgevoel bekroop me bij de gedachte aan de mogelijkheid

Groot Nederland. Jaargang 17

55
dat Duinveld juist nu voorbij zou komen, terwijl die man daar was en mijn deur niet
open stond.
De huisknecht liep het portaal blijkbaar ten einde, keerde dan terug, ik hoorde hem
voorbijgaan, dan het geluid van zijn voetstappen snel verzwakken.
Toen deed ik de deur opnieuw open en keek op het portaal: er was niemand meer.
Als Duinveld nu zooeven toch eens voorbij was gegaan, zonder dat ik het gehoord
had? Die gedachte verontrustte me beklemmend. Want dat zijn laarzen er straks niet
stonden, was geen afdoend bewijs.
Die onzekerheid werd ondragelijk.
Eensklaps trad ik de deur uit, stond op den looper.
Overal was het stil; alleen klonk een gedempt snorken achter een der deuren; de
laarzen waren weg.
Ik keek naar het lampje bij de trap, bleef een oogenblik besluiteloos, dan, steeds
met mijn oogen op dat licht gevestigd, liep ik achterwaarts tot voor Duinvelds
kamerdeur.
Ik trad er op toe en luisterde; het was bijna onmogelijk, dat hij er was en toch
moest ik zekerheid hebben.
Behoedzaam drukte ik het handvat neer en duwde heel voorzichtig... de deur was
open... ik verwijdde de kier... een koele tocht van buitenlucht woei me tegen...
Het raam stond dus open.
Een paar seconden later was ik terug in mijn eigen kamer; ik huiverde, ik was zoo
gevoelig voor tocht en ik wreef mijn knieën en beenen om weer warm te worden.
Maar dan hoorde ik op het portaal opnieuw gerucht; ik weet niet meer wat ik
hoorde, maar als bij ingeving greep ik het boek en ging op den divan liggen.
Tegelijkertijd zag ik, dat de deur nu veel meer open stond dan straks; het was nu
geen toevallige kier, het was een opening zoo wijd, dat iedereen er door zou kunnen;
ik zag het met schrik, het was te opzettelijk, maar ik kon het niet meer herstellen.
Voetstappen naderden... een kuchje...
Hij was het.
Nog gauw sloeg ik mijn mouwen hooger op, duwde mijn jaeger meer omlaag aan
den hals, trok mijn nachtpon op tot boven mijn enkels... het schemerde voor mijn
oogen... mijn adem stokte... mijn hart bonsde...

Groot Nederland. Jaargang 17

56
Nu was hij bij de deur... ik durfde niet op te zien en toch zag ik... iets als een schaduw
gleed langs de opening...
Verderop werd een deur geopend... gesloten...
Dan was het stil.
Zoo onverwachts en snel was het verloopen, dat ik niet gelooven kon dat het
voorbij was.
Gezien had ik Duinveld niet, het kòn dus een ander geweest zijn.
Wat loom kwam ik overeind, liep naar de deur en keek het portaal op; juist toen
ik mijn hoofd wilde terugtrekken, ging zijn deur open; ik zag een hemdsmouwarm,
die de laarzen buiten zette: dan werd de deur weer gesloten. Ik hoorde de sleutel van
binnen omdraaien op het nachtslot.
Toen stond ik even later als verwezen in mijn kamer; ik voelde me dood moe en zoo
krachteloos, dat ik met een zucht neerviel op een stoel bij de deur.
Een ellendig gevoel van groote verlatenheid deed me als versuft daar blijven,
minuten lang.
Dan, langzaam, met inspanning trok ik de mouwen van mijn nachtjapon omlaag
tot over mijn polsen en mijn bevende vingers haalden mijn jaeger flanel weer hoog
op aan den hals... deden het knoopje dicht... strikten het bandje...
Toen het licht uit was en ik te bed lag, ben ik gaan schreien.
Om tien uur, den volgenden morgen, kwam Mama mij roepen: ik hield, me
aanvankelijk slapende en veinsde verbazing over het late uur.
Mama was opgewekt en haar drukke schertsende toon hinderde me; ze schoof de
gordijnen open, liet de zon in de kamer schijnen.
Ik sloeg mijn handen voor de oogen.
‘Kom kind, wat heb je? Sta op!’
‘Ik heb hoofdpijn,’ antwoordde ik.
‘Neem dan een antipyrine poeder,’ ried ze en dan zacht: ‘Hij is al beneden hoor,
laat hij niet den indruk krijgen, dat je zoo weinig matineus bent. Kom, haast je maar
wat... wat staat die divan gek... Suze liep zoo al in den tuin... en ik verlang naar
thee...’
Mama verliet de kamer; traag en lusteloos stond ik op.
Kappen, aankleeden en dan naar beneden gaan.
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Beneden... het hôtelgedoe, al die ontbijtende en krantenlezende menschen aan de
tafeltjes... buiten, het groene gazon met de geranium perken... daarover het vergezicht
naar de bosschen... op de IJssel... aan den horizon de blauwe heuvels van 't
Montferland... en boven dat alles de zomerhemel met stralende zonnewarmte, met
vogels en vlinders en gonzende insecten... overal levensblije geluiden, gelach en
vreugde...
O, hoe machteloos ellendig zou ik daar weer instaan, den ganschen langen dag,
die nu voor mij was aangebroken.
Ik durfde mijn balcondeuren niet te openen; ik wist hoe zwoel en geurig die
zomerlucht van buiten dan zou binnenstroomen en me omvangen.
Dat wond me soms zoo op.
't Was beter te blijven in de bedompte loome atmosfeer van mijn slaapkamer en
daar langzaam en gedachteloos te treuzelen en te zeuren aan mijn toilet.
Mama wachtte, verlangde naar thee. Welnu, als ze thee wilde, kon ze het immers
bestellen.
Ik had niet gelogen toen ik zei, dat ik hoofdpijn had: mijn slapen bonsden.
In den spiegel zag ik mezelf staan, verlept en onfrisch: mijn oogen lagen zoo diep
en zoo moe na den doorwaakten nacht, de rimpels in mijn grauw gezicht waren als
donkere groeven: mijn haar was glansloos en klammig, zonder eenige veerkracht:
de half vervlogen seringengeur der cosmetiek omhing me met een muffig bijluchtje:
ik proefde het en de smaak ging niet weg, toen ik mijn mond gespoeld had.
Eindelijk deed ik mijn armbanden aan, mijn ringen; toen was ik klaar.
Maar ik draalde, voelde me zoo moe, zou maar het liefst op den divan zijn gaan
liggen met mijn oogen dicht en dan wegzinken in een slaap zonder droomen.
De divan... ik keek er naar; er lag een boek op en er voor, op den grond, zag ik de
blauwe linten liggen. Toen wendde ik me snel af, trok haastig de balcondeuren open
en ging naar beneden.
De meeste gasten hadden al ontbeten en het rommelige der ontredderde tafeltjes
met kruimels en leege melkglazen en theekopjes, trof me onaangenaam.
Ik zag dadelijk Mama staan bij het tafeltje van Duinveld, die blijkbaar ook nog
niet ontbeten had en het uitgevouwen ochtendblad in de hand hield. Mama leunde
op een stoel naast den zijnen.
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Zoodra ze me zag riep ze: ‘O, daar is ze al!’
Een wonderlijk gevoel bekroop me. Veel liever had ik Duinveld nu niet gezien,
zoo dadelijk bij het buitenkomen, doch er was zoo iets innemends en hartelijks in
zijn begroeting, toen ik nader trad, dat mijn aanvankelijke ontstemming geheel
verdween.
Mama had het tafeltje naast het zijne genomen: het was niet onze gewone plaats,
doch nu we zoo laat waren, was de keuze vrij.
Het was een stralende zomerdag: ik zag de heuvels, het water, de bloemen en het
gras en ik vond het nu toch alles weer heerlijk en een vreugde, om temidden daarvan
te ademen en te leven.
Terwijl ik de thee opschonk, zetten we het gesprek met Duinveld voort; hij vouwde
zijn courant op, stak zijn pince-nez in zijn zak.
Toen viel het mij op, dat hij blijkbaar toch reeds ontbeten had, zijn kopje en bord
waren weggeschoven, zijn verkreukeld servet lag er naast.
Waarom was hij dan blijven zitten? Wachtte hij op mij?
Ik dacht aan zijn hemdsmouwarm, toen hij zijn laarzen buiten zette.
Het gesprek liep over gewone dagelijksche onderwerpen, luchtig en opgewekt,
niets zeggend, maar toch bracht het zoo'n stemming van huiselijke intimiteit.
Ik was nu zoo blij, dat het gisterenavond anders was geloopen; hoe wonderlijk
beklemd zou ik dan nu tegenover hem zitten, als hij me gezien had.
Ik schaamde me over mezelf.
‘Heeft u gisterenavond nog een partijtje gemaakt?’ vroeg Mama, toen het gesprek
even verflauwde.
‘Ja... en heel geanimeerd, tot bij eenen,’ antwoordde hij lachend.
‘O foei... dat is nachtbraken,’ zei Mama.
‘Wat geuren die geraniums sterk,’ merkte ik snel op.
‘Aangename lucht, maar niet van dichtbij,’ vond Duinveld.
Toen zwegen we alle drie.
Duinveld ging wat verzitten, zette zijn pince-nez weer op, strekte een hand uit
naar het ochtendblad.
‘Hoe vind u de thee hier, meneer Duinveld?’ vroeg Mama, die langzaam en
aandachtig haar tweede kopje genoot.
Dadelijk nam hij zijn pince-nez weer af, begon de glazen op te wrijven met een
zijden doekje en vertelde dan over de wanhopig slechte thee, die hem eens op een
reis door Spanje was voorgezet.
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Dat was zoo'n bewonderingswaardige eigenschap van hem, dat hij over ieder
onderwerp, hoe onbeduidend ook, nog altijd iets wist te zeggen, dat de moeite van
het aanhooren waard was.
En zoo goed als dit, verstond hij ook de kunst om te luisteren naar een ander, zoo
vol prettige waardeerende aandacht, die vanzelf tot grootere mededeelzaamheid
noodde.
Dat had Mama ook opgemerkt en die kon er dan zoo echt voor gaan zitten om
eens breedvoerig over iets uit te weiden.
‘Ik geloof, dat we meneer Duinveld van zijn lectuur afhouden,’ merkte ik nochtans
op, toen ik wat vermoeidheid in zijn aandacht meende waar te nemen, bij het luisteren
naar een wel wat erg lang betoog van Mama.
Doch hij verzekerde bijna verschrikt het tegendeel.
Ik kon hem zoo rustig observeeren, nu hij met Mama sprak en niet met mij; hij
zat met zijn gezicht naar de hall en ik met het mijne naar den terraskant; ik was zoo
vervuld met dat kijken naar hem, dat Mama's stem als een onverstaanbaar gonzen
langs mij heen ging en eerst toen ze even gezwegen had, waardoor ik lichtelijk
opschrikte, verstond ik de woorden, waarmee ze dan besloot. ‘En daarom, meneer
Duinveld, ben ik van oordeel, dat het de plicht van alle ouders is, wien het welzijn
hunner kinderen oprecht ter harte gaat, om hun gansche leven te wijden aan en te
wijzigen naar de levensbelangen van die kinderen. Vindt u ook niet?’
Hij zweeg een ondeelbaar oogenblik.
‘Nee... natuurlijk niet,’ antwoordde hij dan met vreemde overtuiging.
Ik schoot in den lach. Nu had zijn uithoudingsvermogen hem begeven en zijn
beleefdheid parten gespeeld: hij was er uit.
Mama keek onthutst, begreep niet.
‘U bedoelt het juist andersom,’ zei ik glimlachend.
Hij keek even verward, maar dan riep hij:
‘Och ja... ik zei nee... pardon!... pardon! Natuurlijk bedoelde ik... ja!’
Nu lachten we alle drie.
‘O, daar is Suze ook,’ zei Mama.
Ik keek om en zag haar in den ingang van de hall: ze had een brief in de hand en
las dien staande.
Duinveld was door zijn blunder blijkbaar toch wat in de war geraakt, hij vouwde
zijn courant op, stak hem in zijn zak, stond op, wisselde
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staande nog een paar woorden met ons, nam dan met een buiging afscheid en liep
het hôtel in.
Het was heel amusant en heel opwekkend geweest en met verbazing dacht ik terug
aan mijn stemming van een uur geleden.
‘'t Is een charmante causeur.’ zei Mama ‘je hoeft je met hem nooit te vervelen;
zelfs al zou je geen kinderen krijgen.’
‘Sssst!’ deed ik verschrikt met een wenk naar de hall.
‘O nee, ze is weer naar binnengegaan,’ stelde Mama gerust.
Ik had niets gegeten, terwijl Duinveld er was.
Nu nam ik een broodje, besmeerde het dik met boter en jam en at met graagte.
Toen ik een half uur daarna, weer op mijn slaapkamer kwam, was deze alweer aan
kant: de divan stond op zijn oude plaats, de blauwe linten lagen op tafel.
Ik glimlachte even en keek in den spiegel.
De sporen van den half doorwaakten nacht waren grootendeels verdwenen. Mijn
hoofd voelde nog gloeierig, doch dat gaf me een blos, die flatteerde; mijn oogen
stonden weer helder.
Ik trad op het balcon en zoog de milde zomerlucht met gulzig verlangen in. Hoe
speet het me, dat ik zoo zorgeloos geweest was met mijn toilet: in mijn lusteloosheid
had ik juist de blouse aangedaan, die mij het slechtste kleurde. Haastig ging ik me
verkleeden.
Mijn aantrekkelijkheid lag in den sfeer van het eenvoudige, dat wist ik, maar te
ver doorgevoerde eenvoud wordt ten slotte onaanzienlijk.
En daarvoor moest ik op mijn hoede zijn.
Bij het zachte fraise van de blouse, die ik nu had aangedaan, misstond de
bordeaux-roode hoed met de wuivende reigeraigrette zeker niet. Het was wat gedurfd
en ik voelde, dat onder dien hoed mijn oogen ook met groote vrijmoedigheid en
zelfbewustzijn moesten uitkijken, wijl het anders den schijn kon wekken, dat ik met
mijn figuur verlegen was.
Voor den spiegel stapte ik een paar keer heen en weer: mijn hoofd achterover,
mijn blik brutaal-uitdagend.
Toen ik echter de trap afging en de hall zag, had ik al spijt van mijn keus; ik wilde
nog terug loopen; maar toen riep Mama me wat ongeduldig, wijl ze reeds zoo lang
op me wachtte.
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‘Heb je die hoed opgezet?’ vroeg ze, haar wenkbrauwen bedenkelijk optrekkend.
‘Ja, waarom niet?’ vroeg ik, geprikkeld door dien toon.
Mama zei niets meer.
We bleven eerst wat drentelen in den tuin.
‘Hij is niet uitgegaan,’ zei Mama, ‘want ik heb er op gelet.’
We strekten ook daarna onze wandeling niet ver uit., bleven in de buurt van het
hôtel, dwaalden er feitelijk wat omheen.
Duinveld zagen we niet.
Als we na verloop van een uur terug kwamen, wel wat moe en onvoldaan, zoodat
we beiden wat humeurig waren en prikkelbaar, zat Suze in de serre brieven te
schrijven.
Ze knikte, toen ze ons zag en dan eensklaps, half verlegen, wat me van haar
bizonder opviel, liep ze naar ons toe en zei:
‘Komt u even bij me zitten?’
Mama had geen lust en liet het nogal erg merken.
‘Even maar...’ drong ze aan met vreemde vriendelijkheid.
Toen namen we dan plaats aan haar tafeltje.
‘Ik moet u een nieuwtje vertellen,’ sprak ze met schitterende oogen, ‘want ik zou
't niet aardig vinden als u het van anderen hoorde. Ik heb me gisterenavond verloofd
met Duinveld.’
(Wordt vervolgd).
A.H. VAN DER FEEN.
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Faust.
Tweede bedrijf.
(Een smal, hoog-gewelfd, gothisch vertrek, vroeger van FAUST, onveranderd.)

MEPHISTOPHELES.
(van achter een gordijn te voorschijn tredend. Terwijl hij het openslaat en omkijkt, ziet men FAUST,
uitgestrekt op een ouderwetsch bed liggen)
Hier lig, rampzalige, verleid
Tot noô te ontknoopen liefdeband!
Wien Helena verlamt, bevrijdt
Zoo licht niet weder zijn verstand.
(om zich heen ziend)
Wààrheen ik zie, omhoog, in 't rond,
Al-onveranderd bleef het, ongedeerd:
De doffe ruiten zijn wat minder bont,
De spinnewebben hebben zich vermeerd;
Verstijfd is de inkt, vergeeld is het papier;
Maar alles op zijn plaats gebleven;
Zelfs ligt de ganzepen nog hier,
Waarmede Faust 't contract heeft onderschreven.
Ja, dieper in de schacht nog hokt
Een drup van 't bloed dat ik hem heb ontlokt.
Ik wensch met zulk een éénig stuk
Den ijverigsten verzamelaar geluk.
Ook de oude pels hangt nog aan d'ouden haak,
Herinnert me aan zoo menigen snaak
Wien 'k zotternijen heb geleerd,
Waarop hij nu als man misschien nog teert.
De lust bekruipt mij werklijk weer,
In u, gij harig-warme vacht,
Als een pedant docent nog eens een keer
Te doen alsof 'k de wijsheid had in pacht.
Geleerden is dit spel bekend,
De duivel is 't allang ontwend.
(Hij schudt den afgenomen pels; cicaden, kevers en motten zwermen er uit.)

KOOR DER INSEKTEN.
Wees welkom, wees welkom,
Patroon van ons nest.
Al zwermend en zoemend,
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Herkennen we u best.
Gij hebt ons geplant eens
In stilte en alleen;
Bij duizenden dansen
Wij thans om u heen.
De schalk in den boezem
Verbergt zich te zeer;
Pelsmotten en luizen
Vertoonen zich eer.
MEPHISTOPHELES.
Welk een verrassing mij dit jong geslacht bereid!
Men zaaie slechts, en de oogst volgt mettertijd.
Ik schud nog eens terdege de oude huid:
Een enkle zwiert nog hier en daar er uit. Omhoog, in 't rond, in honderdduizend hoeken,
Vlug, berg je, liefjes, laat je zoeken:
Ginds, waar die oude doozen staan;
In perkamenten, half vergaan;
In 't stoffig brok van een mortier;
In de oogholt' van zoo'n doodshoofd hier.
Want altijd hooren mot en luis
In zoo'n vermolmden rommel thuis.
(hij trekt den pels aan).
Kom, dek mijn schouders andermaal,
Vandaag ben ik weer principaal.
Maar 't baat niet zelf mij zoo te heeten;
Waar blijven nu de menschen die het weten?
(Hij luidt de klok, die een schel, doordringend geluid doet schallen, waarvan de wanden trillen
en de deuren open springen).

FAMULUS.
(nader wankelend door de donkere gang).
Welk een galmen! Welk een gillen!
Trappen, muren, wanklen, trillen.
Door de rinkelende ruiten
Flikkren weerlicht-flitsen buiten.
Zie, de schoorsteen splijt; 't verschoven
Puin valt ritslend neer van boven.
En de deur... 't gegrendeld slot
Springt door tooverkracht kapot.
Ginds, hoe vreeselijk, daar staat
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Als een reus in Faust's gewaad!
Op zijn wenken, bij zijn blikken,
Voel 'k mijn knieën grondwaarts knikken.
Moet ik blijven, moet ik vlieden?
Ach! Wat zal met mij geschieden!
MEPHISTOPHELES.
(wenkend).
Kom nader vriend! Heet ge niet Nicodemus?
FAMULUS.
Hoogwaarde Heer, zoo is mijn naam... oremus.
MEPHISTOPHELES.
Dat liever niet.
FAMULUS.
'k Ben blij dat ge mij kent.
MEPHISTOPHELES.
Ik ken dat wel: bejaard en nog student.
Mijn waarde heer, ook de geleerdste man,
Studeert steeds door, wijl hij niet anders kan.
Een kaartenhuisje zet hij in elkaar;
De grootste geest zelfs komt er nooit mee klaar.
Maar toch, uw meester is een heele Piet,
Wie kent den eedlen doctor Wagner niet,
Thans onder de geleerden nummer één!
Hìj houdt de gansche wetenschap bijeen;
Schraapt daaglijks nieuwe wijsheid saam.
Nieuwsgier'ge luistraars, tuk op faam,
Komen tot hem te hoop geloopen.
Hìj straalt alleenlijk van 't katheder;
Hanteert den sleutel als Sint Peter;
't Onderst zoo goed als 't bovenst sluit hij open.
Hoe hij voor allen gloeit en flonkert!
Geen roep blijft naast de zijne staan;
De naam van Faust zelfs wordt verdonkerd;
Hìj is 't die alles heeft gedaan.
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FAMULUS.
Vergeef, Hoogwaarde Heer! wil mij niet laken...
Als ik een opmerking mag maken...
Maar van dit alles is geen sprake:
Bescheidenheid is 't deel hem toegewezen.
Het onbegrijpelijk verdwijnen
Des grooten mans doet zijnen geest verkwijnen;
Eerst bij zijn wederkomst zal hij genezen.
't Vertrek, gansch als in Doctor Faustus' dagen,
Onaangeraakt sints hij verdween,
Verwacht den Meester ook nog heên;
Nauw waag ik 't binnen mij te wagen.
Wat sterrestond moet het wel wezen?
De muren schijnen u te vreezen;
Deurposten beefden, ruiten sprongen;
Waart ge anders tot hier doorgedrongen?
MEPHISTOPHELES.
Waar wel de man zich schuil houdt? Ei,
Breng mij bij hem, of hem bij mij.
FAMULUS.
Streng heeft hij 't mij verboden, ach
Ik weet niet of ik 't wagen mag.
Al maanden heeft hij anders niet gewild
Dan werken in de stilste stilt'.
Hij, een geleerde, teer van huid,
Ziet er gelijk een stoker uit,
Van 't oor tot aan den neus beroet,
D' oogen gerood door fellen gloed;
Woekrend met ieder oogenblik;
Muziek lijkt hem het tang-geklik.
MEPHISTOPHELES.
Mij niet ontvangen? 'k Ben de man
Door wien hij 't gauwst zijn doel bereiken kan.
(FAMULUS af, MEPHISTOPHELES neemt statig plaats.)
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Nauwlijks heb ik hier post gevat,
Of, als van ouds, daar nadert al reeds wat.
Van het modernste slag ditmaal,
Natuurlijk grenzeloos brutaal.
BACCALAUREUS
(uit de gang binnenstormend.)
Poort en deuren vind ik open!
Nu, zoo mag ik eindlijk hopen
Dat ik langer niet in 't slijk
Hoef, als waar 'k een levend lijk,
Te vermolmen en bederven
Om aan 't leven zelf te sterven.
Deze wanden, deze muren
Neigen, lang zal 't niet meer duren.
En, als wij niet gauw ontvluchten,
Hebben wij hun val te duchten.
'k Ben een durfal als maar iemand,
Maar toch: verder brengt mij niemand.
Doch wat moet ik thans ervaren?
Was 't niet hier waar ik voor jaren,
Een schroomvallig en bedeesd
Grasgroen leerling ben geweest
Van zoo'n grijskop, dien 'k vertrouwde,
Op wiens grollen 'k rotsvast bouwde?
Uit hun oude perkamenten
Logen ze alles wat zij kenden Kenden! schoon 't niet zelf geloovend! Mij, zichzelf ook, 't leven roovend.
Hoe? wat zie ik daar? wie huist er
In die cel in 't schemerduister?
Doch nu ik wat nader trad
Zie ik met verbazing dat
Híj daar zit, in nog precies
't Zelfde ruige, bruine vlies.
Toenmaals leek hij taamlijk leep,
Wijl ik hem nog niet begreep.
Maar vandaag kan ik hem staan;
Flink maar op hem afgegaan!....
Als, oude heer, niet Lethe's troeble vloeden
Uw scheefgezonken, kale hoofd doorstroomen,
Waardeer 't dan dat ge een leerling weer ziet komen,
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Ontgroeid aan de akademie-roéden.
U vind ik als 'k u vroeger zag;
Ik werd van een gansch ander slag.
MEPHISTOPHELES.
'k Ben blij dat 'k u heb aangeluid.
Destijds was mijn respekt niet minder;
De rups, de chrysalide duidt
Immers reeds op den latren vlinder.
In krullend haar, in kanten kragen
Scheptet gij toen een kinderlijk behagen. Hadt ge wel ooit een staartpruikje op? Nù toont ge een Zweedschen kalen kop.
Ge ziet er waarlijk flink uit, resoluut;
Maar toch nog steeds niet absoluut.
BACCALAUREUS.
Wel, oude heer, al staan we op de oude plaats,
Bedenk eens goed, toch stond de tijd niet stop;
Spaar al uw dubbelzinnige praats,
Wij letten thans wel beter op.
Eens hield ge een braven sukkel voor den mal;
Het kostte uw kunst toen niemendal,
Wat thans bij mij geen mensch meer waagt!
MEPHISTOPHELES.
Leert men der jeugd de waarheid waar ze om vraagt Ofschoon ze een geelbek allerminst behaagt Dan, als zij achteraf, na jaren
Haar hardheid aan het eigen lijf ervaren,
Dan bluffen zij: 't kwam àl uit eigen mars!
Dan heet het: Och, die Meester wist geen snars.
BACCALAUREUS.
Of: was een schelm! Want welke leeraar licht
Ons met zijn waarheid vlak in 't aangezicht?
Een ieder weet te meerdren of te mindren,
In ernst of luim, naar 't past voor zoete kindren.
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MEPHISTOPHELES.
Ja, leeren vereischt tijd, maar 'k zie, ge zijt
Tot onderrichten althans reeds bereid.
Sints vele manen, enkle zonnen,
Hebt ge aan ervaring stellig veel gewonnen.
BACCALAUREUS.
Ervaring? Alles schuim en mist!
Niet met den geest van zelfden aard.
Erken, al wat men vroeger wist,
Was absoluut niet wetenswaard.
MEPHISTOPHELES
(na een pauze).
Ik was een dwaas... en 'k voelde 't wel.
Hoe leeg en kinderlijk lijkt nu mijn spel.
BACCALAUREUS.
Kijk, dat verheugt me; 't eerste wijze woord
Dat 'k ooit nog van een grijsaard heb gehoord!
MEPHISTOPHELES.
'k Heb een verborgen gouden schat gezocht,
Maar vuile steenkool was 't dien 'k boven brocht.
BACCALAUREUS.
Uw kale knikker is, erken het maar,
Niet méér waard als die holle doodskop daar.
MEPHISTOPHELES
(gemoedelijk).
Ge weet wel niet, mijn vriend, hoe grof ge zijt.
BACCALAUREUS.
In 't Duitsch is leugen 't zelfde als hofflijkheid.

Groot Nederland. Jaargang 17

69

MEPHISTOPHELES.
(met zijn rolstoel steeds dichter bij het proscenium schuivend.)
Hier boven wordt mij licht en lucht benomen;
Vind ik misschien bij u een onderkomen?
BACCALAUREUS.
Het is aanmatigend op 't slechtst moment
Nog iets te schijnen als je al niets meer bent.
Des menschen leven leeft in 't bloed: waar vloeit
Het heeter dan het in den jongling gloeit?
En dàt is frisch en levenskrachtig bloed
Dat steeds nieuw leven schept uit 's levens vloed.
Daar ziedt en stroomt het, daar wordt iets gedaan;
Het zwakke valt, het sterkere breekt baan.
Wat hebt, terwijl wij half de wereid wonnen,
Dan gìj gedaan? Geknikkebold, bezonnen
Gepeinsd, gewikt, bij elk plan blijven staan!
Waarlijk, een koude koorts is d'ouderdom,
Een vorst van dwaas-geluimden nood;
Wiens jaartal boven dertig klom,
Die is alreeds zoo goed als dood.
Het best was maar bijtijds u dood te slààn.
MEPHISTOPHELES.
Hier heeft de duivel verder afgedaan.
BACCALAUREUS.
Als ìk 't niet wil, bestaat de duivel niet.
MEPHISTOPHELES
(ter zijde.)
De duivel licht je een beentje vóór je 't ziet.
BACCALAUREUS.
Dìt is de hooge roeping van de jeugd:
Ik schiep de wereld krachtens eigen deugd.
Ik toog de zon uit zee omhoog, met mij
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Begon de maan haar wisselend getij.
En ziet, de dag tooide zich langs mijn wegen,
De groenende aarde bloeide straks mij tegen,
En op mìjn wenk, in dezen eersten nacht,
Ontvouwde heel het sterrenheir zijn pracht.
Wie, zoo niet ik, verloste u uit de keten
Van burgermans benauwd, bekrompen weten?
Maar ik, gansch vrij, zooals mijn geest mij richt,
Volg blijgemoed mijn innerlijke licht:
En voorwaarts schrijd ik, zelf-verrukt en vlug;
Vóór mij het licht, het duister in den rug.
(af.)

MEPHISTOPHELES.
Origineel! verdwijn in al uw pracht!
Hoe diep zou u het inzicht krenken:
Wie kan iets zots, wie iets verstandigs denken
Dat niet voorheen reeds werd bedacht? Doch zelfs ook deze doet ons niet veel kwaad;
Na enkle jaren zal 't wel anders zijn.
Hoe dwaas de most zich ook te buiten gaat:
Hij gist ten slotte toch tot wijn.
(tot het jongere parterre, dat niet applaudiseert.)
Ge blijft bij deze woorden koud?
Ik reken 't, kindren, u niet aan.
Bedenkt: de duivel is al oud;
Wordt oud dan om hem te verstaan.
(Laboratorium. Middeleeuwsch; omslachtige, onbeholpen toestellen tot fantastische doeleinden.)

WAGNER
(bij den haard).
Weer dreunt de klok, schrikklijke machten
Schudden de roet-beslagen muren.
Niet langer kan het ernstig wachten
In zulke onzekerheid meer duren.
Reeds klaren òp de duistre nachten;
Reeds gloeit er binnen de phiool
Iets als een levend brokje kool;
Ja, een karbonkel, welks geflonker
Bliksemend uitstraalt door het donker.
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Er doemt een heldre, witte gloed...
O, stel mij ditmaal niet teleur! Ach Heer, wat klopt daar aan de deur?
MEPHISTOPHELES
(binnen tredend).
Gegroet mijn vriend, ik meen het goed.
WAGNER
(angstig).
Wees welkom bij deez' sterrestond.
(fluisterend).
Doch houdt uw woord en adem in den mond.
Een heerlijk werk is dra tot stand geraakt.
MEPHISTOPHELES
(nog zachter).
Wat is dat dan?
WAGNER
(nog zachter).
Er wordt een mensch gemaakt.
MEPHISTOPHELES.
Een mensch? En welk verliefde paar
Hebt ge in den schoorsteen opgesloten?
WAGNER.
Foei! Teelen, zooals 't vroeger mode was, verklaar
Ik voor het werk van idioten.
De teedre stip, waar 't leven uit ontsprong;
Lieflijke kracht, die uit het binnenst drong,
Die nam en gaf, om zelf zich te formeeren;
Om 't naaste 't éérst, dan 't vreemde te assumeeren;
Zij is ontzet thans uit haar waardigheid.
En zoo het dier zich nog daarmee vermeidt,
De mensch moet voortaan, met zijn grooten geest,
Toch reiner, hooger oorsprong hebben dan het beest.
(tot den haard gekeerd).
Het licht al, ziet! nu mag ik toch verwachten,
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Dat, als we uit honderd stoffen trachten,
Door menging - want op menging komt het aan Geleidlijk menschenstof te composeeren,
Haar in een kook-kolf verluteeren
En dan terdege kohobeeren,
Het werk in alle stilte wordt gedaan.
(weer tot den haard gekeerd).
Het groeit! De massa wordt steeds klaarder;
Mijn opper-teelt steeds waarder, waarder!
Wat men in de natuur een schoon mysterie hiet,
Wij durven het met ons verstand probeeren;
Wat zìj zich eens organiseeren liet,
Dat laten wìj kristalliseeren.
MEPHISTOPHELES.
Wie lang leeft, heeft al veel ervaren;
Voor hem kan er niets nieuws meer op deez' aard geschiên.
'k Heb, reizende in mijn leerlingsjaren,
Al menig kristallijnen mensch gezien.
WAGNER
(steeds lettend op de phiool).
Het bliksemt, balt te saam, zwelt aan!
Nu moet het dad'lijk komen gaan.
Dwaas lijkt aanvanklijk iedre grootsche idee;
Maar 't toeval kan ik voortaan wraken;
Want hersenen, als deze denkensree,
Kunnen wel zelf den denker maken.
(in verrukking starend naar de phiool).
Hoort, met hoe forschen klank de kolf nu schalt!
Zóó moet het gaan, vertroebelen, weer klaren...
Ik zie in sierlijke gestalt'
Een aardig manneke gebaren.
Wat dan de wereld wel nog meer verwacht?
't Geheim is aan den dag gebracht.
Als ge naar dit geluid slechts hoort,
Het wordt tot stem, tot spraak, tot woord!
HOMUNCULUS
(uit de phiool tot WAGNER).
Wel vadertje, hoe is 't? Niet meer gemart,
Het was geen grap. Druk me aan uw teeder hart!
Maar niet te vast, de kolf zou kunnen springen!

Groot Nederland. Jaargang 17

73
Dat is een eigenschap der dingen:
't Heelal schijnt voor 't natuurlijke te klein,
't Kunstmatige wil nauw-besloten zijn.
(tot MEPHISTOPHELES).
Hoe nu, heer neef, gij schalk, zie ik u hier;
Zoo juist van pas? Dat doet mij eens pleizier.
Een gunstig lot leidt u hier bij ons binnen,
Want nu 'k er ben, moet 'k toch ook iets beginnen.
'k Zou dad'lijk tot het werk mij willen schorten;
Uw handigheid zal mij den weg wel korten.
WAGNER.
Eén woord nog slechts! 'k Moest mij tot nu steeds schamen,
Als oud en jong met hun problemen kwamen.
Bijvoorbeeld dit: tot nu begreep nog geen:
Hoe passen ziel en lichaam zoo bijeen?
Zoo vast als moest hun bond voor eeuwig duren;
Terwijl ze elkaar toch 't leven steeds verzuren.
En verder...
MEPHISTOPHELES.
Zwijg! Ik zou nog liever vragen
Hoe 't komt man en vrouw elkaar zoo slecht verdragen.
Vriend, daarmee komt ge nimmer tot een end.
Hier 's iets te doen; dàt wil die kleine vent.
HOMUNCULUS.
Te doen? Wat dan?
MEPHISTOPHELES
(op een zijdeur wijzend).
Toon hier eens je talent!
WAGNER
(steeds naar de phiool kijkend).
Ik vind dat jij een aardig baasje bent.
(De zijdeur opent zich, men ziet FAUST, uitgestrekt op het rustbed).

HOMUNCULUS
(verwonderd).
Niet mis!
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(De phiool ontsnapt aan WAGNER'S handen, zweeft boven FAUST en belicht hem).
Een schoone omgeving! Water klaar,
In 't bosch een schaar van half-ontkleede vrouwen.
De lieve diertjes, 't wordt steeds fraaier daar!
Doch ééne bovenal is schoon te aanschouwen,
Uit hoogsten helden-, wellicht goden-stam.
Zij laat het heldre nat den voet omspoelen,
Om dan des lichaams blanke levensvlam
In 't smijdig vloeiende kristal te koelen.
Doch welk geruisch van rap-geklepte zwingen;
Wat bruisen, plassen, woel'ge rimpelingen?
De meisjes vluchten schuchter ovral heen;
Doch, rustig, blijft de koningin alleen,
En ziet in fier en vrouwelijk verblijen
Der zwanen vorst zich aan haar knieën vlijen:
Mak en vertrouwlijk laat hij met zich spelen.
Maar plotsling komt een nevel hen omzweven
En hult in sluiers, dichtgeweven,
Het lieflijkste aller tafereelen.
MEPHISTOPHELES.
Waarmede gij ons hier al niet verrast!
Zoo klein ge zijt, zoo groot zijt ge als fantast;
'k Zie niets.
HOMUNCULUS.
'k Geloof het graag. Gij uit het Noorden,
In een omnevelde eeuw geboren,
In nacht van ridderdom en paperij;
Hoe ware uw blik ooit frank en vrij?
In duisternis slechts voelt ge u thuis. (rondziende).
Verbruind gesteent', leelijk, bemodderd;
Spitsbogen, tierlantijn-omflodderd!...
Als deze ontwaakt, bedreigt ons nieuwe nood;
Hij blijft direct ter plaatse dood.
Woudbeken, zwanen, naakte schoonen,
Zijn 't die zijn droom voorvoelend ziet.
Hoe zou die hier ooit willen wonen?
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Zelfs ik, zoo schikk'lijk, kan het niet.
Van hier met hem!
MEPHISTOPHELES.
Die uitweg lokt mij wel.
HOMUNCULUS.
Beveel een krijgsman tot den strijd,
Een meisje leidt ten dans of spel,
Ge vindt hen dadelijk bereid.
Juist is er, naar 'k daar heb bedacht,
Klassieke Heksensabbat-nacht.
Hij wordt door 't toeval wel verwend;
Dààr is hij in zijn element.
MEPHISTOPHELES.
Van zoo iets heb ik nooit vernomen.
HOMUNCULUS.
Hoe zou het u dan ook ter oore komen?
Uw spoken hooren allen tot de romantiek;
Doch een waarachtig spook is ook klassiek.
MEPHISTOPHELES.
En waar moet thans dan onze vlucht naar toe?
Ik ruik alreeds antiekerig gedoe.
HOMUNCULUS.
Noordwestlijk ligt waar gìj u 't liefst verpoost,
Wij echter koersen dezen keer zuidoost.
Waar door het laagland, tusschen struik en woud,
Peneios stroomt, in stille en vochte bochten.
De vlakte wijkt tot aan der bergen krochten,
Omhoog ligt Pharsalus, nieuw en toch oud.
MEPHISTOPHELES.
Wee mij, van hier! blijf mij met dat gekijf
Van tyrannie en slavernij van 't lijf.
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't Verveelt mij, want 't is nauwlijks afgedaan,
Of zij beginnen weer van voren aan;
En niemand merkt dat Asmodee hem fopt
Die achter alles zit verstopt.
Zij vechten zoo het heet om vrijheidsrechten;
Maar wel bezien, zijn 't knechten tegen knechten.
HOMUNCULUS.
Laat toch den mensch zijn tegenstrijdig wezen,
Een ieder moet zich weeren naar hij kan;
Van knaap af, zoo wordt hij ten laatste een man.
Hìer is 't de vraag: hoe dézen te genezen.
Weet gìj iets zoo beproef uw eigen toover;
Kunt gij het niet, laat het dan mij maar over.
MEPHISTOPHELES.
Hier ware menig Brocken-kunst van pas,
Als 't niet bij heidenen verboden was.
Het Griekenvolk was nooit zoo heel veel waard;
't Verblindt slechts door zijn zinnelijken aard,
Verlokt des menschen borst tot blijde zonden;
Dë onzen heeft men duister steeds gevonden.
Wat nu?
HOMUNCULUS.
Ge raakt nog al niet licht van streek,
En als ik van Thessaalsche heksen spreek,
Zei 'k niet te veel, naar het mij docht.
MEPHISTOPHELES
(begeerig).
Thessaalsche heksen? Dat zijn creaturen
Naar wie ik lang reeds heb gezocht.
Wel denk ik dat men 't moest bezuren
Zoo men ze alnachtlijk vrijen mocht.
Maar één bezoek, één proefje...
HOMUNCULUS.
Uw mantel, snell
Ook om den ridder heengeslagen!

Groot Nederland. Jaargang 17

77
Die lap zal, zooals vroeger, wel
Ook thans u beiden kunnen dragen.
Ik licht u voor.
WAGNER
(angstig).
En ik?
HOMUNCULUS.
Wel, gij
Blijft thuis voor de gewichtigste karwei.
Gij blijft ontvouwen de oude perkamenten,
Vergaart naar voorschrift 's levens elementen
En voegt voorzichtiglijk ze bij elkaar.
Bedenk het Wàt, en meer nog 't Hoe bezie;
En terwijl ìk de wereld wat doorwaar,
Ontdek ik nog wel 't puntje op de i.
Dan is het doel bereikt, verdien
Het waardig loon voor zulk een edel streven:
Goud, eer en roem; gezond, lang leven,
En wetenschap en deugd... ook nog misschien.
Vaarwel!
WAGNER
(bedroefd).
Vaarwel! Het drukt mij 't hart terneer.
Naar mijn gevoel zie ik u nimmer weer.
MEPHISTOPHELES.
Nu ten Peneios, vlug en vlot!
Heer neef is lang niet te verachten.
(tot de toeschouwers).
Wij zijn afhanklijk toch per slot
Van schepsels die wij zelf bedachten.

(Wordt vervolgd).
NICO VAN SUCHTELEN.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Den welwillenden lezer tot steun aan het geheugen:
We hebben in de eerste zes nummers van den vorigen jaargang van dit tijdschrift het
begin gepubliceerd van dit werk, hetwelk bedoelt te zijn een proeve van concrete
geschiedschrijving van de Eenheid uit - en niet, gelijk tot nu toe schier uitsluitend
geschiedde, van den mensch uit - en waarbij dus de mensch consequent is opgevat
als ‘scheppend instrument’, passief-actief en niet als zelfstandig-willende en
handelende oorsprong - gelijk dat onmiddellijk voortvloeit uit eene richtig opgevatte
en critisch doorgevoerde aanvaarding van de Eenheid aller dingen. We hebben aldus
alle menschelijke handelingen en sentimenten, alsmede de feiten en gebeurtenissen,
die daarvan de uitdrukking zijn, teruggebracht tot het innerlijk mouvement in de
‘tegen-zich-zelf-gekeerde’ Eenheid, gelijk de rede dat in ons uit eigen aandrang had
ontvouwd, en waarin we twee momenten, twee tendenties onderscheidden: den drang
tot zelfvergetelheid, in eens-gecreëerde onderscheidingen, en den drang tot
zelfopheffing in het opheffen dier onderscheidingen -, welke twee momenten zich
in den mensch reproduceeren als ‘Dogmatisme’ en ‘Twijfel’ beide in den ruimsten
zin. Dit zelfdogmatisme der Eenheid vindt zijn uitdrukking in het dogmatisme der
collectiviteiten -, het zelfbetwijfelen, het zelfopheffen der Eenheid vindt zijn
uitdrukking in het individueele redelijke denken en het individueele (anti-dogmatische)
zedelijke handelen, dat zich in die collectiviteiten dus als individualisme voordoet.
Het eeuwige, noodwendige, onverzoenlijke conflict tusschen die twee momenten,
uitdrukking der tegen-zich-zelf-gekeerde Eenheid projecteert zich in het conflict
tusschen ‘geloof’ en ‘critiek’, tusschen ‘autoriteits-instinct’ en ‘oppositie-instinct’,
welke in den mensch en in de menschheid zoowel beurtelings als gelijktijdig elkaar
voortdurend overheerschen, als uitdrukking der eeuwige wisselwerking, onderlinge
bestrijding der twee momenten in de Eenheid. Van het temperament of van het
tijdperk waarin één der beide momenten overheerscht, bepalen ze den aard en den
smaak, bestaanswijzen en

Groot Nederland. Jaargang 17

79
zienswijzen, tot in de kleinste bijzonderheden van het bewuste zoowel als van het
onbewuste leven. Dit naar de mate van onze krachten aan te toonen is de bedoeling
van ons werk, maar het centrale punt van onze belangstelling is en blijft daarbij de
rhytmische afwisseling van instinctieve Prometheus-verheerlijking in de perioden
van ‘zelfbetwijfeling’, en instinctieve Jupiter-verheerlijking in de perioden van
‘zelfdogmatiseering’ der Eenheid, met alles dat ermee samenhangt. We zijn in Juni
jl. geeindigd met een overzicht van de Prometheus-verheerlijking gedurende de
Renaissance en vangen thans aan met den hernieuwden opbloei van
collectiviteitsgevoel = autoriteitsgevoel = Jupiterverheerlijking die daarop volgt.

De heerschappij van het Autoriteitsbeginsel. I.
Van Pascal tot Bossuet.
Zoo heeft zich dus het Renaissance-complex aan ons voorgedaan als een geweldig
mouvement van individualistisch willen, zich in de litteratuur projecteerend tot
Prometheus-verheerlijking -, we zullen thans een nog geweldiger mouvement van
collectief willen zich zien heffen naar het licht, 't welk zich in de litteratuur projecteert
tot de pompeuse en vaak grandiose Jupiter-verheerlijking van de zeventiende eeuw.
En zooals de kern van het individualistisch mouvement in Italië lag, zoo ligt de kern
van het collectieve mouvement, met het autoriteitsgevoel als grondslag, in Frankrijk,
in het Frankrijk van Lodewijk XIV. Het ‘waarom’ daarvan zou voor ons even moeilijk
zijn te geven, als de verklaring waardoor soms in een appelgaard één boom de meeste
bloesem draagt, waarbij niettemin alle andere boomen gelijktijdig en gelijksoortig
bloeien. In de ‘Eeuw van Lodewijk XIV’ komt het maatschappelijk beginsel tot de
allerhoogste ontplooiing en toont ons duidelijk zijn karakter van afspiegeling van
der Eenheid zelfvergetelheid, zooals we dat in de Inleiding hebben uiteengezet. Noch
tot Grieksche Redelijkheid, noch tot Christelijke Rechtvaardigheid en Zedelijkheid
kunnen zelfs de besten het dan brengen. Hun aard is voor alles collectief-dienstbaar.
Niet langer zijn ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ -, maar Kerk en Monarchie zijn hun
idealen. Men kan zeggen, dat in hen de Eenheid zichzelve als met blindheid slaat,
om niet in helderziendheid zichzelf te herkennen en op te heffen.
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En die vernieuwde zelfontvlieding van de Eenheid doet zich dan van menschen uit
kennen als een complex van instincten, waardoor ze de vorige geslachten
verafschuwen moeten, daar die de dragers en uitvoerders waren van der Eenheid
zelferkenningsdrang. Dit complex is dan weer het volledige ‘maatschappelijke
complex’, immanent behagen in tucht, orde en willige onderworpenheid,
autoriteitenvereering in het kerkelijke en maatschappelijke -, voorkeur voor alles
wat bouwt; dus ook voor de opbouwende stelligheid (na den ontbindenden twijfel)
in het geestelijke; voor stijl en uniformiteit (ten onrechte geheeten: eenheid) in het
artistieke -, dat wil zeggen de instinctieve afkeer van de natuurlijke verscheidenheid,
van individualisme, zoo goed als vrijmachtigheid en eigenwilligheid, als stijlloosheid
en verwildering, en daarmee samenhangend een herlevend gevoel voor de
maatschappelijke distinctie, de eenige in de uniformiteit mogelijke en geldige, de
eenige van autoriteitswege erkende -, met de daaraan verknochte gangbaar-zedelijke
distincties: braaf en slecht, Christen en Heiden, achtbaar en gering, hoog en laag,
mensch en dier, Aarde en Heelal -, en een noodzakelijke egocentrische voorkeur
voor eigen land, eigen gezindheid, eigen kerk, eigen maatschappij, eigen natuurlijken
staat en eigen planeet, zonder een zweem van (verzwakkend) inzicht in de rechten
van anderen, en in de waarde van het andere. Derhalve ook: een geslotenheid voor
de natuur en haar anti-dogmatische, anti-maatschappelijke leeringen van algemeene
vergankelijkheid, natuurlijke verscheidenheid en louter-relatieve beteekenis en waarde
der verschijnselen. En dan ten slotte en ten voornaamste: nadat de Renaissance het
(onmaatschappelijke) pantheïsme heeft voorvoeld, dat in de (revolutionaire) achttiende
eeuw tot volledige ontplooiing zal komen -, is voor de zeventiende eeuw het beeld
van de Godheid opnieuw als in de Middeleeuwen, als bij de Joden het beeld van de
hoogste Autoriteit, waaraan alle lagere autoriteiten hun macht ontleenen, het oprecht
geloof waarin ze schraagt en in staat stelt tot datgene wat hun zwakkelijke, want
egocentrische oncritische (on)persoonlijkheid niet uit eigen kracht zou kunnen,
dùrven, willen op zich nemen.
Daaraan vastgeknoopt: een hecht geloof in de persoonlijke onsterfelijkheid, waaraan
de gedachte aan supreeme straf en belooning zoo onverbrekelijk verbonden is, dat
ze er eigenlijk de gansche inhoud van uitmaakt - zoodat dit dan ook de reden is, dat
geen al dan niet direct maatschappelijke dienstbare kerk het kan missen en geen
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priester het zal prijsgeven. De Renaissance had, in haar koenste vertegenwoordigers,
missend de instincten van maatschappelijk ‘nut’ en ‘gevaar’, uitgaand van de Rede,
de persoonlijke onsterfelijkheid reeds als absurditeit verworpen - schoon de Pausen
zich tegen die ketterij bleven verzetten, wat ze overigens ook waren en duldden -,
maar de zeventiende eeuw ‘gelooft’ onomstootelijk in de persoonlijke onsterfelijkheid,
en vooral in Gods Rechterstoel, als in een onmisbaar tuchtmiddel en daarbij het
eenige ‘hooger beroep’ op, de eenige rem tegen den ongebreidelden willekeur van
het absolute Koningschap. In het allereerste hoofdstuk van zijn ‘Pensées’, ‘Contre
l'Indifférence des Athées’ houdt Pascal zich voortdurend op deze wijze met het
‘hiernamaals’ bezig. Twijfel aan, ongeloof in, onverschilligheid voor de persoonlijke
onsterfelijkheid schijnen hem evenzeer monsterachtig als absurd. Want de ‘hemel’
is voor hem uitsluitend een rechtszaal. En bij dit alles is nimmer sprake van een
aannemelijke waarheid, maar van een heilzaam en troostrijk geloof.
Dit dus van binnen uit anders gevormde nieuwe geslacht van bouwers en
stelligheid-zoekers bekrachtigt eigen persoonlijkheid, (door contrast-werking) herkent
eigen roeping aan de aanschouwing van de vervallen en jammerlijke erfenis der
voorgeslachten. De monniken in de vroeg-Renaissance gaven vaak den spotvorm
van Christelijke heiligheid, de verkondigers van ‘vrijheid’ en ‘scepticisme’ van het
eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vaak den spotvorm der
beginselen van Pico en Ficino en Montaigne te zien. Eens was het gezagsbeginsel
een voorwendsel der geweldenaren, thans is het vrijheids-beginsel, het critische
beginsel het voorwendsel der loszinnigen en eerzuchtigen. En het nieuwe geslacht,
dat de plant alleen ziet in haar verval, nimmer kende in haar bloei - en zelf van binnen
uit anders! - bekrachtigt aan dien aanblik een ingeboren behoefte aan geestelijke
vernieuwing in tucht, orde en concentratie van krachten. Deze begeleidt den opgang
van de zeventiende eeuw en hecht zich opnieuw aan de nog lang niet uitgeputte, zelfs
door de Renaissance nooit geheel verzaakte Christelijke beginselen. De tijd is nog
niet daar, dat de critiek (niet die van spotters, maar van de besten, de grootsten) zich
tegen de Christelijke beginselen zelf zal richten. Een ‘heidensche’ Goethe was toen
nog onmogelijk. Doch elk moment in het groote gebeuren draagt alle vorige in zich
en evenmin als een mensch terugkeert op zijn weg, evenmin keert de menschheid
terug op haar weg. Mensch noch menschheid kunnen
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geheel vergeten, wat ze eens hebben geleerd. Daarom kan het beginsel der persoonlijke
critiek, het recht op persoonlijk oordeel niet, althans niet langer geheel verworpen
worden. En daardoor zien we in de eerste helft van de zeventiende eeuw de duidelijke
poging om het denken met het gelooven te verzoenen.
Op het geloovig ‘ja’ van de Middeleeuwen, en het ongeloovig ‘neen’ van de
Renaissance volgt de poging tot een verzoenend ‘betrekkelijk’. En aldus verloopt,
we zullen het herhaaldelijk opmerken, de ontwikkelingsgang van menschen en
geslachten. We kunnen dat noemen: iets bezitten, iets verliezen, iets opnieuw en dan
hechter bezitten.
Langs dezen weg leidt de evolutie van het laag-subjectieve egocentrische oordeel,
over den waan dat objectief oordeel mogelijk ware, naar het hoog-subjectieve
individualistische oordeel. Aanvankelijk neemt de onbewuste mensch zijn kleine
persoonlijke ‘ik’ tot ‘maatstaf van alle dingen’ -; het ontoereikende en onwaardige
daarvan inziende, komt hij dan tot het (gewaande) elimineeren van zijn ‘ik’ in een
hoezeer ook nuttige, steeds steriele herhaling en reproductie van wat anderen eerder
voelden, ervoeren, oordeelden en aldus doende schiepen - want dit en niets meer is
‘objectiviteit’ - om dan eindelijk, en bewust, zijn gerijpt bovenpersoonlijk Ik te maken
tot ‘maatstaf aller dingen’ in het besef dat er geen andere is, en deze uitteraard
ontoereikend en betrekkelijk. Pas in dien hoogsten ontwikkelingsgraad is hij tot dat
besef der ontoereikendheid en betrekkelijkheid van elk oordeel gekomen, waartoe
de ‘objectieve’, de ‘wetenschappelijke’ bezwaarlijk, de egocentrische nimmer komt.
Zoo gaat het over het onverwerkte ‘ja’ van den ‘geloovige’, langs het botte ‘neen’
van den ‘materialist’, naar een persoonlijke levensbeschouwing met een ‘immanent
dogma’ tot strengen grondslag, en toch door den belijder zelf als ‘geloof’ erkend,
waar, voor zoover waarachtig en niet-waar voor zoover eenzijdig - zoo van een
kortzichtig egoïstisch ‘optimisme’ over een pruttelig, steriel ‘pessimisme’ naar het
‘contented pessimisme’, dat alles doorziet en niettemin met alles vrede heeft -, zoo
van slaafsche gebondenheid over den droom van te bemachtigen vrijheid naar de
erkende gebondenheid, die de eenige, de ware vrijheid is. Zoo keert de gerijpte
mensch vaak met begrip terug naar wat hij eerst zonder begrip aanvaardde en daarna
zonder begrip verwierp.
En aldus gaat het in de opeenvolgende geslachten. Wanneer er één
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geslacht ‘ja’ en een volgend ‘neen’ heeft gezegd, dan zal daarop altijd de poging tot
een verzoenend ‘betrekkelijk’ volgen.
Het sterkste zullen we dit opmerken na de Fransche Revolutie, wanneer het
autoritaire beginsel van de zeventiende eerst en het individualistische beginsel van
de achttiende daarna bankroet zullen hebben geslagen. Het algemeene verlangen
naar een verzoenende synthese van die beide op zichzelf gefaald hebbende beginselen
laat zich in het geestesleven van dien tijd met onmiskenbare duidelijkheid opsporen
en vindt zijn hoogste uitdrukking in de filosofie van Hegel, in den geest van hem, in
wien de Eenheid zich ten volle van eigen structuur bewust geworden is -, maar
geenszins daarin alleen. We willen echter op de gebeurtenissen niet vooruitloopen
en ons bepalen tot de onderhavige periode, die aanvankelijk, minder klaar en minder
bewust, maar toch, dezelfde neiging vertoont.
Blijvend laat zich zulk een ‘verzoening’ niet denken -, de synthetische samenvatting
van twee onderling strijdige eenzijdigheden moet, om zich staande te kunnen houden,
meer en meer haar meerzijdig karakter prijsgeven en eenzijdig worden, teneinde
daarna weer eigen aanvulling en weerlegging tegenover zich te vinden. Het kind,
schoon in zekeren zin de ‘synthese’ van zijn vader en moeder, is op zichzelf, als man
of vrouw, toch weer een eenzijdigheid.
Daarom kon dan ook de poging tot de verzoening van ‘geloof’ en ‘redelijkheid’
gelijk de zeventiende eeuw ons die toont, noch bijzonder volmaakt, noch bijzonder
duurzaam wezen -, als verschijnsel, voorlooper van de definitieve geestelijke
‘verzoening’ in sterker geesten in bewuster tijden, is ze evenwel allermerkwaardigst
en mag niet onvermeld blijven.
Hare formule is de door Pascal overgenomen en op zijn wijze eindeloos gevarieerde
en geïnterpreteerde uitspraak van Augustinus ‘Credo quia Absurdum’. Deze formule
ligt op den bodem van Pascals geest als zijn immanent dogma en al zijn
uiteenzettingen en verhandelingen zijn variaties op dit eene thema. En op den bodem
van elk filosofisch of theologisch systeem ligt zulk een (soms niet eens uitgesproken)
formule, het ‘immanente dogma’ des bouwers van het systeem, van het geslacht,
waarvan hij woordvoerder is, redelijk of redeloos, naar dat dit geslacht der Eenheid
zelfher kenning of der Eenheid zelfontvlieding reproduceert. Bossuet had zich kunnen
beperken tot zijn ‘Oh rois, régnez hardiment’ -, want alles wat hij zegt, komt daarop
neer, en zelfs Hegels wijsheid zou, zoo goed als die van zijn Griekschen
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voorlooper Heraklitus, in eenige aforismen saam te vatten zijn -, waarmee we
geenszins bedoelen onzen geestelijken voorlichters en voorvaderen ondankbaar te
zijn voor het rijk bezit aan ‘variaties’ die ze ons gaven.
Pascal was de groote woordvoerder van het Jansenisme, 't welk naar we weten,
binnen de grenzen van het Katholieke kerkverband ontstond als een inwendige
Reformatie, zich kenmerkend vooral door het principieel verwerpen van den Vrijen
Wil, welke verwerping echter voortdurend wordt te niet gedaan door de ongelooflijke
subtiliteiten als waaruit een hoofdstuk ‘Dessin de Dieu de se cacher aux uns, en de
se découvrir aux autres’ is opgebouwd en die zich laten samenvatten in een uitspraak
als ‘Il y a assez d'obscurité pour aveugler les réprouvés, et assez de clarté pour les
condamner et les rendre inexcusables.’, die ons nu monsterachtig schijnt.
Doch door de oorspronkelijke aanvaarding van de genade-alleen toont het
Jansenisme toch zijn verwantschap aan het geestes-complex van Humanisme en
Renaissance.
Pascal was een mathematicus van buitengemeenen aanleg, die als veertienjarige
jongen reeds uitblonk en de wereld verbaasde met zijn ‘Traité des sections coniques’
-, Pascal was een scherpzinnig man. Pascal was een vroom man en een ernstig man.
Maar in hem was vooral de groeiende behoefte van zijn tijd, de fundamenteele
behoefte van elke collectiviteit en dus van allen die geboren zijn om collectiviteiten
te vormen en te schragen: de behoefte aan innerlijke stelligheid.
Meer dan eens hebben we gewezen op de diepliggende verschillen tusschen
individualistische geesten en collectiviteits-geesten, tusschen Eenheid-zoekers en
Eenheid-schuwers -, en dit is al een bijzonder markant verschil, 't welk zich door de
tijden heen met onverbroken duidelijkheid laat gelden: het afwisselend behagen in
den twijfel en in de stelligheid. De wijsgeer verfoeit den twijfel niet, maar beschouwt
hem als zijn eenig richtsnoer, zijn eenig compas - we hebben dit in de Inleiding
uitvoerig uiteengezet - de geloovige haat en vreest den twijfel als het grootste kwaad
-, zoozeer verschillen de temperamenten naar hun bestemmingen. Door middel van
den twijfel komt in den wijsgeer de Eenheid tot zelfherkenning en zelfopheffing,
door middel van de stelligheid verstart zich de Eenheid in den dogmatisch geloovige,
om zich in die verstarring te behouden. Alle twijfel is onmaatschappelijk, alle
dogmatisme is ‘maatschappelijk’.
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Die stelligheid is niet steeds dezelfde stelligheid -, zij wisselt juist met elk nieuw
geslacht, is, maatschappelijk zijnde, de dogmatiseering van de door het voorafgegane
individualistische mouvement geproduceerde gedachten -, maar voor Pascal was er
geen andere voorhanden stelligheid dan schriftuurlijke stelligheid.
Deze beleed zijn hart bij voorbaat. Doch zijn critische geest erkende ten volle de
onbewijsbaarheid der mirakelen, de absurditeit der leerstukken -, als dat van de
Erfzonde. Dit deed hem lijden. Metscholastieke bewijsvoeringen als waarvan Erasmus
ons zoo menig voorbeeld geeft1), kon zijn geest zich niet vergenoegen -, het
‘Soyonssoumis’ dat Bossuet's remedie tegen alle geestelijke kwalen is, was voor
hem geenszins nog voldoende, zijn geloof kon hij niet missen en zijn rede kon hij
niet haten en in zijn (voor ons begrip wel heel wanhopige) pogingen om schriftuurlijk
geloof en ‘zuivere rede’ te verzoenen, is hij de merkwaardigste overgangsfiguur die
zich in het tijdbeeld denken laat.
‘La dernière démarche de la raison, c'est de connaître qu'il y a une infinité des
choses qui la surpassent’.
Dit had ook de Renaissance wel geweten en zich derhalve met zoeken en twijfelen,
combineeren en speculeeren vergenoegd, zooals het daarvoor de Grieken hadden
gedaan, tevreden in die taak ondanks het besef dat er altijd vele dingen onopgehelderd
zullen blijven. Ook de achttiende eeuw zal zich daarmee weer weten tevreden te
stellen, en zelfs bij monde van Lessing, het zoeken nadrukkelijk boven het weten
kiezen, doch voor Pascal was deze redelijke berusting niet weggelegd. In hem
overheerschte der Eenheid ‘Levenswil’ en hield de Intelligentie, die Doodsbestreving
is, in dienstbaarheid.
Op elke bladzijde van Pascal's ‘Pensées’ spreekt die horreur, die angst voor de
open vraag, voor den twijfel, en in zijn hoofdstuk ‘Marques de la véritable Réligion’
prijst hij dan ook de ‘Réligion Chrétienne’ boven alle gelooven en natuurlijk boven
alle filosofieën omdat

1) Als staaltje van deze soort bewijsvoering geven we dit van een bekend casuïst uit Erasmus'
tijd:
Het mysterie der Drieëenheid vindt haar eenvoudige verklaring in het Latijnsche woord
‘Jesus’ -, 't welk maar drie naamvallen heeft, namelijk de nominatief, de accusatief en de
ablatief -, eerste duidelijke symbool van de Drieëenheid. Dan is verder de slotletter in den
eerstgenoemden naamval een s, in den tweeden een m, in den derden een u, hetwelk niet
anders kan beteekenen dan Summus, Medius en Ultimus -, de eerste, de laatste en degene,
die zich tusschen hen bevindt -, en wat kan daarmee anders bedoeld zijn dan Vader, Zoon,
en Geest!
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ze op elke vraag, in elke kwestie een beslissend uitsluitsel geeft. Het doet er niet toe,
of dat uitsluitsel absurd is, hij erkent het gaarne, als het maar een vraag beantwoordt,
als het maar van een twijfel ontheft. ‘Certainement’ - zegt hij over de Erfzonde ‘rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine. Et cependant, sans ce mystère
le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous mêmes.’
Namelijk de mengeling van ‘goed’ en ‘kwaad’ is onze natuur. Dat reeds het
dualisme beter antwoord geeft en de (pantheïstische) redelijkheid een afdoend ‘nothing
is either good or bad, but thinking makes it so’ kan hier buiten beschouwing blijven.
Pascal was krachtens zijn aard monotheïst (d.i. monarchist), zijn maatschappelijk
instinct kon nooit een gelijkwaardigen tegenstander van den Pantokraat, noch een
aanvaarden van de ‘zonde’ als bloote relatie admitteeren. Stelligheid wilde hij tot
allen prijs, antwoord op elke vraag, definitief, tot zijn altijddurende rust en tot zijn
eeuwig heil. Deze stelligheidsbehoefte moest zich met de Rede verzoenen, en daar
de Intelligentie, eenmaal dienstbaar, ook nimmer in gebreke blijft, bleef of zal blijven
om datgene te bewijzen, wat het hart bij voorbaat belijdt, omdat het belijden moet,
zoo ontbrak het ook Pascal niet aan argumenten om de volkomen vereenigbaarheid
van redelijk oordeel en mirakelengeloof in het licht te stellen.
In zijn hoofdstuk ‘Soumission et usage de la raison’ vindt men een aantal van die
geestelijke acrobaten-toeren bijeen en de hedendaagsche lezer voelt zich - niet alleen
daar, maar voortdurend - geslingerd tusschen de bewondering voor Pascals
scherpzinnigheid, zijn hooge zedelijke bedoelingen, zijn ernst en zijn vaak
meesleepend echt heilig vuur, - en een verbazing om de onnoozele stumperigheid
van zijn ‘bewijsvoeringen’, de egocentrische stupiditeit van zijn ‘Christelijke’
zelfverheffing, die elk ander systeem, elk ander geloof in drie regels ‘weerlegt’,
zichzelf gelukkig, goed, begenadigd prijzend boven de gansche wereld. Nul n'est
heureux comme un vrai Chrétien, ni raisonnable, ni vertueux, ni aimable. Geen poging
meer tot verzoenend opheffend begrijpen, zooals eenmaal Philo het beproefde, zooals
later de Renaissance het wilde, zooals de 18e eeuw het weer zal willen; onverbrekelijk
staat daar weer de dogmatieke distinctie tusschen ‘eigen’ en ‘vreemd’, ‘uitverkorene’
en ‘verdoemde’ -, de kunstmatige distinctie, die de eenige realiteit is en waarvan het
stellen en behouden de afzonderlijke verschijningsvormen van de Eenheid handhaaft
in
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hun afzonderlijkheid, de Eenheid in de zelfvergetelheid, die de zelfopheffing keert.
De hedendaagsche lezer moet bij Pascals ‘Pensées’ een gevoel krijgen als beleefde
hij een tragedie: de tragedie van de tegen zich-zelf gekeerde Eenheid -, worstelend
om zelfbehoud tegen eigen zelfbezinning.
De Rede leidt tot twijfel. Maar de twijfel belet het geloof. En het ongeloof is een
bedreiging van ons eeuwig heil. Moeten we dus altijd alles gelooven? Maar ons
oordeel dan, en ons verstand? ‘La pensée de l'homme est une chose admirable.’ Vele
‘geloofswaarheden’ schijnen voor dat oordeel absurd. Moeten we ze dan verwerpen?
Een innerlijk instinct, evenzeer onweerstaanbaar als onverklaarbaar, richt zich
overeind en weert zich wanhopig tegen die conclusie. Het is de Levenswil, de vijand
van de opheffende Intelligentie -; twee doodsvijanden in één kooi opgesloten en aan
den mensch de taak, voor den mensch de noodzakelijkheid, ze te verzoenen, daar hij
anders niet leven kan, en daar hij leven moet, dus leven wil. ‘Il faut savoir douter où
il faut, assurer où il faut, se soumettre où il faut’. Maar wanneer, maar hoe, maar op
welken grondslag? ‘Ik ben de maatstaf van alle dingen’ -, is het onuitgesproken
antwoord van den man, die zich in eerlijken gemoede ‘nederig’ waant, en op den
achtergrond verschijnt reeds de Autoriteit, al wordt hij nog niet openlijk als de eenige
uitkomst beleden, al laat zich de Intelligentie de laatste illusie van eigen werkzaamheid
nog niet ontnemen.
‘Credo quia Absurdum’. Niet omdat ik moet gelooven, geloof ik, maar omdat ik
wil gelooven, met mijn redelijkheid als richtsnoer, het absurde juist om zijn absurditeit.
Elke absurditeit om zijn absurditeit? Ach neen, alleen die, waaraan mijn
ingeschapen dorst naar stelligheid zich bij voorbaat al heeft gehecht. Is niet de
ongerijmdheid en onsamenhangendheid der Schriftuurlijke overleveringen het bewijs
van hun goddelijke herkomst? Zouden niet menschen, om geloofwaardig te schijnen,
hun verhalen een logisch, een samenhangend aanzien gegeven hebben? Credo quia
absurdum. Zijn dus alle ongerijmdheden goddelijk? Ach neen -, alleen die, welke
wij gelooven, niet die, welke ‘heidenen’ en ‘filosofen’ gelooven. Pascals ziel is een
kerker, waarvan een hoogere Noodzakelijkheid de wanden opgemetseld heeft: zijn
Intelligentie zit er gevangen en vliegt tegen de onverzettelijke muren op en hij moet
haar, tot zijn levensbehoud, niet alleen aan het verstand brengen dat ze

Groot Nederland. Jaargang 17

88
vrede heeft met haar kerker, maar dat ze die uit eigen beweging, uit eigen vrijwillige
keuze opgetrokken heeft. Anderen bemerken zelfs niet, dat ze in een kerker zitten
en meenen de gansche wereld te overzien in een effen gemoedsrust: Bossuet. Lateren
zullen berusten in het Noodlot, dat om ieders geest een kerker optrok en rustig
daarbinnen aan bereikbaren arbeid tijgen -, of wel het heimwee naar wat buiten den
kerker is, zal ze in dood en verbijstering drijven, elk naar zijn tijd, elk naar zijn aard
-, Pascals Noodlot is, dat hij niet critiekloos berusten kan en niet critisch twijfelen
kan -, dat hij een overgang vormt tusschen twee onderling tegenstrijdige geestelijke
mouvementen: een critische en een critieklooze; dat hij een slagveld is, waarop de
beide tendenties der Eenheid tegen elkander botsen; en aan Pascal is opgelegd, de
verzoeningsformule te vinden voor wat in tijd en eeuwigheid onverzoenlijk is. Ze
luidt: Credo quia absurdum.
Men behoeft geenszins Pascals ‘Pensées’ gelezen te hebben om te weten, dat
Pascal niet bij voorkeur in het ongerijmde gelooft. Van nature immers beroept de
mensch zich op het redelijke en aannemelijke - Pascal verwijt dan ook argeloos-weg
de filosofie herhaaldelijk haar ‘absurditeit’ - en bedient zich daarbij van argumenten,
die geenszins ongerijmd zijn. Dat releveert nog Kant, wanneer hij zich in zijn
religieus-filosofische geschriften over het mirakelen-geloof uitlaat.
Dit hinken op tweeërlei gedachten, dit meten met tweeërlei maat, dit ontbreken
van de poging tot eenheid-van-richtsnoer, d.w.z. het ontbreken van de behoefte
daartoe, wijst op een verminderen, een verdwijnen van het Eenheidsbesef, 't welk in
Renaissance en Reformatie zich ook deed gelden als verlangen naar
eenheid-van-methode, en op een toenemen van maatschappelijk instinct, 't welk, naar
we in onze Inleiding uiteenzetten, altijd met twee maten meet, altijd op twee gedachten
hinkt. Nimmer toch mag en zal in den maatschappelijke het rechtsgevoel de
beduchtheid voor maatschappelijke ‘nut’ en ‘gevaar’ voorbijstreven -, nimmer zal
hij het redelijke en aannemelijke bepleiten, als het een ‘gevaar voor de maatschappij’
beduidt -, daartegen verheft zich een zelfbehoudsinstinct, onweerstaanbaar en drijft
hem van de banen der zuivere gedachte in het moeras der valsche subtiliteiten terug.
Steeds overheerscht, zooals Spinoza het uitdrukt, onwetens in hem de zucht om de
menschen gehoorzaam te maken boven die om de menschen wijs te maken. En, van
zijn nood een deugd makend, noemt hij zich dan ‘Christen-filosoof’.
We denken aan den heer Van Blijenburg, den braven Dordtenaar,
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die met Spinoza correspondeeren wilde, tot ‘wederzijdsche leering en stichting’ en
die begon met Spinoza als zijn ‘methode’ uiteen te zetten: dat hij zich altijd liet leiden
door de Rede, behalve als de Rede met de Schrift in botsing kwam. Dan legde hij
zich bij die ‘Hoogere Waarheid’ neer en noemde zich derhalve... Christen-filosoof.
Toen Spinoza daarop zachtzinniglijk opmerkte dat hij na deze opheldering elke
poging om elkaar ‘door briefwisseling te onderrichten’ hopeloos achtte met het oog
op de redeloosheid van den heer Blijenburg, was deze heer zeer gebelgd en
beschuldigde Spinoza naar (maatschappelijke) gewoonte van onverdraagzaamheid
en van onbeleefdheid. Hij hield zich aan de Schrift, maar wilde vooral niet redeloos
heeten! Het is nog immer zoo. Ze zijn Christen, maar men moet ze niet ‘bekrompen’
noemen. Ze willen alle eerbied die de ‘geloovige’ voor zich opeischt en alle eer,
waarop de denker recht heeft. Doch Pascal staat veel hooger. Want hij voelde, wat
‘Christen-filosofen’ van bovengemeld slag niet voelen, dat tot het denken eenheid
van richtsnoer wordt vereischt en dat men zich niet beurtelings naar believen op
‘Rede’ en ‘Openbaring’ mag beroepen. Zoo kiest hij dan de Rede tot zijn uitsluitend
richtsnoer en hij gelooft niet in het absurde ondanks maar om zijn absurditeit. Hij
schuift zijn verstand niet ter zijde, maar zijn verstand onderwerpt zich uit eigen
aandrang, uit eigen besluit! In dit ‘om’ ligt het groote, het geniale van Pascal -,
krachtens dit ‘om’ behoort hij tot de moderne wereld. Het krompratend rechtpraten
van het mirakuleuze gelijk de Middeleeuwen het deden verwerpt hij, als onnoozel,
de ‘methode’ der Blijenburgen verwerpt hij als in redelijkheid onvoegzaam, maar
hij maakt met één stouten greep het op zichzelf ongeloofwaardige krachtens die
eerlijk erkende ongeloofwaardigheid tot het bij uitstek geloofwaardige! De Humanist
heeft aldus de zuiverheid zijner werkwijze, de Jansenist zijn dierbaarst bezit, zijn
geloof, gered.
Hoe weinig er dus ook in de uitwerking van overblijve, het ‘Credo quia absurdum’
als uitgangspunt is nog onmiskenbaar individualistisch. Geen ander gezag aanvaardt
de Rede dan eigen inzicht! De zeventiende eeuw kon het gevaarlijke karakter daarvan
niet herkennen, even min als ze het gevaarlijke ‘kettersche’ karakter van Descartes'
filosofie heeft gezien: het maatschappelijk instinct richt zich immers op de
beoordeeling van conclusies, niet van overwegingen, van daden, niet van motieven.
Noch Pascal, noch Descartes waren ‘epicuristen’ of libertijnen, beiden zeer vijandig
tegen den sceptischen geest van
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Gassendi gekant -, hun ‘credo’ werd voldoende geacht -, en pas een later geslacht,
critisch, sceptisch, scherp-onderscheidend, zou zich triomfantelijk op het ‘quia
absurdum’ werpen.
Doch wij voor ons zien duidelijk een der vele lijnen die Reformatie met Revolutie
verbindt over Pascal naar Descartes loopen, waar we trouwens weten dat diens leer
juist onder de Jansenisten zooveel aanhang vond!
Daar het echter naar den geest en naar den oorsprong stamde uit een neergaande
periode, en de opgaande - in dit geval de autoritaire - het altijd wint, zooals het nieuwe
seizoen het oude verdringt - zoo moest het individualistisch beginsel wel ondergaan
in den strijd tegen de Jezuïeten en het gouvernement. Het instinct van absolute
autoriteit deed Lodewijk XIV de oppositie voerende, naar zijn smaak veel te critische
en eigengerechtigde Jansenisten verafschuwen en vervolgen en in de noodzakelijkheid
zich te organiseeren en te verweren neemt de worsteling, zoo hier als elders, het
karakter van dogma contra dogma aan, waarin de Jezuïeten, de school van Bossuet,
natuurlijkerwijs moesten zegevieren, als natuurlijke bekroning van den langbevochten
zegepraal der Katholieke Kerk.
Onwillekeurig komt ons hier het aardige scènetje in de gedachten dat Anatole
France in zijn ‘Génie Latin’ van de begrafenis van Henri IV geeft en waarin het
toenemen van de priestermacht zoo curieus is gesymboliseerd. De graaf De Soissons,
met de begrafenisregeling belast, wees den bisschoppen hun plaats in den stoet
onmiddellijk achter de lijkkoets, waartegen zich de leden van het Parlement, de
Senatoren, sterk verzetten, een bewijs alreeds, dat deze voorrang nog niet ‘in de
zeden’ lag. Een der meest recalcitranten was Paul Scarron - vader van den bekenden
Frondeur en spotpoëet van denzelfden naam - en de verontwaardigde heeren koelden
onderweegs hun boosheid op de hielen van de vóór hen schrijdende bisschoppen:
‘Le conseiller Scarron, ayant peu ménagé pour sa part, les talons de l'Eglise, fut arrêté
par les sergents’. Dit is karakteristiek als het begin eener zegepralende
alleen-heerschappij, waarvan de opheffing van het Edict van Nantes de bekroning,
de zichtbare verwezenlijking en als altijd tegelijk weer de ondergang zou zijn. Dit
terloops.
Bossuet, de geweldige redenaar, de hartstochtelijke, overtuigde, krachtige prediker,
de zieleherder met de straffe hand, de schoonste bloem van de autoritaire Fransche
kerk, rechterhand van Lodewijk
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XIV, die zelf de schitterende bloem van het autoritaire Fransche staatsbeginsel was,
opvoeder van den Dauphin, Bossuet kent en erkent voor den mensch geen andere
bestemming meer dan: gehoorzamen, zich verootmoedigen aan allen en alles, wat
hij bij zijn geboorte in de wereld boven zich vindt geplaatst, de kerk, den priester,
den pater -, den koning, den edele, den schout en de schoutendienders -, den vader,
den familiechef, het wetboek en de traditie - zonder voorbehoud, zonder onderzoek,
zonder critiek. In Bossuet geen spoor meer van een beroep op de Rede, om het
ongerijmde te aanvaarden krachtens zijn ongerijmdheid en zich te onderwerpen uit
eigen, vrije keus. Geen sprake meer van een terugschrikken voor de theologische
‘bewijsvoeringen’, waardoor zich Pascals mathematisch-aangelegde en geschoolde
geest gekrenkt zou hebben gevoeld. Bossuet ‘bewijst’ alles, met een overbruisende
abondantie, op een dozijn manieren, zonder haperen en alles concludeert tot het eene:
gehoorzamen zult ge en niets vragen en niets onderzoeken. Vraagt ge waarom, zoo
verdient ge slechts een slag op den mond.
Zoo sterk, zoo eerlijk, zoo krachtig en waarachtig is in hem het collectiviteitsgevoel,
dat het individu voor hem eenvoudig niet bestaat. Geen andere plicht heeft de mensch
dan zich te onderwerpen tot orde en eenswillendheid. Deze zijn immers de
fundamenteele bestaansvoorwaarden in elke collectiviteit, uitdrukking van den
bestaanswil van het individu, en van het zegevierende en fiere Frankrijk der
zeventiende eeuw wel zeer in het bijzonder. Zuiverlijk zetten zich dus als altijd deze
nooden in steunpilaren, als Bossuet, tot instincten en beginselen om. Rust dunkt hem
het hoogste, de waarde van de verscheuring en van de verdeeldheid op critisch en
grondslag ontgaat hem geheel en al. Deze immers zijn de collectiviteit tot geen nut,
slechts tot schade, deze immers zijn vijandig aan der Eenheid-zelfbehoudswil, waarvan
hij de zuivere reproductie is.
Reeds bij Pascal spreekt duidelijk de bewondering voor de Joden om de starre
onveranderlijkheid van hunne wetten, terwijl andere volkeren van inzichten en
voorschriften voortdurend wisselen. Denken we in dit verband aan de Grieksche
begrippen, reeds bij de voor-Sokratische wijsgeeren, de Eleaten, voorhanden over
het gestadig vloeien der dingen, welke immanente begrippen ze aan de Natuur
voortdurend bekrachtigden. Zeiden we te veel, toen we de Natuur door haar leeringen
de vijandin van Kerken en maatschappijen noemden? En is het niet duidelijk dat de
zeventiende eeuw (evenmin als
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de Middeleeuwen) die Natuur ten eenenmale niet zien, niet begrijpen mocht en dat
het echte natuurgevoel pas weer in de achttiende eeuw opkomen kon als symptoom
van naderende revoluties?
Ook Pascal vraagt al niet meer of eenig geloof aannemelijk is, maar wel of het
menschen gelukkig maakt, en rustig, door ze van twijfel te ontheffen en ze de
Eeuwigheid te beloven -, maar in Bossuet is dit (maatschappelijk) utiliteits-gevoel
tot de hoogste hoogte opgevoerd Voor zijn gelijkgestomde lezers zijn deze argumenten
dan ook volkomen voldoende -; nog steeds immers hoort men door den middelmatige
het blijvende boven het veranderlijke en de (steeds kwalijk gegronde) stelligheid
boven den (wijzen) twijfel als superieur, als voortreffelijk prijzen, als ware niet
precies het tegendeel waar. Met zijn ‘Variations de l'Eglise Protestante’ zou Bossuet
nog heden menig lezer kunnen overtuigen.
Evenals Pascal houdt Bossuet zich bezig met de kwestie van de tegenstrijdigheden
en de duistere mirakelen in de Heiiige Schrift -, maar het komt niet in hem op zich
op de menschelijke rede te beroepen, en juist in het ongerijmde het goddelijke te
willen zien. Zooveel spitsvondige moeite is overbodig. Vraagt ge naar oplossingen?
Wat begeert ge toch? Is de Kerk er dan niet meer -, zij, de onfeilbare, de
onwankelbare, de Kerk en haar handhavers, de Kerk en haar traditie? Wat zoekt ge
toch, wat worstelt ge toch voor uzelf? Houdt u rustig aan wat u gezegd en geleerd
wordt: Niet denken, maar gelooven. En met welk een kracht en gloedvolle overtuiging
geeselt hij den ‘hoogmoedige’, die het zou durven wagen iets te betwijfelen, omdat
het zijn persoonlijke redelijkheid niet bevredigt. Als van een Oud-Testamentischen
profeet, niet twijfelend aan zijn goddelijke zending, klinken zijn toon en zijn taal!
Het is dan ook Oud-Testamentisch en het is Middeleeuwsch en het is
Zeventiende-eeuwsch -, want dit is alles hetzelfde: maatschappelijk.
***
Het aanvaarden en verdedigen van kerkelijke dogma's en kerkelijke tradities hangt
zoo hier als daar, voortvloeiend uit het maatschappelijk instinct, waardoor de Godheid
als Volksgod, als ‘Autoriteit’, als koning of opperhoofd wordt gevoeld, met het
aannemen en verdedigen van maatschappelijke tradities en dogma's tezamen.
En Bossuet heeft dus - evenals Dante - Jezus den toehoorder weer als toonbeeld
van een braaf en gehoorzaam burger voorgehouden;
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hij de geboren slooper, die geen zijner voorschriften inleidt dan met een herinnering
aan en een verwerping van de geschreven wet. ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:
gij zult den eed niet breken’ -, maar ik zeg u: zweert ganschelijk niet’ en zoo tekst
achter tekst -, slag op slag als om met klem en nadruk te betoogen: houdt u niet aan
uw autoriteiten, maar luister naar mij, die de stem ben van uw eigen rede en van uw
eigen geweten.
Alles wat de onbevooroordeelde lezer in Christus en zijn leer onderkent als de
hoogste zachtmoedigheid bij het redelijk besef dat de roeping vervuld en het deel
gedragen moet worden, zijn kalmte tegen het geweld, zijn waardig zwijgen voor
Pilatus - alles waarin we des wijzen afkeer van nutteloos geraas en de echte
nederigheid van den Christen gevoelen - de weigering om in zake van schatting en
verdeeling te beslissen, de afkeer van feitelijk autoriteitsvertoon door het gevoel ‘wie
ben ik dat ik rechten zou?’ - al deze en andere trekken, die tot het wezen van den
wijzen rechtvaardige behooren en dus ook tot Socrates' wezen, zoo goed als tot dat
van Christus -, het zijn alle voor Bossuet slechts de bewijzen van Jezus'
gehoorzaamheid aan de ‘Openbare Orde’, zijn onderwerping aan het ‘bevoegde
gezag’. Daarom spreekt hij dan ook niet tegen Herodes, die geen ‘officieele
bevoegdheid’ meer had in Jeruzalem! Het bekende schoone woord ‘Mijn Koninkrijk
is niet van deze wereld’ bedoelt, volgens Bossuet, de autoriteiten gerust te stellen
omtrent zijn bedoelingen, hun te verzekeren, dat hij hun concurrent niet is.1) En ten
slotte bestraft Jezus zijn volger Petrus, als deze des overpriesters dienstknecht een
oor afhouwt, niet om het principiëel-onchristelijke van die daad, maar omdat Petrus
zich vergrijpt aan de... Openbare Orde!
De zeer duidelijke en zeer ondubbelzinnige woorden, waarin de berisping is vervat
‘want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ -, heeft de
opvoeder van den zoon Lodewijks, de gezaghebbende man in het lustig-oorlogvoerend
en tierig-duelleerend Frankrijk van de zeventiende eeuw er maar niet bijgezet -, en
zoo verschijnt Jezus den lezer en toehoorder van Bossuet's preeken als de gehoorzame
die zich laat kruisigen, alleen omdat men het hem gelast - en die alleen daarom ook
de ‘twaalf legioenen engelen’ niet inroept tot zijn bevrijding. Maar dan zijn die
‘bevoegde autoriteiten’, die niets deden, dan waartoe Jezus-zelf hun het recht gaf,
het recht dat

1) Op dezelfde wijze speelde Napoleon de tekst later uit tegen de weerspannige Roomsche
geestelijkheid in Breda.
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Bossuet als ‘heilig’ beschouwt, dan zijn die Romeinsche en Joodsche autoriteiten
ook vrij van allen schuld? In geenen deele -, zij vergrepen zich aan de Godheid (wat
ze niet weten konden of behoefden) en hun schuld wordt door hun recht absoluut
niet verminderd. Ziedaar theologie!
En zooals Dante uit Christus' aanvaarden van zijn dood uit Pilatus' hand tot de
onbetwistbare legitimiteit (van Godswege) van de Romeinsche wereldoverheersching
besluit, zoo besluit Bossuet, nog heel wat radicaler, tot de legitimiteit van alle
autoriteiten uit hetzelfde argument!
Een ook maar eenigszins critische geest zou hier vragen, welke houding dan
geboden is tegen die ‘autoriteiten’ welke zich door verjaging en verplettering van
vroegere ‘autoriteiten’ meester maakten van de macht. Doch Bossuet behoefde niet
te vreezen, dat de vragen die hij trouwens zelf niet stelde, door anderen gesteld zouden
worden. De echt-maatschappelijke denkt ten eenen male niet en is oprecht -, de
‘ordelievende’ van onze dagen (waarin de vraag aan welk gouvernement de Russische
burger zedelijk ‘gehoorzaamheid’ is verschuldigd, geen enkele maal in dien vorm
werd gesteld) vermijdt het stellen dier vragen als pijnlijk en gevaarlijk en roemt zich
dan ‘practisch’ en ‘voorzichtig’. Bossuet heeft maar éen voorschrift: Soyons soumis
à la forme de gouvernement de notre pays. En wat de Kerk betreft: de oudste is de
beste, de Katholieke; overal de verheerlijking van het blijvende, de loochening van
ontwikkeling en dood als deel van leven.
Wanneer we ons er rekenschap van geven wat er van deze ‘moraal-filosofie’ en
van de kunst die haar zoo trouw weerspiegelt, overblijven moest, toen de critische
en spotzieke achttiende eeuw er zich meester van maakte, dan gelooven we bijna dat
een duister voorgevoel Bossuet de ‘ironie in strijd met een Christelijke
levensopvatting’ deed verklaren! De ironie is anti-maatschappelijk -, het wapen van
de Florentijnen der Renaissance en van Voltaire, naar de groote
zuiver-zeventiende-eeuwsche geesten hebben haar niet gekend. Molière evenmin als
de rest; we komen hierop terug.
Zoo bevinden we ons dan met Bossuet weer in het hart van het autoriteits-princiep
zelf, waar van eenige persoonlijke waarde en waardigheid geen sprake meer is, buiten
de waarde en de waardigheid van den soldaat: te sterven met de hand aan de pet en
zonder ooit te hebben gevraagd, waarom men hem naar het slagveld had gezonden.
Op de zedelijke waarde van die daad willen we allerminst, en aller-

Groot Nederland. Jaargang 17

95
minst hier, iets afdingen. Maar wel is duidelijk, dat dag en nacht niet meer van elkaar
verschillen dan de fiere, individualistische geesten der Renaissance -, de koene
twijfelaars, de zelfbewuste martelaren, die eigen leer beleden en voor eigen leer
stierven - van de dienende geesten der zeventiende eeuw, wier grootheid in het dienen,
wier waardigheid in het gehoorzamen lag. In hun onderlinge tegenstrijdigheid beelden
ze tezamen der Eenheid innerlijke tegenstrijdigheid, waarin zelfherkenningswil als
zelfvernietigingswil en zelfvergetelheidswil als zelfbestendigingswil beurtelings
overwegen, zich openbarend in, zich bedienend van menschen, hoog boven
menschelijken wil en verkiezing uit.
We willen thans beproeven, den ‘geest van Bossuet’ eerst in de voornaamste
algemeen-litteraire verschijnselen en daarna in enkele der uitnemendste kunstwerken
van de zeventiende eeuw aan te toonen.

De heerschappij van het Autoriteitsbeginsel II.
De eeuw van Lodewijk XIV.
Lodewijk XIV geldt en terecht als de incarnatie van den geest zijns tijds - hij is het
ten troon geheven autoriteitsbeginsel. Dat besef in hem is naar we zagen, de zin van
zijn wereldberoemd woord ‘l'état c'est moi’ -, het is geenszins de uiting van een
sterke, zelfbewuste persoonlijkheid. Zelfgevoel was in hem de hoogmoed van den
innerlijk zwakken egocentrischen mensch, die verblind is door den glans van zijn
eigen maatschappelijke positie, in aanbidding ligt voordegoddelijke origine van zijn
eigen koningschap -, die dus volkomen afhankelijk is van de maatschappij en hare
dogma's, daaraan zijn eenige waarde en wezenlijkheid ontleent, daarmee staat of
valt, en die bijvoorbeeld in verbanning alleen zou worden staande gehouden door
het gevoel van eigen onaangegrepen Majesteit, en het onrecht der anderen. Maar dit
gevoel beduidt als verschijnsel iets geheel anders dan het individualistisch zelfgevoel
van Lorenzo de Medicis en van Frederik den Grooten en van Napoleon I. Carlyle
heeft Frederik den Grooten een ‘gekroonde realiteit’ genoemd; Lodewijk XIV is een
gekroonde fictie, een gekroond dogma.
Het zelfgevoel der individualistische heerschers komt voort uit een besef van
persoonlijke superioriteit en persoonlijke kracht, waardoor zich de overigen
geïmponeerd voelen. Dit individualisme doet zich altijd kennen als een betrekkelijke
geringschatting voor het maatschap-
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pelijke, voor de uiterlijke distincties van de maatschappij. Een vorst als Lodewijk
XIV versmaadt geen enkele maatschappelijke distinctie, immers zijn
wezen-als-Koning is uit die distincties opgebouwd, heeft daarbuiten geen realiteit,
is daarzonder niet zichtbaar. Zijn prachtlievendheid, zijn zelf-adoratie, de
buitensporige adoratie deranderen die hij eischte vormen de noodzakelijke bevestiging
van zijn Koningschap.
Napoleon schiep pracht en luxe om zich uit koele berekening, door het besef dat
de massa deze dingen wil zien. Maar omdat hij niet er in opging met hart en ziel en
voor zichzelf een simpel man was - door de innerlijke kracht van zijn wezen - daarom
moest ook die berekening, als alle berekeningen falen. Het doellooze, dat is: tot het
wezen behoorende, het natuurlijke is altijd en overal het eenig ware. Ook Lorenzo
de Medicis was niet in dien zin prachtlievend; hij was een kunstenaar, een democraat,
in zijn hart zeer eenvoudig, en hij zag er wel geenszins tegen op, een park te laten
aanleggen om een beeld tot zijn recht te doen komen -, en dit zonder ophef juist uit
een zekere individualistische geringschatting voor het geld - maar het is bekend dat
de maaltijden in het palazzo de Medicis zeer eenvoudig waren en dat elkeen mee
aanzat op ongedwongen wijze. De innerlijke distinctie van zijn persoonlijke kracht
en zijn groote persoonlijke uitnemendheid maakte dat hij de uiterlijke distincties kon
missen, die in een maatschappij, naar we zagen, heelemaal de eenige toegelatene
zijn en waaruit dus het wezen van den maatschappelijken mensch is opgebouwd,
waarbuiten hij geen wezen heeft, zooals Lodewijk XIV.
Lodewijk XIV is het ten troon geheven autoriteitsbeginsel, Napoleon I het
individualisme, dat zichzelve kroonde in een geweldige ambitie en daardoor de
ambities der anderen doodelijk krenkte. Daarom zijn de besten van zijn tijd tegen
hem.
Madame De Stael, een der edelste en fijnste geesten van zijn tijd, was zijn
verklaarde vijandin en tegenstandster. Hij zijnerzijds, trad als machthebbende tegen
haar op, verdrukte haar, verbande haar, liet haar boek (‘De l'Allemagne’) door zijn
gendarmes kort en klein hakken, maar alweer, zooals we het van Lorenzo zeiden,
zonder eenig vertoon van zedelijken afschuw jegens de ‘aanrandster van zijn
geheiligde persoonlijkheid.’ Zijn eigengerechtigde daden behoefden geen anderen
steun dan een aan zijn kracht geëvenredigd zelfvertrouwen. Hij kon onrecht begaan,
zonder het eerst tot ‘recht’ te hebben kromgepraat - gelijk de innerlijk-zwakke dat
steeds behoeft. Byron was tegen Napoleon van het oogenblik af dat hij zich keizer
kronen liet. Beethoven droeg
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Bonaparte zijn ‘Eroïca’ op. En die ‘Eroïca’ was (het is uit Beethovens notities
gebleken) als Prometheus-symphonie bedoeld geweest. In Bonaparte zag Beethoven
zijn Prometheus-gestalte, zooals hij ze aanbad. Toen Bonaparte werd Napoleon I,
toen Prometeus werd Jupiter vernietigde hij de oorspronkelijke opdracht en schreef
in plaats daarvan: aan de nagedachtenis van een groot man. De groote man was dood
-, Prometheus was ondergegaan. Jupiter kon door de groote geesten van het
Napoleontische tijdperk niet meer aanbeden worden.
Vergelijk dit met Lodewijk XIV! In hem werd juist de Koning, alleen de Koning,
uitsluitend de Macht, de opperste autoriteit aanbeden Niet alleen onbewust, ook
bewust (door Molière voortdurend en 't meest in zijn ‘Amphytrion’) is hij met Jupiter
vergeleken. En de naam die eenmaal een schande en een scheldwoord zou wezen,
was een hooge eer. En zij die zijn troon droegen als ruggegraatlooze, gekromde,
kruipende slaven, stonden toch persoonlijk niet lager dan degenen die Napoleon
weerstreefden, en veel hooger dan zij, die Napoleon vleiden. Want dezen handelden
uit belang, en lage serviliteit -, maar genen uit religieus ontzag, uit hooge serviliteit.
Niet steeds heeft het nageslacht deze hooge serviliteit begrepen en broodsgebrek,
nooddruft aangevoerd als de - volkomen overbodige - verontschuldiging voor de
kruiperige onderdanigheid der groote geesten jegens koning en hof, zooals die
duidelijk blijkt uit de voorredenen en opdrachten, waarmee Corneille en Racine en
Molière hun stukken voorzagen, aan den Koning voornamelijk, maar dan ook aan
Richelieu, aan Montoron, aan alles wat roode hakken had en blauw bloed, en in de
meest onderdanige bewoordingen. Wat echter in onze dagen, wat reeds in de
achttiende eeuw walgelijk zou zijn geacht, wat in de Renaissance ondenkbaar was,
werd door den geest van dien tijd mogelijk gemaakt. Nooddruft speelt hier geen rol.
Wie was armer dan de schrijver van Gil Blas, Alain René le Sage? Zijn leven is aldus
saamgevat: il travailla pour vivre.
En toch, toen een zeer illustre dame, Mme de Bouillon, wie hij zijn ‘Turcaret’ zou
voorlezen, hem om zijn laatkomen met hooghartige koelheid ontving, antwoordde
Le Sage: ‘Madame, je vous ai fait perdre deux heures, il est bien juste que je vous
les fasse regagner. Je ne vous lirai point ma comedie’ en verwijderde zich. Dit was
mogelijk in 1715 - Lodewijks sterfjaar! - maar eerder was het niet mogelijk. De
menschen waren toen alveranderd, doordat de tijd veranderd was -,
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ze hadden reeds andere sentimenten, want ze waren toegerust tot een andere
bestemming!
In Racine, tegen dat hij ouder werd, begon het Jansénistische zuurdeesem - zijn
oude Port-Royal educatie - weer te werken, maar aan het Hof bleef hij komen. ‘Servir
le Roi, c'est encore servir Dieu’. Als historiographe des Konings volgde hij Bossuets
voorbeeld en vereenzelvigde Lodewijk met Koning David. Madame De Maintenon
vereenzelvigde hij met ‘Esther’ in het tooneelwerk van dien naam, dat hij in opdracht
schreef voor de adellijke pupillen van Saint-Cyr. Op aandrang van het hof sierde hij
met zijn madrigaux de ‘oeuvres diverses’ van den Duc du Maine, oud zeven jaar.
Toen hij, eveneens op aandringen van Madame De Maintenon, een ‘mémoire’ had
geschreven ten gunste van de tallooze door Lodewijks kostbare oorlogen berooiden
en verarmden en de Koning hem deze ‘bemoeizucht’ zeer ten kwade duidde, liet hij
zich als een schooljongen in een boschje verstoppen, daar zijn Gekrenkte Majesteit
naderde, juist terwijl hij zijn medeplichtige smeekte een goed woordje voor hem te
doen. Deze ‘hoogere serviliteit’ zou niet alleen voor den Renaissance-artist een
onmogelijkheid zijn geweest, maar ook bij den Renaissance-vorst niets dan innerlijken
afkeer hebben opgewekt, ook al ware zijn ijdelheid er door gestreeld. De
maatschappelijke, egocentrische vorst aanvaardt het als iets dat zoo behoort en waarbij
niemand minder wordt.
De omgang van den Renaissance-vorst in de vijftiende eeuw en het
Renaissance-genie stond zooals we zagen, op voet van gelijkheid, zonder
neerbuigendheid eenerzijds en oogendienarij anderzijds - denk aan Lorenzo's
verhouding tot Botticelli en Poliziano -; toen dat later, in de zestiende eeuw veranderde
en de vorsten meer en meer de in hun dienst staande dichters en kunstenaars als een
soort lagere hovelingen behandelden, voelden geesten als Ariosto en Tasso dat
blijkens hun bittere uitlatingen dan ook wel degelijk als een krenking van hun
waardigheid en gaven ze er zich rekenschap van dat ze met hun fiere vrijheid hun
beste bezit prijsgegeven hadden. In de zeventiende eeuw ziet men alle groote
kunstenaars zich schikken in die verhouding, zonder innerlijk verzet en gelijk gezegd:
met ongerept behoud van hun zelfrespect en waardigheid.
Elke machtige en goed-functionneerende maatschappij vertoont hetzelfde
verschijnsel.
Het eeren van ‘geestesaristocatie’ naast ‘geboorte-aristocratie’ is alreeds een
onmaatschappelijk symptoom -, behalve dan dat het
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anders beschouwd ook een absurditeit is, een verwarring van twee complexen, in het
eene waarvan (het maatschappelijke) de ‘geestes-aristocratie’ geen zin heeft en in
het andere waarvan (het individualistische) de ‘geboorte-aristocratie’ geen zin heeft.
Dat in Duitschland de adellijke officier zich veel hooger voelt dan de burgerlijke
professor - en niet alleen in zijn waardeering, maar ook in het diepste innerlijk van
den professor zelf is dit zoo - is alweer een symptoom van de goede gezondheid en
de activiteit der Duitsche organisatie. Zoolang het namelijk zoo blijft, want het is
zeer de vraag of in onzen tijd dusdanige waardeeringen en dusdanige organisaties
zich staande houden, en of de twintigste eeuw alles kan blijven vergeten wat de
achttiende en de negentiende hebben geleerd.1)
Wat Lodewijk XIV beduidde op den troon, beduidde Bossuet in de kerk; ook zijn
grootste grootheid en kracht is het (egocentrische) onwrikbaar geloof in de uitsluitende
waarde van zijn organisatie - zoodat hij dan ook met een gerust geweten de
vervolgingen tegen de protestanten na de herroeping van het Edict van Nantes in
1685 leidde - en in zijn eigen goddelijke roeping. De koning en de priester, beiden
‘Gezalfde Gods’ hun autoriteit ontleenend aan de goddelijke autoriteit.
En zoo bezat elk gebied zijn Lodewijk XIV, zijn Bossuet, zijn erkende autoriteit,
en de allerwege blijkende neiging van de eerste helft der zeventiende eeuw, om alles
te reglementeeren en te uniformiseeren, bewijst dat we hier niet met een groep
onsamenhangende verschijnselen maar met een zich in alles openbarend, tot in de
kleinste dingen

1) We hebben deze uiting en andere van dien aard, ongeveer twee jaar geleden op schrift gesteld,
onveranderd gelaten. De behoefte onze algemeene inzichten in overeenstemming te brengen
met plotselinge mouvementen, waarvan we den omvang en den definitieven aard nog geenszins
kunnen overzien, hebben we niet gevoeld.
Wel willen we in verband met onze vergelijking tusschen Lodewijk XIV en Lorenzo de
Medicis even wijzen op het schromelijk onrecht dat men Wilhelm von Hohenzollern, ter
gelegenheid van zijn vlucht, heeft aangedaan. Ook in hem, de on-persoon in een gesloten
uniformiteit, berustte de grootheid niet op innerlijke waarde, maar op de waardeering der
anderen, ook hij is innerlijk-zwak, schijn-sterk als alle egocentrische onpersonen’ die in een
collectiviteit kunnen opgaan. Zoo toont hij zich dan nu ook, waar de dogma's, die hem
droegen, hem ontvallen, zonder eenige individueele grootheid. Dit kan moeilijk anders. Hij
was een gekroonde fictie, waarachtige grootheid zou hem onbruikbaar hebben gemaakt tot
zijn vroegeren taak. En nu gaat men hem aansprakelijk stellen voor eigen gemis aan
onderscheidingsvermogen, dat geen verschil onderkende tusschen den individualistischen
geweldenaar (Lorenzo, Napoleon) en de noodzakelijkerwijze persoonlijkwaardelooze
incarnatie en banier van collectieve belangen en collectieve ambities! Wie mag een idool,
een pop verwijten, dat hij faalt als mensch?
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doorwerkend geestelijk mouvement (Noodzaak omgezet tot neiging en lust) hebben
te doen.
Allereerst is daar het werk der taalzuivering en taalbesnoeiing, door een gansche
schaar van letterkundigen en grammatici, onder wie Malherbe en Vaugelas tot de
voornaamsten behooren, ter hand genomen
Omstreeks de oprichting van de Academie Française heeft het zeventiende
eeuwsche Frankrijk een ‘taalstrijd’ beleefd, die voor de verdere ontwikkeling van
de Fransche taal van het hoogste belang is geweest.
En nu doet zich weer hetzelfde eigenaardige verschil bij schijnbare overeenkomst,
tusschen de zeventiende eeuw eenerzijds en de Renaissance-achttiende eeuw
anderzijds voor. Én de Renaissance èn de achttiende eeuw hebben een taalstrijd
gekend, als symptoom van hun innerlijk overeenkomstig wezen - waartegenover de
zeventiende eeuwsche taalstrijd als een verschijnsel van volmaakt anderen aard en
beteekenis aan te merken valt.
Individualisme is, zagen we en zeiden we: cosmopolitisme, realistisch en
democratisch - we hebben dit zoo uitvoerig uit de Rede zelf ontvouwd, dat we thans
met de herinnering daaraan mogen volstaan; al die tendenties laten zich ook gelden
in de taal. Zoo goed als door de Deïstische neigingen van de Renaissance de
verschillende godsdienstig en filosofische stelsels dooreenvloeiden, zoo goed vloeiden
door hare cosmopolistische neigingen de verschillende talen dooreen. De groote
bewondering in Frankrijk voor Dante, Petrarca, Boccaccio en Ariosto - de
geschiedenis van Marguérite van Navarre en hare tijdgenooten leert ons daaromtrent
bijzonderheden te over; haar ‘Heptameron’ werd alleen door haar ontijdig sterven
geen tweede ‘Decamerone’ - had een sterke vermenging met het Italiaansch ten
gevolge gehad, ook veel Spaansche woorden waren in de taal gekomen. De beoefening
der klassieken had het Fransch als het ware - door toedoen van Du Bellay en anderen
- met Grieksche en Latijnsche woorden volgepropt -, terwijl verder de Picardiër
Ronsard, de Gasconjer Montaigne en de Lyonnais Rabelais in die voorhanden
voorraad de woorden en expressies aan hun dialect ontleend waren komen uitstorten.
Het realisme van de Renaissance had daarbij nog een groot aantal aan verschillende
métiers en bedrijven - van boeren en zeevaarders en kooplieden - ontleende woorden
en termen gevoegd. En uit die taalschatten koos elkeen naar persoonlijk believen en
goeddunken, op echt-individualistischen grondslag.
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Het ontwakend collectiviteitsinstinct moest daaraan om meer dan één reden aanstoot
nemen. Collectiviteitsgevoel is distinctie-gevoel. De menschen in de collectiviteit
zoeken niet alleen zich onderling door (uiterlijke) distinctie-middelen te
onderscheiden, maar ook hnn collectiviteit van andere collectiviteiten. De
landsgrenzen zijn het aangewezen distinctie-middel -, maar ook en nog meer de
landsgebruiken. Waar geen landsgrenzen zijn, moeten landswetten alleen de distinctie
creëren: vandaar dat de Joden, zoolang ze Jood willen zijn, hun toevlucht moeten
nemen tot een samenstel van gebruiken en voorschriften, die niet meer in den tijd en
in de zeden liggen en die zij-zelf sinds lang ontwassen zijn, maar die als
distinctie-middel dienen moeten.
‘Leben könnte kein Volk, das nicht erst schätzte, will es sich aber erhalten, so darf
es nicht schätzen, wie der Nachbar schätzt’ - zegt Nietzsche, en ditzelfde bedoelen
wij hier. Ook een volk gaat als zoodanig ten onder als het zich niet van andere
volkeren onderscheidt -, door zijn waardeeringen en vooral door zijn taal. Want de
natuurlijke ‘nationale verschillen’ tusschen menschen onderling zijn vrij wat minder
belangrijk dan een opgezweept nationalisme zich en anderen van ouds heeft
wijsgemaakt; verre vreemden die één geest belijden, staan elkander nader dan
landgenooten, die door het eene groote verschil - dat tusschen ‘man of fact’ en ‘man
of idea’ - zijn gescheiden. Het verschil tusschen tijd en tijd is eindeloos grooter dan
dat tusschen natie en natie. Een Duitscher van heden is den zeventienden eeuwschen
Franschen geest nauwer verwant dan den achttienden eeuwschen Duitschen geest,
dien van Goethe en Beethoven!
Zoo bracht dus het groeiend collectiviteitsgevoel de behoefteaan taalzuivering.
En dit te meer, waar collectiviteitsgevoel als uniformiteitsgevoel ook zin voor tucht
en orde, afkeer van individualistische eigenwilligheid met zich brengt, evenzeer in
het taalgebruik als elders.
Collectiviteitsgevoel is ten derde de drang van de onpersoonlijkheid, die zich als
individu niet meer mag onderscheiden naar eigen innerlijken aard, om zooveel
mogelijk uiterlijke distinctie-middelen te creëeren, zooals we dat eerder hebben
uiteengezet.
Bij de oude, Middeleeuwsche, in wezen algemeen-maatschappelijke distincties,
waarmee de Renaissance den spot dreef en die we alle zonder onderscheid weer
zullen zien herleven, voegt zich derhalve een nieuwe, door de Renaissance in een
anderen zin geschapen, door het volgend geslacht tot maatschappelijke distinctie
(dogma) omgewerkt: die van man (of vrouw) van smaak en belezenheid te zijn.
Duidelijk
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onderkennen we hier weer het verstarringsproces, de verwisseling van doel en middel,
waardoor de dogma's van elke collectiviteit als het ware de mummies zijn van de
onderscheidingen der voorafgegane individualistische periode. De Middeleeuwsche
Kerk maakte de individualistische Christelijke beginselen tot hun spotvorm door ze
te dogmatiseeren, de zeventiende eeuw voltrekt hetzelfde proces op de
Renaissance-beginselen. De vrije weetlust en begrijpensgierigheid der Renaissance
gaat, tot uniforme ‘beschaving’ en ‘ontwikkeling’ gemaakt, als maatschappelijke
distinctie dienst doen en mag derhalve maar voor de weinigen toegankelijk wezen.
Vandaar die neiging - zuiver verklaarbaar uit het herboren collectiviteitsinstinct om de Fransche taal en daarmee de Fransche letterkunde voor de massa des volks
ontoegankelijk, onbegrijpelijk en ongenietbaar te maken, waarbij natuurlijk van
opzettelijke vervalsching geen sprake is en groote aesthetische kwaliteiten geenszins
uitgesloten zijn.
Van dien driedubbelen aard en strekking is de taalbeweging in de eerste helft van
de zeventiende eeuw.
Gansch anders is die van de Renaissance, waarin Petrarca, en die van de achttiende
eeuw, waarin Petrarca's geestelijke nazaat: Lessing zulk een werkzaam aandeel
genomen hebben. Hier gold het verzet juist een tyrannieke, als eenig-bruikbare, als
eenig-waardige opgedrongen collectieve taal: voor Petrarca het Latijn, voor Lessing
het Latijn en het Fransch. Zulk een taalstrijd is puur individualistisch. Het ontwakend
zelfgevoel (niet dus het nationaal gevoel) verzet zich tegen het gebruik van een geijkte
taal -, de dichter, de critische kunstenaar (in dubbelen zin) wenscht zijn eigen taal te
gebruiken, die dan natuurlijk de landstaal is (daar elk individu nu eenmaal geen eigen
taal heeft) maar die niet als zoodanig wordt verheerlijkt. Zelfs waar dit wordt gewaand,
wordt het diep-in toch niet bedoeld. Petrarca kwam op voor zijn taal, Lessing voor
zijn taal -, de Fransche taalzuiveraars voor hun taal, de taal van hun voortdurend in
macht en glans toenemende collectiviteit.
Deze zorg der taalzuivering en taalbesnoeiing bleef niet tot den engen kring van
geleerden beperkt, de heele ontwikkelde en beschaafde wereld had er aandeel in,
dames en geestelijken, markiezen en magistraten, alles twist over de schrijfwijze der
verschillende woorden -, de bezoekers van de bekende litteraire salon de ‘Chambre
Bleue’ der markiezin de Rambouillet, het eerste van een gansche reeks, verdeelen
zich in twee kampen om de gewichtige kwestie of men
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‘muscadin’ dan wel ‘muscardin’ zal moeten schrijven. Blijvende vriendschappen en
vijandschappen vloeien uit deze twistgesprekken voort en vermengen zich
natuurlijkerwijs met de politieke schermutselingen, waarin immers dezelfde
gezindheden zich openbaren. Toch is het dan als in elk geval, waar (maatschappelijke,
onnatuurlijke) eenstemmigheid wordt gevorderd, ten slotte de autoriteit, die den
doorslag geeft, het gezag van Vaugelas of een ander gezaghebbende, Voiture of
Balzac. Men spreekt van woorden, die ‘examen hebben gedaan voor monsieur
Vaugelas en toegelaten zijn’ -, men schrijft elkander als laatste nieuws, dat ‘felicité’
nog geen Fransch woord is, maar het over een jaar wezen zal: monsieur Vaugelas
heeft beloofd dat hij er zich niet langer tegen verzetten zal. En als dan, onder
bescherming van Richelieu en ondanks de aanvankelijke stille tegenwerking van het
Parlement, dat, autoritair, geen autoriteit naast zich dulden wil, in 1634 de Académie
Française is opgericht, dan zal men spoedig weten, tot welke autoriteit men zich te
wenden heeft in zake woordenkeus en zinsbouw -, niet langer tot zijn eigen gevoel
en smaak - maar tot het door haar samen te stellen officieele Woordenboek, de
filologische autoriteit bij uitnemendheid, symbool van orde en uniformiteit in het
taalgebruik. Van nu af aan wordt de Fransche taal voortdurend meer gepolijst,
veredeld, verpuurd -, pittige métierwoorden en sappige volksuitdrukkingen er uit
weggesneden en verbannen: zij wordt opzettelijk gevormd tot een aristocratische
taal, een taal voor welopgevoede menschen, in een aristocratische maatschappij - en
elke maatschappij is op de een of andere wijze ‘aristocratisch’.
Het spreekt vanzelf - en we weten dat het zoo was - dat ook de onderwerpen der
groote, zoogenaamde klassieke kunst van de zeventiende eeuw aan den kring der
maatschappelijk-hooggeplaatsten moest worden ontleend. De innerlijke
algemeen-menschelijke roerselen, waarvoor de Renaissance zooveel belangstelling
koesterde en waaromtrent ze een kennis bezat, die overal in het werk der vroegere
en latere Renaissancisten blijkt en die in den arbeid van Shakespeare tot de hoogste
uiting komt, kon in een geordende maatschappij van de zeventiende eeuw niet bestaan;
de egocentrische mensch mist juist de individaualistische zelfkennis, die immers
onvermijdelijk voert tot het inzicht van betrekkelijkheid en ontoereikendheid, zooals
we dit bij de principieele behandeling van het drama hebben aangetoond. In de
welgeordende, goed-functionneerende maatschappij, in den glorieuzen
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Staat draagt alles een dienend en dienstbaar karakter, de kunst is daar opbouwend,
stichtelijk (innerlijk onwaar; immers de waarheid sticht niet, maar ont-sticht,
ondermijnt), een verheerlijking van de collectieve, maatschappelijke eigenschappen:
soldatendeugd en riddertrouw, gehoorzaamheid, braafheid, dapperheid, met de
daarmee samenhangende wetten en dogma's. Deze zijn het gebied waartoe zich de
belangstelling van auteur en lezer (toeschouwer) bepaalt; voor de ware natuur, voor
den waren mensch zijn ze gesloten.
Daar nu deze collectieve deugden in haar star en invariabel karakter hoegenaamd
geen innerlijke verwikkelingen toelaten, zoo valt dan ook alle belangstelling op den
hoogen rang en den schitterenden staat der betrokken personen en moet bovendien
worden gaande gehouden door de kunstige structuur der stukken, de vernuftige
verwikkelingen der gebeurtenissen en door een tot volmaaktheid opgevoerde
verstechniek. In de aristocratische maatschappij is de kunst aristocratisch -; keert
echter de belangstelling van den mensch weer naar den mensch (naar zichzelf!) terug
- en dit beduidt dan weer: individualisme, dan gaat het zoogenaamd burgerlijk drama
het aristocratische verdringen. We zullen dit dan ook promptelijk zien gebeuren in
de achttiende eeuw. De noodzakelijkheid om alle brillante gaven, alle kunnen te
concentreeren in den versbouw, klemt te meer, daar de auteur niet alleen naar den
inhoud, maar ook naar den vorm binnen enge grenzen gebonden is.
De volkomen vrije vorm van het Renaissance-drama, waarvan de
Shakespeareaansche drama's de schoone uitingen zijn, kan in een gereglementeerde
maatschappij geen bijval meer vinden, het collectiviteits-instinct, hier te noemen
‘academisch’ instinct verzet zich ook daartegen, en zal er zich tot in de achttiende
eeuw tegen blijven verzetten; Lessing zal, tegelijk met het ‘burgerlijke drama’ pas
weer Shakespeare in eer herstellen. De ‘Bossuet’ van de dramatische kunst heet
zooals we weten van ouds Aristoteles -, en zijn alleen-zaligmakende leer is de leer
eener Drie-eenheid, die van tijd, plaats en handeling. Wanneer we ter zijner tijd over
de achttiende eeuwsche critiek zullen spreken en met name over Lessing, den grooten
bevechter van onverteerde regels en onbegrepen tradities, dan zullen we in dit
slaafsche (en dikwijls averechtsche) navolgen der Aristotelische grondbeginselen
ook weer een merkwaardig voorbeeld van ‘verwisseling van middel en doel’
herkennen.
Wat het gezag van Aristoteles beduidt voor het drama, zal dat van Boileau voor
de dichtkunst beteekenen. Zijn ‘Art poétique’ is een
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verzameling dogma's - die men wel eens de ‘Code Napoléon’ der poëzie heeft
geheeten - en leerstelligheden ten behoeve van hen, die het métier van dichten
wenschen te beoefenen - want de ‘bevoegdheids-aas’ wordt als steeds weer de hoogste
troef in het maatschappelijk kaartspel - een soort receptenboek, waarin alle genres
en hun verschillende eischen behandeld worden. Ook hier een overmatig hechten
aan techniek en uiterlijke vaardigheid, bij en door een vrijwel ontbreken van innerlijke
persoonlijke vrijheid.
Overal herkennen we aldus de neiging om de autoriteit, den gezaghebbende, de
bevoegdheid weer in de plaats van het persoonlijk zedelijk en redelijk
onderscheidingsvermogen te schuiven en den maatschappelijken mensch in zijn
natuurlijke zwakheid door al die steunselen nog te verzwakken, hem tegelijkertijd
een schijn van hooge kracht verleenend (want juist hij die rondom gesteund wordt,
en als een kind aan den leiband gaat, waant het stevigst te staan, de zwaksten brullen
altijd het hardst over hun ‘vrijen wil’) aan welken schijn-van-kracht hij zijn recht
ontleent, anderen te oordeelen en te tuchtigen, waarop het zoo hard aankomt in de
maatschappij, waar dus elke echte zelfkennis (menschenkennis) een gevaar beduidt.
Voegen we aan deze korte schets nog de herinnering toe aan het bekende feit dat
omstreeks 1630 de groote Fransche mode ontstond, waarmee ook aan het
individualisme in de kleeding, gelijk de Renaissance het te zien geeft, een einde werd
gemaakt, dan is ons het dogmatische, academische, autoritair-uniformiseerende
karakter van den tijd duidelijk geworden en kunnen we terugkeeren tot de vraag, hoe
zich in volk en maatschappij de kunst voordoet en vormt en welke plaats er de
kunstenaar inneemt. Dat de kunst in een maatschappij als de Fransche van Lodewijk
XIV een dienend karakter draagt, is al duidelijk geworden. Ze heeft de plicht om te
stichten. Stichtelijk is, zeiden we eerder, in het huidig spraakgebruik nog synoniem
met opbouwend -, de stichtelijke en stichtende kunst draagt dus bij aan het algemeene
werk der instandhouding, der opbouwing - en mist de ontbindende ‘opheffende’
elementen, die der redelijkheid, der innerlijke waarheid. Toch is die plicht om te
stichten geen dwang den kunstenaar opgelegd, maar een blijmoedig-aanvaarde taak
-, in de collectiviteit meevoelend, en daarin opgaand, beschouwt hij het in stand
houden dier collectiviteit en het in eere houden van haar instituten als een heilige,
hem als geestenleíder toevertrouwde roeping. In zijn ‘Premier Placet, présenté au
Roi’ bij ‘Tartuffe’ noemt Molière
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als ‘le devoir du comédie’: corriger les hommes en les divertissant. Dit is het parool
van de eeuw. De kunstenaar heeft niet zijn vrijheid verkocht ten dienste van macht
en gezag, hij is van huis uit innerlijk onvrij en waant zich juist daardoor vrij -, omdat
hij egocentrisch is. En wanneer we zeggen, dat deze voor alles op stichtelijkheid uit
zijnde kunst innerlijke waarheid mist, dan is dat ook volstrekt geen blaam, de dichter
verzwijgt niet opzettelijk de waarheid uit belang of menschenvrees, hij kent eenvoudig
geen onpersoonlijk streven naar waarheid. Wat hij geeft is niet de uitkomst van zuiver
intellectueele aanschouwing, maar van zijn oprechten wil om voor te gaan in deugd
en Christelijkheid, dat is in gehoorzaamheid aan Koning en Kerk. Want zoo en niet
anders kan hij, zooals we zagen ‘deugd’ en ‘Christelijkheid’ verstaan. Het stichtelijk,
dienend en dienstbaar karakter van de zeventiende eeuwsche kunst openbaart zich
al in de keuze der kunstvormen. Het zijn voornamelijk die, welke zich het
gemakkelijkst leenen tot waarschuwing en onderricht in de deugd. Onder de litteraire
monumenten bekleeden dan ook de drama's en de oraties een belangrijke plaats -,
van de laatste vooral de waarschuwende en indrukwekkende ‘Oraison funèbre’
waaronder die van Bossuet beroemd zijn geworden. De uitteraard individualistische,
minderstichtende vrije lyriek is op den achtergrond gedrongen -, de gevierde
meester-lyricus van de zestiende eeuw, Ronsard, in vergetelheid en vrijwel in
discrediet geraakt.
En in die drama's, waarin de groote mannen, Corneille en Racine met zulk een
volmaakte onderworpenheid de recepten van Aristoteles volgden, openlijk rekenschap
gevend van een somwijlen noodzakelijke afwijking, en waarvan de onderwerpen
meerendeels aan Euripides zijn ontleend -, worden de feiten verbogen en geforceerd,
wanneer ze in hun oorspronkelijke voorstelling het moreele, stichtelijke effect
verzwakken zouden. Zoo wordt volgens uitdrukkelijke mededeeling van Racine-zelf
Andromaque's zoon van Pyrrhus, Molossus, eenvoudig verdonkeremaand, omdat
Andromaque de sympathie der toeschouwers niet behouden had als moeder van
andere dan Hector's zonen! In ‘Horace’ is een scène, waarin een zuster haar broeder
al te licht zijn ontrouwjegens het vaderland vergeeft, gewijzigd. En deze menschen
meenden even eerlijk, dat ze de Grieken hebben begrepen en nagevolgd als Bossuet
meende, dat Jezus het voorbeeld van een ‘ordelijk staatsburger’ was. De geschiedenis
van elke maatschappij, van elke theorie, van elke wetenschap, van elk systeem dat
harts-
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tochtelijke volgers en beoefenaars vindt, is vol van deze ‘eerlijke vervalschingen’.
Wij moeten dat wel bedenken voor we voetstoots getuigenissen van eerlijke lieden
als bewijzen aanvaarden, maar niet minder ook, voordat we iemand op grond van de
gebleken onjuistheid zijner getuigenissen een dwaas of oneerlijk noemen!
Zoo heeft ook elk leerling der zeventiende-eeuwsche Jezuïetenscholen Plutarchus
gelezen en er filologische en grammaticale geleerdheid uitgehaald. Maar in de harten
der Renaissance-jongelieden - denk aan Shakespeare - ontstak de lectuur der Illustre
Mannen denzelfden vonk die dezelfde lectuur - denk aan Schiller! - later weer in de
harten der jongelieden van de tweede Renaissance, de achttiende eeuw ontsteken
zou. Want we gelooven niet wat we zien, maar we zien wat we gelooven. En we
vinden in de dingen niets dan wat we al bij voorbaat wisten. Ook ‘zoeken’ en ‘vinden’
zijn één.
(Wordt vervolgd.)
CARRY VAN BRUGGEN.
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Frimousse.
Aan mijn Meester, Cyriel Buysse.
Over een net van gepolijste spoorlijnen en -wissels, wielpiepend en staalrammelend,
rolde de lange trein der verlofgangers het dompige Noorderstation binnen. Met een
schok stopte hij. Een bediende riep:
- Paris! Tout le monde descend.
Wagonportiertjes sloegen open en een vlucht van kraaiende piotjes streek
schaterend langs 't asfalten perron neer. Onder den hoogen, glazen koepel dwelmde
het geschuifel der zolen en het gebeier van vroolijke stemmen. Door een spitshaag
van gendarmen, die norsch en pal als hellebaardiers den uitgang versperden,
lammerden de jongens naar buiten. Ze vochten met de ellebogen en zwaaiden hun
verlofbewijs als een vlag in de hand...
Van Melle liet den vloed der opgewonden soldaten voorbijspoelen. Daarna toonde
hij op zijn beurt pas en bagage en verdween kalmpjes uit den joel der schallende
spoorhal, de straat op.
Hij stond dus in Parijs. Al dadelijk verraste hem de drukte der geweldige stad.
Trambellen rinkinkten. Auto's snorden weg en weer. Karren ratelden. Stemmen
gonsden, oorverdoovend, chaotisch. De lucht trilde van àl dat geroezemoes. De grond
daverde... Na het barre pelgrimsleven aan het front, waar tusschen twee
bombardementen in, krassende raven het tragische landschap moesten opvroolijken,
voelde hij zich vreemd en verloren, te midden dit babelsche gewoel van andere
menschen en andere uitzichten. En toch: hoe fel had hij naar dit speelreisje verlangd,
de lange, saaie dagen tellend en hertellend welke hem nog van het vertrekuur
scheidden! Om de vier maand voor enkele weken vacantie nemen, dat was, naast
zijn kunst, voor hem de eenige, groote vreugde in dien eindeloozen oorlog.
Hij leefde nu schier drie jaar in ballingschap. Van huis - zijn ouders verbleven te
Antwerpen, waar de willekeurige bezetting des vijands hen muilbandde - had hij
sinds àl dien tijd, noch nieuws, noch steun ontvangen. Uit noodzakelijkheid des
gebods, was hij dus wel verplicht voor zijn eigen persoontje te zorgen. Aan wilskracht
ontbrak het hem echter niet.
Vóór den oorlog reeds, had hij, Joris-Karl van Melle, eenige bladzijden
onderteekend in letterkundige week- en maandschriften die méér dan een schoone
belofte voorspelden. Vonden zijn verzen en
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verhalen bijval in zekere dekadente clubjes, toch waande hij zich te oprecht tegenover
zijn geweten, om die groene vruchten aan het gehemelte van op gezonde kunst
verlekkerde menschen te onderwerpen. Hij zelf beet niet in die kweepeertjes. De
oorlog bracht hem rechtstreeks in voeling met het volk. Dit verwekte een weldadige
reactie, een loutering van geest en hart. Wat er aan valschen praal en gezwollenheid
in zijn stijl tierde, snoeide hij, onmeedoogend. En onder 't scherm van het laatste
rethorieke paddenstoeltje neep hij de zingende krekels dood. Hij ontbolsterde. 't
Dichterke vergat den ivoren toren en werd man. Zon en bries sabelden rimpels in
zijn wezen. De barning der seizoenen looide zijn huid.
Hij slenterde door 't gedrang en overwoog hoe hij best den voornoen slijten zou. In
de Rue Bonaparte wist hij nog een vriend nestelen, dagbladschrijver van beroep en
die, wegens oorlogskwetsuren afgekeurd voor den dienst, reporter speelde aan een
Fransche stuiverskrant en vertalingen leverde aan een agentschap van den New York
Herald. Zou hij dien opzoeken gaan? Neen! Want dan werd het weer een slemppartijtje
tot een gat in den nacht en daar had hij nu heelemaal geen trek in. 's Avonds,
omstreeks vijf uur, was er een trein voor Le Hâvre op St. Lazarre. En dien mocht hij
niet missen, anders moest hij te Parijs overnachten. De honger praamde hem. 't Was
bij den dom. Hij wipte een drankslijterijtje binnen, bestelde een Amer Picon en
besloot vervolgens naar The Select te trekken, in de Rue Montmartre, waar hij tegen
burgerlijken prijs keurig noenmalen kon. Met den Métro was hij aldra ter bestemming.
Bij zijn intrede herkende hij de opgedirkte waardin van het spijshuis, die in de diepte
der zaal onder een matglazen dom en achter een mahoniehouten buffetje troonde,
ieder verbruiker verwelkomend met een hoofsch knikje en een beleefden glimlach.
Joris zag haar gebreidelde oogen in het gepoederde gelaat loeren met een vochtigen
glans. Een leepe kellner sprong op hem toe, boog en overhandigde de spijskaart. Hij
diende zijn buik een zielemiske bij 't doopsel van een uitgekozen Bourgogne-merk.
Na zijn koffie snoepte hij nog een borrel Bénédictine, stak een cigaret op, betaalde
en stopte den kalen kellner een koninklijke fooi in de pollen. Even bekeek hij zich
in den grooten wandspiegel, streek den kraag van zijn vest wat stijver met den duim,
tikte aan den zilveren kwispel van zijn pinnemutsje en vertrok, achterna gezongen
door het innemend ‘Merci bien, M'sieu’ der waardin...
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't Sloeg twee uur op een nabijen kerktoren. Had hij nu waarlijk twee volle uren met
de voeten onder tafel gezeten? Hij moest lachen om zijn eigen gulzigheid. Eéns op
verlof sjacherde hij niet met zijn munt. Duitenklieven versmaadde hij, gewild
onverschillig. Met 't trommeltje gewonnen, met 't fluitje verteerd.
Vage lentegeuren broeiden in de Aprilsche, grillige stadslucht. De zon wierp gulden
schichten naar den aardbol. Joris voelde zich jong, gezond en fleurig. De wijn stak
een vuurwerk af in zijn zwellende borst. 't Bloed golfde warm en tintelend door zijn
gespierd lichaam. Hij dacht niet meer aan oorlogen en vergat de doorgeworstelde
ellende. Van alle kanten lachte het leven hem toe. Hij ademde diep en met
welgevallen; zijn neusvleugels trilden.
Rond hem wemelde een heterokliete menigte. Joris bewonderde vooral de vrouwen.
Hupsch, tripten meisjes van alle standen hem voorbij, oolijk, schalksch en popperig
in den neep van hun korte, roefelende rokjes. Met een strikje en een lintje koketteeren
de Parisiennetjes en zijn ze om te schaken; hun getater hangt de lucht vol zilveren
kattebellekens. Telkens weer onderging Van Melle de bekoring welke van hen
uitstraalt, geestdriftig. Hun spraak was hem een muziek. hun gang, een feest van lijn
en vorm. Een groot geweld bruiste door zijn aderen. Bijwijlen smeet hij een blik in
de vitrien van een magazijn die zijn beeltenis weerkaatste. Slank in zijn spannend
uniform, den kranigen jongenskop gebronsd, de armen zwierend, kappend met de
hakken, stapte hij langs de kazernegebouwen, zonder bepaald doel. Hij kwam aan
de Seine. Van op de brug tuurde hij naar het schelpglanzige water van den breeden
stroom. Schepen lagen op anker, in 't midden van den vloed, of tegen de kaai gemeerd
aan wiegende kabels. Wimpels flapten op spitse masten. Een trawler vernevelde in
een bocht, met een rookpluim aan zijn schouw. Een scherpe pikgeur woei van Melle
in 't aangezicht. Hij herinnerde zich het tafereel der haven van Antwerpen: de Schelde,
steamers, sloepen, schuiten, kaaien en afdaken, schonkige buildragers en vrijpostige
deernen, gezouten vellen, kisten, kranen en natiewagens, den ranken, gebeeldhouwden
toren der kathedraal, boven de trapgeveltjes der gildehuizen òpfonteinend...
't Bracht hem de beelden van zijne ouders te binnen, het evangelische gelaat van
moeder, het statige hoofd van vader met den kalen schedel en den trek om neus en
kin. En in het wispelturige licht van 't gebroken watervlak defileerde de blijde droom
van een gelukkig
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verleden. Het bedrijf op de rivier riep hem terug tot de werkelijkheid. Hij wandelde
verder. Vóór hem koepelde de schalieblauwe dom van het Institut de France, donker
op den lichteren hemelboog. Joris slenterde langs de quai Voltaire, doorbladerde
eenige ouderwetsche infolio's aan de uitstalling van vermolmde boekenkraampjes,
stak weer de Seine over, stapte onder één der poortgewelven van het massieve
Louvre-Museum en kwam opnieuw in de volle drukte van het cosmopolitische
straatgewoel.
Eensklaps hoorde hij een vrouwenstemmetje gillen, angstig:
- Attention m'sieu, vous écrasez mon chien!
Joris schrikte uit zijn gepeinzen los. Een gesluierd, rillend juffertje, in rouwgewaad,
bukte zich voor hem en greep naar een spartelend, mager griffoentje.
- Pauvre Frimousse, jammerde ze. On t'écraserait!
- Excusez-moi, aarzelde Van Melle, een beetje onthutst, waarop het meisje,
minzaam nu, en met iets kinderlijks in de fijne stem, zei:
- N'est-ce pas, qu'il est gentil, m'sieu, mon p'tit cabot? En op Joris toetredend,
vrank, op 't deuntje van een lach:
- Embrassez-le, m'sieu, pour votre pénitence. Voulez-vous?
Met een sierlijk gebaar wierp het meisje haar sluier op den rug. Van gansch haar
geparfumeerd hoofdje zag Joris enkel de twee bruine, vinnige kijkers en 't rozige
pruimenmondje. Hij bemerkte al dadelijk met wie hij te doen had en vond het trukje
met 't schoothondje vernuftig alhoewel een beetje komiek. Driest antwoordde hij:
- Je préfère vous embrasser, mademoiselle.
Rondloerend, jolig, pareerde de andere:
- Vous n'avez pas froid aux yeux... Pour un p'tit Belge...
- Un grand, verbeterde Joris, de borst opstekend als een kemphaan
- Allons-y pour un grand. Où allez-vous, chéri?
- Je me ballade, loog Joris.
Haar arm onder den zijne schuivend meesmuilde zij:
- Je vous accompagne.
- Si vous voulez. Doch zijn arm loswringend vermaande hij:
- Pas de ca. Je suis militaire.
Het meisje berispte hem met een blik vol verwijt.
- Vous avez peur d'une femme?
- D'un femme, non! Mais des gendarmes. C'est défendu!
Gelaten liep ze naast hem. Ze streelde Frimousse in den nek, speelsch. Daarna,
loreleyend:
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- Tu m'aimes, chéri?
Joris ontweek den aanval:
- Je n'ai pas d' pognon.
Zij pruilde, teleurgesteld:
- Tous les mêmes, ces hommes. Et il n'y a pas plus rupins qu'eux.
Wat kon hij voor die vreemde zwerfster meer koesteren dan een greintje
medelijden? Hoe zeer hij ook aan de vrouwelijke gratie gevoelig was, nooit had hij
zich vernederd tot slaaf te dienen van een lichaam zonder ziel. Daartegen kwam zijn
mannelijke waardigheid in opstand. Al kon hij dan ook bezwaarlijk doorgaan voor
een stichtend lid van een rein-leven maatschappij. Integendeel. Meer dan eens had
hij zijn strijdvlag op den burcht van een kittig herbergprincesje geheschen. Maar
telkens ook had dit minnespel hem een vlam in 't hart gestoken.
- Chéri, vleide de andere weer. Een lichte vrouwenhand woog op zijn schouder.
Hij, ongedurig, boos, afgebeten blafte:
- Non mais... allez-vous en!
- Vous ne me payez rien alors? Pàs même une p'tite liqueur?
Joris hernam:
- Si! Venez.
Ze traden een koffiehuis binnen.
Que prenez-vous? vroeg hij, vriendelijker.
- Un cristal-Flocon.
Joris bestelde. Hij dronk een bock.
- A la vôtre, chéri!
- Merci.
Ze tikten. Hij slikte gulzig, met breugelsche slokken. Zij, profijtigweg, likte aan
het brooze likeurkelkje.
Ze zwegen een heele poos. Frimousse lag ineengerold op den schoot van zijn
meesteres. Zijn natte snoet blonk als een gesuikerde rozijn. Joris haalde zijn
sigarettenkoker tevoorschijn.
- Vous fumez? Ce sont des Khédive.
- Avec plaisir...
't Meisje trok parmantig aan haar sigaret. Ze blies de rookwolkjes tusschen de
opeengeperste lippen weg. Met een rozigen pinknagel knipte ze de asschen in het
glazen likeurschoteltje. Ze hernieuwde een poging tot overeenkomst.
- Alors c'est bien décidé? Vous ne venez pas? Pour les militaires
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je ne demande qu'une thune. Je n'peux quand même pas travailler pour les beaux
yeux du Président.
Hartvochtiger dan te voren weigerde Joris.
- Me prenez-vous pour un...
Hij slikte het woord weer in.
Zijn vriendin veranderde van tactiek. Er beefde droefheid in haar stem, nu ze sprak,
in één adem door, van haar ongelukkig leven en den oorlog.
- La guerre nous ruine, m'sieu! La police nous traque. Elle fait des rafles dans tous
les coins. Elle nous ramasse et puis on nous balance dans des fabriques de munitions
pour tourner des obus. Pour nous c'est la mort. Paraît que la poudre crève les
quinquets. Et puis, les mains...
Ze toonde haar jocondische handjes. De blonde wimpers hingen een gulden
schaduw voor haar matte oogproppen. Ze zuchtte. Ze hief nederig en traag het gelaat
naar Joris op, als bedelde ze een aalmoes...
- Je n'ai pas encore diné aujourd'hui. J'ai faim...
- Faim?
Hij plantte zijn blik tusschen haar weemoedige kijkers. Die bekentenis ontroerde
hem. Honger? Aangedaan, zachtjes, zei hij:
- Venez!
Ze vertrokken. Buiten vroeg ze, 't gelaat zonnig als een lentedag.
- Vous venez? On rigolera... En vertrouwelijk op zijn arm leunend, neuriede ze:
J'aime tant les p'tits Belgicots,
Viens avec moi dans l'dodo...

een soldatenrefreintje, dat, evenals in de Parijsche tingeltangels, op dat oogenblik
aan 't front de kroon spande.
Maar Joris weerde ze zacht af.
- Non, je ne viens pas. Mais voici de quoi boulotter.
Hij moffelde haar een zilverstuk in de handen. Daar kon ze ten minste brood, wijn
en kaas van koopen. Zonder omzien, haastig, nam hij afscheid.
- Adieu!
Achter hem orgelde toen een luide, ongemanierde, vocaliseerende lach. En als een
pijl snorde 't hem langs de ooren:
- A la gare les ballots!
... terwijl het griffoentje kefte.
Belgisch Front, December 1917.
FRITZ FRANCKEN.
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Literatuur.
Johan de Meester, Dwaalpaadjes in den Dooltuin der Min, E. Querido, z.j.,
Amsterdam.
Waarom kiest De Meester toch altijd zulke rare titels? Waarom moest hij ons,
goedmoedige burgers, die 't niet helpen kunnen, nu weer honen met dezen
valsch-romantisch fleurigen titel van een bundel contes cruels? Het is intusschen
wel karakteristiek voor hem, dat zijn maatschappelijke haat (het leven als zoodanig
heeft hij, geloof ik, nooit gehaat) zich op deze wijze, als van den drempel af, heftiglijk
uit. Deze verhalen bevatten min van de Min, dan wel van de huwelijksmisère:
verbeten, verknepen, geslachtsdrift, hulpeloos zotte, pijnlijk zotte pogingen om
burgerlijken vorm te vereenigen met niet te bedwingen, maar wel te misvormen,
natuurdriften. Rauw is de schrijver dikwijls en maar zelden voor jonge meisjes en
andere zuigelingen. Maar zoo levend en levendig als ooit. Geen dezer kortere of
langere stukjes is onbelangrijk. Vaak brandt er integendeel zoo fel het levensvuur,
dat in één, twee bladzijden als een compendium gegeven wordt van al de
tegenstrijdigheden, benauwenissen, verloren illusies uit veler onzer burgerlijke
bestaantjes. Zoo in het stukje dat Juf heet. Enkele verhalen zijn zelfs stopvol van
motieven, genoeg om een geheelen roman te vullen, en diensvolgens te vol, te druk,
te rumoerig voor simpele ‘vertellingen’, die er toch liever niet meer dan één moeten
bevatten. De beste Franschen kunnen ons dit leeren en De Meester weet het ook wel.
Het is maar, dat hij zóó veel te zeggen heeft, dat zelfs zijn enkele volzinnen er van
zwellen en barsten.
Maar ik heb mij voorgenomen nooit meer iets van De Meesters stijl te zeggen, die
geen... ‘stijl’ is. Tenzij dan De Meesters stijl. Met Emants b.v. en Brandt van Doorne
(dus goed gezelschap) behoort hij tot de prozaïsten, die geen echt proza schrijven.
Zij kennen ‘de armen’ geen taalgeluk. Het leven knijpt rauwe kreten uit hen of bijna
onverstaanbaar heesche fluisteringen. Die hebben daardoor des te grooter
ontroeringsmacht, schoon wijsneuzige lieden dezes tijds betwijfelen of men dit kunst
mag noemen. Wie echter nog zoowat uit anno '80 stamt, acht zulke overwegingen
niet ter zake, als hij genoten heeft van het heftig lyrisch eigene en raak-epische, het
pijnlijk menschelijke, het haast verwoed pessimistische in deze schetsen. Alles ligt
er altijd onder en door elkaar en er is nooit eenige samenvatting tot berusting. Maar
waar in onze nieuwe litteratuur vindt men zooveel echt leven, zoo groote stelligheid
van innig doorvoelde, doorleden levensopvatting? Het zou langzamerhand tijd worden
in het oeuvre van dezen auteur naar zijn geestesontwikkeling te gaan zoeken, indien
men niet 't gevoel had dat nog steeds die ontwikkeling voortgaat. Des te beter, kan
men zeggen. 't Andere heeft ook geen haast.
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Augusta de Wit. De Wake bij de Brug en andere Verhalen.
Wereldbibliotheek 1918, Amsterdam.
Dat zij geen stijl heeft, zal men Augusta de Wit zekerlijk niet verwijten. Het is haast
enkel stijl-lust, taalgenot dit boekje, dat, als 't ware, gedichten in proza bevat ter
viering van mensch en landen in onzen Oost. Het grootste, het titelverhaal behelst
in, men kan zeggen Oostersch-weelderige taal, de verheerlijking van een
monumentalen bruggebouw, ergens in Oost-Java, geloof ik. Hoe die brag over rivier
en moeras het verre, vruchtbare hoogland verbindt met de handeldrijvende kust, en
wat deze verbinding voor de bewoners geworden is: een ommekeer in hun geheele
bestaan, een zegenrijke datum in hun beschaving. Hoe dan bij een nachtwaak in den
banjirtijd die bruggebouw door 't volk bezongen en al in sagevorm geprezen wordt,
als een daad van goddelijke genade. Waarbij wel het hartstochtelijker en bijgeloovig
bergvolk in conflict raakt met de nuchterder, verlichtere kustbewoners...
Dit alles, gelijk ik zeide, in zinnen van Oostersche gedragenheid, zooals ook
Multatuli hen wel, in zijn Indië-verheerlijkende stukken, neerschreef. Het klinkt
verheven-plechtig en heel poëtisch, maar men moet er niet te veel van hebben, want
dan klinkt het een beetje hol. Zulk een boekje met een paar verhalen, meer
geestdriftige beschrijving dan verhaal, dat kan nog juist. Wil de schrijfster er nog
meer van geven, dan behoort zij ons te waarschuwen door in versvorm over te gaan.
Der Mpij voor Goede en Goedkoope Lectuur zij ten slotte een meer zorgvuldigen
binder toegewenscht. Zooals die het laatste verhaal heeft gebonden, doet het zelfs
niet in de verte aan Oostersche pracht denken. Meer aan misdruk.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Elizabeth Kirby. Little Miss Muffet. London, Duckworth & Co., 1918.
Er is onmiskenbare verwantschap tusschen deze roman en de reeds vroeger hier
aangekondigde boeken van STELLA BENSON. Eenzelfde ietwat abrupte stijl; de
behoefte het dramatisch gebeuren van boven af te bezien; een combinatie van
moquanterie en wereldwijsheid, bij beide schrijfsters omhuld voorgedragen in een
sfeer van boven-werkelijkheid.
ELIZABETH KIRBY vertelt het leven van een jong meisje, dat met het ouderlijk huis
brekend, als schrijfster-journaliste haar brood zelve wil verdienen. Teveel artiste,
slaagt zij niet zich in het stupiede humbug-werk voor een Engelsch damesweekblad
te handhaven. De bescherming, die haar van gerenommeerde collega's tegemoet
komt, maakt haar meer dan duidelijk, dat hun belangstelling meer haar vrouwlijke
charme, dan haar artistieke talenten geldt. Ten slotte voert een zenuw-crisis haar in
de armen van een gewoon-gezond man, en aldus eindigt de kleine levensroman met
in 't verschiet 't beloofde land van blonde kinderkopjes.
Geur en fleur ontvangt deze roman eigenlijk, - hoe goed geschreven ze ook is, uit de openhartigheid waarmede gesproken wordt over het meisjesverlangen naar de
zoete streeling van liefde en geluk. Eerst onzuiver door de menging met de
verwachting, eenmaal gevierd te zullen zijn als schrijfster, scheidt zich ten slotte dat
primaire als sterkste element af, dóór de crisis-reactie heen van miskenning,
zelfverachting en levensbeuheid. Dat ontwikkelingsproces heeft ELIZABETH KIRBY
met groote openhartigheid, met tal van zeer gelukkige psychologische opmerkingen,
beschreven.

A.J. Dawson. Jan, Son of Finn. London, Constable & Co., 1917.
Een referaat van een Duitscher over ‘de Kameel’ zou, naar elkeen weet, minstens
een twee-deelig boek worden en als titel dragen: ‘Das Kamel, seine kulturelle
Bedeutung in der Vergangenheit bis zur Neuzeit.’ Een Franschman zou, na een
bezoek aan den dierentuin, een feuilleton produceeren: ‘La vie sexuelle des
chameaux.’ En een Brit zou een brochure van 48 pagina's overleggen, met statistieken
en tabellen en al wat aan feitelijke documentatie gewenscht kan worden, plus een
register.
Ik waag de veronderstelling, dat de Engelsche brochure het meest in Duitschland,
het Fransche feuilleton het meest in Engeland, en het Duitsche boek het meest in
Nederland zou worden gelezen. Maar dat alles neemt niet
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weg, dat een roman over wolfshonden alleen door een Angel-Sakser kan worden
geschreven.
A.J. DAWSON is één van de schrijvers der ‘Kazan’-school. Na ‘Finn, the
Wolfshound’ bood hij ‘Jan, the Son of Finn’, en wanneer het daar nu maar bij blijft
en de schrijver geen Rougon-Macquard-serie in 't zin heeft, zullen wij Jan met ontzag
en liefde tot ons trekken, zooals wij Finn deden.
Want werkelijk, deze histories van half-wilde prachtbeesten mogen dan al niet tot
de literatuur der menschheid behooren: ze zijn kostelijke amusementslektuur,
waartegen ik nog niemand eenig steekhoudend argument heb hooren te berde brengen.
Engelschen houden van dieren en zorgen voor hun dieren, zooals zij van zichzelf
houden en voor zichzelf zorgen: als gezonde, niet-sentimenteele schepselen Gods.
Zooals een Engelschman over zijn medemenschen denkt, denkt hij ovor zijn
mededieren: een beetje superieur en een beetje ironisch, En per slot is twijfel
toegelaten, of hij dieren niet het best begrijpt.
Hoe Jan ter wereld kwam en opgroeide tot een prachtkerel, hoe hij in de perfectie
leerde vechten en trouw was; en hoe zijn baas een man werd en leerde werken en
zijn meisje verdiende: het is een paralelle historie, een prettige historie om te lezen
voor onbedorven en bedorven menschenkinderen tusschen de 12 en 82 jaar.

W.J. Dawson. Robert Shenstone. London, John Lane, 1917.
‘To a dead master’ draagt de auteur zijn roman op, in de veronderstelling dat deze
‘would be pleased with this story.’
Het heeft zich, zonder dat ik zou kunnen zeggen waarom, van den eersten regel
der opdracht af bij mij in mijn hoofd vastgezet, dat de auteur van ‘Robert Shenstone’
zich DICKENS als patroon stelde. Met stijgende zelfvoldoening ben ik dan ook
verderop in de roman àl meer Dickens-typen tegengekomen.
Wij hebben hier met een autobiografische roman te doen, die aldus inzet: ‘If I had
been permitted to choose my parents, I am quite sure that I should not have chosen
those assigned to me by Providence, which would have been a great error, as events
turned out. I should certainly have had to give grave consideration to the fact that
my parents really could not afford to have me.’ Zóó Dickensiaansch als de eerste
regels, is het geheele verhaal: van een eenig zoontje in het armelijk onderwijzersgezin,
in wiens opvoeding een resolute tante, uit Amerika in de schoot der familie gevallen,
hard en wijs ingrijpt. Van zijn ervaringen als jongste schoolmeester in de kostschool
van een humbug-onderwijsspecialiteit. Van de trouwe liefde
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voor een vriendinnetje uit de jonge jaren (zij krijgen elkaar). Van een edel weduwnaar
met een duistere geschiedenis, die zich het lot van den jongen man aantrekt. En van
de schrijvers-ambitie van dien autobiografischen held. Een en ander spelende in ‘the
late Seventies, vividly recalling a London which many of us remember and all of us
are sorry to forget.’
't Is àl Dickens wat de klok slaat. En daarom zou ik lezers, die van Dickens houden,
de lektuur ontraden. Wie tegenover Dickens nog maagdelijk staat, doet ook beter tot
Dickens zelf te gaan. Dat is nu eenmaal het lot van boeken, waarin ‘dead masters’
verondersteld worden plezier gehad te zouden hebben. De aardigheid, - en Robert
Shenstone is werkelijk heelemaal geen onaardig boek, - is er nu eenmaal af.

Lord Dunsany. Tales of Wonder. London, Elkin Mathews, 1916.
Voorname geestigheid kenmerkt deze korte vertelsels als het gemeenschappelijke
in hun verscheidenheid. ‘Wonder’-verhalen vol ironie, vol bedekte kritiek, vol
allergenoegelijkste nonsens, waarvan het uitteraard ondoenlijk is een algemeener
karakteristiek te geven dan: zij zijn voornaamgeestig.
Het langste ‘wonderverhaal’ van het twintigtal, ‘A Story of Land and Sea’ is een
kostelijke fantasie over de ontsnapping van een zeerooverskapitein, die, in de
Middellandsche zee door twee vloten omsingeld en afgesneden met zijn schip de
Sahara invlucht. Het schip heeft de sluwe kapitein van groote wielen laten voorzien,
en daarop rijdt hij met een flinken bries de woestijn in. Als de wind mindert en
tenslotte geheel gaat liggen, worden er trekossen gerequireerd bij de bevolking.
Aanvallen van Arabieren worden afgeslagen; en per slot wordt de rivier de Niger na
tallooze vermakelijkangstige avonturen bereikt.
‘The Bureau d'échange de Maux’ is een in klein Parijsch huis gevestigd. Tegen
betaling van twintig francs krijgt men toegang tot deze beurs, waar de bezoekers
elkanders kwalen kunnen ruilen. Half uit goedigheid ruilt de schrijver er zijn vrees
voor zeeziekte tegen een andermans vrees voor liften. De ervaring in zijn hotel, met
zijn nieuwe vrees opgedaan, doet hem terugsnellen naar de kwalenbeurs om opnieuw
te ruilen. Maar de beurs is nergens meer te vinden: heeft zij ooit bestaan?
De illustraties door S.H. SIME passen zich goed aan bij den tekst, maar zij zijn wat
te klein en onartistiek uitgevoerd.
H.E. GREVE.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen):
Wij ontvingen onderstaande circulaire.
Geachte Redactie,
Het zal u wel bekend zijn dat bij zeer vele kunstenaars ernstige grieven
bestaan tegen de wijze waarop in dag- en weekbladen critiek van hun werk
wordt gegeven. Al die grieven uit den weg te ruimen, staat
begrijpelijkerwijze niet in uw macht, doch het Verbond van Nederl.
Kunstenaarsvereenigingen komt ditmaal tot u met twee verzoeken, die,
naar de Algemeene Vergadering van dat verbond meent, voor inwilliging
vatbaar zijn.
1e. Het Verbond verzoekt u de noodige maatregelen te nemen, opdat alle
kunstverslagen of recensies in uw blad met den naam des schrijvers worden
onderteekend; zoowel de betrokken kunstenaars als het publiek zullen dan
beter in staat zijn, zich omtrent de waarde van het geschrevene een oordeel
te vormen.
2e. Het Verbond verzoekt den gecritiseerden kunstenaars toe te staan
éénmaal kort en zakelijk repliek te leveren, welke repliek dan eventueel
door een dupliek van uw zijde kan worden gevolgd. Thans doet zich
dikwijls het geval voor, dat repliek door de redactie, die de critiek geplaatst
heeft, wordt geweigerd, doch aangenomen door een andere redactie. De
betrokken kunstenaar spreekt dan echter tot een geheel of gedeeltelijk
ander publiek. Verdere toelichting overbodig achtend, verzoekt het Verbond
tevens vriendelijk op dit schrijven althans eenig antwoord te mogen
ontvangen en teekent,
Namens het Verbond voornoemd
de secretaris
J.L.M. LAUWERIKS.
Zich voorbehoudend elk geval op zichzelf te beoordeelen, meent de redactie van
Groot Nederland, dat de voorslag in 't algemeen niet onredelijk is. Korte en zakelijke
anticritieken wil zij dus bij gelegenheid gaarne opnemen, eventueel ook lange en
zelfs onzakelijke, als zij maar niet onsmakelijk en vooral geestig zijn.
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Faust.
(IIe Bedrijf vervolg.)
(Klassieke Walpurgisnacht. Vlakte van Pharsalus. Duisternis.)

ERICHTO.
Ten gruwelfeest van dezen nacht, als vaker reeds,
Verschijn ik hier, Erichto, ik, de duistere;
Niet zoo afschuwlijk als haatlijke dichters mij
Lasterlijk schilderen... want nimmer neemt een eind
Hun lof en blaam... Reeds lijkt mij heel het dal wijdheen
Bleek overspreid door het gegolf van grauwe tenten,
Een nabeeld van dien zorg- en gruwelrijksten nacht.
Hoe dikwijls reeds herhaalt het zich! En zal zich steeds
In eeuwigheid herhalen... Niemand gunt het rijk
Een' ander; hèm gunt géén het die 't door kracht verwierf
En krachtig heerscht. Want ieder die zijn binnenst Zelf
Niet te beheerschen weet, beheerschte slechts te gaarne
Des buurmans wil, naar d'eigen trotsche zin begeert. Doch hier werd eens een machtig voorbeeld uitgestreden:
Hoe zich geweld tegen geweld'ger macht verzet,
Der vrijheid schoonen, duizendbloem'gen krans verscheurt,
Starre laurier zich om het hoofd des heerschers rondt.
Hier droomde Magnus 't bloesmen van zijn jonge grootheid,
Loerend op weegschaals doorslaan waakte Caesar ginds!
Zij gaan zich meten... wien 't geluk loech weet de wereld.
Wachtvuren gloeien, slaan omhoog hun roode vlammen;
De bodem wasemt weerschijn van vergoten bloed;
En aangelokt door 's nachts wonderen tooverglans.
Komen der Griekschen sagen schimgestalten saam.
Rond alle vuren waren vaag, of zitten neder
Behaaglijk fabelwezens uit een vroeger tijd.
De maan, wel onvolkomen, maar toch lichtend klaar,
Verrijst, haar milden glans verspreidend overal.
Der tenten drogbeeld wijkt, de vuren branden blauw. Doch boven mij... welke onverwachte meteoor!
Het straalt en óverstraalt een lichaam, vast-gebald.
Hier speur ik leven, en geoorloofd is 't mij niet
Het levende te nad'ren dat ik schaden moet.
Dat brengt me in kwaden roep en voegt mij niet.
Reeds zinkt het neer... laat mij voorzichtig het ontgaan!
(zij verwijdert zich).

De luchtvaarders boven.
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HOMUNCULUS.
Nog een enkle ronde zweeft
Boven 't huivringwekkend spoken
Dat die gruwelvuren heeft
't Gansche dal door aangestoken.
MEPHISTOPHELES.
Als door 't noordlijk wolkenraam
Zie 'k ook hier het spookgespuis
In een woestenij te saam;
En ik voel me er even thuis.
HOMUNCULUS.
Ziet ge die daar vóór ons, lang
En wijdstappend henen schrijden?
MEPHISTOPHELES.
Wel, zij werd waarschijnlijk bang,
Toen ze ons door de lucht zag rijden.
HOMUNCULUS.
Laat haar gaan. - Leg hem daar neder
Uwen ridder; tegelijk
Keert het leven in hem weder,
Wijl hij 't zocht in 't fabelrijk.
FAUST
(den bodem aanrakend).
Waar is zij?...
HOMUNCULUS.
Zou 't niet kunnen zeggen.
Doch hier weet men 't wel uit te leggen.
Ge moogt hier haastig, vóór het dagen,
Van vlam tot vlam haar zoeken gaan.
Wie tot de Moeders zich dorst wagen,
Kan 't allerzwaarste zelfs bestaan.
MEPHISTOPHELES.
Ook ik voel mij hier op mijn plaats,
En 'k weet voor ons waarlijk geen betren raad
Dan: ieder zoeke langs de vuren
Op goed geluk zijn eigen avonturen,
Totdat ge ons, kereltje, weer ras
Vereent door 't stralend dreunen van uw glas.
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HOMUNCULUS.
Zóó zal het bliksemen en dondren!
(de kolf dreunt en straalt geweldig).
Nu welgemoed tot nieuwe wondren!
FAUST
(alleen).
Waar is zij?... 'k Hoef mij 't hoofd niet meer te breken.
Was 't niet deez' bodem die haar droeg,
Was 't niet dit water dat haar tegensloeg,
Zoo is 't de lucht, die ik haar taal hoor spreken!
Hier, door een wonder, op Helleenschen grond!
Ik voelde dadelijk reeds waar ik stond.
Hoe frisch doorstroomt mij, slaper, nieuwe gloed;
Hier sta ik, een Antaeus naar 't gemoed.
En nu 'k hier zooveel wonderbaarlijks vind,
Doorvorsche ik eerst dit vlammenlabyrinth.
(verwijdert zich).

Bovenloop van den Peneios.

MEPHISTOPHELES
(in 't rond spiedend).
Doch nu ik zoo langs deze vuurtjes dwaal,
Voel 'k mij toch vreemd, en min of meer beklemd.
Haast alles naakt, slechts hier en daar gehemd,
Sfinxen en Grijpen schaamtloos en brutaal!
En wat niet al, bevleugeld of behaard,
Van voren of van achter 't oog vervaart!
Wel zijn ook wij hartgrondig onfatsoenlijk,
Maar het antieke is 't krasser toch dan doenlijk.
Men moest hen eens moderner aan gaan pakken,
En naar de mode velerwijs beplakken.
Afstootend volkje!... Maar het zal wel moeten
Dat 'k hen, als gast, behoorlijk ga begroeten. Heil, schoone vrouwen; heil u, wijze grijzen!
GRIJPVOGEL
(snerpend).
Niet grijzen! Grijpen! Niemand hoort het gaarne
Dat men hem grijs noemt. Ieder woord verklankt
Iets van 't begrip waaraan 't zijn oorsprong dankt:
Grau, graf en gruwlijk, grimmig, grommen, gram;
Ethymologisch van denzelfden stam,
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MEPHISTOPHELES.
En toch, het ‘grij’ voldoet
In d'eeretitel Grijpen wondergoed.
GRIJP
(als boven, en zoo in 't vervolg).
Natuurlijk! De verwantschap is bewezen.
Wel vaak beschimpt, maar vaker nog geprezen.
Men grijpe nu naar meisjes, goud of kronen,
Fortuin zal hem die toegrijpt 't vaakst beloonen.
MIEREN
(van de kolossale soort).
Ge noemt daar goud... wij hadden veel vergaard;
En goed verstopt in rots en hol bewaard.
Maar 't Arimaspen-volk heeft het gevonden;
't Lacht ginds ons uit wijl zij 't ons rooven konden.
GRIJPEN.
Wij zullen hen 't wel weten weer te ontrukken.
ARIMASPEN.
Niet in deez' vrijen jubelnacht!
Vóór 't daagt is alles er door gebracht.
Het zal ons ditmaal wel gelukken.
MEPHISTOPHELES
(heeft tusschen de SFINXEN plaats genomen).
Hoe gauw en gaarne voel 'k mij hier normaal.
't Is of ik man voor man versta.
SFINX.
Wij fluistren onze geestentaal
En gij belichaamt haar daarna.
Zeg thans uw naam, totdat we u beter kennen.
MEPHISTOPHELES.
Aan vele namen moest ik mij al wennen. Geen Engelschen? Die reizen toch zooveel
Op zoek naar slagvelden of watervallen,
Klassiek-bedompte plaatsen, oude wallen...
Dit waar voor hen een dankbaar tafereel.
Ook zìj getuigden: op het oud tooneel
Sprak men als ‘Old Iniquity’ mij toe.
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SFINX.
Hoe kwam men daarop?
MEPHISTOPHELES.
Ik weet zelf niet hoe.
SFINX.
Het zij hoe 't zij. Is u van sterren iets bekend?
Wat zegt ge van hun stand op dit moment?
MEPHISTOPHELES
(omhoog ziend).
Ster valt na ster. De maan, hoewel besneden,
Schijnt helder, 'k voel vertrouwd mij hier beneden
En warm wat aan uw leeuwenvel mijn leden.
Er op te klimmen zou mij zeker schaden;
Geef raadsels op, in elk geval charaden.
SFINX.
Spreek slechts uzelf uit, 't zal reeds raadsel zijn.
Tracht eens uw innerlijkste ziel te raden:
Den goeden mensch zoo noodig als den kwaden;
Plastron bij het asketisch duelleeren;
Makker om dolle streken van te leeren;
En beide slechts om Zeus wat te amuseeren.’
EERSTE GRIJP
(snerpend).
Ik mag hem niet.
TWEEDE GRIJP
(nog doordringender).
Wat doet hij hier?
BEIDEN.
'k Vertrouw dien gluipert voor geen zier.
MEPHISTOPHELES
(brutaal).
Denkt ge soms dat mijn nagels slechter krauwen
Dan jullie eigen scherpe klauwen?
Probeer het maar.
SFINX
(zachtmoedig).
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Daar waar ge thuis hoort hebt ge heel veel praats,
Maar hier is, als ik 't wel heb, niet uw plaats.
MEPHISTOPHELES.
Heel appetijtlijk ziet ge er uit van boven;
Maar 't beest van onderen kan ik niet loven.
SFINX.
Gij valschaard, dat zult ge nog bitter boeten;
Want onze klauwen zijn gezond.
Zoo schrompeligen paardevoeten
Bevalt het niet in onzen bond.
(SIRENEN praeludeeren omhoog).

MEPHISTOPHELES.
Wie zijn die vogels, die de takken
Der populieren golvend wiegen?
SFINX.
Voorzichtig maar, dat ze u niet pakken;
Wel betren kon hun zang bedriegen.
SIRENEN.
Ach, wat lokt u toch zoo henen
Tot het leelijk-wonderbare!
Luistert liever naar die scharen
Zoo zoet-kweelend hier verschenen,
Als het ons betaamt, Sirenen.
SFINXEN
(hen hoonend, op dezelfde melodie).
Dwingt ze maar eens af te stijgen!
Zij verbergen in de twijgen
Gruwelijke haviksklauwen,
Die 't u zullen doen berouwen
Zoo ge uw oor niet voor hen sluit.
SIRENEN.
Laat nu nijd en haten varen;
Klaarste vreugd laat ons vergaren
Die onder den hemel spruit.
Op het water en op aard'
Zij het feestlijkste gebaar
't Welkom, door geen gast misduid.
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MEPHISTOPHELES.
Dat zijn weer van die nieuwe foefjes,
Waar keel en snaren, lief en droefjes
Hun klanken mengelen in koor.
Bij mij is zulk gevlei verloren,
Het krabbelt mij wel om mijn ooren,
Maar tot het hart dringt het niet door.
SFINXEN.
Spreek niet van hart, dat lijkt ons ijdel,
Een leeren, schrompelige buidel
Komt eerder bij zoo'n tronie voor.
FAUST
(nader tredend).
Hoe wonderbaar! 't Rondzien bevredigt mij!
In 't weerzinwekkende grootheid en kracht!
'k Voorvoel dat mij een gunstig lot hier wacht.
Die diepe blik... waarheen verplaatst hij mij?
(op de SFINXEN doelend).
Zulk eene stond eens Oidipus te woord.
(op de SIRENEN doelend).
Voor dezen kromde Odysseus zich in 't hennepkoord.
(op de MIEREN doelend).
Door zulken werd de grootste schat vergaard.
(op de GRIJPEN doelend).
Door genen eerlijk en getrouw bewaard. Een frissche geest voel ik mij hier doordringen...
Figuren groot, groot hun herinneringen...
MEPHISTOPHELES.
Ge zoudt dit vroeger hebben weg-gevloekt,
Maar thans komt het u best te stade;
Want waar men de geliefde zoekt,
Is hulp van monsters zelfs niet te versmaden.
FAUST
(tot de SFINXEN).
Gij vrouw-gedierten, antwoordt, heeft misschien
Een van u ergens Helena gezien?
SFINXEN.
Wij leefden reeds niet meer in hare dagen;
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Aan Chiron zoudt ge 't kunnen vragen;
Die springt hier rond in dezen spoken-nacht.
Als ge hem vast houdt hebt ge 't ver gebracht.
SIRENEN.
Vragen hoeft u niet te kwellen.
Toen Odysseus bij ons wijlde Neen, niet smalend verder ijlde Wist hij veel ons te vertellen.
Zouden 't u wel toevertrouwen,
Zoo ge slechts tot onze gauen
Bij de groene zee woudt komen.
SFINX.
Vriend, ge wordt weer beetgenomen.
Inplaats dat ge als Odysseus doet,
Laat onzen goeden raad u binden;
Kunt ge den eedlen Chiron vinden
Dan hoort ge wat ge weten moet.
(FAUST verwijdert zich).

MEPHISTOPHELES
(spijtig).
Wat krast daar klepwiekend voorbij,
Achter elkaar in lange rij;
Het oog houdt nauwelijks ze bij.
Geen lichte buit voor jagerslieden.
SFINX.
Den winterstormen vergelijkbaar,
Alcides' pijlen nauw bereikbaar Het zijn de snelle Stympaliden.
En welgemeend ook krast hun groet
Met gierensnavel en ganzevoet.
Zij zouden graag in onze kringen
Als stamverwanten binnendringen.
MEPHISTOPHELES
(als geintimideerd).
Er sissen toch nog meer geluiden.
SFINX.
Wees daarvoor maar niet al te bang.
Het zijn de koppen slechts van Lerna's slang,
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Die, zonder romp, nog iets willen beduiden.
Wat schort u toch, ge komt niet tot bedaren;
Wat voor onrustige gebaren!
Waar wilt ge heen? Ga maar gerust!
Dat koor daarginds maakt u belust,
Wij zien het wel, geneer u niet en praait
De aanlokk'lijken voor wie ge uw hals verdraait.
Die deernen daar, de Lamiën zijn 't,
Glimlachend wreed en bruut-verfijnd,
Zoodat zij 't Satyrvolk behagen;
Een bokkepoot kan alles bij hen wagen.
MEPHISTOPHELES.
Ge blijft toch hier, dat ik u wedervind?
SFINXEN.
Ja, maak u bij dat volkje maar bemind.
Wij, uit Egypte, zijn allang gewoon
Eeuwen te zitten op denzelfden troon.
Eerbied is 't eenigst wat wij vragen:
Wij regelen de maan- en zonnedagen.
Zitten voor de pyramiden
Bij der volkeren gericht.
Vloeden, krijg en vrede bieden
Wij ons stoorloos aangezicht.
Benedenloop van den PENEIOS. PENEIOS, omgeven door wateren en nymphen.

PENEIOS.
Fluister, fluister, ritslend riet!
Zusters, zingt een zachter lied!
Wilgen, ruischt in teeder nijgen;
Lispelt, popelsiddertwijgen,
Tot mijn onderbroken droom!
Weder wekt mij 't huivrend rillen,
't Heimlijk, albewegend trillen,
Uit mijn rust en wiegelstroom.
FAUST
(den stroom naderend).
Hoor ik goed? Het is als komen
Uit het loof dier wilgeboomen,
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Uit die dicht-vervlochten twijgen,
Menschelijke klanken stijgen;
Of de golven schertsend babbelen;
't Windje keuvelt met hun kabbelen.
NYMPHEN
(tot FAUST).
Het best voor u ware
Ge vleidet u neder;
Verkwiktet in koelte
Uw leden weder.
Zoudt voortaan genieten
De u vliedende rust,
Zoo suislend en ritslend
Ons fluistren u sust.
FAUST.
Neen, waken wil 'k! O laat ze duren,
De weergalooze schimfiguren,
Zooals mijn oog ze van zich zendt.
Hoe wonder voel ik 't mij doordringen;
Zijn 't droomen, zijn 't herinneringen?
Eéns hebt ge al zulk geluk gekend.
Door 't zacht bewogen, koel gebladert,
Hier, ginds, een beekje sluipend nadert;
Zij ruischen niet, zij ritslen nauw.
Wel honderd bronnen, van àl zijden
Te zamen vloeiend, zich verwijden
Tot badbasijn van blinkend blauw.
Gezonde leên van jonge vrouwen
Mag 't oog, verrukt, dubbel aanschouwen,
Door 't vochte spiegelvlak weerkaatst.
Een stoeiend troepje, dartel badend,
Driest zwemmend of vreesachtig wadend;
Rumoerend plasgevecht ten laatst!
Dit moest voldoende zijn, 't behoorde
Dat het mijn oog alleen bekoorde;
Doch steeds nog verder streeft mijn zin.
De scherpe blik dwaalt turend over
Naar 't boschje ginds, welks weeldrig loover
Verbergt de fiere koningin.
Wonderbaar! nu zwemmen zwanen
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Uit de bocht'ge waterlanen
Majesteitelijk hen tegen,
Stil en rustig voortgedragen;
Doch vol trots en zelfbehagen
Hals en snavel zich bewegen.
Eén schijnt in zijn statige rust
Meer dan d'andre zelfbewust.
Snel zich reppend zeilt hij voort,
Pralende zijn veeren bollend,
Golven over golven rollend,
Dringt hij door in 't heilig oord.
En d'andren zwemmen heen en weder
Met glad en glanzend-blank gevedert,
Dan plots in schoon-onstuim'gen strijd,
Zoodat de schuwe nymphen schenken
Aan hen hun aandacht slechts en denken
Alleen aan eigen veiligheid.
NYMPHEN.
Legt nu, zusterkens, uw oor
Op den groen-bemosten oever.
Zoo 'k mij niet vergis, dan hoor
Ik 't gedreun van paardenhoeven.
Wist ik maar, wie in deez' nacht
Vlugge maar hierhenen bracht.
FAUST.
't Is me als dreunde ginder d'aard
Onder 'n haastig hollend paard.
Den blik daarheen!
Is dan zoo snel reeds m'een
Goedgunstig lot bereikbaar?
O wonder ongelijkbaar!
Een ruiter komt daar aangedraafd,
Hij schijnt met geest en moed begaafd;
Wordt door een sneeuwwit paard gedragen.
Hij is 't! Ik weet hoe men hem noemt:
Philyra's zoon, wijdheen beroemd.
Halt, Chiron, halt! Ik heb u iets te vragen.
CHIRON.
Wat is, wat is er?

Groot Nederland. Jaargang 17

132

FAUST.
Temper toch uw vaart!
CHIRON.
Ik rust nooit.
FAUST.
Neem mij, 'k bid u, op uw paard.
CHIRON.
Zit op! Zoo kan ik naar believen vragen:
Hier staat ge aan d'oever. Waarheen wilt ge nu?
Ik ben bereid u door den stroom te dragen.
FAUST.
Waarheen wilt ge, voor eeuwig dank ik u...
Die tot uw eigen roem hebt opgevoed
Een gansch geslacht van mannen, sterk en vroed;
Den kring der Argonauten, al dier helden
Van wie der dichtren fabelen vertelden.
CHIRON.
Laat zulke lofspraak maar aan kant.
Zelfs Pallas schiet als Mentor nog te kort.
Per slot gaat elk toch maar zijn gang naar eigen trant,
Alsof 't aan alle leiding schort.
FAUST.
Den arts die alle kruiden kent,
De kracht van ieder element,
Gewonden leen'ging brengt, kranken geneest,
Omarm ik, met mijn lichaam en mijn geest!
CHIRON.
Werd er een held naast mij gedeerd,
Ik wist hem hulp en raad te bieden;
Maar later werd mijn kunst geleerd
Door priester, heks en zulk soort lieden.
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FAUST.
Gij zijt de ware groote man,
Die eigen lof niet hooren kan.
Hij tracht bescheiden uit te wijken,
Doet, als bestonden zijnsgelijken.
CHIRON.
Ge schijnt bedreven in het huichlen;
Zult vorst en volk terdeeg beguichlen.
FAUST.
Eén ding erkent ge dan misschien:
Ge hebt de grootsten van uw tijd gezien;
Den edelsten in daden nagestreefd,
Half-goddelijk uw dagen streng doorleefd;
Doch wie moet wel van alle helden,
Naar uwe meening als de flinkste gelden?
CHIRON.
In d'eedlen Argonautenstoet
Was elk op eigen wijze flink en goed,
En naar de krachten die hij had
Vulde hij aan wat d'ander niet bezat.
De Dioskuren wonnen steeds den zege
Waar weel'ge jeugd en schoonheid overwegen.
Een snel besluit en heilbrengende daden
Waren de schoone gaaf der Boreaden.
Krachtig en wijs, in raadslag te vertrouwen
Regeerde Jason, welbemind bij vrouwen.
Dan Orpheus: zacht, en altijd stil-aandachtig,
Sloeg hij zijn lier, toch meer dan andren machtig.
Lynceus' scherpzinnigheid bij dag en nacht
Het heil'ge schip langs klip en zandbank bracht.
Te zamen slechts komt men gevaar te boven;
Wat d'een verricht, dat moeten d'andren loven.
FAUST.
Weet ge van Herkules niets te vertellen?
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CHIRON.
Ach, moet verlangen mij weer kwellen?
Nog nimmer schouwde ik Phoibos aan,
Noch Ares, Hermes, hoe zij heeten;
Toen zag ik mij voor oogen staan,
Wat alle menschen goddlijk weten.
Zoozeer geboren volkrenhoeder
Was hij, jong, heerlijk om te aanschouwen,
Schoon onderworpen d'oudren broeder
Gelijk den lieflijksten der vrouwen.
Zulk een zal nooit meer d'Aarde ontvangen,
Noch Hebe leîn ten hemel heen;
Vergeefs put men zich uit in zangen,
En martelt men den marmersteen.
FAUST.
Hoezeer ook kunstnaars mogen stoffen,
Zóó heerlijk beeldden zij hem nauw.
Den schoonsten man hebt ge getroffen,
Spreekt thans ook van de schoonste vrouw!
CHIRON.
Die vrouwenschoonheid, veel geprezen,
Is vaak een beeld in starre rust.
Ik prijs alleen maar zulk een wezen,
Dat welt in blijden levenslust.
Schoonheid kan slechts zichzelf beminnen;
Lieftalligheid moet elk verwinnen,
Als Helena, toen ik haar droeg.
FAUST.
Gij droegt haar?
CHIRON.
Op deez' rug, mijn vriend.
FAUST.
Ben ik niet reeds verward genoeg?
Zulk zadel heeft ook hààr gediend?
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CHIRON.
Zij greep mij juist zoo bij het haar
Als gij thans.
FAUST.
Ach hoe wonderbaar!
'k Bevat het niet... Vertel toch hoe!
Zij is mijn eenige verlangen!
Vanwaar kwaamt ge, waar ging 't naar toe?
CHIRON.
Hierop kunt ge antwoord licht ontvangen:
De Dioskuren hadden in dien tijd
Hun zusterken uit roovershand bevrijd.
Doch dezen, door die nederlaag verbolgen,
Vermanden zich om hen weer te achtervolgen.
De broeders vluchtten, tot hun loop al ras
Gestuit werd door 't Eleusische moeras.
Het tweetal waadde, ik plaste en zwom er over;
Toen sprong zij af en vleiend streelde
De manen zij waarmee zij speelde;
Lieftallig dankte zij, schoon zelfbewust.
Zoo jong reeds was zij oudrer oogenlust.
FAUST.
Tien jaren slechts!
CHIRON.
'k Merk dat de philologen
U, even als zichzelf hebben bedrogen.
't Is met de vrouw der mythe vreemd gesteld,
Wijl 's dichters wilkeur slechts van haar vertelt.
Haar schoon, aanlokklijk wezen houdt
Zij steeds, nooit mondig, nimmer oud;
Als kind geschaakt, nog hoogbejaard omvrijd;
Om kort te zijn: den dichter bindt geen tijd.
FAUST.
Zoo worde ook zij thans door geen tijd gebonden!
Op Pherae heeft Achilles haar gevonden
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Zelfs bùiten allen tijd, welk schoon gewin:
Liefde, veroverd tegen 't noodlot in!
Zou ik dan niet, door kracht van sterkst verlangen
Haar schim doen leven, en levend omvangen
't Wezen dat d'eeuwgen goden evenaart,
Zoo trotsch als teer, zoo grootsch als minnenswaard?
Gij zaagt haar eens, ìk zag haar heden doomen,
Zoo schoon als lieflijk, schoon als in mijn droomen.
Nu is mijn zin, mijn wezen vast gebonden,
Ik leef niet zoo 'k haar niet heb weergevonden.
CHIRON.
Wonderlijk man, als mensch zijt ge in vervoering,
Maar geesten lijkt uw geest vreemd in beroering.
Ge treft het hier tot uw geluk;
Want ieder jaar, een enkel oogenblik,
Kom ik bij Manto aangereden,
Dochter van Eskulaap, wier stille beden
Haar vader smeeken dat, tot eigen eere,
Hij eindlijk toch den artsen beter leere
En hen van roekeloozen moord bekeere.
Zij is mij 't liefst uit heel 't Sybillen-gild,
Niet dwaas-gebarend, maar weldoend en mild.
Haar lukt het zeker wel, zoo ge wilt wachten
U te genezen door haar wortelkrachten.
FAUST.
'k Wìl niet genezen, want mijn geest ìs krachtig,
'k Ware anders toch, als d'andren, laag, onmachtig.
CHIRON.
Versmaadt de kracht toch niet dier zuivre wel.
We zijn er. Afgestapt! En snel
FAUST.
Spreek! Waar toch hebt ge in dezen gruwbren nacht,
Door 't kiezelwater heen me aan land gebracht?
CHIRON.
Rome toog tegen Hellas hier ten strijde.
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Peneios rechts, d'Olympos links ter zijde:
Het grootste rijk, dat zich in 't zand verliest.
De burger triumfeert, de koning kiest
De vlucht... Zie op, vlak bij u ziet ge staan
Een eeuw'gen tempel in den glans der maan.
MANTO
(innerlijk droomend).
Een paardendraf
Dreunt op den tempel af;
Halfgoden komen er aan.
CHIRON.
Zoo is 't.
Nu d'oogen slechts open gedaan!
MANTO
(ontwakend).
Welkom! Ik zie, ge komt dus toch.
CHIRON.
Ook ùw woon staat toch immers nog!
MANTO.
Steeds onvermoeid doolt ge nog rond?
CHIRON.
Tevree nog steeds op zelfden grond,
Terwijl ìk cirk'lend mij vermeid?
MANTO.
Ik wacht, om mìj cirkelt de tijd.
En deze?
CHIRON.
De verwenschte nacht,
Heeft kolkend hem hierheen gebracht.
Helena wil hij, krank van zinnen,
Helena wil hij voor zich winnen.
Wat moet 'k, en hoe, met hem beginnen?
't Is 't best dat gij hem maar kureert.
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MANTO.
Ik houd van wie 't onmooglijke begeert.
(CHIRON is reeds ver weg.)
Vermeet'le, binnen. 't Loopt u mee.
Die donk're gang leidt tot Persephoné.
In des Olympos' hollen voet
Hunkert zij naar verboden groet.
Hier loodste ik Orpheus binnen, neem de kans
Wat beter waar! Vlug! wees wat mans!
(zij dalen naar beneden).

Bovenloop van den Peneios, als tevoren.

SIRENEN.
Stort u in Peneios' vloed!
Daar te plassen en te zwemmen,
Lied na liedren in te stemmen,
Doet d'onzaalgen geesten goed.
Zonder water nergens vreugd;
Voeren onze schitterscharen
Naar d'Aegaeische zee, zoo ware
Ons bereikbaar elk geneucht.
(Aardbeving).
Ziet, de stroom keert schuimend weer,
Vloeit niet in zijn bedding meer
D'aarde beeft, het water perst;
't Oeverkiezel rookt en berst.
Vluchten wij! Komt allen, spoed!
Niemand doet dit wonder goed.
Voort, gij eedle gasten, mee
Naar het blijde feest aan zee,
Waar door d'aanzwellende golven
Vocht-blanke oever wordt bedolven;
Daar, waar Luna dubbel straalt;
Heil'ge dauw ter neder daalt.
Ginds is vrij-bewogen leven,
Hier angstwekkend bodem-beven.
Wie verstandig is, maak voort
En ontvlucht dit gruwbaar oord.
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SEISMOS
(in de diepte brommend en rommelend).
Krachtig één keer nog geschoven,
Schouderstuwende naar boven,
Door de versch-gescheurde kloven,
Totdat alles voor ons wijkt.
SFINXEN.
Welk een huivringwekkend stampen,
Gruwlijk schokken, trillen, krampen,
Welk een wankelen en beven,
Schuddend heen en weder streven.
Niets wat zoo ondraaglijk lijkt.
Maar wij wijken niet, al kwamen
Alle helsche machten samen.
Nu verheft zich een gewelf,
Wonderbaar, hij is het zelf,
Gindsche grijsaard, d'eeuwenoude,
Die het eiland Delos bouwde,
Die 't, een zwerfster ten gerief
Uit de golven opwaarts hief,
Stuwend, duwend, heffend, bukkend,
Krom-gerugd, met d'armen rukkend,
Zooals Atlas eens gebaarde,
Tilt omhoog hij rots en aarde,
Grint en kiezel, leem en zand,
Heel het vredige oeverstrand.
Zoo doorscheuren hand en nek
Dwars door 't dal het rustig dek.
Nimmer moe bij 't zwaarste werk,
Karyatide reuzig-sterk,
Die, in d'aard nog tot den borst,
Een geweld'ge rotsklomp torst.
Verder echter mag 't niet komen;
Sfinxen hebben hier plaats genomen.
SEISMOS.
Dat is mij heel alleen gelukt.
Al wordt mijn werk niet hard geprezen:
Had ik niet zoo geschokt, geduwd, gerukt,
De wereld zou zoo schoon niet wezen.
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Rees ooit zoo heerlijk dan daarboven
't Gebergte in blauwen aetherboog,
Als ik 't niet had omhoog geschoven
Tot een verrukking voor uw oog?
Toen 'k mij voor 't eerste ouderpaar,
Chaos en Nacht als sterke zoon gedroeg,
En saam met der Titanen schaar,
Ossa en Pelion als ballen sloeg.
Wij dolden voort in jongen overmoed
Totdat wij, beu van spel, ten laatst
De beide bergen als een dubblen hoed
Op des Parnassos top hebben geplaatst.
Toen mocht Apollo hem bevolken
Met zijner zaal'gen Muzen stoet.
Voor Zeus zelfs en zijn donderwolken
Heb ik den zetel opgewroet.
Thans dringt mijn onweerstaanbaar streven
Opnieuw uit d'afgrond door tot hier,
En wek ik luide tot nieuw leven
Een blij geslacht van plant en dier.
SFINXEN.
Oer-oud noemden wij misschien
Wat hier werd omhoog geperst,
Hadden wij niet zelf gezien
Hoe het uit den bodem berst.
Nog dreunt van rollend rotsgesteent' de grond
En reeds verspreidt zich nieuw gewas in 't rond.
Voor Sfinxen is dit àl moeite verloren,
Wij laten ons in 't heil'g bezit niet storen.
GRIJPEN.
Goud in schilfers, goud in blaadjes,
Schittert er door spleet en gaatjes.
Laat die schat geen ander beuren.
Mieren! vlug nu aan het speuren!
KOOR VAN MIEREN.
Hebben 't de grooten
Omhoog geschoven,
Gij spartelpoten,
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Dan snel naar boven!
Nu vlug er in, er uit;
In deze reten
Mag niets van den buit
Worden vergeten.
't Allergeringste nog
Moet gij er zoeken;
Zoo gauw ge kunt en toch
Goed in de hoeken.
Weest in de weer alom
Gij wemelscharen;
't Goud brengt naar binnen, kom!
De steenen laat varen.
GRIJPEN.
Hierheen, hierheen! te hoop het goud.
Aan onze klauwen toevertrouwd!
Geen schat ligt veiliger bewaard
Dan achter grendels zoo geaard.
PYGMAEËN.
Onze plaats weer ingenomen!
Weten niet hoe 't is geschied.
Vraagt maar niet vanwaar wij komen;
Want we zìjn er, zoo ge ziet.
't Blij-bedrijvig leven woont
Naar zijn zin in ieder land;
Waar een rotsspleet zich vertoont
Zijn ook dwergen bij de hand.
Dwerg en dwergin, vlug en noest
Werkend op voorbeeld'ge wijs;
Weet niet of 't al net zoo moest
Eertijds in het paradijs.
Maar wij vinden het hier best,
Zeegnen dankbaar ook dìt oord;
Moeder Aard', in Oost en West,
Brengt met vreugd haar kindren voort.
DAKTYLEN.
Heeft zij in eenen nacht
Die kleintjes voortgebracht;
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Zal ze ook de kleinsten teelen,
Hooren ook tot de velen.
OUDSTEN DER PYGMAEËN.
Niets laat u letten
't Veld te bezetten.
Gauw aan het werk;
Snel geldt voor sterk.
Nog is het vrede;
Vlug aan het smeden,
Harnas en wapen,
Voor 't krijgsvolk geschapen!
Gij altemaal,
Vlug, mieren, haal
't Noodig metaal.
En gij dan, Daktylen,
Talloos in 't krielen,
U zij bevolen:
't Hout hakt kleen,
Stapel 't bijeen,
Om 't te verkolen
In vlammen verholen.
GENERALISSIMUS.
Fluks uitgetogen
Met pijl en boog en
Aan gindsche kolk
't Hoogmoedig volk
Der reigers gemoord;
De borst doorboord!
Laat tegelijk en
Plotseling los;
Wij zullen prijken
Met helm en bosch.
MIEREN en DAKTYLEN.
Wie redt wie zelven
't IJzer delven
Voor hun boeien?
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Nog is ons moeien
Om vrijheid ontijdig;
Blijft dus maar smijdig.
DE KRAANVOGELS VAN IBICUS.
Moordgejammer, doodsgeklag;
Bange vleugelfladderslag!
Welk een zuchten, welk een kreunen
Komt er tot ons opwaarts steunen!
Allen zijn zij reeds gedood;
't Water is van bloed gerood.
Meest gedrochtlijke begeerte
Rooft der reigers schoon geveerte;
Ach, reeds wuift het op de helmen
Van die vetbuik-krompoot-schelmen!
Gij, die allen met ons mee
Trekt in troepen over zee,
Tot u roepen wij om wraak
In zoo nauwverwante zaak.
Niemand spare kracht en bloed,
Eeuw'ge veete dat gebroed!
(zij verspreiden zich krassend in de lucht).

MEPHISTOPHELES
(in de vlakte).
Met Noordsche heksen wist ik best te feesten,
Maar 't lukt mij slecht met deze vreemde geesten.
De Bloksberg blijft toch de geschiktste plaats:
Hoe men er dwaalt, men vindt elkaar ten laatst.
Vrouw Ilse waakt voor ons op haren Stein;
Op eigen hoogt' moet Heinrich monter zijn.
De Schnarcher's snauwen wel den Elend aan,
Maar 't is dan ook voor duizend jaar gedaan.
Doch wie weet hiér wat er met hem gebeurt?
Of onder hem de grond niet open scheurt?
Ik wandel weltevree door een vallei,
En plotseling verheft zich achter mij
Een berg - schoon 't nauw dien naam kan lijden Maar, van mijn dierbre Sfinxen mij te scheiden,
Toch hoog genoeg... Hier stuiptrekt menig vuur
En vlamt beneêwaarts rond het avontuur.
Nog danst en zweeft mij lokkend, wijkend, vóór,
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In tergend spel dat koketteerend koor.
Doch kalmpjes aan! Ach, eenmaal tuk op snoepen,
Voelt men zich overal er toe geroepen.
LAMIëN
(MEPHISTOPHELES meetronend).
Nog sneller, vlug, vlug;
En verder, steeds vaardig;
Vooruit, dan terug,
In talmend gesprek;
Het is zoo aardig
Den ouden gek
Mede te troonen!
Tot eigen straf
In stijven draf
Komt hij gehompeld
En aangestrompeld,
En hinkt, waar we ook gaan,
En hoe we 'm ook hoonen
Achter ons aan.
MEPHISTOPHELES
(stil staand).
Vervloekte doem, bedrogen rakkers!
Van Adam af misleide stakkers!
Wel worden we oud, maar wijzer nooit,
Eeuwig blijft ons verstand gekooid.
Men wéét het, tot iets goeds is geen in staat:
Een wespentaille, een geblanket gelaat,
Met niets gezonds stellen zij ons tevreden;
Wààr men ze ook pakt, voos zijn ze in alle leden.
Men wéét hef, ziet het, kan het grijpen;
En toch, men danst zoodra de loeders pijpen!
LAMIëN
(stilstaand).
Halt, hij bezint zich, aarzelt, staat.
Komt dichterbij, dat hij ons niet ontgaat.
MEPHISTOPHELES
(verder gaand).
Goed dan, blijf in des twijfels net
Niet hangen tusschen hoop en vreezen.
Als er geen heksen waren, 'k wed,
Geen duivel wou nog duivel wezen.
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LAMIëN
(alleraanlokkelijkst).
Kringen wij rond dezen held,
Tot er liefde in zijn hart
Voor de eene of andre welt.
MEPHISTOPHELES.
Ja, bij vagen schemerschijn
Lijkt ge werklijk schoon te zijn,
En vandaar dat ik niet scheld.
EMPOUSE
(zich indringend).
Scheldt ook mij niet. Zooals dezen
Laat ook mij nu voor u wezen.
LAMIëN.
Die is te veel, die hoort niet hier.
Altijd bederft zij ons pleizier.
EMPOUSE
(tot MEPHISTOPHELES).
Je nichtje Empouse is 't die je groet,
Met haar vertrouwden ezelsvoet;
Jij hebt wel slechts een paardevoet,
Maar toch, heer neef, mijn besten groet.
MEPHISTOPHELES.
'k Verwachtte louter onbekenden
En vind maar al te zeer gewenden.
't Is of 'k een oud boek weer doorblader;
Van Harz tot Hellas neefjes altegader!
EMPOUSE.
Tot handlen ben 'k altijd gereed;
Ik steek me in allerhande kleed.
Maar heden wil 'k, u ten pleziere,
Mij met deez' ezelskop versieren.
MEPHISTOPHELES.
Verwantschap schijnt, heb 'k geen abuis,
Van veel belang voor dit gespuis.
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Maar wat er ook gebeuren moge,
Dien ezelskop zou 'k liefst verloochnen.
LAMIëN.
Laat loopen haar, waar zìj komt wijkt
Alles wat schoon en lieflijk lijkt.
Alles wat lieflijk is en schoon,
Zij komt er bij en 't is gevloôn.
MEPHISTOPHELES.
Ook deze nichtjes, slank en zacht,
Lijken mij allemaal verdacht;
Ik ducht achter dier wangen rozen
Toch evengoed metamorphosen.
LAMIëN.
Probeer het toch eens, wij zijn velen.
Grijp toe, heb je geluk in 't spelen,
Het hoogste lot valt je in den schoot.
Wat moet dit half-belust gemeier?
Jij bent me een miserabel vrijer!
Dat pauwt maar rond en houdt zich groot!
Nu mengt hij zich in onze scharen.
Laat langzaam aan de maskers varen
En geeft uw werklijk wezen bloot.
MEPHISTOPHELES.
De schoonste koos ik tot mijn deel.
(haar omvattend).
O wee! wat dorre bezemsteel!
(een andere grijpend).
En deze?... Afschuwlijk wat men ziet!
LAMIëN.
Verdien je beter? Denk 't maar niet.
MEPHISTOPHELES.
Dat kleintje wou 'k mij wel verpanden...
Lacerte glipt mij uit de handen,
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Glad slangt het haar om haren kop. 'k Ben met die lange beter af
Maar 'k grijp zoowaar een thyrsusstaf,
Een pijnappel tot hoofd in top!
Waar moet dat heen? Zou 'k aan zoo'n dikke
Mij nog misschien kunnen verkwikken?
Voor 't laatst gewaagd! Wees maar tevree:
Mooi, sponsig, kwallig, dat betalen,
Met hoogen prijs d'orientalen;
Maar ach, daar barst mijn zwam in twee!
LAMIëN.
Stuift uit elkander, zwiert en zweeft
Als 't weerlicht; zwart-gedromd omgeeft
D'indringerigen heksenzoon.
Beschrijft op stille vleermuiszwingen
Rond hem uw gruwlijk vage kringen.
Dat zij zijn welverdiende loon.
MEPHISTOPHELES
(zich afschuddend).
Neen, wijzer werd ik niet, zoo schijnt het wel.
Hier als in 't noorden 't zelfde absurde spel!
k Word hier zoo goed als ginds geplaagd.
Elk volk dicht even afgezaagd.
Ook hier weer dat gemaskerd bal,
Dien zinnendans van overal.
Zoo 'k greep naar liefelijke trekken
Kreeg 'k wezens beet waarvan ik rilde.
Toch zou 'k mijzelf nog graag begekken,
Wanneer 't maar langer duren wilde.
(hij verdwaalt tusschen het gesteente).
Wat moet dit toch, waar zou ik zijn?
Hier was een pad, nu een woestijn.
Ik kwam hierheen langs effen wegen;
Nu kom ik ovral rotsen tegen.
Vergeefs klim ik hier op en neer;
Hoe vind ik ooit mijn Sfinxen weer?
Zoo dol had ik 't mij niet gedacht!
Zulk een gebergte in éénen nacht!
Dìe heksen noem ik nog eens ree,
Die brengen zelf hun Bloksberg mee!

Groot Nederland. Jaargang 17

148

OREAS
(vanaf het natuurlijke gebergte).
Beklim dan mìjn berg, d'eeuwen-ouden,
Hij heeft zijn oergedaant' behouden.
Bewonder deze steile dammen,
Voorloopers van des Pindus kammen.
'k Stond even wankloos en geducht
Reeds hier tijdens Pompejus' vlucht.
Hiernaast, dat wrochtsel van den waan,
Verdwijnt bij 't kraaien van den haan.
'k Zie dergelijke sprookjes vaak ontstaan
En even plotsling ondergaan.
MEPHISTOPHELES.
Eere zij u, eerwaardig hoofd,
Met forschen eikentooi omloofd.
De klaarste maan dringt met haar gloor
Niet in die duisternissen door.
Doch ginder, langs den woudzoom, zweeft
Een lichtje dat bescheiden beeft.
Hoe 't alles in elkander past!
Het is Homunculus zoowaar.
Waar gaat het heen, gij kleine gast?
HOMUNCULUS.
Ik zweef wat rond zoo hier en daar,
En zou graag in den besten zin ontstaan.
Ik had allang mijn kolf kapot geslagen,
Maar wat ik hier zie moedigt mij niet aan,
Daartusschen zou 'k mij liefst niet wagen.
Maar in vertrouwen, laat mij maar begaan:
Ik ben twee filosofen op het spoor:
‘Natuur, Natuur’ is 't een'ge wat ik hoor.
Die beiden wil 'k niet laten varen,
Zij moeten 't aardsche wezen mij verklaren,
En hen is 't stellig ook bekend
Tot wie 'k mij voor mijn doel het beste wend.
MEPHISTOPHELES.
Doe dat maar op uw eigen hand.
Want ovral waar men spoken vindt,
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Is ook de filosoof bemind.
Opdat men over hem tevreden zij
Schept hij direkt dozijnen nieuwe er bij.
Zoo ge niet dwaalt komt ge niet tot verstand;
Wilt gij ontstaan, ontsta op eigen hand!
HOMUNCULUS.
Een goede raad kan toch geen kwaad misschien.
MEPHISTOPHELES.
Zoo ga in vree; we zullen het wel zien.
(zij gaan uit elkaar).

ANAXAGORAS
(tot THALES).
Uw starre geest wil zich niet buigen;
Is nóg meer noodig om u te overtuigen?
THALES.
Een golf voegt gaarne zich naar iedren wind,
Maar vliedt waar hij weerbarst'ge klippen vindt.
ANAXAGORAS.
De vuurdamp heeft die rots 't bestaan gegeven.
THALES.
Uit vochtig oerslijk groeide 't eerste leven.
HOMUNCULUS
(tusschen hen beiden zwevend).
Vergun mij naast uw zij te gaan.
'k Ben zelf verlangend om te ontstaan.
ANAXAGORAS.
Hebt gij, o Thales, ooit in eenen nacht
Uit slijk zulk een gebergte voortgebracht?
THALES.
Nooit was Natuur in haren groei gebonden
Aan korten duur van dag of nacht of stonden.
Naar vaste wet heeft ze iedren vorm besteld,
Bij 't groote zelfs gebruikt zij geen geweld.
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ANAXAGORAS.
Hier wel! Plutonisch vuur in grimmen kamp,
Geweldge spankracht van aeoolschen damp,
Doorbrak van vlakken bodem d'oude korst,
Zoodat een nieuwe berg te voorschijn borst.
THALES.
Wat is 't dat hij nu verder vormen moet?
Hoe 't zij, hij is er, en dat is maar goed.
Met zulk getwist verknoeit men maar zijn tijd,
Terwijl 't geduldig volk toch wordt misleid.
ANAXAGORAS.
Fluks krielt de berg van Myrmidonen
Die alle spleten gaan bewonen:
Pygmaeën, mieren, duimelingen
En andre bezig kleine dingen.
(tot HOMUNCULUS).
Nooit hebt ge naar iets groots gestreefd,
In een benauwde kluis geleefd;
Vermoogt ge als heerscher u te toonen,
Zoo laat 'k u tot hun koning kronen.
HOMUNCULUS.
Wat zegt mijn Thales?
THALES.
Zou 't niet raden.
Kleinen verrichten kleine daden,
Door groote wordt de kleine groot.
Ziet, ginds dier kranen zwarte wolk
Bedreigt het opgewonden volk,
Bracht evenzoo den vorst ten val.
Met scherpen bek, geklauwde pooten
Worden de kleintjes neergestooten;
De storm van 't noodlot weerlicht al.
Een misdaad doodde 't reigerras
Staande om den vredig-stillen plas.
Doch de moorddadige pijlenregen
Verwekte weerwraaks roode zegen:
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Der nauw-verwanten lust, verwoed,
Naar der Pygmaeën schuldig bloed.
Wat helpt nu schild en helm en speer,
Wat baat de reigerveer den dwergen?
Zie hoe Daktyl en Mier zich bergen;
Reeds weifelt, wijkt, reeds valt het heir.
ANAXAGORAS
(na een pauze, plechtig).
Mocht ik tot nu toe de onderaardschen loven,
Zoo wend ik mij in dit geval naar boven...
Wier jeugd geen tijd behoeft te vreezen,
Drienamige, drievormig wezen,
U roep ik aan bij mijner dierbren wee,
Diana, Luna, Hekaté!
Gij, borstverruimende, diepst-zinnende,
Rustiglijk stralende, teederst verwinnende;
Open den afgrond van uw schaduw-nacht;
Weer openbare zich d'oer-oude macht!
(pauze).
Werd ik te vlug verhoord?
Heeft mijn smeeken
Om een teeken,
D'orde der natuur verstoord? En grooter, grooter zwellend stormt der maangodinne cirkelzetel aan.
In fellen, schrikkelijken luister
Roodt zich zijn vuur in 't rondom duister.
Niet nader, dreigend macht'ge ronde;
Wee, ge richt ons en land en zee te grondel
Zoo is het waar dat eens Thessaalsche vrouwen,
In zondig tooverzang-vertrouwen
U uit uw baan naar de aarde trokken
Om u verderf en doem te ontlokken?
Het lichte schild heeft zich omdonkerd,
En plotsling scheurt het, bliksemt, flonkert.
Welk een geknetter, welk een sissen
En dondren, windgehuil er tusschen!
Deemoedig tot den troon getreden!
Vergeef! ik heb er om gebeden.
(hij werpt zich op het aangezicht).

THALES.
Wat deze man niet alles hoort en ziet!
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Ik weet niet goed wat ons geschiedt;
Gevoeld heb ik het evenmin;
Doch dit staat vast: 't zijn uren zonder zin.
En Luna wiegelt, droomverloren,
Stil op haar plaats gelijk te voren.
HOMUNCULUS.
Naar den Pygmaeënberg ziet op!
Spits werd zijn eerst geronde top.
Ik speurde een ongehoord gebots:
Van uit de maan stortte die rots,
Die vriend en vijand, zonder vragen,
Met één slag heeft verplet, verslagen.
Toch moet ik zulk getoover loven,
Dat scheppend, in één enklen nacht,
Zoowel van onder als van boven
Zóó'n bergbonk heeft tot stand gebracht.
THALES.
Blijf kalm, het werd slechts zoo gedacht.
Het ga te gronde, 't vuig gebroed;
Dat ge niet koning werd, was goed.
Nu voort naar 't vroolijk zee-festijn,
Waar wondergasten welkom zijn.
(zij verwijderen zich).

MEPHISTOPHELES
(aan den tegenovergestelden kant klimmend).
Dat noem ik klimmen, langs zoo steile trappen
Nog door zulk eikenwortel-wirwar stappen!
In mijnen Harz, daar heeft de geur'ge hars
Wel iets van pek, daarvan ben ik niet wars;
Ook niet van zwavel... Maar bij deze Grieken
Valt er van zulke luchtjes niets te rieken.
Ik zou wel willen weten hoe die spoken
De vlammen voor hun hellepijnen stoken.
DRYAS.
Al ben je in eigen land nog zoo verstandig,
Hier in den vreemde lijk je vrij onhandig.
Ge moest den geest niet naar het noorden keeren,
Doch liever hier deez' heilige eiken eeren.
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MEPHISTOPHELES.
Men denkt aan wat men heeft verlaten,
Een paradijs blijft wat wij eens bezaten.
Maar zeg mij, wat in gindsche grot
Bij bleeken lichtschijn drievoud samenhokt?
DRYAS.
De Phorkyaden, waag je maar eens tot
Ze en spreek, zoo niet uw adem stokt.
MEPHISTOPHELES.
Wel, waarom niet? Ei, dat is meer dan gruwlijk!
Met al mijn moed behoor ik te bekennen:
Aan zóó iets moet zelfs ik nog wennen;
Alruinen zijn niet zóó afschuwlijk.
Of iemand d'oerverdoemde zonden,
Ook maar in 't minst verwerplijk heeft gevonden,
Nadat hij dezen drieling zag?
Wij duldden ze zelfs op den drempel
Der hel geen oogenblik, waarempel;
Hier huizen ze in der schoonheid rijk,
Zitten er, als antiek, te prijk.
Wat schril gesjirp, ze schijnen me op te merken,
De Vampyrs, kleppend met hun vleermuisvlerken.
PHORKYAS.
Geeft, zusters, mij het oog, opdat het vrage,
Wie zich bij onzen tempel durft te wagen.
MEPHISTOPHELES.
O diepst-vereerde, 'k sidder van verlangen
Om uwen zegen drievoud të ontvangen.
Ik nader u, als onbekende nog,
Maar, dwaal ik niet, van ver familie toch.
Oer-waard'ge goden heb ik al gezien,
Voor Ops en Rhea lag ik op mijn kniên;
'k Heb met de Parzen, als gìj Chaos' kroost,
Mij gister, of éérgister, nog verpoosd.
Doch uwsgelijken zag ik nooit voor heden;
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Ik zwijg, eerst nu voel ik mij gansch tevreden.
PHORKYADEN.
Verstandig schijnt die geest toch wel te wezen.
MEPHISTOPHELES.
Vreemd, dat u nooit een dichter heeft geprezen...
Vertelt mij eens, hoe kon dat toch geschiên:
In beeld heb ik u nooit, eerwaardigsten, gezien.
De beitel brenge ùw beeld toch liever voort
Dan Juno, Pallas, Venus en zulk soort!
PHORKYADEN.
Verzonken in eenzaamsten, stilsten nacht,
Hebben wij drie nog nooit daaraan gedacht.
MEPHISTOPHELES.
Hoe zou 't ook als ge u zoo verstoken houdt,
Hier niemand ziet, en niemand u aanschouwt.
Daarvoor moest gij op zulke plaatsen wonen
Waar pracht en kunst op zelfden zetel tronen,
Waar dag aan dag men ziet met haast'ge schreden
Een marmerblok als held in 't leven treden;
Waar...
PHORKYADEN.
Zwijg! O spreek niet meer van wat wij misten.
Wat baatte 't ons, zoo wij al beter wisten?
In nacht geboren, aan den nacht gewend,
Bijna ons zelf, gansch d'andren onbekend.
MEPHISTOPHELES.
Dat wil voor mij nog niet zoo heel veel zeggen;
Men kan zijn beeld ook in een ander leggen.
Gij neemt met één oog en één tand genoegen;
Dan zou het mythologisch ook wel voegen
't Wezen der drie in twee te comprimeeren,
En mij 't gelaat der derde te vereeren
Voor korten tijd.
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EENE.
Wat dunkt je, zou het kunnen?
DE ANDEREN.
Ons best, maar oog en tand zou 'k hem niet gunnen.
MEPHISTOPHELES.
Nu hebt ge 't beste voor uzelf genomen.
't Sprekendst portret blijft zóó toch onvolkomen.
EENE.
Druk zelf een oogje dicht, 't is gauw gedaan;
Laat dan één tand wat meer naar voren staan,
En zonder moeite zult ge uw doel bereiken
En als een tweelingbroeder op ons lijken.
MEPHISTOPHELES.
Welke eer! Het zij!
PHORKYADEN.
Het zij!
MEPHISTOPHELES
(uiterlijk als PHORKYAS).
Daar sta ik al,
Des Chaos veelbeminde zoon.
PHORKYADEN.
Wij zijn zijn kinderen in elk geval.
MEPHISTOPHELES.
Hermaphrodiet scheldt men mij nu, o hoon!
PHORKYADEN.
Hoe zal hij ons drievoudig schoon verhoogen!
Nu hebben wij twéé tanden en twéé oogen!
MEPHISTOPHELES.
Verbergen moet ik mij voor aller blikken,
Om in de hel de duivels te doen schrikken.
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(Rotsige inhammen aan de Aegaeische zee. De maan staat stil in het zenith).

SIRENEN
(rondom op de klippen liggend, fluitend en zingend).
Heeft u eens in gruwelnacht
Der Thessaalschen heksen macht
Euvelmoedig neer doen dalen;
Laat thans van omhoog uw stralen
Over 't siddrend zeevlak dwalen,
Als een weemlend lichtgespartel;
Overschitter 't dol gedartel
Dat zich met de golven heft.
Ons, in uwen dienst gestadig,
Luna, wees ons nu genadig!
NEREÏDEN en TRITONEN
(als wonderdieren).
Luider laat uw helder zingen
Schallend door de watren dringen,
Dat wij u beneên verstaan.
Voor des storms geweld beducht
Waren we in het diepst' gevlucht;
Maar uw zang lokt ons weer aan.
Ziet, hoe wij in blij verrukken
Ons met gouden ketens smukken,
En met kroon en edelsteenen
Spang en gordeltooi vereenen!
Met uw werk zijn wij tevree:
Al de schatten hier verzonken
Zijn ons door uw zang geschonken,
Gij daemonen onzer zee.
SIRENEN.
Weten 't best, gij visschen glad,
Hoe bij u in 't frissche nat
't Leven zonder leed verglijdt.
Doch, gij feestlijk woel'ge scharen,
Heden willen we eens ervaren
Dat ge meer dan visschen zijt.
NEREÏDEN en TRITONEN.
Hadden 't ons al voorgenomen
Eer wij waren hier gekomen.
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Zusters, broeders! vlug, verdwijn!
Hoeven niet heel ver te reizen
Om u duidlijk te bewijzen
Dat wij meer dan visschen zijn.
(verwijderen zich).

SIRENEN.
Weg reeds, nauw gezegd!
Naar Samothrace regelrecht,
Verdwenen met gunstigen wind!
Wat zoeken die dwaze dieren
In 't rijk der verheven Kabieren?
Die goden van zoo bijzonder soort;
Zij brengen steeds zichzelve voort,
Maar geen weet waar zijn bestaan begint.
(tot LUNA).
Blijf nu in uw baan,
Luna, vriendlijk stille staan,
Dat de nacht verblijve,
Ons de dag niet verdrijve!
THALES
(aan het strand tot HOMUNCULUS).
Zeer gaarne zou ik u thans leiden tot
Den ouden Nereus; dichtbij is zijn grot.
Maar weet, hij antwoordt niet heel vlot,
De halfverzuurde knorrepot.
Nooit deed het menschelijke ras
Iets waarmee hìj tevreden was.
Doch hij aanschouwt wat tijd nog dekt;
Daarvoor heeft iedereen respekt;
Een ieder eert hem op zijn post
En velen heeft hij welgedaan.
HOMUNCULUS.
Best; kloppen wij dan ook eens aan;
Als 't mij maar kolf en vlam niet kost!
NEREUS.
Hoor 'k stemmen? Komen menschen op mij toe?
Hoe grimmig wordt het mij alweer temoe!'
Schepselen, strevend goden te bereiken,
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En toch gedoemd zichzelf steeds te gelijken.
Van oudsher was mijn deel goddlijke rust,
Doch wel te doen den besten was mijn lust.
Zag ik dan later hun volbrachte daden,
Dan was 't alsof ik hen niets had geraden.
THALES.
Toch, grijze zeegod, toch vertrouwt men u.
Jaag ons niet weg, toon u een wijze ook nu.
Zie deze vlam, zij lijkt toch ook een mensch:
Uw raad te hooren is haar hoogste wensch.
NEREUS.
Wat raad! Heeft raad bij menschen ooit gegolden?
't Verstandigst woord verstijft in hardë ooren.
Hoe vaak de daad zichzelf heeft dwaas gescholden,
Toch blijft het volk zoo koppig als tevoren.
Wie was 't die vaderlijk voor Paris wikte,
Eer zijn begeerte een vreemde vrouw omstrikte?
Aan 't Grieksche zeestrand stond hij koen en stout;
Ik zei hem alles wat ik had voorschouwd:
De luchten kwalmend, overstroomd van rood;
Onder brandende balken moord en dood;
Ilios' oordeelsdag, voor eeuwen lang
Rhytmisch geband in schrikkelijken zang.
Mijn woord? Een spel scheen 't zijn vermeetle ziel;
Hij volgde zijn begeerte... en Troja viel:
Een reuzenlijk, gestrekt na langen strijd,
Een maal dat Pindus' aadlaars vreugd bereid.
Odysseus ook. Heb ik hem niet voorspeld
Der Circe list en Polypheems geweld?
Zijn aarzeling? der zijnen wuften zin
En wat niet alles? Bracht het hem gewin,
Eer hem, den veelgeplaagden, laat genoeg,
Der golven gunst naar gastvrij oever droeg?
THALES.
Den wijze slaat zulk een gedrag ter neer,
De goede, die beproeft het nóg een keer.
De blijdschap om een greintje dank zal tegen
Centenaars ondank rijkelijk opwegen.
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Geen klein verzoek wordt u door ons gedaan:
Dit knaapje hier wenscht wijselijk te ontslaan.
NEREUS.
Bederf mij niet een zoo zeldzaam pleizier!
Ik ben vandaag voor heel iets anders hier:
Ik liet mijn dochterkens hierheen ontbieden,
De Graziën der zeeën, de Doriden.
D'Olympos, noch uw eigen bodem draagt
Wezens wier sierlijkheid zoozeer behaagt.
Zij werpen met aanvalligste gebaren
Zich van hun draken op Neptunus' paarden;
Vereenigd met hun element zóó teer,
Dat ze in het schuim zelfs deinen op en neer.
Het kleurenspel van Venus' schelpenwagen
Zal thans de schoonste, Galathea dragen,
Die, sinds zich Kypris van ons heeft gekeerd,
Zelf als godin op Paphos wordt vereerd,
En daar bezit, even aanbiddlijk schoon,
Als erfgoed tempelstad en wagentroon.
Van hier! er voegt in zulk een vreugde-stond
Geen haat het hart, geen scheldwoorden den mond.
Naar Proteus gaat, en vraagt dien wonderman
Hoe men ontstaan en zich verandren kan.
(verwijdert zich de zee in).

THALES.
Dat werk is, vrees ik, vrijwel onbegonnen.
Proteus is zoo gewonnen zoo geronnen;
En antwoordt hij, zoo zegt hij toch ten laatst
Slechts wat u in de war brengt en verbaast.
Maar, nu gij eenmaal zulk een raad behoeft:
Vervolgen we onzen weg, het zij beproefd!
(verwijderen zich).

SIRENEN
(boven op de rotsen).
Wat zien wij door de wijde
Wiegende golven glijden,
Alsof naar wind's bevel
Veel blanke zeilen snel
Steevnen den haven binnen?
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Omgloriede meerminnen!
Komt nu omlaag ten spel,
Ge hoort hun zang toch wel?
NEREïDEN en TRITONEN.
Wat onze handen dragen
Zal zeker u behagen.
Wondre gedaanten tilt
Chalone's reuzenschild:
Goden waarmee wij keeren.
Zingt liedren hen ter eere.
SIRENEN.
Klein van geslacht,
Groot is hun macht.
Beschermers in nooden,
Oer-oud vereerde goden.
NEREïDEN en TRITONEN.
Wij brengen de Kabieren
Om vredig feest te vieren;
Hun heil'ge wil en macht
Stemt ook Neptunus zacht.
SIRENEN.
Groot zijt ge als geen.
Geen schip in zee verdween,
Of gij hebt u ontfermd
En krachtig 't volk beschermd.
NEREïDEN en TRITONEN.
Drie hebben we meegenomen,
De vierde wou niet komen;
Zei dat hij de echte was,
Die dacht voor 't heele ras.
SIRENEN.
Een god die maakt tot spot
Een andren god.
Smeekt ge om elks genade,
Ducht dan niets dan schade.
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NEREïDEN en TRITONEN.
Er zijn er eigenlijk zeven.
SIRENEN.
Waar zijn de drie andren gebleven?
NEREïDEN en TRITONEN.
Ge zoudt het kunnen wagen
't Op den Olymp te vragen
Licht woont daar nummer acht.
Aan wien nog niemand dacht.
Zij zijn alom aanwezig,
Schoon nog met worden bezig.
Deze onvergelijkbaren
Zijn onverzadiglijk
Streven gestadiglijk
Naar het onbereikbare.
SIRENEN.
Wij zijn gewoon
Tot alle goôn
Waar ook tronend
Te bidden... 't is loonend.
NEREïDEN en TRITONEN.
Hoe onze roem voortaan zal stralen,
Nu wij zoo 't feest bestieren!
SIRENEN.
De heldenroem der sagen
Moet ganschelijk vervagen
Hoe hij ook straalde en praalde
Toen 't gulden vlies men haalde,
Voor u, Kabieren!
REFREIN VOOR TUTTI.
Toen 't gulden vlies men haalde,
voor { u Kabieren!
voor { ons Kabieren!
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(De NEREïDEN en TRITONEN trekken voorbij).

HOMUNCULUS.
Die wangedrochten zie ik aan
Voor slechtgebakken potten.
De wijzen stooten hun schedels er aan
En breken ze er over als zotten.
THALES.
Dat is het juist wat men begeert;
De roest maakt oude munt wat weerd.
PROTEUS
(onzichtbaar).
Dit 's iets voor mij, ik houd van fabels;
Het vreemdste is mij het respektabelst.
THALES.
Waar zijt ge, Proteus?
PROTEUS
(als buiksprekend, nu eens dichtbij, dan uit de verte).
Hier... hier... hier.
THALES.
Die oude grap geeft u geen zier.
Spreek tot een vriend geen ijdle woorden;
Ik weet: ge zijt niet waar we u hoorden.
PROTEUS
(als uit de verte).
Vaarwel!
THALES
(zacht tot HOMUNCULUS).
Straal sterker, 'k weet dat hij hier is;
Hij is nieuwsgierig als een visch,
En wààr hij schuilt, hoe ook vermomd,
Voor vlammen hij te voorschijn komt.
HOMUNCULUS.
Zoo vloei mijn licht in golf op golf;
Maar niet te sterk, want anders springt mijn kolf.
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PROTEUS
(in de gedaante van een reusachtigen schildpad).
Welk lieflijk licht; het zou mij lijken...
THALES.
Best, hebt ge lust het nader te bekijken?
Het zal voor u de kleine moeite loonen,
U menschlijk op twee beenen te vertoonen.
Het zij met ons verlof, en anders niet
Dat men wat wij omhullen ziet.
PROTEUS
(in edele gedaante).
Ik merk dat wereldwijsheid u nog heugt.
THALES.
Gedaantewissling blijft nog steeds uw vreugd.
(hij onthult HOMUNCULUS).

PROTEUS
(verbaasd).
Een lichtend dwergje, als 'k nimmer zag tot nu!
THALES.
't Zou gaarne ontstaan, en komt om raad bij u.
Hij is, zooals ik van hem heb vernomen,
Op wondre wijs slechts half ter weerld gekomen.
't Ontbreekt hem niet aan geest of aan gedachten,
Doch al te zeer aan tastbaar flinke krachten.
Tot nu verleent zijn kolf hem slechts gewicht,
Belichaming is wat hem 't meest verplicht.
PROTEUS.
Een jufferskind van 't echte slag:
Je bent er voor je er wezen mag.
THALES
(zacht).
Ook op een ander punt vertrouw 'k hem niet:
Hij is, dunkt mij, hermaphrodiet.
PROTEUS.
Des te eer zal 't lukken, naar 'k verwacht:
Als 't zoover is blijkt zijn geslacht.
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Hier is 't geen zaak van lang bezinnen:
Ge moet diep in de wijde zee beginnen.
Aanvanklijk zelf nog klein en teer
Is men tevree met d'allerkleinste prooien;
Maar langzaam groeit men meer en meer
En voelt zijn kracht tot hooger taak ontplooien.
HOMUNCULUS.
Hier waait een windje wonderzoel,
Vol zoeten geur, het is zoo lentlijk zwoel...
PROTEUS.
'k Geloof het graag, mijn beste vrind;
Doch verderop bevalt het je nog meer;
Op gindsche smalle strandtong vindt
Je 'n onuitspreeklijke atmosfeer.
Komt mede, treden wij den stoet
Die daar juist aanzweeft tegemoet.
Volgt mij daarheen.
THALES.
Ik ben reisvaardig.
HOMUNCULUS.
Een geestengang, drievoud-merkwaardig!
(TELCHINEN van Rhodos, op Hippokampen en Zeedraken, den drietand van Neptunus
meevoerend).

KOOR.
Wij smeedden Neptunus' drietand, waarmee
Hij heerschend bedaart de wildste zee.
Neptuun, als de dondraar de wolken, gezwollen,
Doet barsten, beantwoordt zijn grimmig rollen.
En als dan omhoog de bliksem flitst,
Is hij 't die beneden de golven hitst;
En wie dan daartusschen in angst en nood
Wordt rondgeslingerd, verzwelgt de dood.
Zoo heeft hij ons heden den scepter gegeven
En kunnen wij vredig en feestlijk hier zweven.
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SIRENEN.
U, den Helios gewijden,
Lichtdag's hoog-gebenedijden,
Welkom in deez' blijde stonden
Die u Luna's macht verkonden!
TELCHINEN.
Al-schoonste godin aan den boog daarboven,
Hoor ons in verrukking uw broeder loven,
Verleen ons, den zaal'gen van Rhodos, uw oor.
Daar eert hem ons eeuwige jubelkoor:
Bij d'aanvang en aan het eind zijner baan
Ziet hij ons met vurigen stralenblik aan.
De bergen, de steden, het heldere spel
Der golven behagen hem wonderwel.
Geen nevel omzweeft ons; maar sluipt hij toch binnen,
Eén tochtje, één straal weten hem te verwinnen.
Als jongling, als milden reus aanschouwt
Hij zichzelven in beelden honderdvoud.
Wij waren 't die 't eerst der goden macht
Voorstelden naar 't beeld van het menschengeslacht.
PROTEUS.
Laat ze maar zingen, laat ze pralen!
Der zonne heil'ge levensstralen
Zijn doode werken slechts een spot.
Dat smelt en vormt maar onverdroten,
En hebben ze 't in brons gegoten,
Zoo wanen ze 't een echten god.
Wat bleef er over van hun trots?
Geweldig rees hun beelden-heir...
Een aardbeving stort ze terneer:
De smeltkroes was het eind huns lots.
't Leven op aarde, hoe 't ook zij,
Blijft altijd toch maar prutserij.
In 't water hoort het leven thuis.
En als Dolfijn draagt je Proteus
De zee in.
(hij verandert zich in een dolfijn).
Gauw genoeg gedaan!
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Ge zult daarginder stellig slagen;
Op mijnen rug zal ik je dragen
En huw je met den oceaan.
THALES.
Voeg je naar 't loffelijk verlangen
Bij het begin je schepping aan te vangen.
Wees tot vlug handelen bereid.
Ginds groeit ge volgens eeuw'ge normen
Door duizend, nog eens duizend vormen,
Tot aan den mensch hebt ge allen tijd.
(HOMUNCULUS bestijgt den PROTEUS-dolfijn).

PROTEUS.
Volg je als een geest me in 't ruime nat,
Aanstonds heb je er een lichaam, dat
Zich kan bewegen willekeurig.
Doch, streef er niet naar hoogere orden,
Want ben je eenmaal een mensch geworden,
Dan staat het met je toekomst treurig.
THALES.
Hangt er van af; het baart geen spijt
Een wakker man te worden op zijn tijd.
PROTEUS
(tot THALES).
Ge meent, een van uw eigen slag,
Die nog een poos naleven mag;
Want onder bleeke geestenscharen
Zie ik u al sinds vele honderd jaren.
SIRENEN
(op de rotsen).
Welk een wolken-weemling schijnt
Rond de maneschijf te kringen?
Minne-ontbrande duiven zijn 't,
Op als licht zoo blanke zwingen!
Nu uit Paphos is gekomen
De verliefde vogelschaar,
Is het blijde feest volkomen;
Vreugde heersche, vol en klaar!
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NEREUS
(THALES naderend).
Ziet een nachtlijk wandelaar
't Soms voor luchtverschijnsel aan;
Wij, als geesten, zijn voorwaar
Juister meening toegedaan.
Duiven zijn 't, die begeleiden
Mijner dochter schelpboot-vaart,
In een vlucht van wondren aard,
Reeds geleerd in oude tijden.
THALES.
Ook ik houd dat voor het best
Wat een' braven man voldoet:
Dat het stille, warme nest
Al wat heilig is behoedt.
PSYLLEN en MARSEN
(op zee-stieren, -kalven en -bokken).
In Cyprus' ruwe grotten, door
Geen zeegod dichtgespoeld,
Geen Seismos omgewoeld;
In eeuw'ger winden koor;
Gelijk in vroeger dagen,
In stilbewust behagen,
Behoeden wij Cypris' wagen.
Wij zijn 't die bij 't suislen der nachten
Door wemelend golvenspel brachten,
Onzichtbaar voor nieuwe geslachten,
Uw lieflijkste dochter hierheen.
Wij vreezen, stilkens varenden,
Gevleugelde leeuwen noch arenden
En maan noch kruis,
Die zijn daarboven thuis
En wisslend ommegaan,
Elkaar verjagen en verslaan,
Verpletten stad en veld en graan.
Wij brengen alleen
Onze lieflijke meesteres hierheen.
SIRENEN.
Luchtig, vlug, maar rustig deinend,
Kringen rond den wagen lijnend,
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Teer-omstrengeld, zij aan zij,
Slang-gelijk in rij op rij,
Nadert, kloeke Nereïden,
Die zoo driest en dartel speelt;
Brengt ons, teedere Doriden
Galathee, der moeder beeld.
Streng, godin-gelijk te aanschouwen,
Waardiger de onsterflijkheid,
Liefelijk als menschenvrouwen,
Lokkend door bekoorlijkheid.
DORIDEN
(in koor aan NEREUS voorbij trekkend, allen op dolfijnen).
Luna, laat uw glans omspreiden,
Stralend tooien onze jeugd;
Want voor onzen vader leiden
Wij de makkers onzer vreugd.
(tot NEREUS).
Knapen zijn 't, door ons gered
Uit der branding grimmige kaken.
Warm in wier en mos gebed
Konden wij hen levend maken,
Om voortaan met heete kussen
Onzen dorst naar dank te blusschen.
Laat goedgunstig hen genaken!
NEREUS.
Zulk dubbel gewin valt hooglijk te prijzen:
Tot eigen vreugd barmhartigheid bewijzen!
DORIDEN.
Looft gij ons gedrag, o vorst;
Gunt ge ons wèl-verworven lusten;
Laat hen dan onsterflijk rusten
Aan onze eeuwig jonge borst.
NEREUS.
Uw schoone vangst verblijde uw leven;
Uw jonge knapen kweekt tot man.
Maar weet dat ik u niet kan geven,
Wat u slechts Zeus verleenen kan.
De golven waar ge in speelt en spartelt
Houden zoomin als liefde stand.
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Dus: heeft uw neiging uitgedarteld,
Zet dan uw liefjes weer op 't strand.
DORIDEN.
Gij knapen die ons naamt tot vrouw,
Nu moeten wij droevig scheiden;
Wij hebben verlangd een eeuwige trouw,
De goden willen 't niet lijden.
DE JONGELINGEN.
Vertroost ons voortaan even zoet
En min ons even teer;
We hadden 't vroeger nooit zoo goed
Verlangen niet naar meer.
GALATHEA
nadert op haar schelpenwagen).

NEREUS.
Jij bent het, mijn liefje?
GALATHEA.
O vreugde! mijn vader!
Dolfijnen, hij wenkt, o brengt mij hem nader!
NEREUS.
Voorbij reeds, zij trekken voorbij,
Om in zwierenden stoet haar te ontvoeren.
Wat geldt voor hen des harten diepst ontroeren?
Ach, ware ik zelf er bij!
Maar een enkle blik schenkt vreugd,
Die het gansche jaar lang heugt.
THALES.
Heil, nogmaals heil!
Hoe diepverblijd ik hier verwijl,
Van schoonheid, van waarheid doordrongen.
Alles is uit het water ontsprongen
Alles blijft door het water bestaan;
Door uw eeuwig werken, Oceaan!
Hadt gij geen wolken gezonden,
Waaruit de beken bronden;
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Rivieren niet gewonden;
Stroomen niet uit doen monden;
Wat ware de wereld, de bergen, de dreven?
Gij zijt de behouder van 't sprankelend leven!
ECHO
(voor van alle kringen).
Gij hebt ons het sprankelend leven gegeven!
NEREUS.
Van verre zwenkt het feestlijk heir,
Maar oog in oog zie 'k haar niet weer.
In langgerekten keten rijend,
Dartel-deinend spelemeiend,
Slingert zich de ongetelde schaar.
Maar Galathea's schelpgestoelt'
Zie 'k toch, hoe 't ook daarginds krioelt,
Een schittrende ster,
Telken male:
Want wat wij minnen zien wij stralen,
't Zij nóg zoo ver;
Dat glinstert licht en klaar,
Steeds nabij en waar.
HOMUNCULUS.
In 't vochtige element,
Schijnt al wat ik verlicht
Mij even heerlijk schoon.
PROTEUS.
In 's levens element,
Straalt eerst uw lieflijk licht
Met heerlijk zuivren toon.
NEREUS.
Welk wonder zal nu weer te midden dier scharen
Zich aan onze oogen gaan openbaren?
Wat vlamt daar zoo laaiend, wat glanst daar zoo zoet,
Rondom Galathea's schelp en voet,
Als werd het door liefdes hartklop geleid?
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THALES.
Homunculus is het, door Proteus verleid.
De teekenen zijn 't van heerschzuchtig verlangen;
Ik voel van voorspellende vrees mij bevangen...
Hij stoot aan den troon, met dreunend geluid
Vlamt het en bliksemt... het vuur vloeit er uit!
SIRENEN.
Hoe zien we zoo vurig de golven blinken,
Die fonkelend in elkander verzinken,
Welk stralend wonder zweeft daar aan?
Hoe gloeit de gansche nachtlijke baan?
Het vuur sluit alle wezens in!
Zoo heersche dan Eroos, van alles 't begin!
Heil de zee, en heil de golven
Onder 't heilig vuur bedolven!
Heil het water, heil het vuur!
Heil dit wondere avontuur!
TUTTI.
Heil der luchten milde gaven!
Heil, geheimen-rijke graven!
Diep vereeren wij u hier,
Elementen, alle vier!
Einde van het tweede bedrijf.

DR. NICO VAN SUCHTELEN.
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Julianus' laatste ure.
1.
Het was in Perzië gedurende den veldtocht van den keizer Julianus, tegen den koning
Sapor. Het Romeinsche leger was op weg naar de stad Ctesifon, bij Babylon, hoewel
Julianus nog niet besloten had voor Ctesifon het beleg te slaan. Weifelingen omslopen
Julianus' ziel, omdat wat de Etruskische wichelaren, die hem vergezelden, voorspelden
uit het ingewand der heilige hoenders, niet gunstig was.
Na den slag van Maranga was er een rust van enkele dagen. De Romeinsche
legioenen hadden een voordeel te boeken in dezen vreeselijken veldtocht, die, trots
overwinning na overwinning, noodlottig blijken zoû een onvermijdelijke nederlaag.
De Perzen waren verslagen, met hunne cavalerie van in ijzeren platen buigzaam
omsmeede ruiters op rossen, leder-omhoesd, met hunne onfeilbaar den pijl richtende
boogschutters bij drieën en vijven gezeten op bepluimde olifanten, wier aanblik en
reuk reeds de paarden der Romeinsche cavalerie verbijsterden. De Perzen waren tóch
verslagen: Julianus zegevierde. Maar rondom die zege stonden de korenvelden in
vlam. En leden de overwinnaars honger, moeraskoorts, dorst en ellende.
De proviand, die voor de tribunen en praefekten op lastdieren in den legertros meê
kwam, werd verdeeld onder de soldaten. Julianus zelve, in zijn tent terug getrokken,
at zijn meelpap-met-erwten, die de minste krijgsknecht niet had gelust. Maar de
keizer, reeds altijd matig, lette dit maal in het geheel niet op wat hij at. Hij at vlug
en bleef zitten...
Julianus dacht na. Hij vroeg zich af waarom het zoo werd. Waarom van
overwinning tot overwinning de goden hem tóch niet geleidden tot eindelijke zege...
De goden, wien hij zijn leven en ziel had gegeven, hen aanbiddende boven den
Galileeër, die reeds over de wereld gezegevierd had sedert Constantijn het
Christendom officieel had omhelsd. De nacht was vreemd rustig om den peinzenden
keizer. Hij hoorde alleen den stap zijner wachten rondom zijn tent, gedempt, omdat
zij meenden, dat hij zoû slapen. Zij beminden hem; zij zouden hem goed bewaken;
het geheele leger beminde hem, hoe streng hij ook was. Die ruwe soldaten, die hem
reeds ‘Augustus’ hadden uitgeroepen in Gallië, toen hij, nog ‘Caezar’ slechts, daarheen
was gezonden door keizer Constantinus, beminden hem, hun veldheer, al was hij
ook niet
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veldheer alleen maar wijsgeer daarnaast, al was hij de dienaar der stervende goden,
die hij in een glorie wilde oproepen tot nieuw leven...
Het was of hij in zijne moêheid des lichaams na dien dag van hevigen strijd, alleen
in zijn tent, met de rust van het in diepsten slaap verdronkene leger wijd, wijd rondom
hem, het nu beter zag dan ooit. Hij had niet bereikt. Hij zoû nooit bereiken. Zijn
lippen drukten bitter zich in zijn verwarden, ruigen baard, met een punt geknipt,
zooals de filozofen droegen, en waarom wie hem niet liefhad, hem schimpte. Zijn
hand streek over zijn sluike haar. In zijn gelaat teekenden ondanks dat haar en dien
baard, de oogen onder de brauwen en de neus nog een klassieke lijn. Maar de mond
was te groot en baard en haren bedierven alles. Zoo als hij daar zat te staren, was hij
klein, wel krachtig; zijn hoofd viel steeds wat voorover...
Hij had niet bereikt; hij zoû niet bereiken. Niet verwezenlijken dat stralende ideaal:
de goden weêr te doen leven in schoonheid en glorie, boven den Gallileeër. Het was
of duizend stille krachten tegen werkten: onder de aarde, in de lucht, in de zielen der
menschen, in zijn eigen ziel.
Hij zoû de beminde goden niet doen zegevieren...
Omdat hij de magie en de theurgie beöefend had, met zijn grooten meester,
Maximus van Efezos, waren soms de geesten, onverwachts, om hem heen. Droomde
hij de beduidenisvolle droomen en zag hij de vizioenen voor zich verschijnen en
weêr verdwijnen, teekenden zich de symbolen soms voor hem af in blauwe nevels
en cirkels van vuur. Hij gevoelde niet, dat in dit occultisme niet meer de heiligheid
was van de vroegere mysteriën van Eleuzis, en dat het den goden noch dienstbaar
was noch welgevallig terwijl het hemzelven brak, zoo wel in zijn praktische energieën
van veldheer als in zijn ziele-evenwicht als filozoof.
Terwijl hij staarde deze nacht en peinsde en treurig was na de overwinning op de
Perzen, treurig omdat hij niet zoû bereiken, terwijl hij juist van zijn tafel opnam
Plato, om zich te verdiepen in het reinste weten, zag hij voor zich, in de engte der
tent, in een nevel gaan den Genius van het keizerrijk...
De keizer, roerloos, staarde, bleek, ontzet.
Hij had hem reeds gezien, tóen, in Gallië, vóór hij daar tot keizer was uitgeroepen.
Toen was de Genius hem verschenen als een stralende jongeling, als een
schitterende god!
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Nu, steeds een jongeling, steeds met een glans nog omgeven, maar met een glans
zoo bleek - niet meer dan een lichtende nevel - schreed de Genius, geheel gesluierd,
in den arm zijn horen des overvloeds, de tent door. Zijn vormen waren als van een
doorzichtige ijlte, zijn sluier was niet meer dan een mist... En Julianus zàg hem en
in zijn heilige ontzetting dacht hij, dat, zoo de goden zich zichtbaar hem openbaarden,
zij onbetwijfelbaar bestonden en zij weêr heerschen konden als slechts de menschen
hen met vroomheid dienden.
En hij vergat, dat de goden vooral verschemerden en sterven zouden omdat de
menschen, méér dan de vroomheid, de blijheid hadden vergeten, de goddelijke
vreugde hadden verloren...
Julianus, wankelend, was opgestaan. Hij wilde de offeraars roepen, om, trots de
nacht, te offeren aan den Genius. Hij hief een voorhang der tent. De wachten stonden
daar, leunende op hunne speren.
Een striem van vuur, als een uit den hemel geworpene fakkel, doorzwierde de
lucht.
Julianus beefde. Hij dacht, dat het de ster van Mars was, die zich op dit oogenblik
noodlottig hem openbaarde.
Hij liet den voorhang vallen, zonk op zijn bed. Buiten, in de donkere nacht, staarden
de verschrikte wachten den hemel toe, maar de meteoor was verdwenen.
Zij vroegen fluisterend elkander, of werkelijk de Augustus één oogenblik in de
tentopening was verschenen... Of dat het gespookt had, in dien vuurschicht van
verschrikking...

2.
Nog voor het dageraadde ontbood Julianus de Etruskische wichelaars. Ook zij hadden
den meteoor gezien en zij smeekten Julianus, op gezag van Tarquitius' Boek der
Waarzeggingen, DE REBUS DIVINIS, nooit ten strijde te trekken den dag van zulk
een fenomeen. Julianus, soms zeer geloovig aan de heilige voorteekenen, waarvan
hij meende, dat zij nooit toevallig waren maar wel degelijk door de goden gezonden,
soms, zoo zij niet gunstig hem waren, verbitterd en ongeloovig, wilde niet van uitstel
weten...
- Enkele uren slechts, Augustus! smeekten de wichelaren.
Julianus schudde het hoofd van neen. Het kamp wordt opgebroken; het leger trekt
op. De Perzen, onderricht door hun nederlagen, dat zij de Romeinsche
infanterie-in-slagorde hebben te vreezen, veronbewegelijken op de heuvelen,
afwachtende een gunstig oogenblik... De
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Romeinen verschansen zich of naderen langzaam, langzaam met vierkante bataljons,
nauw aan-een gesloten, soms toch latende leêgtes hier en daar tusschen elkaâr, om
de golvingen van het wijde terrein. Plotseling meldt een estafette aan Julianus, die
nog niet gewapend is, dat Perzische troepen de achterhoede verrassen... Zij zijn achter
de heuvelen om geslopen; zij zijn vlak bij... Julianus gunt zich geen tijd zijn
wapenrusting zich te doen omgespen, hoewel zijn officieren hem bezweren... Het is
of hij boos op het Noodlot is en het tart. Hij grijpt een chlamys en zwaait die zich
om zijn tuniek heen; hij zet zijn helm op, grijpt zwaard en schild te midden van het
tumult... Een tweede estafette meldt, dat de voorhoede te gelijker tijd wordt bedreigd...
Waarheen? Er is een weifeling in 's keizers ziel. Hij voelt zich bitter, omdat de
goden, die hij aanbidt boven der Christenen god, hem verlaten... Hij besluit; hij besluit
de voorhoede te gaan ontzetten. Hij draaft er heen, tusschen zijn praefekten en
lijfwacht... Maar een onafzienbare menigte Parthische KATAFRACTARII op hun
ompantserde paarden, zijzelve ompantserd in de geheel hen smedig omgevende
maliën, die zich plaat bij plaat voegen naar hunne leden, valt de Romeinen in de
zijflank aan terwijl achter hen in de stof naderen de Perzische boogschutters in torens
op de schrikverwekkend aanhuilende olifanten.
Julianus is hier, is daar, is overal. O, de wijsgeer is een veldheer, gevormd in de
harde leerschool der veldslagen van Gallië tot Perzië toe. Het gebaar van zijn zwaard
en zijn hem omwolkende chlamys wijzen overal en telkens zijne soldaten waar en
wat er te doen valt. Met den honger nijpende in hun maag, zullen zij toch nooit hem
verlaten. De licht gewapende Romeinsche VELITEN hebben de Perzische boogschutters
in den rug weten te verrassen: zoo vlak bij missen de pijlen doel en de olifanten, de
pezen der achterpooten door gehakt, zinken in stervende, tragiesch huilende
diermassa's te zamen, versplinterend hunne torens, verpletterend de boogschutteren...
Het is de Perzische nederlaag, als steeds. De Perzen zijn steeds, in dezen veldtocht
verslagen; de Perzen zijn steeds geweken... Maar het zijn de nederlagen, die voor
den overwinnaar de eindelijke nederlaag zullen zijn.
Te vergeefs roepen om Julianus zijne officieren en wachten den keizer toe, dat hij
zich hoede, dat hij zich hoede, voor die massa nu vluchtende Parthen en Perzen, voor
die verwarde horden, voor die
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hoog over elkaâr stapelende olifanten, wier angstige snuiten slingeren de lucht door,
wier open muilen schreeuwen. De keizer voert aan, vuurt aan...
Een werpspies...
Uit wiens hand? Uit de verre vuist van een Perzischen ruiter? Uit de wraakzuchtige
vuist van een Christen onder zijn eigen soldaten? Een werpspies heeft Julianus zijn
arm geschaafd... het is niets... maar de werpspies is gezakt en dringt hem door de
ribben, in de lever.. Hij wil het ijzer uitrukken: het snijdt hem de vingers...
Hij valt, van zijn paard, achterover... Zijn wachten, schreeuwende van smart,
storten op hem toe om hem te redden...

3.
- Mijn paard! roept Julianus. Mijn wapens!
Hij ligt in zijn tent. Het zijn kreten van koorts. Zoo eischte, stervende bij Mantinea,
Epaminondas zijn dierbaar schild...
Julianus is stervende. Om hem heen zijn Sallustius, de PRAEPECTUSPRAETORIO;
de andere praefekten, de wijsgeeren Maximus van Efezos en Priscus, die hem nooit
verlieten, de Etruskische wichelaren.
- Ik sterf... zegt hij, zich, na zijn koortsroep, bewust, dat hij sterft. Hoe heet deze
plek, waar ik sterven zal?
- Frygia, Heer! zegt Sallustius.
- Frygia, ja... kreunt Julianus. Het was voorspeld, niet waar, Maximus, dat ik in
Frygia sterven zoû... Maar ik dacht steeds aan óns Frygië... Ik dacht aan Antiochië...
Dit is Frygia bij Ctesifon... Het is goed... ik sterf...
En hij zeide niet wat hij dacht: dat hij tóch niet bereikt had. En sterven zoû zonder
de goden te doen zegevieren boven den God van Bethlehem.
- Augustus, zeide Sallustius ontroerd. Wij overwinnen! Het Perzische leger is in
de pan gehakt! Vijftig satrapen zijn gesneuveld, de Perzische opperbevelhebber,
Nohodares, sneuvelde! Aan Rome is de zege, o vorst!
Julianus drukte, van smarten krimpend, Sallustius' hand.
- Het is goed, zeide hij. Waarom zie ik niet onder u mijn trouwen praefekt,
Anatolius?
- Hij is gelùkkig, Heer, zeide Sallustius.
Julianus begreep: Anatolius was gesneuveld. Hij slaakte een smarte-
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lijken snik. Rondom hem, op dezen snik, snikten de omstanders, hevig ontroerd,
konden zich niet bedwingen.
Julianus' handbeweging bedwong hen.
- Het is onvoegzaam, zeide hij hoog; mij te beweenen. Ik stijg in den hemel, ik
stijg tusschen de starren; ik zal... ik zal de goden zien...
Hij gevoelde zich vól bitterheid, omdaat hij hen niet had doen zegevieren, zijn
goden, zijne goden, die hij zien zoû wellicht maar die verschemerden, o zoo dof...
Maar hij sprak dààr niet over. En zeide slechts:
- Het oogenblik is gekomen... Het komt wèl vroeg... Maar het vindt mij niet
wanhopig... De wijsbegeerte heeft mij geleerd de ziel te stellen boven onze
lichamelijkheid... Ik ga naar reiner oorden... Jong te sterven is een gunst der goden
als belooning aan de vroomsten...
Hij sprak voort, met kalme stem... Hij wist niet wie aan te wijzen als keizer.
- Moge het in Rijk, wie mij opvolgt, een weldoener vinden...
Hij verdeelde zijne bezittingen tusschen zijne vrienden, en teekende het testament.
Hij wisselde nog enkele wijsgeerige, weldadige zinnen met Priscus en Maximus...
Maar zijn wond, verbonden, opende, het bloed vloeide, hij hijgde:
- Water! riep hij. Water!
Hij dronk. Hij lag met open oogen te staren naar boven, in de schaduw van de
tentpunt, waar de nacht overheen streek. Rondom, stil, de getrouwen. En hij staarde
en hij wachtte; hij wachtte, dat de hemel zoû openen, dat de goden hem toe zouden
stralen, de zalige, schoone goden, in wie hij boven alles geloofd had, en die hij boven
alles geliefd had, boven macht en vrouwen en aardsche dingen.
Maar die hij niet had doen zegevieren.
Omdat hijzelve, omdat de wereld, omdat de menschen hadden vergeten de blijheid
en de vreugde hadden verloren, zonder welke de goden verschemeren en sterven...
Toen, in het midden der stille nacht, zonder lijden meer, en geloovende in wat hij
hoopte, stierf in zijn een-en-dertigste jaar de overwinnaar der Perzen, keizer Julianus,
hij, dien de Christenen de Afvallige noemen.
Ammiani Marcellini
Rerum Gestarum
Liber XXV.
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Een sofistische lezing te Rome.
Dien middag, in het Odeum - keizer Adrianus regeerde - was het een
wereldsch-intellectueel oogenblik voor de Romeinen, die zich rekenden tot ‘geheel
Rome’! De beroemde sofist, Favorinus, zoû spreken! Hij zoû spreken over een
onderwerp, dat voor wereldschintellectueel Rome van groot belang was: hij zoû
spreken - en in het Grieksch! dat was toch altijd het ware - over de Chaldaeërs en de
genethliaken: de toekomstvoorspellers, die voorspelden naar den stand der sterren.
Het zoû een héél elegante middag worden. De zaal vloeide boordevol. Er waren niet
alleen filozofen, rhetoren en grammatici; er waren ook patricische vrouwen. Een
lezing van Favorinus! Wie zoû die gemist willen hebben! En dan nog wel over de
genethliaken aan wie zij àllen min of meer geloofden, de matronen vooral, die er
heel veel geld voor over hadden om haar toekomst te hooren voorspellen naar den
stand der sterren.
Zij zaten, de matronen, bij elkaâr met hare vrijgelatene slavinnen als gevolg. En
zij waren zeer geinteresseerd in de beroemde mannen van wetenschap en van taal,
die daar zaten of, laat en zich haastende, binnen kwamen.
- Aulus Agellus, wees een der patricische; praetor en centumvir.
- Zoo jong nog??
- Ja... Een schitterende toekomst... Kijk, hij is met zijn leeraar-in-rhetorica, Titus
Castricius...
- En met Sulpucius Apollinaris, de beroemde grammaticus.
De patricische vrouwen genoten. Het waren beroemde namen, het waren geleerde
persoonlijkheden in Rome en de matronen vonden het heerlijk die namen uit te
spreken.
- Hij is pas uit Athene terug, die jonge man.
- Hij heeft er immers de lessen gevolgd van den Platonicus Taurus?
- En van Peregrinus, den cyniker. Die Christen geworden is. En toen weer het
Christendom heeft afgezworen. En toen; als filozoof, zich heeft doen verbranden op
een brandstapel tijdens de Olympische Spelen.
- Ja. Natuurlijk. Peregrinus.
De patricische vrouwen noemden, even iets luid, de geleerde namen. Zij wilden
hier toonen, dat zij op de hoogte waren. En dat zij Grieksch verstonden - dat voornaam
was - bewees wel, dat zij een lezing kwamen bijwonen van Favorinus!
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Favorinus trad op het podium, waar anders de muzikale wedstrijden plaats hadden.
De bronzen klankkasten in den ronden muur óver hem waren zoo gesteld, dat zij zijn
zacht geluid op het voordeeligst zouden weêrkaatsen.
In Arelate geboren - Arles - was hij, schoon Galliër, een fijne Latijnsche geest.
Leerling van Dio Chrysostomos, sprak hij Grieksch... dat was muziek, zeiden de
enthoeziaste matronen. Domitianus had hem - jaren geleden - met alle andere filozofen
verbannen uit Rome. Nu waren de tijden zoo geheel anders...
Favorinus begon: de aanvang was, om de zachte stem, niet te hooren. Toen...
***
... ‘De zoogenaamde wetenschap, mijne toehoorders en toehoorderessen, dier
Chaldaeërs, is niet zóó aloud als zij voorgeven, de sluwe bedriegers. De wetenschap
van al die hersenschimmen, al die voorspiegelingen, is een moderne uitvinding van
gewetenloozen, die brood en geld vragen voor hun leugenkunst. Wèl hebben zij
opgemerkt, dat zekere hemelsche invloeden op de aarde inwerken. De oceaan, bij
voorbeeld, wisselt van ebbe en vloed en wast en slinkt volgens der maan verschillende
fazen...
- Hoor! fluisterde eene patricische tot een andere; ‘der maan verschillende fazen...’!
- Het zoû in het Latijn net zoo klinken!
- ... ‘Toen hebben zij uitgemaakt, dat alle gebeurtenissen op aarde, belangrijke of
onbelangrijke, samen hangen met der starren loop en stand en evenwijdig aan der
starren hemelsche loopbaan een aardsche loopbaan volgen. Maar omdat de zeeën
aan lunairen invloed zijn onderhevig, is daarom de uitslag van het proces over een
waterleiding of een scheidsmuur tusschen boeren en buren in het schrift der starren
te lezen? Nemen wij intusschen aan, dat alle aardsche gebeurtenissen geregeld worden
door de goddelijke machten, vergunt dan toch nog de kortheid en vluchtigheid van
het leven, dat de menschelijke geest doorgronde die verhoudingen tusschen hemel
en aarde?
- En ik heb juist een proces hangende over een waterleiding en een scheidsmuur,
fluisterde angstig eene matrone een andere in. Beiden in mijn villa bij Antium. En
er juist een Chaldaeër over geraadpleegd! Zoû Favorinus mij bedoelen??
De vriendin stelde de angstige matrone gerust en beiden volgden
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weêr ademloos den spreker: zij slikten zijn Grieksche welsprekendheid als
lotosbonbons.
- ‘De voorspeller steunt zijn uitspraak op geen enkel wetenschappelijk gegeven.
Zijne woorden blijven onzeker, vaag, willekeurig als het gezicht op dingen, te ver
van ons gezichtspunt verwijderd. Tusschen goden en menschen ware geen
onderscheid, zoo de mensch de toekomst voorspelde...
- En onze HARUSPICES en AUGURES? fluisterde glimlachende een scepticus tot een
anderen naast zich.
- Stt! fluisterde de vriend terug. Dat is staatsgodsdienst, amice. Dààr raken we niet
aan.
- ‘Daarbij, de astronomische waarnemingen der eerste, eeuwen geleden geleefd
hebbende, werkelijk wijze en geïnspireerde Chaldaeïsche wijzen, waarop onze
moderne kwakzalvers hunne “wetenschap” vesten, zijn zelfs geen waarheden voor
alle oorden der aarde. Die eerste wijzen, te midden der wijde vlakten, op hunne hooge
torens, stelden na intense beschouwingen vast beweging en baan der sterren, hare
nadering en wederom verwijdering maar hunne systemen, elders toegepast, zijn niet
meer dan hypotheze. De sterren, wier invloed, volgens de wijze heeren onzer tijden,
onze menschelijke noodlottigheid beheerscht, geven niet overal te gelijker tijd koude
of warmte; de temperatuur verschilt naar den landstreek en op het zelfde oogenblik
heerscht hier windstilte, daar storm. Waarom zoû dus der sterren invloed op aardsche
gebeurtenissen ook niet anders zijn in Chaldaea dan in Gaetulië, anders aan den boord
van den Nijl dan aan dien van den Donau? Welk een inconsequentie wel te gelooven,
dat de atmosfeer wisselt volgens de streken der aarde maar dat de sterren ons
menschen steeds onveranderbare voorteekenen zouden duiden, van welke plaats ook
wij ze beschouwen? Weten wij wel het juiste aantal der planeten? Zijn er misschien
geen planeten, zoo schitterend of zoo ver, dat wij ze niet kunnen aanschouwen en
zonder welker beschouwing onze wetenschap onvolkomen blijft? Sommige
sterrebeelden, onzichtbaar in het Noorden, zijn zichtbaar in het Zuiden. Nemen wij
echter aan, dat de sterren, door de Chaldaeërs beschouwd, voldoende in aantal zijn,
hoe làng moeten die hemellichamen dan worden beschouwd, om vast te stellen de
voorteekenen, die hunne omwentelingen en loopbaan heeten ons te geven? Hoe vele
jaren? Hoe vele eeuwen? Alle atrologen zijn het eens, dat een bijna onoverzienbare
tijdlengte noodig is om de planeten terug te vinden in den zelfden stand, dien zij
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eens innamen: geen boek vermeldt deze standen, geen menschelijke herinnering
heeft ze bewaard. En dan, op het oogenblik der ontvangenis in den moederschoot
staan de constellaties anders dan op het oogenblik onzer tien maanden latere geboorte:
hoe dus te doen harmonieeren die twee noodzakelijk zeer verschillende
waarzeggingen? Moest reeds niet, zoodra onze vader en moeder in den echt zijn
vereenigd, de noodlottige stand der sterren beslissen omtrent heil en noodlot der
aanstaande kinderen? Moet reeds niet voor de geboorte der ouders, voor de geboorte
der voorouders, honderd eeuwen voor ons bestaan, ja, dadelijk na de wording van
aarde en hemel, het lot zijn beschikt van iederen sterveling, die geboren zoû worden?
En hoe te gelooven, dat iedere ster slechts het lot van één sterveling aanwijst, terwijl
hare stand slechts na een eindeloos eeuwenverloop zich herhaalt, terwijl bij ieder
geslacht, dus zeer kort na elkaâr, zich de voorspellingen omtrent eene persoon kunnen
herhalen, altijd de zelfde, onder steeds wisselende constellaties?’
De spreker hield even op, schikte opener den langen halsdoek van fijn lijnwaad,
die zijn hals beschermde voor tocht en vocht... een murmelend bijvalgegons
extazieerde de zaal; de matronen sloten dwepend half de oogen...
- ‘Ik zoû den astrologen, ging Favorinus voort; nog kunnen toegeven, dat invloed
van een hemellichaam zich gelden doet op ons uiterlijk bewegen, maar kan ik dien
invloed ook aannemen op menschelijke gedachte, wil, verlangens, afkeer, ja grillen?
Op onverwachte impulsies, op veranderingen van gedachten, wil, verlangens en
afkeer? Zoo ik dus een bad wil nemen, een oogenblik daarna nièt wil nemen en daarna
weêr wel... hangt deze driedubbele impuls dan samen met een onafwendbaren
sterrenloop? Zijn de menschen dan geen levende ‘logos’ meer maar belachelijke
poppen, zonder eigen wil en arbiter, de slaven van ons leidende en hoogmoedig
stralende sterren? Weten die sterren niet alleen de groote, maar ook de allerkleinste
dingen der menschelijke levens? Welke veldheer den veldslag winnen zal en wie zal
winnen aan het dobbelbord? Welk belang kunnen die immense hemellichamen stellen
in onze minime lichamen-en-zielen? Als het oogenblik, dat den geboren-wordenden
mensch zijn noodlot wordt toebedacht, zoo kort en vergankelijk is, dat zelfs twee
tweelin gen verschillend lot toebedacht wordt - zij zagen immers niet terzelfder tijd
het daglicht - wie vermag dan te onderscheiden en te berekenen dat onderdeel eener
seconde, dat zelfs aan de gedachte
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ontsnapt? Zij erkennen zelve, onze Chaldaeërs, dat de kortste oogenblikken de
belangrijkste veranderingen te weeg brengen! En hoe, toehoorders en toehoorderessen,
te verklaren, dat stervelingen van verschillenden leeftijd en kunne, geboren onder
verschillende planetaire omstandigheden, in van elkander verwijderde regionen, allen
te zamen kunnen omkomen, bij een ramp, tijdens aardbeving of instorting van een
amfitheater, tijdens schipbreuk of oorlog, in een overvallene stad? Zoû dit ooit
gebeuren, als het noodlot der menschen afhing van het moment zijner geboorte? Is
het waarschijnlijk, dat de planeten door haar samenloop hebben mede gewerkt tot
dezen zelfden dood, einde van verschillende levens? Waren dàn niet ook meer dan
een Sokrates of Plato geboren? En wat te besluiten omtrent vliegjes en wormpjes en
al de millioenen allerkleinste diertjes, die bestaan op aarde en in water? Hangen
hunne noodlottigheidjes ook af van de immense planeten?
Een aristocratiesch lachen rimpeelde de aandacht van het auditorium.
De spreker ging voort:
- ‘O, laat ons op onze hoede blijven! O, laat ons niet ons verleiden door de enkele
waarheden, die deze huichelaars strooien door hunne leugens, als parelen door hun
kaf. Zij voeren ons in een labyrinth, waar de schimmen hunner conjecturen dwalen
langs elkander als schaduwen en als vage lichtglansen; zij tasten en wij volgen,
verblind bijgeloovig, hunne tastingen; soms struikelen zij, onverhoeds, over de
waarheid, en het Verleden is hun minder moeilijk dan de Toekomst. Toehoorders,
toehoorderessen, zij zullen u of goed of kwaad voorspellen. In het eerste geval zal,
zoo zij dwalen, de vergeefsche wachting u ongelukkig maken; in het tweede zal, zoo
zij dwalen, de wachting u minstens uw leven vergallen. Zijn hunne voorspellingen
juist maar ongunstig, zoo zijt gij rampzalig door de gedachte al voor gij het zijt door
de voltrekking des Noodlots; zijn hunne voorspellingen juist en blijken zij gunstig,
de wachting zal door hare onzekerheid u afmatten en als het Geluk u wordt, zal het
een overrijpe vrucht blijken uwer moede Hoop...’
De spreker eindigde, bijna plotseling. Hij omwikkelde zijn kostbare keel voorzichtig
in den langen, fijnen halsdoek. Hij trok sierlijk zijn toga op: de plooien beeldden
blank als marmer. Het publiek verrees: Favorinus was dadelijk zeer omringd door
de wijsgeeren, de rhetoren en grammatici.
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Ook de matronen waren gerezen.
- Prachtig...! Dat Grieksch... die klank alleen!
- Ja... Maar mij wel èrg sceptiesch. Tè sofistiesch ook voor mij.
- Vindt je? Wàs het erg sofistiesch?
- Ik, voor mij, geloof liever aan wondere dingen...
- Ja, ik hoû er ook niet van zoo duidelijk te worden verteld, dat ik dwaal. Ik geloof
tóch aan de Chaldaeërs ...
- En ik raadpleeg den mijne toch omtrent mijn proces over mijn scheidsmuur en
waterleiding in mijn villa bij Antium...
- Maar het was wèl een elegante voordracht...
- Héél elegant...
Op dit oogenblik, tusschen den groep der matronen en den groep om Favorinus
heen, trad van achter uit het publiek, waar hij zich had terug getrokken, een jongeling
te voorschijn, tusschen twee paedagogen en drie vrijgelatenen, die hem omringden.
De jongeling, zestien jaren wellicht, in zijn rijke kleedij van gele tuniek, goud
gekwasten, witten mantel, was zoo treffend om zijne schoonheid, dat iedereen hem
dadelijk aanzag. Breed van schouders, de beweging zijner volmaakt harmonische
leden als de lijnen-vloeiing van een Grieksche statue, viel zijn hoofd met een zwaarte
van weemoed even ter zijde en onder de schaduw van zijn krullend bruin haar, kort
geknipt reeds, en de donkerder staaf zijner brauwen, staarden zijne oogen met een
even wat starren blik van melancholie bij het gaan tusschen het publiek, voor zich
uit, naar den grond. De paedagogen, de vrijgelatenen bleven zeer waardig en ernstig
om hem heen. Hij scheen een jonge prins. Maar niemand groette hem.
- De Bithyniër! fluisterden de matronen onder elkander. De mooie Bithynische
slaaf van den keizer: Antinoiis...!
LOUIS COUPERUS.
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Sonnetten.
Najaar.
Een lange lichtstreep glimt als geel topaas
Nog aan verwelking van den horizon,
De lichtbaak schiet, omhooggericht kanon,
Zijn straal verweg als schichtig chrysopraas.
Een tram rolt langs me in rommelend geraas,
En blauw gevonk, als van Bengaalsche zon,
Spat knett'rend onder dond'renden wagon,
Die verder holt met pruttelend geraas.
Een paarse gloed ligt over 't najaarsland,
In peinzend monniksbruin staat boomenrij
Na boomenrij waar ver de vogel vlucht.
Bleek tegen 't matblauw, dat omhoog zich spant
Komt schuchter-twink'lend in 't stil herfstgetij
Een enk'le ster verrijzen aan de lucht.

Foch.
Niet op den hoogen triomfatorwagen,
Als de overwinnaars van den vroeg'ren tijd,
Is de joyeuse entrée voor u bereid,
Eenvoudig zie 'k den fieren schimmel dragen
Met hoogen nek en graaçlijk welbehagen
Uw pittige gestalte, alleen omvlijd
Door soob're pelerien, maar die om strijd
Aanschouwd zal worden in de laat're dagen.
Toch triomfator gij, want in de tijden,
Toen we allen treurden om uw Frankrijks lijden,
Hebt gij uw land, de wereld, òns gered.
Bewondering bevangt ons voor uw peinzen,
Dat al 't geweld van 't brute ras deed deinzen,
Gij, denkend hoofd van myriadentred.
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Evenwicht.
'k Zie in mijn droom hoog-duiz'lende paleizen
Van klaarkoel staal en ijlrein ijs gebouwd,
Geen sterf'lijk oog heeft ooit hun pracht aanschouwd,
Waar ze in hun trotsche maagd'lijkheid verrijzen.
Ze omsluiten in vereenzaamd-stil gepeinzen
De heerlijkheid der tijden: morgengoud,
Teer avondrood, maanrag, het waas om 't woud,
En alle oudwereldlijke wonderwijzen.
En in de tierende disharmonieën
Van 't aldagsleven, kan ik nog verkeeren
Met wat diep in mijn droompaleizen ligt.
Want ik hoor verre, vreemde melodieën,
IJlfijngerafelde muziek van sferen Hoog boven ambt, gewichtigheid en plicht.

Brontosaurus.
Oer-oude brontosaurus, donderhagedis,
In paleontologisch mijmeren bevangen,
In welk Atlantisch rijk, vreemd van Sirenengezangen,
Heb je geleefd, te midden van welk oergesis?
Hoe meen'ge sterrennacht, vurige lichtenmis,
Praalde op je schubbig lijf, geheel als vacht omhangen
Met goudslib van den Ganges, verre parasangen
Laaiend van gouden licht, azuren duisternis?
'k Zie als leviathan je ruige dracht opdoemen,
Een rotsblok uit een meer, verwant aan behemoth,
Ontzaggelijk van grootte en machtig oergeweld.
Bij welken naam ik je ook, gigantendier, moog' noemen,
Je scheen het sidd'rend menschdom uit dien tijd een god,
Gebeden zijn met ruwe klanken opgeweld.

EDWARD B. KOSTER.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
De Heerschappij van het Autoriteitsbeginsel III.
Het maatschappelijk drama: Corneille's ‘Cid.’
We hebben in de vorige hoofdstukken eenige der voornaamste verschijnselen
aangestipt, waarin zich het maatschappelijk instinct als collectiviteitsgevoel en
autoriteitsgevoel al sterker en sterker openbaart, het krachtigst en het duidelijkst in
het Frankrijk van Lodewijk XIV en Bossuet, na de Renaissance, waarin zich het Ik
op alle wijzen en naar alle richtingen had uitgevierd en het is thans tijd, dien geest
van Lodewijk en van Bossuet op te sporen in het voornaamste letterkundige
kunst-werk van den tijd: het drama.
Indertijd hebben we uitvoerig aangetoond de onmaatschappelijkheid van het drama,
voor zoover het in zijn conflicten een zuivere afspiegeling geeft van de levende
conflicten in de gemoederen der menschen, daar deze op hun beurt weer de
afspiegeling zijn van het eeuwige conflict der in zich zelf verdeelde Eenheid. Door
al het ‘goede’ te onderkennen als doodsbestreving en al het ‘kwade’ als
levensbestreving, heffen we weliswaar den dood tot deel-van-leven op, (opheffen in
den dubbelen zin) maar erkennen meteen de onmogelijkheid van een leven zonder
‘slechtheid.’ Hieruit volgt dan weer een inzicht van algemeene aansprakelijkheid en
gemeenschappelijke medeplichtigheid aan het algemeene kwaad -, waarin de
dogmatische distincties van ‘schuld’ en ‘onschuld’, ‘brave’ en ‘misdadige’ dan
vanzelf verbleeken en eindelijk verdwijnen. Zoo wordt het drama, naar we zeiden
en aantoonden, een schouwspel van 's menschen eeuwige zedelijke ontoereikend
heid, wat het moderne drama dan ook inderdaad is en wezen wil. Verder zagen we
uit het wezen der Eenheid, dat beweeglijkheid en verscheidenheid is, onmiddellijk
het relatieve en louter functioneele der dingen volgen. Immers waar alles slechts
bestaat door contrast, door relatie, daar is ook geen andere waarde dan relatieve
waarde en geen andere werkzaamheid dan functioneele werkzaamheid. Overgebracht
in het zedelijke beduidt dit, dat alle goed tegelijkertijd kwaad is, alle kwaad
tegelijkertijd goed. En elke menschelijke daad, ook de
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best bedoelde, ontoereikend door zijn eenzijdigheid, falend aan 's levens
veelzijdigheid, zooals dat in ‘Orestes’ is aangetoond en in ‘Antigone’ en in ‘Julius
Caesar’, en in zoo goed als elk drama van onzen ouderen tijdgenoot Ibsen.
Op die wijze wordt dan het drama het schouwtooneel van de menschelijke
ontoereikendheid.
Waar dan verder de mensch tot kennis komt van deze structuur des levens, beseft
hij-zelf deze zijn ontoereikendheid en de relatieve nutteloosheid zijner daden, vraagt
zich af of zijn beste streven nog eenige waarde heeft, beantwoordt die vraag in den
aanvang ontkennend en vervalt, inziende dat hij altijd handelen moet, ook al onderkent
hij de nutteloosheid van zijn eigen daad, tot twijfel en vertwijfeling.
Zoo spiegelt het ware drama: ten eerste, gemeene plichtigheid aan het gemeene
kwaad; ten tweede: de zedelijke ontoereikendheid van den mensch; ten derde: de
niet meer dan relatieve waarde van de ‘Deugd’, ten vierde: de innerlijke verdeeldheid
door twijfel en vertwijfeling.’
We hebben al te uitvoerig over het wezen der maatschappij gesproken, om niet
zonder verdere herhaling te mogen vaststellen, dat geen van deze tendenties
maatschappelijk bruikbaar is en dat dus in een gezonde, krachtige maatschappij afspiegeling van der Eenheid totale zelfvergetelheid - drama's met deze strekking
niet ontstaan mogen, dat is: niet ontstaan kunnen; niet ontstaan zullen.
Het maatschappelijke instinct kan dus het ware, het groote drama niet voortbrengen,
niet bewonderen, niet gedoogen, slechts de individualistische perioden kenden het
en brachten het voort: Griekenland, de eerste Renaissance in Shakespeare, de tweede
Renaissance in Goethe en, op andere wijze, onze eigen tijd.
In een werkelijk stichtelijk drama of verhaal is de held geenszins ‘zedelijk
ontoereikend’ -, maar juist vlekkeloos en onfeilbaar. Hij vertoont - als krijgsheld,
vooral als koning, - die kloekheid, vastheid van wil, trouw aan het eens gegeven
woord, rechtvaardigheid en vastberadenheid die hem maken tot het idool van elke
maatschappij en tot het tegendeel van den rijpen, bewusten mensch, die doordrongen
is van het besef der eeuwige ontoereikendheid en betrekkelijkheid. In dat willen zien
van vlekkelooze menschen - lees: ‘sympathieke karakters’ - spiegelt zich de
lichtschuwe zwakheid van den maatschappelijken mensch, die eigen zelfverheffing
te goed doet in de vereenzelviging met die deugdzame helden en heldinnen. Ook
omtrent hun eigen feilen en vlekken verkeeren ze immers in de diepste verblinding.
Hoe scherp
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en knap stelt Ibsen voortdurend de zelfkennis, het echte zondebesef van den
idealistischen indivudualist tegenover de zelfverheffing, de valsche nederigheid van
den maatschappelijke, den zwakke. In ‘De Volksvijand’ is het Stockmann's eerlijke,
moedige, tot het eind toe volhardende dochter, die bekent dat ze luistervink heeft
gespeeld -, de veel minder idealistische moeder zegt ‘dat het beschot zoo dun was.’
In ‘De Wilde Eend’ vraagt de futlooze, door-en-door egoïste brader Hjalmar Ekdal
op pompeuzen toon aan zijn vriend of die kan begrijpen dat een ‘onteerd’ man (zijn
eigen vader) op het critieke oogenblik geen zelfmoord hééft durven plegen. Hij,
Hjalmar Ekdal, vindt het ‘onbegrijpelijk’, maar Gregors Werle, de ware ‘idealist’,
die alles durft, alles kan en alles op zich neemt, antwoordt dat hij zulk een aarzeling
heel goed begrijpt. En als Hjalmar dan over zijn eigen latere zelfmoordbevlieging
spreekt, dan liet hij het natuurlijk ‘om zijn vrouw’ die hij voor slavin gebruikt en
‘om zijn kind’, dat hij wreedaardiglijk verstoot en in den dood drijft, als hij ten slotte
meent te weten, dat het zijn eigen kind niet is. De eeuwig-oude, eeuwignieuwe
tegenstelling.
Het dramatisch conflict in een stichtelijk, maatschappelijk drama kan dus nimmer
gevonden worden in de innerlijke verdeeldheid der personen - deze immers geldt als
‘zwakheid’, of wel ‘sentimentaliteit’ en behoort dus niet tot ‘den voortreffelijken
mensch’ in maatschappelijke opvatting, tot den man-uit-een-stuk. Evenmin kan het
conflict gezocht worden in de vijandschap tusschen mensch en maatschappij -, deze
bestaat natuurlijk niet in het maatschappelijk drama; de aangewezen held is juist de
krijgsheld, de verdediger der organisatie. Het conflict kan dus niet in, maar moet
buiten de persoon gevonden worden, zooals in de maatschappelijke on-persoon niets
van binnen uit, langs den weg des denkens, tot stand komen kan. Het natuurlijk
conflict in het natuurlijk drama wordt dus in het maatschappelijk drama vervangen
door den samenloop-van-omstandigheden, het ongelukkig toeval -, zooals
persoonlijke, redelijke, individualistische zedelijkheid door collectief fatsoen,
immanente rechtsgevoelens door wet, orde als inzicht door regel als uniformiteit,
beschaving door dressuur, kortom elk immanent levend richtsnoer door een ‘beginsel’
als grondslag van uniformiteit in daden en gedragingen.
Dit ongelukkig toeval moet nu ontstaan op de volgende wijze.
De mensch in de maatschappij is ten opzichte der autoriteiten onmondig als een
kind in de klas, als een soldaat tegenover zijn chef.
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Hij mag, hij kan slechts critiek-loos gehoorzamen. Al zijn meesters, al zijn chefs
geven hem uitteraard tegenstrijdige en onderling onsamenhangende bevelen. Want
het wezen van elke collectiviteit, de grondslag van haar behoud is, we hebben het
herhaaldelijk aangetoond, redeloosheid en zedeloosheid, die zich, ten behoeve der
zwakkelijke egocentrische, zelfmisleidende maar geenszins noodzakelijk ‘slechte’
onpersonen, welke haar vormen, als redelijkheid en zedelijkheid vermommen moeten.
De daaruit voortvloeiende innerlijke verwarring en onbegrip hebben we in onze
Inleiding pogen te beschrijven, maar zulk een poging moet altijd falen, immers zij
zijn onbeschrijfelijk en onmetelijk. Een der scherpste uitingen er van vindt men in
een artikel van onze Wet op het Lager Onderwijs, waar het heet, dat de kinderen
moeten worden opgevoed in ‘maatschappelijke en Christelijke deugden’ -, als ware
niet elke Christelijke deugd onmaatschappelijk en elke maatschappelijke deugd
onchristelijk. Dit geldt van alle collectiviteiten in alle tijden -, en zal altijd en overal
moeten gelden, daar beginselloos opportunisme, redeloosheid en zedeloosheid de
voorwaarden zijn voor des menschen zelfbehoud, uitdrukking van der Eenheid
zelfconservatisme, welke de redelooze collectiviteiten voortbrengt, om zich daarin
te vergeten en te behouden, en den denkenden mensch om zich daarin te herkennen
en op te heffen, om in zichzelve op, aan zichzelve onder te gaan. Deze redeloosheid
en zedeloosheid, die innerlijke verwarring wordt door de leden van de collectiviteit
niet opgemerkt -, hun wezen is immers het critieklooze, blinde vertrouwen, zij missen
de gave der onderscheiding, die opheffing is en daardoor bemerken ze zelfs niet dat
hun daden en woorden van heden, die van gisteren, van een uur geleden voortdurend
weerspreken. Ze kunnen dus heden dwepen met ‘Vrijheid’ en morgen op
revolutionairen schieten -, heden tranen plengen op de graven hunner martelaren en
morgen andersdenkenden als ketters verbranden, ze dwepen met ‘de waarheid’ en
liegen voortdurend zonder het te bemerken, ze schrijven op het eene blaadje: ‘Hebt
elkander lief’ en op het andere blaadje ‘Al te goed is buurmans gek.’ En dit alles en
nog veel meer is mogelijk, zoo men hen maar één dag, één uur, één seconde geeft
om te vergeten wat ze in het uur, den dag, de seconde tevoren hebben gedaan en
gezegd. Want die onbegrensde gave om alles te vergeten, dat onbegrensde vermogen
om alles te slikken (mits vooraf met ‘beginselen’ toebereid), zoodat nooit twee
‘blaadjes’ in hun bedenkelijke tegenstrijdigheid naast elkaar komen te liggen en ze
dus
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van des levens levende tegenstrijdigheid levenslang het flauwste vermoeden niet
hebben, is de grondslag van hun stelligheid en hun gemoedsrust, het behoud en de
kracht van de organisatie die ze dienen.
Doch zoo goed als het schoone samenstel des Heelals toch niet de momenten
buitensluit, waarin het ‘conflict’ tusschen zon en maan de zonsverduistering
veroorzaakt -, zoo goed zal zich altijd een botsing tusschen twee tegenstrijdige
eischen, die de maatschappij haar leden stelt, in het gemoed dier leden kunnen
voordoen. Deze doet zich voor als b.v. een wiskunde-leeraar en een aardrijkskunde
leeraar een schooljongen voor precies hetzelfde uur een taak geven, die den arbeid
van dat volle uur vereischt -, als twee chefs den soldaat gelasten hetzelfde ding
tegelijkertijd ‘wit’ en ‘zwart’ te noemen, of denzelfden man tegelijkertijd neer te
schieten en te decoreeren. Eén uur, één oogwenk om het voorgaand oordeel te vergeten
ware voldoende geweest, hij zou in volle gemoedsrust eerst voor ‘wit’ en dan voor
‘zwart’ getuigd hebben - maar voor beide tegelijk kan zelfs hij niet getuigen. Wat
staat hem te doen? Voor zichzelf beslissen kan hij niet, zulks beduidt onderscheiding,
critiek en die mist hij, door zijn wezen, ongehoorzaam zijn mag hij niet en kan hij
dus niet. Wat rest hem? Tusschen de beide dreigende chefs, die hij onmogelijk beiden
gehoorzamen kan, staat hij en bibbert en ziet geen uitkomst, tot de Hoogere Chef
komt en zegt ‘nu moet het maar uit zijn.’
Het conflict, dat niet door zijn toedoen ontstond, kan evenmin door zijn toedoen
worden opgelost -, van het begin tot het eind staat hij er buiten. Slechts één ding
heeft hij van begin tot eind te doen: gehoorzamen. Voor het innerlijke conflict van
het natuurlijke, het ware drama, treedt in het maatschappelijke drama het ‘Ongelukkig
Toeval’ in de plaats, voor de innerlijke oplossing van het ware drama - de ondergang,
de dood, de boete, de verzoening, door het verloop der gebeurtenissen noodzakelijk
geworden - treedt in het maatschappelijk drama de autoriteit, die knoopen doorhakt,
dan wel de hoogste Autoriteit, de Deus ex Machina in de plaats.
Naar dit toeval, zonder ruimen, innerlijken zin, grijpt de schrijver van het
maatschappelijke drama, in elke maatschappij, als naar het eenige ‘conflict’ dat hem
geoorloofd is, en dat hij begrijpt.
Dit conflict van den schooljongen met de twee meesters, die beiden wat anders
van hem willen, van den soldaat met de twee chefs, die tegenstrijdige orders geven
en den arme net zoo lang laten bibberen, tot een autoriteit den knoop doorhakt -, is
dan ook, ontdaan van zijn
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pompeusen praal, de geestelijke inhoud van ‘Le Cid,’ het drama van Corneille, dat
meer dan een eeuw achtereen is bewonderd en gespeeld, dat elkeen uit de kringen,
voor wie het was bestemd en aan wier leven het was ontleend, mocht hij overigens
ook nog zoo ongeletterd en weinig-belezen zijn, had gelezen en gezien, zoodat we
wel mogen aannemen dat het de idealen en inzichten der maatschappij, waarin het
ontstond, zuiverlijk weerspiegelt. We willen het in zijn beteekenis zoo kort mogelijk
behandelen omdat elk ‘maatschappelijk’ drama als ‘Le Cid’ is, moet zijn en zal zijn,
en dan aanvangen overeenkomstig de door J.B. Rousseau aangebrachte, bij de
opvoering gewoonlijk gevolgde bekorting, zoodat de beginscène met de Infante
uitgesloten blijft.
Het begin is dan de twist tusschen Don Gomès, den vader van Rodrigue (de Cid)
en Don Diègue, den vader van Chimène, Rodrigue's verloofde.
Deze laatste is door den koning, Ferdinand de Katholieke (dezelfde over wien
Macchiavelli zich zoo openhartig uitlaat) tot gouverneur van den jongen kroonprins
benoemd; de ander vindt dat hem de eer had moeten toevallen, het prinsje te leeren
spellen, de beide heeren maken zich warm, er vallen eerst harde woorden en daarna
de fameuse oorveeg, waarom zich het geheele drama beweegt.
Ofschoon er nu ook in het meest moderne en ruimst-menschelijke drama een
feitelijke aanleiding moet zijn, zoo is het toch alreeds merkwaardig, dat Corneille
een in drift gegeven klap tot het zwaartepunt van een drama maakt, 't welk hij-zelf
en zijn gansche tijd een allerbelangrijkst kunstwerk vindt. Ontdekken we hier al nietd
adelijk den kinderlijk-egocentrischen gemoedstoestand, die het in zijn maatschappij
geldende dogma ‘een ridder kan den smaad van een oorveeg slechts in bloed
schoonwasschen’-, argeloos-weg, den rang van een algemeene en
eeuwig-menschelijke waarheid, drijfveer en tragedie toebedeelt? Othello's
jaloerschheid en Macbeth's eerzucht zijn ons aller jaloerschheid en ons aller eerzucht;
Orestes, het drama van den zoon, die zijns vaders echtelijke eer wreekt, is schijnbaar
conventioneeler, maar toch tegelijk reëel en ruim-menschelijk in zijn dieperen zin,
doch de doodelijk-beleedigende oorveeg, die geenszins een ‘symbolische’ oorveeg
is, uiting van karakterverschil (er zijn hier geen karakters, dus ook geen dusdanige
verschillen) is een zuiver-kunstmatige instelling, een dogma, tot rang van
algemeen-menschelijke drijfveer verheven.
Het merkwaardige is dat deze lieden, met al hun bewondering voor
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de Oudheid er blijkbaar nimmer aan hebben gedacht, hoe voor tallooze zeer
achtenswaardige personen en dappere volkeren van de Oudheid de oorveeg niets
beduidde dan een bewijs van de minderwaardige drift desgenen die hem toedient,
en waarvoor de geslagene de schouders optrekt. Zoo oordeelden de Grieken, de
Romeinen, de hoogbeschaafde Aziaten, wien het noch aan moed, noch aan eergevoel
ontbrak.
Alleen in West-Europa heeft de tyrannieke uniformiteit - de machtmakende
Eendracht, die den Westerling tot den bezitter en verdrukker der wereld, doch
geenszins tot haar leermeester in de wijsheid heeft gemaakt - het onmondige individu
zelfs de macht over zijn eigen ‘eer’ ontnomen en deze gemaakt tot iets dat door eens
anders toedoen bevlekt en vernield kan worden. Zeker is dit wel de sterkste illustratie
van de volkomen onmondigheid en onpersoonlijkheid der leden eener hechte
collectiviteit. Hoe hechter die collectiviteit, hoe uitsluitender de collectieve,
onpersoonlijke ‘eer’ het persoonlijk eergevoel vervangt. Voor de individuen der
eerder genoemde volkeren kon de mensch alleen zijn eigen eer bevlekken door een
eerlooze daad -, terwijl de maatschappelijke eer - wat van de militaire eer geldt, geldt
immers evenzeer van het burgerlijk fatsoen - geen enkele laagheid buitensluit. Men
behoeft maar Galsworthy's bitter-sarcastische beschrijving van den ‘gentleman’ te
lezen - in ‘The Fugitive’ en elders - om te zien dat burgerlijk fatsoen en militaire eer
overeenkomstige eischen stellen aan het individu, die geen van beide iets met ware
zedelijkheid hebben uit te staan.
Bij Plutarchus kan men lezen, hoe de vlootvoogd Eurybiades zijn stok ophief tegen
Themistokles, waarop deze niet zijn degen trok, maar uitriep ‘sla niet, doch hoor mij
aan.’ Cicero was evenmin een ‘man van eer’, hem overkwam iets dergelijks, Socrates
werd meer dan eens op straat mishandeld, dit liet hem koud, toen hij eens een trap
op den voet kreeg, nam hij dat hoogst geduldig op en zei tot dengeen, die zich daarover
verbaasde ‘zou ik dan een ezel aanklagen, die mij gestooten had?’
Een anderen keer uitgescholden en daarop door een omstander opmerkzaam
gemaakt, zei hij ‘wat die man zegt, slaat immers niet op mij.’ Deze ‘eerlooze lafaard’
ledigde met kalmte den gifbeker. Seneca heeft in zijn boek over de standvastigheid
van den wijze de beleediging uitvoerig behandeld om aan te toonen, dat de wijze er
nooit op let. Hij stelt de vraag ‘wat zal de wijze doen, als men hem slaat?’ - en
antwoordt dan: ‘wat Cato deed, toen hij een stomp tegen den mond
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kreeg, hij werd niet kwaad, hij wreekte de beleediging niet, hij negeerde het eenvoudig
als iets al te onbelangrijks.’
Het wreken van een oorveeg met het bloed van den beleediger, zonder eenige
redelijke overweging van de mogelijk-rampzalige gevolgen wijst als uiting op die
zelfoverschatting, die we als den bij uitstek bruikbaren en dus noodzakelijken
karaktertrek van den maatschappelijken mensch hebben aangetoond; dezelfde die
ook blijkt in den waan van ‘persoonlijke onsterfelijkheid’ en ‘vrijen wil’ -, waaraan
de pooverste menschjes het hardnekkigst vasthouden en waarvan de ‘hoogmoedige’
individualist afstand doet, daar ze hem te groot schijnen voor zijn kleinheid. In ‘Le
Cid’ openbaart zich de egocentrische zelfoverschatting (spotvorm en tegendeel van
het individualistisch zelfgevoel) bijzonder duidelijk in de roekelooze rasheid der
beide oude edellieden, die weten dat hun kinderen elkaar liefhebben of liever: met
elkaar zijn verloofd, wat van eigenlijke liefde is in dit complex geen sprake - en dat
die verloving door hun twist automatisch moet worden ontbonden, met al de gevolgen
daarvan.
Want terwijl Don Diègue in de meest volmaakte verzen schuimbekt over zijn
machteloozen ouderdom, zijn verzwakten arm en zijn afschuwelijk lot om een
‘infamie’ te moeten verdragen (die hijzelf heeft uitgelokt, door zijn beleedigend
woord, waarop de ander, als ridder, automatisch den oorveeg moest laten volgen)
verschijnt zijn zoon, de Cid, ten tooneele en verneemt de toedracht van de zaak.
Zooals de vader op het eerste dogma: ‘de edelman wreekt zijn eer’ automatisch
reageerde, zoo reageert de zoon automatisch op het tweede dogma: ‘de zoon wreekt
den vader.’ Het komt niet in hem op, te onderzoeken waarom het gaat en of de zaak
ook maar eenigszins de moeite waard is, dat hij Chimène er vaderloos door maakt
en haarzelf tot zijn vijandin, hij reageert, we zeiden het, volkomen automatisch -,
doodt den vervaarlijken Don Gomès en het conflict is gecreëerd -, de man, die zijns
vaders eer wreekte, wordt daardoor (tengevolge van een subtiel toeval) de moordenaar
van den vader zijner verloofde.
De valsche gelijkenis (spotvorm) met het Orestes-drama springt hier duidelijk in
het oog.
Orestes wreekt zijns vaders eer en wordt daardoor de moordenaar van zijn moeder.
De consequentie is noodzakelijk. De zoon, die zijn vaders bevlekte eer wil wreken,
kan dit niet anders dan door zijn schuldige moeder te dooden; de goede (goedgeachte)
daad sleept
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onvermijdelijk de slechte met zich, ze zijn tezamen één, een levend organisme, met
een voor- en achterzijde, een Eenheid, natuurlijkerwijs uiteenvallend in
verscheidenheid: goed-en-kwaad.
Dat Rodrigue echter, zijn vader wrekend, de moordenaar van Chimène's vader
wordt, komt naar we zagen uit de bloot-toevallige omstandigheid, dat deze juist zijn
tegenstander was. Hij had elk ander man kunnen dooden, zonder er iets anders dan
eer en roem mee in te oogsten (terwijl in het werkelijk drama de daad-zelve, elke
daad natuurlijkerwijs uiteenvalt tot een dubbele, tiendubbele consequentie; goed,
kwaad en alles wat daartusschen ligt). Immers dat de verslagene altijd iemands vader,
zoon of echtgenoot moet wezen, telt in dit geestescomplex niet mee, het werpt op
de daad geen schaduw zoolang niet de eigen familie (lees: vaderland, partij of kerk)
er bij betrokken worden. We spreken hier immers over dezelfde menschen als die,
welke om persoonlijke wederwaardigheden een verlaten kerk weer binnentreden of
een tevoren verworpen hypothese aannemelijk gaan vinden. Het conflict ontstaat
dan ook in dit geval volstrekt niet door Chimène's woede of haar verdriet, maar
eenvoudig, doordat weer twee dogma's tegen elkaar botsen en wel het zooeven
genoemde tweede dogma: de zoon wreekt zijn beleedigden vader, met het derde
dogma: de dochter wreekt haar gevallen vader. Want in Chimène's hart huist dezelfde
‘haute vertu’ als in dat van Rodrigue en alle ‘sympathieke’ figuren naar we zagen.
Ze is dus volstrekt niet boos of verdrietig, ten eerste niet, omdat helden of heldinnen
niet boos of verdrietig zijn, maar ook omdat Rodrigue niets meer dan zijn plicht deed.
Ze weet dit en weet bovendien, dat haar vader een geweldig tegenstander was, en ze
bewondert Rodrigue, dat hij om zijns vaders eer tegen den haren het zwaard dorst
trekken. Maar is dan de natuur in haar sterker dan de leer en gruwt ze toch van
Rodrigue?
Volstrekt niet. De natuur kan in haar niet sterker zijn dan de leer, want er is geen
natuur, doch alleen leer. Indien Rodrigue, bijvoorbeeld, om haar te sparen, niet met
haar vader had willen vechten, dan zou ze hem hebben verafschuwd, want dan was
hij geweest een zoon, die zijns vaders eer niet wreekte, en zulk een man kan een
jonkvrouw van ‘hooge deugd’ niet beminnen -, nu hij echter haar vader wèl heeft
gedood, nu haat ze hem en begeeft zich rechtstreeks naar den Koning, om in de meest
bloeddorstige bewoordingen Rodrigue's hoofd te vragen. Curieus is de vorm, waarin
men den Koning het gebeurde reeds geboodschapt heeft. ‘Don Diègue, par son fils,
a vengé son
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offense.’ Niet ‘de zoon van Don Diègue heeft zijns vaders eer gewroken’ -, maar hij
heeft, door middel van zijn zoon, zijn eigen eer gewroken. De zoon is één met zijn
vader, speelt ten opzichte van den vaderlijken wensch de rol van een arm, of een
wapen, de rol van een automaat, dezelfde, die zijn vader speelt ten opzichte van den
Koning en het ‘eerewetboek.’ Wie het tweede bedrijf van Le Cid leest, kan bovendien
in het zonderlinge contrast tusschen de ongeëvenaarde lichtgeraaktheid en opgeblazen
hooghartigheid van al die menschen en hun slaafsch kruipen voor een koning de
heldere bevestiging zien van wat we over het onderscheid tusschen egocentrische
zelfverheffing en individualistisch zelfgevoel hebben gezegd. Nog heden ten dage
slikt de meest hooghartige aristocratische dame als naamloos ‘gevolg’ van een
gekroonde gebiedster, wat geen schoenmakersleerling van zijn baas verdragen zou
-, maar een Beethoven, fraterniseerend met elkeen, dankbaar voor de vriendschap
van eenvoudigen, vond dat de Keizer van Oostenrijk hem wel het eerst mocht groeten.
Het eerste complex een mengeling van slaafsche onderdanigheid en harden hoogmoed
-, het tweede van nederigheid, die voor elkeen en fierheid, die voor niemand in het
bijzonder uit den weg gaat.
Een andere algemeen-maatschappelijke trek treedt naar voren in Chimène's pleidooi,
dat mengsel van dochterlijk wraakgeschrei en practischen raad aan den koning ten
aanzien van de noodzakelijkheid om zulke waardevolle onderdanen als haar vader
bloedig te wreken. Het is de trek die van alle tijden en alle collectiviteiten is: het
samenvallen van belang en ‘ideaal’ -, welke in den redelijk-zedelijke niet kunnen
samenvallen, daar het eerste op behoud, het tweede op ‘opheffing’ is gericht. - Over
Rodrigue spreekt ze, volkomen ten onrechte, haast zeiden we, volkomen ter kwader
trouw, als over een: ‘jeune audacieux qui triomphe de leur gloire, se baigne dans leur
sang en brave leur mémoire.’ Men kan in een oogenblik van naïeviteit, nu nog
nauwelijks een beweging van onwil tegen zulk een impertinenten leugen
onderdrukken. Rodrigue deed, het spreekt vanzelf, niets van dien aard, hij deed niets
dan wat, volgens Chimène's eigen opvattingen, zijn hoogste, heiligste plicht is
geweest, zoodat ze hem dan ook zou hebben verfoeid, als hij het niet had gedaan!
Doch ook hier: in Chimène's grove leugen spiegelt zich de grove egocentrische
leugen, de onware frasen waaraan elke collectiviteit zich staande houdt, de oude
Duitsche leugen over het ‘van alle kanten besprongen vaderland’ de socialistische
leugen over de ‘bourgeoisie die zich de lippen
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lekt van het bloed der arbeiders’ (in 1917 gedrukt), de Roomsche leugen over de
Reformatie -, de innerlijke onwaarheid als fundamenteele levensvoorwaarde van
elke collectiviteit. Chimène is dus niet, men bedenke het vooral, een jonkvrouw die
op twee gedachten hinkt, die wankelt tusschen de liefde voor haar vader en de liefde
voor haar minnaar -, een heldin wankelt niet, een heldin weet altijd wat ze wil.
Corneille zelf geeft in zijn toelichting op ‘Le Cid’ nadrukkelijk te kennen, dat er
geen spoor van aarzeling in de heldin te bespeuren is. Dat vindt hij juist het mooie!
En hoewel ‘booze tongen’ haar zullen kunnen verwijten, dat ze Rodrigue na het
gebeurde nog een onderhoud toestond, zoo was in elk geval haar toon zoo hoog en
koud, dat de strengste zederechter aanwezig had mogen zijn! Wie zich de moeite
zou willen geven, het stuk nog eens te lezen, zal opmerken welk een enorme rol
voortdurend de angst voor laster, de menschenvrees - typisch maatschappelijk
sentiment, legitiem dus in het oog van schrijvers en toeschouwers, die precies zoo
zijn en dat dan ook heel natuurlijk vinden - in het gedrag dier helden en heldinnen
speelt. Het stuk draait er letterlijk om.
Chimène wankelt dus niet. Ze heeft Rodrigue lief. En ze haat hem. Kan dat niet?
Individualistische eigenwijsheid! Het staat voorgeschreven, het moet, dus kan het.
Waarom zou Chimène Rodrigue niet tegelijkertijd kunnen liefhebben en haten? Jaar
in jaar uit verzekert men ons, dat onze kinderen worden opgevoed tot Christelijke
en maatschappelijke deugden. Chimène kan dus Rodrigue niet meer huwen van het
oogenblik af dat haar vader zijn vader een oorveeg gaf. En zelfs daarvoor: de oorveeg
moest op de beleediging volgen. Want had hij daarop niet gereageerd, dan zou ze
hem niet kunnen huwen, omdat hij dan eerloos was. En nu hij wel reageerde, kan ze
hem niet huwen, omdat hij de moordenaar van haar vader is. Hun verloving is dus
automatisch ontbonden en wanneer deze eenvoudige uiteenzetting der feiten wellicht
iemand heeft doen glimlachen, dan ligt daarin de bevestiging van Bergson's
eerder-besproken theorie, dat in al het lachwekkende het automatisme en van de
onze, dat dit automatisme maatschappelijk en de humor anti-maatschappelijk is!
Want dit is nu waarlijk maatschappelijke kunst bij uitnemendheid.
Rodrigue van zijn kant, staat er precies evenzoo voor. Wel verre van het Chimène
euvel te duiden, dat ze zijn dood beoogt, wel verre van te trachten haar duidelijk te
maken, dat hij toch waarlijk niet anders kon en mocht, acht hij haar te hooger,
naarmate ze met furieu-
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ser aandrang zijn hoofd blijft eischen, dat de koning haar niet zoo grif toestaat, omdat
hij, heel practisch, aan zijn eigen zaken denkt en van oordeel is dat men niet al te
kwistig mag omspringen met helden, waar ieder oogenblik de Mooren het land kunnen
komen binnenvallen. Ware Chimène zwak geweest, hadde ze hem den dood van haar
vader vergeven, dan zou ze hem onwaardig zijn, immers dan ware zij eerloos en kon
hij haar niet huwen. Zoolang zij hem dus niet wil hebben, wil hij haar wel hebben,
zoodra ze hem zou willen hebben, zou hij haar daarom juist niet meer hebben willen!
Een natuurlijk drama eindigt, zagen we, met den ondergang, den dood, de
verzoening, de boete van den held, er heeft althans een innerlijk gebeuren plaats, een
worden, een ontwikkelingsgang, en in zooverre is het natuurlijke drama de
afspiegeling van het natuurlijke leven, waar de dingen voortgang hebben, waar
bloemen geboren worden, bloeien en sterven, waar conflicten ontstaan, zich
ontwikkelen en oplossen. En evenmin als de bloem of de vrucht zich twee momenten
in denzelfden toestand bevindt, evenmin bevindt zich de natuurlijke mensch, de held
of heldin van het natuurlijke drama, twee momenten in denzelfden toestand. De
stervende Hamlet is een gansch andere persoon dan de Hamlet van het eerste bedrijf
-, de verzoende Zeus een andere dan de toornende Zeus. Maar de deugd van den held
in de maatschappelijke, stichtelijke opvatting is juist zijn standvastigheid, de typische
maatschappelijke deugd -, zijn verdienste is dus juist dat hij niet verandert. De
Rodrigue en de Chimène van het eerste bedrijf zijn dan ook volkomen dezelfde als
de Rodrigue en de Chimène van het laatste. Ze evolueeren niet, evolueeren is
veranderen, en wat is er nu minder nobel dan een veranderlijk mensch? Zoo een is
karakterloos. De man die van zijn twintigste tot zijn zestigste jaar bij zijn politieke
‘inzichten’ volhardt, krijgt het mooiste grafschrift en pas een recht fraai, als men
erbij kan zeggen, dat hij die inzichten zoo kant en klaar van zijn grootvader heeft
meegekregen. Dit noemt men dan ‘trouw aan tradities’ -, de lauwerkrans om eiken
steunpilaar!
Maar als nu Rodrigue en Chimène zoo standvastig zijn en elkaar tegelijkertijd
liefhebben en haten, vervolgen en aanbidden, zoodat er geen verwrikken aan is, hoe
ter wereld moet het drama dan eindigen? Met hun dood? Het zou te veel worden
voor de vier-en-twintig uur van Aristoteles' regel-van-drieën, waarvan Corneille,
blijkens zijn eigen bittere klachten, toch al zooveel overlast ondervond -, en
bovendien, de deugd moet beloond worden. Het drama moet stichten. Ze
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moeten elkaar hebben -, en ze willen elkaar niet hebben -, of liever, zoolang de een
niet wil, wil de ander wel en zoodra de ander wil, wil de een niet meer!
Zooals de figuren in het werkelijk drama de redelijke beweeglijkheid des levens
weerspiegelen, zoo weerspiegelen deze personen weer de redelooze verstarring van
het dogma. En het bijna in een grafische figuur uit te drukken carricaturale van de
situatie laat zich ten slotte nog aldus formuleeren:
In Orestes, het werkelijke drama, wordt het besluit tot de daad in den mensch
geboren - deze daad, als eenzijdigheid, ontplooit zich naar buiten noodzakelijkerwijs
in een dubbele consequentie, waarvan één ‘stichtelijk’, één ‘onstichtelijk’ is, één
goed, één kwaad - beeld van het dubbele leven, waarin goed en kwaad relatieve
begrippen, functie-begrippen zijn.
In De Cid, het maatschappelijke drama, is het bevel tot de daad buiten den mensch
vastgesteld -, zijn daad ontplooit zich ditmaal, door een toeval, maar volstrekt niet
noodzakelijkerwijs, naar binnen in een dubbele consequentie, die à priori beide
stichtelijk, dus beide ‘goed’ moeten zijn, en dus niet elkanders complement en
contrast. De dubbele ontplooiing naar buiten is natuurlijk en wezenlijk, de dubbele
ontplooiing naar binnen is dogmatisch en onwezenlijk.
En nu de ontknooping.
Deze is uit zichzelf onmogelijk. Noch Chimène, noch Rodrigue zagen we, kunnen
wankelen of veranderen of tot een ander inzicht komen en dit erkennen -, het zou
strijdig zijn met het wezen van hun standvastigheid, en elke maatschappelijk-voelende
zou ze voor karakterloos houden. Het automatisme, waarom de menschen soms
lachen, is toch tegelijkertijd het eenige, dat ze begrijpen en bewonderen. De
ontknooping kan dus niet anders worden te voorschijn gebracht dan door een gelukkig
toeval, zooals het conflict werd gecreëerd door een ongelukkig toeval.
Minder dan ooit is de koning geneigd, Chimène het hoofd van haren geliefde aan
te bieden, nu deze zich juist weer met krijgsroem overlaadde in het fameuse gevecht
tegen de Mooren, waarvan het klassiek relaas eindigt met de klassieke woorden:
‘Et le combat cessa faute de combattants’. Chimène echter blijft onverdroten
aandringen en eischt ten slotte dat Rodrigue naar oud gebruik zal duelleeren met een
door den koning aan te wijzen tegenstander. Doodt hij Rodrigue, dan zal ze hem
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haar hand schenken. De koning heeft bezwaren tegen deze instelling, natuurlijk niet
van algemeen-redelijken of zedelijken, maar van zeer maatschappelijk-practischen
aard: ze kost hem te veel helden -, Chimène blijft eischen, de koning kan niet
weigeren, een ridder meldt zich aan -, het tweegevecht grijpt plaats -, en even later
komt deze Don Sanche met een knieval zijn bloedig zwaard aan Chimène's voeten
leggen, als Rodrigue's overwinnaar en door haar eigen dringenden eisch haar
rechthebbende bruidegom -, waarop Chimène hem oogenblikkelijk met de heftigste
verwijten overlaadt en hem den moordenaar van haar geliefde noemt, zich
onmiddellijk weer naar den koning begeeft, ditmaal van hem eischend, dat hij de
wet zal herroepen, die nu ineens niet meer is ‘rechtvaardig’, maar ‘wreed’, Don
Sanche beduiden, dat hij haar niet krijgt en haar zelf toestaan in een klooster te gaan.
Alweer de maatschappelijke gemoedstoestand van alle tijden en alle collectiviteiten,
die van het O.T. bovenaan, die de dingen niet kan beoordeelen naar hunne eigen
verdiensten, maar slechts naar het voor- of nadeel, dat zij er van ondervinden, en dat
oordeel dan niettemin dadelijk den vorm van een ‘beginsel’ geeft!
Dan blijkt het duel slechts in schijn gehouden - Rodrigue is springlevend - en is
men eigenlijk nog weer even ver. Dat is te zeggen: Chimène heeft thans het ‘geheim’
verraden - door haar spontane beschuldiging tegen Don Sanche - het geheim, dat
absoluut geen geheim was, voor niemand, de liefde, waarop het stuk gebaseerd is en
die haar nu evenmin als in het erste bedrijf van haar dochterlijke wraakplicht ontheft.
Op dat oogenblik echter verklaart de koning, begrijpelijkerwijs, dat het nu maar
eindelijk uit moet zijn en Chimène antwoordt, wat ze ook vroeger had kunnen
antwoorden en wat totaal niets met de zaak, waarom het gaat te maken heeft:
‘Quand un roi commande on lui doit obéir.’

Ze voelt trouwens zelf dat het niet heelemaal klopt en ze stelt den koning de vraag,
of hij dan vindt, dat ze haar vaders nagedachtenis voldoende eer bewees, wanneer
ze Rodrigue mettertijd huwt, waarop de koning de zeer gedenkwaardige en uiterst
karakteristieke woorden spreekt:
‘Le temps assez souvent a rendu légitime
Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime.’

Hier wordt nu eindelijk duidelijk en zonder omhaal het onderscheid
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tusschen in eeuwig menschelijk gevoel wortelend rechtsbesef en het rechteloos
maatschappelijk opportunisme uitgedrukt. Er is grootheid in de openhartigheid,
waarmee deze grondvoorwaarde voor de maatschappelijke orde, voor de eerbiediging
van den eigendom, naar de herkomst waarvan men niet vragen moet, voor de
onderwerping aan het gezag, naar den oorsprong waarvan men niet vorschen mag,
door een koning wordt uitgesproken; ze is een bewijs van de eerlijkheid, de
gezondheid, de levensvatbaarheid dezer 17e eeuwsche maatschappij, die inderdaad
geen hoogeren rechtsgrondslag kende en begeerde - terwijl men tegenwoordig deze
dingen niet meer in die woorden durft formuleeren, doch evengoed overeenkomstig
handelt en dus altijd gedwongen is tot doodzwijgen of draaien, zoodat het dan ook
alleen de mindere man (in moreelen en intellectueelen zin) is, die er zich van bedient
en die erin gelooft, terwijl het toen de besten, de eerlijken, de intellectueel
vooraanstaanden waren.
Wat in deze maatschappij een waarheid was, is in de onze een leugen, wat in deze
vrijwilliglijk werd beleden en geloofd, wordt in de onze met dwang afgeperst en uit
vrees en gemakzucht toegegeven.
Zoo werd Le Cid de practische toepassing van Bossuet's preeken: ‘Soyons
soumis...’ het tableau vivant van den gehoorzamen burger in de maatschappij, van
het ons als hoogste ideaal voor oogen gestelde ‘opgaan der persoonlijkheid’ in de
hooggeroemde ‘Eenheid’ van partij, kerk of organisatie. En het is louter daarom dat
we over dit verouderde drama dat niemand meer leest, zoo uitvoerig gesproken
hebben, daar het maar schijnbaar een uitzonderingsgeval beeldt, in werkelijkheid de
algemeene demonstratie is van de dwaasheid en tegenstrijdigheid, het redelooze,
onmogelijke, onhoudbare van dogma's wetten en algemeen-geldige formules; daar
het leven aan elk dogma ont ontsnapt en den draak steekt met elke algemeenheid.
Want waarlijk, niet alleen dit stel dogma's, elke verzameling algemeenheden
produceert zulke dilemma's, die echter door het ontbreken van rondomziende
persoonlijke zelfcritiek slechts aan den dag komen in gevallen, zeldzaam als
zonsverduisteringen en daarmee inderdaad te vergelijken. Voor wat onze maatschappij
betreft, leze men Shaw - de zoogenaamde paradoxale geest, aan wien letterlijk niets
paradoxaals te bekennen valt, die eenvoudig ziet wat de anderen niet kunnen zien:
het ongerijmde, het onmogelijke, het inconsequente van elk maatschappelijk dogma,
en de zonderlinge verwikkelingen, waartoe de redelooze

Groot Nederland. Jaargang 17

201
opdracht aan alle menschen om onder alle omstandigheden hetzelfde te doen
aanleiding kan geven, opdracht, die toch in elke ‘organisatie’ wordt gesteld en moet
worden gesteld. Zonder wetten, dogma's, en opgedrongen uniformiteit kan geen staat,
kan geen partij zich staande houden. Tegen den droom van een ‘Utopia’, een
maatschappij van vrijwillig in harmonie levende menschen, kant zich reeds het
geringste inzicht in de menschelijke natuur, als spiegeling van het tegen zichzelf
gekeerde Leven. Alleen de beperkte, egocentrische opvatting, dat ooit de eigen idealen
voor alle menschen en voor alle tijden bevredigend kunnen zijn - opvatting die het
voorrecht is van alle hartstochtelijke gevoelsmenschen, zooals de oprechten onder
de socialisten en andere geloovigen - kan zich en anderen een Staat van vrede en rust
voor oogen spiegelen.
Reeds Plato, de aristocraat, die toch nog slavernij en standen toeliet in zijn
Republiek, veronderstelde tot zijn oogmerk een ‘geslacht van filosofen’ -, maar hij
wist tevens, dat men den wijze doodt, altijd dooden zal, want dooden moet, als
schadelijk en gevaarlijk! Altijd zal de distinctiezucht - zich al dan niet op bezit
richtend - zonder welke het leven zijn realiteit verliest, die het leven zelf is, het
‘kwade’ creëeren op wijzen en in gebieden, die we ons nu zelfs niet denken kunnen;
het zal derhalve van naam, niet van aard veranderen. De illusie dat er ooit voor het
individu een grootere mate van vrijheid verkrijgbaar, dat er ooit tusschen mensch en
maatschappij een betere verhouding mogelijk zal wezen, ontstaat uit een soortgelijk
‘optisch bedrog’ als de illusie van den vrijen wil.
Zeker zullen alle eischen, die het denkende, oppositie-voerende individu thans in
oprechtheid en belangeloos stelt, ingewilligd worden -, maar zeker ook zal elk geslacht
zich verder ontwikkelend, andere, verdere eischen stellen.
De achttiende eeuw stelde sociale en ethische eischen, waaraan de Renaissance
niet dacht, niet denken kon -, en wij onderscheiden (in een bepaalde richting) nog
weer verder en nog weer fijner, en die ontwikkeling eindigt niet in ons, en zoo blijft
de verhouding tusschen wat het individu moet eischen en wat de collectiviteit kan
toestaan onveranderd, eeuwig onveranderlijk als de verhoudingen in de andere
gebieden der natuur. Want deze strijd is immers een spiegeling van hetzelfde, dat is
van den strijd der eeuwig elkaar ondervangende en bestrijdende natuurlijke krachten.
Alleen een klein kind meent dat de verhouding 7:19 iets anders is dan 203:551 -,
voor den volwassene
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is er niets wezenlijks aan de verhouding veranderd, als beide factoren gelijkelijk
veranderen. Alleen de egocentrische meent dat de inwilliging van zijn eischen het
eind van alle nooden beduidt.
Tegen den wijze en den kunstenaar, voor zoover zijn kunst wijsheid is, zal de
maatschappij altijd op dezelfde manier en met dezelfde middelen ageeren, omdat zij
altijd zichzelf gelijk blijft en haar leden zich steeds van dezelfde wapens bedienen,
daar hun eischen en gevoelens, in het hun aangewezen seizoen regelmatig
terugkeerend, natuur-producten, noodwendigheden zijn.
Het idealisme kan niet anders dan in de weerstreving wezen, het ‘neen’ dat tegen
eens anders ‘ja’ gekeerd een redelijk ‘relatief’ bereikt en dit wordt steeds door hen
die roepen om ‘maatschappelijke kunst’, met name door de socialisten vergeten dat ook hun ideaal juist zijn mogelijkheid, zijn bestaansvoorwaarde ontleent aan het
bestaan, aan den weerstand van het andere, van het heerschende, zooals gist alleen
werkzaam kan zijn in het weerstrevende deeg. Want als doodsbeginsel, als
opheffingsbeginsel keert het idealisme het tot verstarring en versteening neigende
dogmatische leven -, wordt het echter zelf tot heerschen en formuleeren geroepen,
dan moet het van zichzelf vervreemden, van eigen oorsprong ontaarden, immers het
is de grondslag van het opheffen, niet van het stellen, van den dood, niet van het
leven. Dit leert ons de historie -, dit heeft ons reeds de Russische Revolutie geleerd.
Nauwelijks heeft het ‘beginsel’ overwonnen of het wordt, door en in de overwinning,
opportunistisch en dogmatisch. In de overwinnaars van heden eindigt de Russische
Revolutie, zoo goed als de Reformatie in Luther en Calvijn, en de mazelen in den
‘uitslag.’ Voor zoover nu de kunst de uitdrukking is van het eeuwig-menschelijke
rechtsbesef, de eeuwig menschelijke zedelijkheid en wijsheid, kan ze nimmer
‘maatschappelijke kunst’ zijn, daar geen enkele maatschappij deze dingen duldt noch
dulden kan. De ‘socialistische kunst’ zooals wij die kennen, is oppositiekunst en kan
niet anders wezen. De temperamenten waaruit ze voortkomt, zijn typisch
anti-maatschappelijk. Wanend tegen deze ‘slechte’ maatschappij te tornen en te
toornen, zijn ze in hun eeuwig wezen anti-maatschappelijk, want elke maatschappij
is voor hun gevoelens en hun aanleg ‘slecht’ op denzelfden grondslag als de onze,
tyranniek en uniformiteit opdringend. De harmonische eenswillendheid zonder dwang
tusschen oppositie-geesten onderling is slechts schijnbaar, en duurt niet langer dan
het overwinnen van hun gemeenschappelijken
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vijand -, dan vallen ze uiteen, voor zoover ze althans werkelijk waren, wat ze zoo
gaarne wanen te zijn: bewust.
Elke maatschappelijke kunst, die niet eenvoudig buiten de maatschappij staat,
maar inderdaad de maatschappelijke idealen en beginselen uitdrukt op bezielde en
oprechte wijze, zal er dus voor een later nageslacht precies zoo leugenachtig uitzien
als voor ons ‘Le Cid’, zal dezelfde leemten en leegten vertoonen; de personen zullen
er dezelfde onware rollen spelen als inderdaad in de goedgeordende maatschappij
de menschen spelen, die van ornamenten, van automaten, zonder oordeel en zonder
geweten, tusschen dogma's als tusschen planken bekneld, want de grondslag van het
maatschappelijke is de krachtige redeloosheid, is het blinde vertrouwen.
Voor ons spontaan gevoel is een maatschappij op socialistischen grondslag wellicht
niet zoo innerlijk-onwaar en zedelijk-ontoereikend als de zeventiende eeuwsche
maatschappij, waarvan ‘ridderdeugd’, autoriteiten-verheerlijking en onderdanentrouw
de grondslagen vormen. Maar dit beteekent niets dan dat ook wij bekrompen en
kortzichtig zijn, allen onderhevig aan hetzelfde ‘optische bedrog’ en onze i nichten
tegen beter weten in voor de universeel-ware houden -, moeten houden - voor zoover
wij (blind) vertrouwen noodig hebben om in onze eigen taak te volharden. Zoo schijnt
ons de zeventiendeeeuwsche en de huidige theologie wellicht niet zóó absurd als de
Middeleeuwsche scholastiek -, omdat wij innerlijk aan de theologische dogma's en
vooral aan de eraan verwante voorstellingswereld nog niet volkomen zijn ontgroeid.
Tegenover het zuivere denken echter verhouden zich theologie en scholastiek precies
hetzelfde. Tegenover het redelijke en zedelijke individualisme staat een ‘monarchale’
maatschappij in geen andere verhouding dan een ‘socialistische’ maatschappij.
De maatschappij, de organisatie is, naar we herhaaldelijk zeiden, van de Eenheid
uit gezien, de verschijning van het afzonderlijke, het ‘gebrokene’, waarin de Eenheid
zich zelf ontvliedt om zichzelf voor de zelfopheffing te hoeden -, alle maatschappelijke
idealen, instellingen en vormen dragen dus noodzakelijkerwijs dat tijdelijk, dat
afzonderlijk en vergankelijk karakter, waardoor ze alleen den tijdgenoot, nimmer
het nageslacht belang kunnen inboezemen.
Het oppositie-voerend individualisme is, naar we zagen, van de Eenheid uit, de
verschijning van de Eenheid, die tot bewustzijn van zichzelf komt en in die
zelferkenning naar zelfvernietiging streeft -,
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alle individueele droomen, pogingen en verlangens dragen dus dat eeuwig, dat
onvergankelijk ondogmatisch karakter, waardoor ze niet alleen den tijdgenoot, neen,
vaak juist niet den tijdgenoot (als deze nl. tot de reactionnaire meerderheid hoort!)
doch juist wèl het nageslacht belang inboezemen.
Maatschappelijke kunst staat dus tegenover oppositie-kunst als het tijdelijke en
toevallige tegenover het eeuwige en essentieele -.
Noemen we spontaan een kunstenaar ‘modern’, heeten we zijn kunst
eeuwig-menschelijk, dan bedoelen we altijd individualistisch, ook al willen (kunnen)
we dat niet erkennen. Niemand zal van Corneille getuigen dat zijn kunst modern en
eeuwig-menschelijk is -, maar iedereen getuigt het spontaan van Shakespeare, den
man van de eerste Renaissance, en van Goethe, den man van de tweede Renaissance,
de achttiende eeuw. Wat kennen we en bewonderen we nog van de Middeleeuwsche
litteratuur? ‘Reinaert de Vos’ -, het oppositie-boek, het anti-maatschappelijke boek.
We zullen in den loop van ons betoog met vele andere voorbeelden pogen te staven,
dat de kunst, die wij instinctief voelen als ‘modern’, als ‘eeuwig-menschelijk’, dat
de kunst die ons na staat altijd uit anti-maatschappelijke sentimenten voortkwam en
zulks niet, naar de kunstenaar-zelf meent, door de toevallige tekorten van deze of
gene maatschappij, maar door het eeuwig, noodzakelijk verschil tusschen de
universeele sentimenten en gedachten van den kunstenaar en den wijze, - en de
opportunistische eischen van elke maatschappij, weerspiegeld in maatschappelijke
kunst en kerkelijke theologie. We hebben dit nu eenmaal leeren inzien - het is juist
de bedoeling van dezen arbeid om aan te toonen wanneer en hoe we tot dit inzicht
zijn gekomen - en we kunnen het evenmin naar willekeur weer van ons afzetten en
in dweperij met de Middeleeuwen vergeten, als we nog in staat zijn, kleine kinderen
te worden en in Sint-Nicolaas te gelooven, ook al denken we met nog zooveel
weemoed terug aan den tijd, toen we zulke kinderen en inderdaad wellicht veel beter
en gelukkiger waren!

De heerschappij van het Autoriteitsbeginsel IV. De Oppositie-figuur in de
17e eeuwsche litteratuur.
Het Middeleeuwsche sentiment van gehoorzaamheid projecteerde zich in de litteratuur
tot den afkeer van elk vrijmachtig individueel optreden, die den ‘hoogmoed’
doodzonde verklaart en bij monde van
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Dante Brutus doemt bij Judas in de hel, als ‘aartsverrader van het menschelijk
geslacht.’
Het individualistisch sentiment van de Renaissance (Humanisme en Reformatie
inbegrepen) projecteerde zich in de litteratuur tot de bewondering voor elk vrijmachtig,
persoonlijk optreden, die, we zagen het, Brutus de kroon van het individualistisch
martelaarschap toebedeelt, Reinaert toejuicht - ja zelfs al een begin van sympathieke
waardeering gevoelt voor Kaïn, den grooten onhandelbare en ongehoorzame! Men
kan dit laatste vinden in een van Erasmus' ‘Engelsche’ tafelgesprekken als een
waardeering uit zijn eigen mond en aldus laat zich de stoutmoedige Byroneske
verheerlijking van den somberen wrokker, weigerend te bukken voor de wreedaardige
Godheid, die hem zijn paradijs ontnam, boven den blooden, gehoorzamen Abel, die
de hand kust, welke hem loeg -, aldus laat zich ook deze kras-individualistische
gedachte reeds in de Renaissance terugspeuren!
Hoe oordeelt nu op haar beurt weer een maatschappij als die, welke we in de vorige
hoofdstukken hebben trachten te beschrijven, over den opstandeling, over den man,
die op eigen gezag en met eigen geweten als richtsnoer beproeft in het maatschappelijk
bestel, gelijk hij het als gegeven vindt, in te grijpen? De vraag stellen is eigenlijk
alreeds haar beantwoorden -, we hebben haar trouwens alreeds in algemeene termen
beantwoord, willen nu alleen conclusies toetsen aan de werkelijkheid, aan een
oppositie-figuur uit de zeventiende-eeuwsche litteratuur en wel Corneille's ‘Cinna’,
't welk we tot beter verstand, gedachtig aan het in onze Inleiding ontvouwde, met
‘Julius Caesar’ willen vergelijken. Een curieus verschijnsel is allereerst, dat
Shakespeare zijn stuk naar den keizer noemde, en dat de opstandeling de werkelijke
hoofdpersoon is -, terwijl Corneille zijn stuk juist naar dezen noemde, maar inderdaad
den keizer - gelijk vanzelf spreekt - naar voren schoof, op het eerste plan.
De sympathie van den Renaissance-geest, van Shakespeare, voor Brutus blijkt uit
vele trekken. Allereerst uit de duidelijke neiging Caesar's figuur als het ware klein
te maken, in te drukken, opdat Brutus' grootheid daartegen te heerlijker uitkome.
Zoo legt hij den nadruk op Caesar's doofheid, zijn bijgeloovigheid, zijn neiging tot
vallende ziekte - die hem weliswaar uit de berichten van Plutarchus als ‘feiten’ bekend
zijn, die hij dus natuurlijk niet zelf bedenkt, maar die hij ook had kunnen verzwijgen,
gelijk, naar wij zagen, Corneille en Racine zoo veel verzwijgen. Dat Shakespeare de
grootheid vna
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Caesar echter wel heeft gevoeld, kan uit ‘Hamlet’, Richard III’ en ‘Antonius en
Cleopatra’ aangetoond worden - te duidelijker wordt het daardoor juist, hoezeer de
bedoeling heeft voorgezeten, Brutus als een eenzaam monument van zuivere hoogheid
uit te heffen boven zijn geheele omgeving. Brutus is de idealist, de vlekkelooze
idealistwijze, gevoed met Platoni chen tyrannenhaat, de hartstochtelijke
vrijheidminnaar, volkomen onzelfzuchtig, nooit personen zoekend, maar enkel de
zaak, die hij dient. En zijn puur idealisme blijkt zeer eigenaardig uit zijn gebrek aan
practischen zin -, dat wil zeggen uit zijn maatschappelijke onbruikbaarheid.
Shakespeare heeft het gevoeld, dat ‘Christelijke’ en ‘maatschappelijke’ deugden
onvereenigbaar zijn en dat de waarlijk nobele van practischen zin verstoken is, gelijk
Plato het toonde te zijn, toen hij naar Syracuse trok om een tyran te beleeren en te
bekeeren. Wijsheid is het tegendeel van gezond verstand. De zelfkennis, de
menschenkennis, het diepe inzicht in de roerselen en afgronden van de menschelijke
natuur, ook de volledige kennis van den ‘transcendentalen’ mensch in den denker
(in Kant en in Spinoza b.v.) heeft niets te maken met de sluwe, wereldwijze
wantrouwige ‘menschenkennis’ van den ‘zakenman.’ De goede dokter Stockmann
uit Ibsens hier reeds eerder genoemd drama kan zich niet voorstellen dat zijn
stadgenooten hem voor zijn ontdekking anders dan dankbaar kunnen zijn -, broeder
Burgemeester weet het wel beter; toch is de dokter verreweg de intelligentste.
Intelligentie en ‘gezond verstand’ zijn elkaars vijanden. Multatuli laat Woutertje
Pieterse, zijn jongen held, zijn klein genie, met verlegen katoen en bevroren
aardappelen thuiskomen en tot zijn verontschuldiging aanvoeren: ‘maar die man zei
toch...’ Waarop de heele familie uitbarst in een hoonend gelach! De sukkel, om niet
te weten, dat wat zoo'n man zegt...! Inderdaad, het ontbreekt Wouter aan ‘gezond
verstand’, ook Björnsons Sang, ook hem die tot menschen zei ‘Weest Gijlieden dan
volmaakt...’, ook Brutus, en dit is wel de hoogste lof, die zijn bewonderaar
Shakespeare hem geven kon.
Ware Brutus een practisch man geweest, hij zou Antonius met Caesar hebben uit
den weg geruimd -, de wenschelijkheid daartoe, die men heden ‘militaire of politieke
noodzakelijkheid’ noemt, wordt hem door Cassius dringend genoeg onder het oog
gehouden -, het was uit een ‘tactisch’ oogpunt stellig een fout van Brutus, dat hij het
niet deed, maar hij wil het niet -, hij wil zijn daad zuiver en ongerept houden,
principieel en niet opportunistisch, ook zonder haat of toorn
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of bloeddorst, zonder egocentrische zelfverheffing, uitsluitend in het persoonlijk
sterk besef dat wat te doen staat gedaan moet worden, geen steun ook behoevend
van andere ‘beginselen’, ‘rechten’ ‘plichten’ of ‘noodzakelijkheden’ dan die van zijn
geweten, eigen immanente rechtspraak, in tegenstelling van den egocentrischen
zwakkeling, die alles ‘uit beginsel’ heet te doen. Dezelfde geesteshouding spreekt
uit den or wil om van zijn medeconspirators een eed te vorderen. De vrije geest
wenscht anderen niet te binden, de vertrouwende idealist vergt geen ander woord
dan dat van ‘honesty to honesty engaged.’
Het is in dit verband karakteristiek, dat men de vriendschap tusschen Caesar en
Brutus zoo vaak en hardnekkig als een bezwarende omstandigheid tegen dezen
laatsten hoort aanvoeren, terwijl die in werkelijkheid zijn daad niet lager, maar juist
schooner maakt. Indien men als uiterste van burgerdeugd den Romeinschen vader
roemt, zelfs de Romeinsche moeder, die eigen kinderen, zoo ze zondigden tegen het
gemeene belang, ter dood deden brengen -, een koning, die zijn schuldigen zoon of
broeder niet spaart, indien men Abraham en Agamemnon en Jephta begrijpt -, waarom
dan Brutus niet -, hij ook brengt een zwaar offer aan het algemeene belang, hij brengt
zijn besten vriend ten offer. Het is natuurlijk geenszins te verwachten dat Caesar,
vallend, dit gevoelen zou, maar zulks is geen reden, het verwijt van den stervende
tot het zijne te maken. Stellig zou Brutus, ware hij een practisch man geweest, Cassius'
raad hebben gevolgd en Marcus Antonius, nu hij Caesar overleven mocht, althans
het spreken in het openbaar hebben belet -, hoe bewonderenswaardig is Shakespeare's
zuiver inzicht, waar hij Brutus fout op fout van dien aard laat begaan, als wilde hij
voortdurend klemmender betoogen: het ware idealisme is niet practisch, kan niet
practisch zijn. Brutus bedingt, zooals we weten, zelfs niet voor zichzelf het laatste
woord, maar gaat weg, zoodra hij heeft gesproken, uit ruime edelmoedigheid
tegenover Marcus Antonius, en wel weer zéér onpractisch en gevaarlijk, daar hij met
heen te gaan dezen de leiding en het veld vrij laat! Dan Brutus' toespraak op zichzelve!
Woorden van een wijze, redenen van een idealist, naar niet de woorden en de redenen
van een practisch man -, welk een poovere uitwerking zouden ze hebben op een
moderne verkiezingsvergadering, juist door hun verheven schoonheid. Eergevoel -,
vrijheid - wijsheid - klare redelijkheid, een beroep op alles, dat subliem menschelijk
is, op abstracte vrijheidsliefde en ideaal
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patriottisme -, edelmoedigheid, in de toezegging dat ook Antonius zijne eereplaats
in de herboren Romeinsche Republiek zal hebben -, zielehoogheid in de belofte, dat
hetzelfde zwaard, 't welk Caesar doodde, hem eenmaal dooden zal, zoo hij ooit jegens
Rome zondigen mocht, de uiterste eerlijkheid in het terugwijzen van de geestdriftige
burgers, die hem in triomf willen huiswaarts geleiden en in het vermaan aan hen, te
blijven en naar Marcus Antonius even goed als naar hem te luisteren! Zoo dus Brutus
de wijze is, Marcus Antonius is de sluwe -, en zoo onpractisch als Brutus' toespraak,
zoo practisch is de zijne, de welberekende woorden van een volksmenner, die precies
met gezond verstand beraamt, voor welke gevoelens de massa vatbaar is, omdat het
au fond zijn eigen gevoelens zijn, die niet op het subliemmenschelijke, maar op het
klein-menschelijke een beroep doet - op de ijdelheid en de begeerte van zijn
toehoorders.
Of is het tergend en nadrukkelijk-herhaalde ‘And Brutus is an honorable man’
niet het geslepenst-mogelijke en onfeilbare middel om des gemeenen mans ijdelheid
te prikkelen en hem op te zetten tegen den zooeven met geestdrift toegejuichten
Brutus? Het laat niet af er de menigte aan te herinneren dat ze zooeven dupe is
geweest, dat ze zich heeft laten bedotten, het maakt haar in eigen oog belachelijk,
doet haar in eigen gevoel een dwaas figuur slaan -, en op wien zal een ijdele menigte
of een ijdel mensch dit ondraaglijke besef eerder wreken en anders dan juist op hem,
die hem even te voren bewoog tot de geestdrift, die hij nu belachelijk en beschamend
vindt? Brutus' redenen weerleggen doet Antonius niet, noch spreekt hij over ideëel
patriottisme en hooggestemde vrijheidsliefde -, maar wel gewaagt hij van de vele
gevangenen, die Caesar naar Rome voerde en wier losprijzen de schatkist stijfden -,
en wel over Caesar's goedgeefschheid -, om dan ten slotte, als na voorzichtig tasten
door geleidelijk aanhitsen de stemming voldoende verzekerd is -, tot laatste en
krachtigste effect, een argument dat nimmer faalt, te voorschijn te brengen: Caesar's
testament, dat elk Romein tot erfgenaam van vijf-en-zeventig drachmen maakt!
Tegenover Brutus' redevoering, wijs, nobel en onpractisch is die van Antonius
sluw, klein en buitengemeen-practisch, en Antonius behoudt dan ook de overhand.
***
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Zooals nu eenmaal de daad van Orestes kwaad stapelde op kwaad, zoo heeft ook
Brutus door zijn daad van geweld nieuw geweld ontbonden en zoo als de furiën (het
Leven-zelf) Orestes achtervolgden, zoo achtervolgen ze ook Brutus en ze treffen
hem wreedaardiglijk in wat hem het dierbaarst is: de zuiverheid van zijn ideaal, ze
vergiftigen de uitwerking van de daad, die de kroon op zijn leven had moeten zijn.
De twist tusschen Brutus en Cassius in het legerkamp (vierde acte) is het eeuwige
conflict tusschen den zuiveren idealist en den practischen politicus -, waarin de
onhoudbaarheid en de onmogelijkheid van het zuivere idealisme in de practische
politiek duidelijk blijkt. Brutus heeft, ondanks Cassius' voorspraak, Lucius Pella
veroordeeld, omdat hij de Sardianen brandschatte, en Cassius komt hem dit verwijten:
‘het is thans de tijd niet om op elke kleinigheid aanmerking te maken.’ Brutus
beantwoordt het verwijt met een fier verweer en zelfs met een tegenverwijt aan
Cassius-zelf, dat hij ook niet geheel ongevoelig is voor goud! - en verder met een
hartstochtelijke herinnering aan de nobele motieven van den aanslag op Caesar en
met de betuiging dat hij nooit iets van datgene zal doen, waarvoor hij Caesar doodde.
Dan ontsteekt Cassius in toorn en houdt Brutus voor dat hij het leven en zijn eischen
niet kent, een onpractische droomer is, en - het komt dan wel tot een verzoening
tusschen de mannen, maar de gevoelens blijven onverzoend, ze moeten onverzoend
blijven, ze beduiden de tegenpolen des Levens.
Het is immers volmaakt duidelijk, ‘practisch gesproken’ heeft Cassius gelijk -, ‘à
la guerre comme à la guerre.’ Als Brutus niet wil toestemmen uit ‘politieke
overwegingen’ en ‘militaire noodzakelijkheid’ dezelfde dingen te doen en te dulden
waarvoor hij anderen veroordeelde, die hij anderen heeft verweten, en voor de
uitroeiing waarvan hij bloed vergoot, met andere woorden, als Brutus zijn onpractisch
idealisme niet aflegt en practisch opportunistisch wordt, zijn aard verloochent, zijn
roeping vergeet en egocentrisch wordt met de rest, dan kan hij den strijd niet winnen
en moet hij ondergaan. Bedient hij zich echter van dezelfde middelen als de anderen,
dan heeft hij kans dat hij wint, maar wat heeft hij dan werkelijk gewonnen, en wat
is er dan gewonnen? Niets gewonnen, alles verloren -, dan is de tyrannie alleen van
naam veranderd! Brutus beseft dit en houdt het met bitterheid en hartstocht Cassius
voor. Er zijn slechts twee mogelijkheden, dat de idealist Brutus ondergaat en de tyran
Brutus overleeft,
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- of dat de onbevlekte Brutus onbevlekt sterft. Brutus sterft -, en dit beteekent dat
het zuivere idealisme nimmer leven kan, altijd sterven en ondergaan moet -, dat we
niet leven en behouden blijven door wat goed is in ons, maar enkel door wat slecht
in ons is.
Brutus had, kan men zeggen, niet moeten beproeven, zijn idealen in daden om te
zetten. Het Leven wreekt zich aan hem door zijn gebrek aan inzicht in 's levens
structuur. Had hij echter niet beproefd, ideaal tot daad te maken, zoo zou het Leven
zich aan hem gewroken hebben voor zijn weigering, de innerlijke roepstem te volgen.
Hoe hij ook koos, zijn keus was ontoereikend en hij dwaalde.
En zoo ligt hij daar dan, van wien zijn vijanden getuigen, dat hij was de nobelste
van allen, de volkomen vlekkelooze, en dat ‘his life was gentle, and the elements so
mixed in him, that Nature might stand up, and say to all the world. This was a man’!...
Zoo ligt hij daar als een getuigenis van mogelijke menschelijke hoogheid en eeuwige
menschelijke ontoereikendheid. Want hem noch ons is ooit een andere keus gelaten
dan die tusschen sterven en bederven. Niemand kan twee Heeren dienen, en des
eenen Koninkrijk is ‘niet van deze wereld.’ Aldus heeft de Renaissance, in haar
allerbeste vertegenwoordigers, in Michel Angelo en in Shakespeare den opstandeling,
het eigenwillig individualistisch idealisme opgevat en geëerd, aan de persoon van
hem, die door Dante werd genoemd de ‘Aartsverrader.’
Laten we thans zien, hoe de Eeuw van Lodewijk XIV over hem en zijn verwanten
heeft gedacht.
Wanneer we dan tot ‘Cinna’ overgaan, kunnen we wel dadelijk zeggen, dat er iets
veranderd is sinds de Middeleeuwen -, dit ware ook niet anders mogelijk. Ten slotte
hebben de zeventiende-eeuwers, naar we reeds eerder zeiden, hoezeer maatschappelijk
hun gezindheid is, niettemin de Renaissance-gedachte in hun organisme opgenomen
en verwerkt, als het ware verteerd, en ze kunnen nu niet langer Brutus zonder meer
den ‘aartsverrader’ noemen. Trouwens, Dante werd, zooals we weten, tot dit krasse
oordeel gebracht door een groote persoonlijke vereering voor Rome en de Romeinsche
keizers -, die Corneille uitteraard niet in die mate gevoelen kon, Want het wezen der
dingen ontgaat hem door zijn egocentrischen aard. Voor hem ligt in Frankrijk en de
Fransche koningen het zwaartepunt des Heelals en stellig zou hij over een Brutus in
eigen tijd en kring - hadde z i j tijd dien opgeleverd, wat alweer ondenkbaar is - een
even kras oordeel geveld hebben. Rome echter stond hem niet zoo na als het Dante
stond.

Groot Nederland. Jaargang 17

211
Wanneer we dus het persoonlijk verschil en het tijds-verschil elimineeren, zien we
duidelijk de wezens-overeenkomst tusschen Dante en Corneille, tusschen
Middeleeuwer en Zeventiende-eeuwer, en het wezensverschil tusschen Corneille en
Shakespeare, tusschen Zeventiende-eeuwer en Renaissancist. Shakespeare maakt de
persoon des keizers opzettelijk klein naast den opstandeling -, Corneille maakt de
persoon des opstandelings opzettelijk klein naast den keizer, die in ‘Cinna’ Octavianus
Caesar Augustus heet, oorspronkelijk en zooals we weten een der drie van het
triumviraat. Bij Shakespeare gaat de held (gaan alle helden) ten onder; beeld, in een
realistischen geest, van het idealisme, dat voor de persoonlijkheid altijd de ondergang,
zwaard of kruis, gifbeker of brandhout beteekent -, bij Corneille triumfeert de held,
triomfeeren alle helden; beeld, in een blinden geest van de ‘beloonde deugd’, die
geen deugd is, maar haar spotvorm en tegendeel: in den grond zelfzuchtig collectief
‘idealisme’, dat naar zijn wezen ‘het leven’ is en dus ook in het leven behoudt. Al
dadelijk de titel: Cinna, ou la clémence d'Auguste - van zijn ‘très-humble,
très-obéissant, et très-obligé serviteur Corneille’. En de opdracht aan den hertog de
Montoron: ‘Je vous présente un tableau d'une des plus belles actions d'Auguste.’
Verder de curieuse waardeering van Cinna's samenzwering ‘une ingratitude
extraordinaire’ -, dat wil zeggen: een beoordeeling van persoon jegens persoon, niet
van beginsel jegens beginsel, van stelsel tegen stelsel -, gelijk in Brutus. Augustus
was Cinna's weldoener! Caesar was Brutus' vriend. Voor den individualist Brutus
beteekent dit niets dan een verscherping van zijn eigen leed - het kan hem van een
principieele daad natuurlijk niet weerhouden, voor den egocentrische beteekent het
alles, het maakt de daad allereerst tot een dwaasheid, welhaast tot een misdaad; men
behoort toch een persoon niet te beoordeelen, te vonnissen en te rechten naar een
algemeenere, een hoogere maatstaf dan die van persoonlijke verplichting om
persoonlijk-genoten weldaden! Altijd door dezelfde geest van menschen die spiritist
worden na een ‘treffend sterfgeval’ in hun familie. Het stichtelijke, dogmatische doel
-, het doel buiten het probleem-zelf om, is dus vooraf reeds vastgesteld -, men zal,
tot meerdere eere van den monarch, ter bevestiging van het monarchale ideaal een
verheerlijking van Augustus ten koste van Cinna te zien krijgen -, Vorstengenade en
Opstandelingenondank. Opdat de daad van den conspirator te zwarter zou schijnen
moest er, evenals in Julius Caesar, een vriendschap tusschen Augustus en Cinna
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worden verondersteld, edoch, zoo waarschijnlijk en natuurlijk als gene was -, zoo
onnatuurlijk en onwaarschijnlijk is deze. Caesar, de groote staatsman zoekt vooral
in de ‘goede’ jaren Brutus, den grooten denker -, ze zijn van huis uit gelijken -, maar
wat Cinna betreft, zoo legt Corneille in zijn ijver om Augustus generositeit te doen
uitkomen, zulk een vernietigenden nadruk op de onbeduidendheid van den ander,
dat men zich afvraagt, waarom keizer Augustus iemand van zulk een gering geestelijk
gehalte en zoo weinig prestige ooit zijn vriendschap en vertrouwen schonk -, waar
Cinna bovendien is de kleinzoon van Pompeus, een der samenzweerders tegen
Augustus! Een verstandig keizer ware tegen zoo iemand op zijn hoede geweest!
Doch het stond vooropgesteld, dat Cinna ondankbaar en Augustus edelmoedig moest
zijn, en daarom moest de innerlijke waarheid van den aanvang af worden geforceerd.
Evenwel, een vulgaire misdadiger mocht Cinna toch weer niet wezen. Zoo goed
als Milton - in tegenstelling met de Middeleeuwen - gevoeld heeft, dat men God
vernedert door hem een belachelijk, vuil en laf monster tot tegenstander te geven,
als de Middeleeuwche duivel was, zoo goed als dus Miltons meer majestueuse (schoon
in den grond geenszins ruimer of geestelijker) Godsopvatting noodzakelijkerwijs
een naar het uiterlijk meer majestueusen (schoon ook weer in den grond niet
ruimer-opgevatten) Satan te voorschijn bracht -, evengoed voelt Corneille, dat men
Augustus verkleint door hem slecht-weg een sluipmoordenaar tot tegenstander te
geven. Er moet dus een motief voor zijn daad worden gevonden dat hem klein houdt
naast Augustus en hem toch aanspraak geeft op een zekere sympathie en dat motief
is natuurlijk het vaste en bij uitstek bruikbare motief van de gansche
Christelijk-Europeesche litteratuur: de liefde.
Het zou zeker de moeite loonen, over de liefde in de litteratuur, een geschiedenis
te schrijven, parallel aan en op dezelfde grondslagen als de geschiedenis van de
oppositie-figuur in de litteratuur, die wij thans pogen te beschrijven. Want duidelijk
zien we ook in de afwisselende opvattingen van de erotiek dezelfde afwisseling als
overal elders: het zichzelf zoeken van de Eenheid tot zelfopheffing (opheffing der
onderscheidingen) en het zichzelf vlieden van de Eenheid tot zelfbestendiging
(bestendiging der onderscheidingen = dogmatisme). Waar de mensch tot zichzelf
(tot de Eenheid) terugkeert, daar zal ook zijn liefdeleven anders wezen dan waar hij,
opgaande in de collectiviteit, van zichzelf en de Eenheid is vervreemd. Aan de Natuur,
de
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vijandin der kerken en hechte maatschappijen, de ‘leermeesteres’ van Griek,
Renaissancist en achttiende-eeuwer, bekrachtigt hij ook in dat opzicht eigen wezen
en zijn liefde wordt: passie, waarbij over de maatschappelijke onderscheidingen,
over de familie-verhoudingen geheel wordt getriumfeerd. Die liefde is de liefde van
Romeo en Julia, de liefde van Julie en St. Preux in Rousseau's ‘Nouvelle Heloise’,
de liefde van Louise en Ferdinand in Schillers ‘Kabale und Liebe’. Maar hoe geheel
anders is de liefde in het kerkelijk-maatschappelijk, het aristocratische
geestes-complex! Het is een uit maatschappelijke overwegingen en moreele dogma's
opgebouwd onpersoonlijk, collectief sentiment, dat nauwlijks dien naam mag dragen,
maar, juist als ‘de Deugd’ te heviger wordt geëxalteerd, naarmate het te minder
wezenlijk is. Een Romeo en een Julia, een ‘held’ en ‘heldin’ van een Renaissance
of achttiende-eeuwschen auteur in de positie van Rodrigue en Chimène, ware een
onmogelijkheid, een verzuchting als die van de Infante in ‘Le Cid’ ‘Dat hij koning
ware en ik hem liefhebben mocht’, een ondenkbaarheid. De liefde in de vrije
persoonlijkheid is noch aan eenige toestemming, noch vooral aan eenige
maatschappelijke beperking gebonden. Den echt-maatschappelijken gaat de
maatschappij en het gezin (de maatschappij in het klein) boven alles, men kan niet
eens zeggen, dat hij zijn persoonlijke gevoelens daaraan ten offer brengt, als het echt
is; reiken zijn persoonlijke gevoelens niet daarbuiten, heeft hij nauwelijks persoonlijke
gevoelens. Maar, we zagen het, zooveel te meer exaltatie. Herleeft de redelijkheid,
dan krijgt ook de liefde weer haar redelijke plaats terug, wordt aan den eenen kant
persoonlijker, vuriger, inhoudvoller, aan den anderen kant minder geëxalteerd. De
legitieme, Roomsche Romantiek van begin 19e eeuw brengt dan nog even het
onwezenlijke en de exaltatie terug. Ook in ‘Cinna’ spelen, als in ‘Le Cid’, als in alle
groote drama's van de zeventiende eeuw de liefde en de wraak de hoofdrol en dit
spreekt wel vanzelf, waar ze inderdaad de hoofdzakelijke drijfveeren zijn bij ontbreken
van echt-persoonlijke roerselen en waar liefde ‘huwelijk’ beteekent en ‘wraak’
samenhangt met ‘eer’ -, ‘eer’ en ‘huwelijk’ twee hoeksteenen van het maatschappelijk
gebouw. En ook in ‘Cinna’ is aldus alles tot het toevallige en bloot-persoonlijke
teruggebracht. Schetsen we thans kortelings het wezen aan den inhoud.
Emilia is de dochter van Toranius, 's keizers vroegeren opvoeder, door Augustus
gedurende het triumviraat ter dood gebracht en Emilia
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heeft gezworen dien dood te wreken, precies als Chimène den dood van haar vader
wreken wilde. Overal het beperkt-persoonlijke. Want Emilia haat Augustus volstrekt
niet, omdat hij door bloed waadde en geweld pleegde om den troon te bereiken, ze
weet te goed, dat men zoo alleen tronen bereikt, en was bij de gevallenen maar niet
toevallig haar eigen vader, ze zou stellig meejubelen in het koor ter eere van Augustus'
grootheid en edelmoedigheid -, ja ze zou een andere dochter, die mogelijk om haar
vader te wreken, de hand aan Augustus zocht te slaan, zeker veroordeeld hebben als
misdadigster tegen den keizer, van wien immers zij niets dan goeds had ondervonden.
Zoo ziet men het nog dagelijks gebeuren.
Emilia wil dus Cinna alleen dan toebehooren, als hij eerst Augustus doodt -, dat
wil zeggen, als hij eerst datgene doet, waarvoor ze Augustus zoo bitter veracht! Ook
hier staat dus een ‘ongelukkig toeval’ een verbintenis tusschen twee menschen, die
elkaar ‘liefhebben’ in den weg.
En het is alweer door een ongelukkig toeval, dat de aanslag uitlekt en Augustus
ter oore komt. De toeschouwer is inmiddels door een scène tusschen Augustus en
Cinna - waarin de keizer zijn verlangen uitspreekt, afstand van den troon te doen en
waarin het zonderlinge ongemotiveerde van 's keizers vertrouwen juist in hem zoo
duidelijk uitkomt - in blakende bewondering voor Augustus gebracht en versterkt in
zijn afkeer tegen Cinna, altijd door getemperd door meegevoel omdat hij zijn woord
gaf aan Emilia en dus, als de Cid, tusschen twee dogma's willoos, tusschen twee
beloften zit ingeklemd, waaruit ook alweer alleen het toeval, de ontknooping van
buiten af, hem redden kan.
Allermerkwaardigst als illustratie van den gemoedstoestand van den egocentrische,
zooals we hem hebben trachten te beschrijven, die voortdurend beginselen en belangen
met elkaar vermengt, idealistisch is in dienst van eigen belang en eigen glorie, maar
altijd zijn zedelijke rechtvaardiging ontleent aan zijn volkomen onbewustheid, zijn
volkomen oprechtheid, welke mogelijk is door zijn volkomen redeloosheid allermerkwaardigst is de scène in de vierde acte tusschen den keizer en de keizerin.
Zij ook weet van Cinna's verraad en ze geeft haar vertwijfelden gemaal den zeer
practischen raad, om het ditmaal eens tegenover Cinna met clementie te beproeven,
daar de onvoldoende uitwerking van straf en geweld nu ruimschoots gebleken is,
‘Cherchez le plus utile en cette occasion’ klinkt het nuchter en practisch genoeg uit
Livia's mond, doch nauwelijks heeft ze één oogenblik deze ware
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beweegreden voor zichzelf erkend, of ze vergeet het meteen en onmiddellijk geeft
ze het nuttige instinct den vorm van een verheven beginsel en spreekt van ‘par un
noble choix, pratiquer la vertu la plus digne des rois.’
De vijfde acte geeft dan eindelijk de groote scène van Augustus' clementie jegens
Cinna te zien, en zoo gauw de keizer het woord neemt, worden we getroffen door
een eigenaardige overeenkomst tusschen zijn toespraak en die van Marcus Antonius
uit ‘Julius Caesar.’ Zooals Antonius de Romeinen herinnerde aan Caesar's weldaden
-, zonder over Caesar's eigenschappen te spreken -, zoo overlaadt Augustus Cinna
met een opsomming van wat hij wel alles voor hem persoonlijk heeft gedaan, zonder
een principieele uiteenzetting of verontschuldiging van zijn regeeringsdaden te geven
-, en niet verzuimend hem te wijzen op zijn volkomen onwaarde en zijn
onbeduidendheid, waarbij de moderne lezer zich, gelijk gezegd, afvraagt, wat
Augustus dan toch kan hebben bewogen Cinna in die mate tot zijn vertrouweling en
gunsteling te maken. Alles wordt nog gecompliceerder als plotseling Emilia voor
den keizer verschijnt, zichzelf medeplichtig verklaart en met Cinna - wiens dood zij
inmiddels volkomen billijk oordeelt - verlangt te sterven. Dan komt het tot een
verklaring tusschen den Keizer en Emilia, ook haar herinnert hij aan bewezen
weldaden, en zij antwoordt hem, dat hij de weldaden van haar vader, zijn leermeester,
even slecht vergold, toen hij hem doodde. Even voelt de lezer nu een wezenlijk
gevoelsconflict, hoe onbeteekenend op zichzelf ook, naderen, als ineens keizerin
Livia den knoop doorhakt met deze gedenkwaardige woorden, waarin de moraal van
den tijd van het stuk, van den schrijver, van de gansche collectiviteit ligt uitgedrukt
en die men dan ook in allerlei vormen overal terug kan vinden.
Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur
Fut un crime d'Octave, et non de l'Empereur
Tous ces crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne
Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne
Et dans le sacré rang ou sa faveur l'a mis
Le passé devient juste et l'avenir permis
Qui peut y parvenir ne peut être coupable
Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable
Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main
Et jamais on n'a droit sur ceux du souverain.
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We gaan nu de verwarring van practischen zin - in de beide laatste regels - en moraal
even voorbij en letten op de strekking van het geheel. Deze is duidelijk. God schaart
zich aan de zijde van den overwinnaar. In de hooge hemelen geduldig afwachtend,
tot de menschen hun eerzucht en heerschzucht uitgevochten hebben, maakt hij
dengeen, die baas bleef, onverwijld tot ‘personne sacré.’ Van dien dag af is hij dan
onschendbaar. Men zou natuurlijk kunnen tegenwerpen, dat dit alles - Gods
goedvinden en de absolutie voor begane en nog te begane misdaden - pas achteraf
blijkt en dat er dus duidelijk uit volgt, dat elkeen moet beginnen met zijn kans te
wagen, zooals Augustus begon met zijn kans te wagen, daar zijn recht op den troon
bewezen wordt uit zijn macht om zich van den troon meester te maken -, en men zou
zich misschien verbazen, dat deze dingen in dien tijd uitgesproken en toegejuicht
werden, zoo men een oogenblik vergat, dat het egocentrische menschen waren, die
ze beaamden en toejuichten en dat ze, schoon als steeds in algemeene termen en
‘beginselen’ sprekend, in werkelijkheid altijd alleen hun eigen zaak, hun eigen tijd,
hun eigen land, hun eigen vorst bedoelden. Trouwens, een groot deel der menschen
van heden zou ze nog beamen en toejuichen. Maar de kunstenaars zeggen ze niet
meer, dat is het verschil! Voor ons is het buitengemeen belangrijke van Livia's uiting
deze: dat hier openlijk en duidelijk de grondslag van elke collectieve moraal, van elk
collectief recht, de eenige en noodzakelijke waarborg van de onschendbaarheid van
het gezag worden omschreven: men oordeelt niet naar motieven, maar naar
uitkomsten, zelfs niet naar daden, maar zuiver opportunistisch naar hun resultaten.
Het Recht van den Sterkste een goddelijk beginsel! Zeiden we te veel, toen we het
menschelijk vermogen om belangen tot beginselen en het nuttige tot het heilige te
maken grenzenloos noemden? En is het niet bewonderenswaardig als bewijs dat alle
moeten zich ter bestemder tijd omzet in voelen, willen, meenen, gelooven?
Men kan bij Hobbes den goddelijken oorsprong van het Recht van den Sterkste
zelfs bewezen vinden. ‘Gods recht op alle dingen berust op zijn macht over alle
dingen’ -, en van daaruit wordt dan het heilig recht der koningen verder verklaard,
want zulks te ‘bewijzen’ was Hobbes uitgangspunt en bedoeling -, weshalve hij er
dan ook gemakkelijk in slaagt. Hieruit ziet men dat, om in Schopenhauers termen te
spreken, de ‘Wil’ altijd triomfeert over de intelligentie en deze, waar het noodig is,
tot zijn slavin weet te maken. Overigens is
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Hobbes' theorie volstrekt niet ongerijmder dan de moderne Duitsche oorlogsfilosofie,
die met evenveel gemak en overvloed van redenen de heerlijkheid, de
noodzakelijkheid, ja de goddelijkheid van den oorlog bewijst. Dit zou volkomen
logisch passen in een levensbeschouwing, waar alles op geweld is gebaseerd -, maar
niet in een, waar straks weer een beroep op rechtvaardigheid en menschelijkheid zal
worden gedaan -, precies zooals Pascal's ‘Credo quia Absurdum’ logisch zou zijn in
een geest, die altijd aan het ongerijmde geloof slaat, omdat het ongerijmd is, maar
niet in Pascal, die in volgende oogenblikken spontaan en volkomen natuurlijk als
elk ander mensch in de menschelijke rede bewijsgronden vindt. Ook hier is slechts
sprake van den triomf van den Wil (Noodzakelijkheid) over de intelligentie, welke
zich in die gebieden, waar de Wil voor 't oogenblik geen eischen stelt, dan ook weer
vrijelijk laat gelden. Want het spreekt natuurlijk vanzelf, dat elke dief en elke
moordenaar een dergelijk ‘beginsel’ als door de keizerin onder woorden is gebracht,
op zichzelf toepassen kan, zeggende dat God hem blijkbaar absolutie geeft voor
gepleegde, en zelfs nog te plegen diefstallen en moorden, door hem in het rustig bezit
van zijn gestolen eigendommen te laten! Maar het spreekt ook vanzelf, dat geen
enkele dief of moordenaar zal wagen, of maar vermogen dit of eenig ander beginsel
op zichzelf toe te passen. Het geldt alleen voor een koning, neen, het geldt eigenlijk
alleen voor dezen koning, het is het beginsel der beginselloosheid, de redeneering
der redeloosheid. Daarom spreekt het dan ook vanzelf, dat Emilia er volstrekt niets
tegen inbrengt en openhartig bekent, dat ze den keizer niet heeft willen tegenspreken,
maar alleen irriteeren - dat is: dat ze niet het algemeene, maar het persoonlijke bedoelt
-, om met Cinna te zamen te worden ter dood veroordeeld. Inmiddels heeft Augustus
den tijd gehad om de oorspronkelijke aanleiding - een zeer gezond en zeer practisch
utiliteitsbesef! - van zijn clementie volkomen te vergeten en zwelgt hij zaliglijk in
de hoogheid van zijn eigen daad. Hij biedt Cinna de hand der vriendschap aan en het
was bij die regels dat ‘le grand Condé’ volgens den schrijver, zijn beroemde tranen
stortte - ‘larmes qui n'appartiennent qu'à de belles âmes’ voegt er de brave man en
passant nog even bij! - en overlaadt Emilia met vriendelijkheid.
Deze voelt dan ineens haar haat in zich sterven en plaats maken voor liefde, trouw
en gehoorzaamheid jegens Augustus -, waarop keizerin Livia even plotseling een
profetischen geest over zich voelt komen en in een soort extase voorspelt, dat van
nu af aan niemand

Groot Nederland. Jaargang 17

218
zich meer tegen de macht des Keizers zal verzetten, daar elkeen in diemacht zijn
geluk, zijn eer en zijn veiligheid zal voelen, dat het nageslacht door de eeuwen heen
van zijn generositeit zal gewagen en dat hem in den Hemel reeds een plaats tusschen
de onsterflijken wordt bereid! Met een kort woord van den keizer, die dit alles
genadiglijk beaamt, eindigt het drama van ‘opstand’ tegen gezag, van Brutus tegen
Caesar, van Prometheus tegen Jupiter, tot meerdere eere Jupiters.
***
Na wat we omtrent Le Cid opgemerkt hebben, blijve uitvoerig commentaar
achterwege. Het is immers allerminst de bedoeling deze langvergeten dooden,
Corneille en Racine, in hun graf te hekelen - het hekelen van het verleden is altijd
een dwaas bedrijf - maar slechts om aan te toonen dat dit nu maatschappelijke kunst,
gemeenschapskunst is, en dat, kregen we ooit maatschappelijke drama's terug, elke
oppositiefiguur er af zou moeten komen, niet als bij Shakespeare, maar als bij
Corneille. Nog steeds vormt dezelfde redelooze verwarring, hetzelfde verkapte
opportunisme de grondtrek van elke organisatie. En in ‘Cinna’ is in dit verband vooral
de rol van de Godheid merkwaardig. God is daar zelfs niet de insteller, maar
eenvoudig de bekrachtiger van de momenteele maatschappelijke orde! Zóó weinig
geestelijk, zoo heel niet ideëel, zoo volkomen... maatschappelijk, dat elke maatschappij
of partij of kerk zijn beeld naar believen kan vervangen door woorden als ‘plicht’
en ‘solidariteit’ en ‘trouw’ en ‘patriottisme’ en ‘loyauteit’ of ‘idealisme’ of wat ook
door de opportunistische eischen van het oogenblik van het individu moet worden
geëischt.
We willen in een volgend hoofdstuk met een enkel woord nog spreken over de
Oppositie-figuur bij uitnemendheid: den Duivel, in de 17e eeuwsche litteratuur,
teneinde dan daarna weer het opnieuw vervallen en afsterven van het
autoriteitsbeginsel aan te toonen.
(Wordt vervolgd.)
CARRY VAN BRUGGEN.
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Afscheid.
IV.
Na Mama's dood ben ik in Den Haag gaan wonen, waar ik veel familie en vrienden
had.
Mijn toenemend rheumatisch lijden dwong me vanzelf tot minder ongedurigheid;
reizen deed ik al lang niet meer, wandelen vermoeide me gauw en als ik moe was,
dan kreeg ik vlagen van doofheid en dan kostte mij ook het lezen of handwerken
zelfs met mijn sterkste lorgnet te veel inspanning.
Zoo, tot werkeloosheid gedoemd, werd ik dan vaak moedeloos en diep-neerslachtig.
Na eenige dagen rust overwon ik dat wel weer, doch dan was mijn angst voor die
grauwe melancholie dermate toegenomen, dat ik gewoonlijk weer meer ontspanning
buitenshuis zocht, dan goed voor me was.
Ik legde het er dan bepaald op aan om ‘uitgevraagd’ te worden: voor gewone praatof kaartavondjes bedankte ik trouwens nooit en ik was kinderlijk blij, als ik een
uitnoodiging kreeg voor een dinertje.
Ik voelde wel eens, dan anderen, om die hunkering naar ‘uitgaan’ lachten.
‘Dat is zoo prettig, als men jou vraagt, weet men altijd zeker, dat je 't accepteert,’
zei eens iemand tegen me.
‘Behalve in één geval,’ merkte een ander op.
‘En dat is?’
‘Als ze al een andere invitatie heeft aangenomen.’
Toen werd er gelachen en ik lachte mee, hoewel ik voelde, dat dit lachen der
anderen een beetje te mijnen koste was.
In een drukken winter met veel dinertjes, had ik, toevallig drie keer achtereen
denzelfden tafelheer.
Het was de gepensionneerde kolonel Mertens: een zeer hoffelijk man, met de
allures en het voorkomen van een Franschen aristocraat.
Hij had prachtig wit haar, dat altijd uiterst zorgvuldig gekapt was; scherpe trekken,
gebiedende oogen en een witte zijige moustache, die
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nooit neerhing maar altijd veerkrachtig en elegant met een lichten boog voorbij zijn
wangen stak.
Overigens was hij klein en tenger en hij trok wat met zijn eene been, doch dit,
gevoegd bij het markante van zijn houding en gestalte, gaf hem iets martiaals, wat
ik gaarne zag.
Toen we voor de derde maal onze namen naast elkaar op tafel vonden, glimlachte
hij en zei:
‘Ik begin langzamerhand een diner niet compleet te vinden, als ik niet het genoegen
mag hebben naast u te zitten.’
Hij zei dit met zoo'n eigenaardigen nadruk, dat ik er mijn zelfvertrouwen wat door
kwijt raakte en alleen een beetje bête lachte.
Maar weldra praatten we weer als oude vrienden.
Het wàs ook prettig.
We kenden elkaar's eigenaardigheden nu; ik wist, waar hij bijzonder veel van hield
en wat hij minder waardeerde en dan wisselden we daar verstolen een paar woorden
over, die niemand anders kon begrijpen: hij wist ook nauwkeurig, wrat ik lekker
vond, bediende me met zoo'n hartelijke zorg; schonk me één half glas vischwijn, één
glas bordeaux, twee glazen champagne, maar nooit bourgonje in, omdat ik geloofde,
dat die schadelijk is voor rheumatische gestellen en hij kaapte met een leuke
handigheid de stukjes geglaceerde ananas voor me uit de bonbonschaaltjes aan het
dessert.
En ook zetten we gesprekken voort over onderwerpen, die we de vorige keer niet
geheel hadden afgehandeld.
Die derde keer was het dinertje bizonder geanimeerd en kolonel Mertens was zoo
opgewekt, als ik hem nog nimmer tevoren had aangetroffen.
Daarbij was hij tegenover mij de oplettendheid zelve.
Zijn vroolijkheid, die bijna uitgelaten werd, wond mij ook op.
Ik liet mij zelfs verleiden om mij boven mijn ‘taxe’, zooals hij het noemde, nog
een derde glas champagne te laten inschenken en met dit extra glas moest ik hem
toedrinken.
De anderen hadden er pret om en toen wij klonken, riep de gastvrouw, dat meneer
Mertens blijkbaar getoast had, doch dat niemand het had kunnen verstaan, dan zijn
buurvrouw, terwijl iedereen er toch even nieuwsgierig naar was, dat ze het alles
behalve comme il faut vond en meer zulke grapjes.
Die onschuldige plagerij maakte mij toch een beetje verlegen: ze keken nu allemaal
zoo naar den kolonel en mij, doch, gevat als hij was,
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maakte hij er zich met een kwinkslag af en toen verliep de algemeene aandacht
gelukkig weer naar elders.
Toen we in de salon koffie dronken, bleef hij ook voortdurend bij me; ik moest
suiker en melk in zijn kopje doen en toen hij me daarna een oogenblik kwijt was
geraakt, liep hij overal naar me te zoeken met twee glaasjes chartreuse op een blaadje
in zijn hand en aan iedereen vroeg hij, waar ik toch was, terwijl ik geen tien pas van
hem af met anderen stond te praten.
Tegen het naar huis gaan, nam de gastvrouw me even terzijde en vroeg of haar
man me even thuis zou brengen.
‘Je cavalier is in zoo'n verheugde stemming en als hij 't je aanbiedt, is 't zoo moeilijk
voor je om te refuseeren.’
Ik bedankte.
Kolonel Mertens was op en top een gentleman en ik vond de qualificatie ‘verheugde
stemming’ kinderachtig insinueerend.
Een man van nog geen zeventig kan toch wel eens op een avond reden hebben om
opgewekter te zijn dan gewoonlijk, zonder dat hij daarom bepaald gemonteerd is.
We hadden aan tafel ongedwongen zitten praten en lachen en ik voelde zelf hoe
zoo'n licht frivole stemming naar je hoofd gaat en je onwillekeurig wat luidruchtig
maakt.
Trouwens, iedereen had pret om den kolonel: ze lachten allemaal even hartelijk
om de ondeugende dingen, die hij zei en hij lanceerde die met zoo'n echte Fransche
élégance, dat zelfs het ietwat gewaagde erin volstrekt niet als onbehoorlijk gevoeld
werd.
In de vestibule, bij het aankleeden en zelfs op straat, lachten we nog allemaal om
hem en toen hij me zijn arm bood en we samen wegwandelden, juichten ze ons nog
na.
Hij lachte er om, wuifde nog eens op een afstand met zijn grijsvilten flambard en
ik deed dapper mee met mijn zakdoek.
Het was een stille maanlichte winteravond, maar koud; ik maakte dan ook eenig
bezwaar er tegen, dat hij heelemaal mee zou gaan tot mijn huis en stelde voor, dat
hij me in een taxi zou zetten.
Maar daar wilde hij niet van weten, ondanks zijn rheumatisch been, waarmee hij
nu wel erg trok en daardoor onzeker liep.
Hij scheen zelfs een beetje boos te worden over dat voorstel van me en daarom
liet ik het ook maar dadelijk los.
Hij woonde in de Piet Heinstraat, terwijl mijn huis in de Laan van Meerdervoort
was.
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Vroeger had hij daar ook gewoond, vertelde hij, maar men had hem gezegd, dat die
buurt fataal was voor rheumatische gestellen en daarom was hij verhuisd.
‘En voelt u zich in uw tegenwoordige woning beter?’ vroeg ik.
‘Ja...’ antwoordde hij, met een plotseling wat pijnlijke greep naar zijn knie, die
me aan 't schrikken maakte ‘maar ik moet me in acht nemen... allemachtig voorzichtig
zijn... en geen bourgonje drinken... dat is vergif... bourgonje is vergif voor me...!’
Daar hij inderdaad een hevige aanval van pijn scheen te hebben en het loopen hem
blijkbaar meer inspanning scheen te kosten, dan hij wilde bekennen, overreedde ik
hem om bij de eerstvolgende halte de tram te nemen; ik was nu toch dadelijk thuis.
En dat vond hij goed.
We namen afscheid: hij zei nog met bizonderen nadruk, dat hij mijn gezelschap
hoogelijk waardeerde; ik reikte hem de hand en toen hij die drukte, gaf hij met zijn
andere een zacht kneepje in mijn bovenarm.
‘Dat is heel ondeugend van u!’ zei ik.
Hij antwoordde met een Fransch citaat, dat ik niet goed verstond.
Toen reed de tram voor en even later was ik thuis.
In de dagen, die volgden, had ik zelf veel last van rheumatiek en wel in zoo'n
hevige mate, dat ik den dokter liet komen.
Toen ik hem vroeg, of de buurt, waarin ik woonde, slecht was voor rheumatische
gestellen, begon hij te lachen en antwoordde ontkennend.
Ik was er echter niet zeker van of dit antwoord soms geïnspireerd werd door
eigenbelang; uit vrees, dat ik zou verhuizen naar een gedeelte van de stad, waar hij
gevaar zou loopen mij als patiënte te verliezen.
Ik deed navraag bij kennissen en hoewel de meesten er niet mee op de hoogte
waren, hadden ze toch ook nooit het tegenovergestelde gehoord, terwijl een oude
nicht van me, die haar gansche leven in Den Haag had gewoond, bevestigde, dat zij
er meer over had hooren klagen en ook meende, dat de zeeheldenbuurt bij
rheumatieklijders een zeer gunstige reputatie genoot.
Op een middag ging ik in die laatste buurt huizen zien; ik begon in de Piet
Heinstraat en slaagde daar dadelijk zeer naar mijn zin.
Het was een bovenhuis, wat opzichzelf wel minder geschikt was met het oog op
het trappenklimmen, maar mogelijk, zoo redeneerde ik,
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was dit juist een goede oefening en ik mocht dan toch ook rekenen op de gunstige
klimatologische invloeden van die buurt.
Zoo waren kolonel Mertens en ik dan overburen geworden.
Ik had dat trouwens reeds bemerkt, voor ik mijn bovenhuis zag; op de deur stond
zijn naam, en toen ik tijdens de verhuizing eens op mijn balcon trad, kwam hij juist
zijn deur uit, keek naar boven en nam diep zijn hoed af.
Ik had hem sedert dat laatste dinertje niet meer teruggezien, en het trof me, dat hij
me toch dadelijk en op betrekkelijk grooten afstand herkende.
Zijn gang was nu weer veel leniger dan op dien avond; ik kon hem van af mijn
balcon volgen, tot hij om den hoek van de straat verdween.
Een paar dagen na mijn komst in de nieuwe woning vond ik, bij wijze van
verwelkoming kaartjes van de buren in de brievenbus en daaronder was er ook een
van kolonel Mertens.
Ik begreep aanvankelijk niet, wat hem weerhield om persoonlijk te komen, maar
eensklaps werd het mij duidelijk.
Een uiting van wel wat ver gedreven kieschheid deed hem daar van afzien; we
waren immers beiden ongehuwd!
Ik moest onwillekeurig glimlachen, toen ik dat doorzag: het was zoo karakteristiek
zoo geheel iets in zijn lijn, deze angstvallige vermijding van alles, wat mij ook maar
eenigszins in opspraak zou kunnen brengen
En zoo beschouwd werd het dan toch ook zulk een fijne, kiesche beleefdheid van
hem, dat ik er bepaald een weinig door ontroerde.
Na verloop van een paar weken, abonneerde ik mij op een leesportefeuille bij een
boekhandelaar in de buurt en ik bemerkte weldra, dat ik als abonné volgde op Kolonel
Mertens en 's Zaterdags geregeld zijn portefeuille kreeg.
Dat denkbeeld vond ik bizonder aardig; die portefeuille was iets, dat kwam uit de
intieme huiselijkheid van zijn dagelijksch leven; de illustraties en periodieken lagen
steeds zorgvuldig gerangschikt volgens het lijstje.
Ze roken altijd sterk naar tabak.
Op den tweeden Zaterdag, dat ik de portefeuille ontving en opende, vond ik,
bladerend in een tijdschrift, een prospectus van de uitgave eener nieuwe
encyclopaedie, waarop met inkt eenige becijferingen waren gemaakt.
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Aanvankelijk legde ik het blaadje achteloos terzijde, maar eensklaps drong het tot
mij door, dat het mogelijk iets was, dat kolonel Mertens toebehoorde, dat hij op het
bezit ervan, om welken reden dan ook, prijs stelde en dat hij het nu miste en vergeefs
overal zocht.
Ik kon Antje er even mee sturen, maar meiden brengen een boodschap soms zoo
zonderling over; ik kon het ook onder couvert zenden en er een briefje bij schrijven.
Maar was het eigenlijk niet belachelijk om zooiets schriftelijk te behandelen met
een overbuurman, die je vrij intiem kent?
Ik kon er immers best zelf even aanloopen en dan uitleggen, waarom ik het
terugbracht.
Op mijn voornemen om dien zelfden middag nog te gaan, kwam ik echter terug;
ik had met een vriendin afgesproken om een nieuwen winterhoed te gaan koopen en
mijn boodschap bij den kolonel zou ik dan op zoo'n wonderlijk vroeg uur moeten
doen.
Bovendien was ik dan zoo beperkt in mijn tijd, voor het geval ik me te zijnen huize
wat langer ophield, dan tevoren te voorzien was.
Het hoedenpassen legde dan ook beslag op mijn ganschen middag.
Toen echter was ik dan ook zeer naar mijn zin geslaagd; het was een ronde hoed
met breeden rand, opgemaakt met een enkele panache van groen glanzende
hanenveeren.
De juffrouw uit de winkel deelde mijn smaak ten volle, mijn vriendin vond hem
wat opzichtig, maar ik houd wel van iets ‘gedurfds.’
Een opmerking van mijn vriendin was echter juist; ik moest, wilde ik dien hoed
dragen, mijn kapsel veranderen en dat heb ik toen meteen maar laten doen.
De kapper deed het smaakvol, doch het nieuwe kapsel was zoo ingewikkeld, dat
ik er den volgenden dag niet in slaagde het op dezelfde wijze in elkaar te krijgen.
Antje lachte, toen ik er mee beneden kwam.
‘Maar juffrouw... wat hebt u nou toch gedaan?’
Ik kon er niet boos om worden, maar 't speet me, dat het nu juist Zondag was, want
mijn hoed was ook al thuisgekomen.
's Maandagsmorgens ging ik om tien uur al naar den coiffeur, die me opnieuw
kapte en me nu grondig onderrichtte.
Dien middag ging ik voor het eerst uit met mijn nieuwen hoed, en wijl ik geen
bizondere afspraken had, besloot ik, in het voorbijgaan de prospectus bij kolonel
Mertens aan te reiken.
Ik stond gelijk op de stoep met een jong meisje, dat me wat stijfjes
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groette, iets wat ten deele kon voorkomen uit een begrijpelijke neiging om wat
gereserveerd te zijn, doch dat overigens toch ook wel in overeenstemming was met
een zeker air, dat ze zich gaf en mij weinig sympathiek aandeed.
Terwijl we wachtten, keken we ieder naar een anderen kant; toen de meid opendeed,
bleek me, dat ze een nichtje was van den kolonel.
‘Oom thuis?’ vroeg ze wat snibbig en op een toon, die verried, dat zich in dit huis
volkomen op haar gemak gevoelde.
Toch liet ze me voorgaan.
De meid aarzelde, dacht even, dat ik bij het nichtje hoorde; het gaf aanleiding tot
wat verwarring en wederzijdsche stijf-vriendelijke woordjes en lachjes tusschen het
nichtje en mij.
Het eindigde er mee, dat het nichtje beval, dat ‘mevrouw maar even in de salon
gelaten moest worden’ en dat gebeurde, terwijl ze zelf blijkbaar onaangediend een
ander vertrek binnenging.
‘Wie mag ik zeggen, dat er is?’ vroeg de meid, die me een stoel toeschoof.
Ik gaf haar mijn kaartje en toen liet ze me alleen.
De gang van zaken stelde me teleur. Ik had, zooals ik onwillekeurig altijd doe, dit
bezoek tot in de kleinste bizonderheden van te voren doorleefd.
Een vriendelijke meid zou me open doen en huiselijk eenvoudig zeggen: ‘O... de
juffrouw van den overkant, gaat u maar naar de achterkamer, daar is meneer!’ en
binnenkomend in dat vertrek, waarvan ik de détails scherp en duidelijk gezien had,
zou ik kolonel Mertens verrassen, terwijl hij de courant zat te lezen en een goudsche
pijp rookte.
En wat heerachtig onhandig en verlegen door mijn onverwachte komst, zou hij
zich aanvankelijk uitputten in excuses, maar dan, weldra, zouden we volkomen op
ons gemak raken en prettig praten met voelbare waardeering wederzijds voor elkaars
gezelschap.
Nu zat ik onhuiselijk stijf op een ongemakkelijk salonstoeltje in een koude kamer
met het witte velletje van de prospectus in mijn hand.
Ik luisterde naar de vage geluiden van het huis, meende stemmen te hooren,
gelach... dan ging er een deur open... weer dicht.
Het duurde lang.
Ergens rinkelde een belletje... weer geluiden van deuren... stemmen... eindelijk
haastige voetstappen in de gang... voorbij de
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kamerdeur... blijkbaar was het de meid... ze liep vlug de trap op... moest zeker iets
halen.
Het wachten maakte mij zenuwachtig, ik keek rond in de kamer; op de canapé
tafel stond een passe-partout met portretten; in een morastandaard was een foto van
twee jonge meisjes; in een ervan herkende ik het nichtje; nog al geflatteerd.
Ik kreeg koude voeten en dat bezorgde me congestie; 't was of mijn ooren al
kloppend opzwollen; ik ging even staan, keek in den spiegel.
Mijn wel wat opgejaagde kleur misstond niet onder dezen nieuwen hoed.
Nu kwam de meid terug; ik hoorde haar rokken ruischen langs de traptreden... ze
kuchte even in 't voorbijgaan... dan tikte ze aan een deur, ergens verderop...
Het wachten maakte me wat wrevelig.
Nu werd er weer een deur geopend, krachtig dichtgedaan... voetstappen... blijkbaar
naast den looper op het marmer... ik ging gauw weer zitten.
Toen trad kolonel Mertens de kamer in.
Hij had mijn kaartje in de hand; de kraag van zijn cut-away stond half omhoog
tegen zijn boord, zijn rechter hand wrong nog een manchet naar boven; die dingen
zag ik, voor zijn oogen nog de mijnen ontmoetten.
‘Ah toch...!’ sprak hij en dan meteen mijn naam noemend, ‘ik denk al, die naam...
die naam is me zoo bekend... m'n nichtje zegt “Daar stond een onbekende mevrouw
met me op de stoep...” ik denk al... haha... en hoe vaart u?’
We reikten elkaar de hand en hij nam tegenover me plaats en zag me aan in
blijkbare afwachting van hetgeen ik te zeggen zou hebben.
Het deed me prettig aan, dat hij ook lachte om die malle betiteling van ‘mevrouw’;
ik vertelde hem nu rustig de reden van mijn bezoek en reikte hem de prospectus over.
Hij nam het rolletje aan, kreeg een lorgnet uit zijn zak en vouwde het open; op
zijn voorhoofd trokken rimpels.
‘Encyclopaedie... een werk... dat iedere beschaafde Nederlander dient te bezitten’,
las hij hardop en dan, me wat onzeker aanziende ‘Hum... tja... en wou u, dat ik daar
op inteekende?’
‘Nee... pardon!’ zei ik verschrikt, ‘dan heeft u me niet begrepen ‘ik meende dat
deze prospectus uw eigendom was... en dat die berekeningen, die er opstaan, voor u
wellicht waarde hadden.’
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‘Berekeningen?’ herhaalde hij turend. ‘O... ditte... die cijfertjes... nee, die zijn niet
van mij.’
‘Ja... ik ken uw hand natuurlijk niet,’ sprak ik met een glimlach
‘Nee...’ en terwijl het verband nu blijkbaar, doch wel wat langzaam, volgens mijne
meening, tot hem doordrong, vervolgde hij: ‘O... wacht eens... u vond dit in de
portefeuille, die van mij kwam... en toen dacht u, dat dit ding ook van mij was?’
Ik knikte lachend.
‘Vind u dat niet logisch?’
‘Zeker... zeker... ongetwijfeld’ antwoordde hij haastig ‘zoo, zoo... nee... gut, dat
ligt er zoo maar in... dat doet zoo'n boekhandelaar... 'n reclame... maar 't is heel attent
van u... allemachtig beleefd,’ vervolgde hij nu op hartelijken toon ‘en dat u dat
persoonlijk komt brengen!’
Hij was nu weer zoo echt de galante cavalier van de dinertjes en daarom hinderde
me die opstaande kraag zoo. Dat gaf hem zoo iets incorrects.
Maar ik was bang hem te kwetsen als ik het hem zei, terwijl ik toch zeker wist,
dat het hem ergeren zou, indien hij 't merkte, als ik weg was.
‘Hoe toevallig, dat u juist de portefeuille na mij krijgt,’ sprak hij even later.
‘Och...’ zei ik.
‘Omdat u zoover uit de buurt woont, bedoel ik.’
Ik zag verwonderd op, meende dat hij schertste, maar hij begreep mijn glimlach
blijkbaar niet.
‘Ver uit de buurt?’ herhaalde ik dan ‘maar ik woon immers tegenover u.’
Zijn verbazing was niet minder ongeveinsd dan mijn verwondering.
Door het raam wees ik hem mijn huis. Hij zag me aan, schudde het hoofd.
‘En ik heb een kaartje van u in de bus gevonden,’ zei ik.
‘Och ja... een kaartje,’ sprak hij op ontevreden toon, ‘dat doet mijn huishoudster
dan... ze weet, dat het usance is... maar ik had geen flauwe notie, dat u daar was
komen wonen.’
Ik dacht aan zijn groet naar boven, toen ik op het balcon stond, doch wilde er hem
niet aan herinneren.
‘Maar ik verzeker u, dat ik het als een groot voorrecht beschouw, dat u mijn
overbuurvrouw is geworden,’ zei hij dadelijk daarop met ongeveinsde hartelijkheid
en hij vroeg nu verder met prettige belang-
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stelling naar mijn omstandigheden. Geboren causeur als hij was, hield hij me nog
geruimen tijd in zijn boeiende conversatie gevangen.
Toen ik heenging lachten en schertsten we weer op den ouden vertrouwelijken
toon en bij het uitlaten vroeg hij:
‘Mag ik u eens een visite komen maken?’
‘Heel graag...!’
Toen scheidden we.
Ik liep de straat op in den blijden herfstdag: de bladeren der platanen vergeelden,
maar in het warme milde licht van de dalende zon, scheen het mij toe de ontluikende
weelde te zijn eener komende Lente.
Kolonel Mertens' vraag, of hij me een visite mocht komen maken, bezorgde me
eenige ongedurigheid.
Het zou me zoo spijten, indien hij me niet thuis trof en zoo nu en dan moest ik
toch wel eens een boodschap gaan doen of zelf een visite maken.
Zooveel mogelijk deed ik dat dan nu maar 's morgens; het maakte me matineuzer
dan ik ooit geweest was; en met die enkele, hoog noodige visites regelde ik het zoo,
dat ik tusschen half vier en half zes toch altijd weer thuis was.
Er verliepen veertien dagen... drie weken; dagelijks werd de kans grooter, dat hij
komen zou, maar ook dagelijks maakte het mij zenuwachtiger.
Telefonische vragen of briefjes van kennissen en familieleden om te informeeren
of ik soms ziek was, wijl ze me nooit ergens zagen, ontlokten me vaak een kregelig
of een koel zakelijk antwoord, waardoor ik met een heeleboel menschen tijdelijk erg
‘au froid’ geraakte.
Ik begon er juist over te denken, om het wachten maar op te geven, of anders even
aan de deur te vragen, of de kolonel soms ziek was, toen de meid voor twaalven belet
liet vragen tegen half vier.
En militair stipt zag ik hem, keurig gekleed met zijn hoogen hoed op, precies met
het slaan van half vier, uit zijn voordeur komen, uitgelaten door het nichtje, dat er
blijkbaar weer was en dat hem lachend nog iets nariep.
Met vlug-lenige stappen stak hij de straat over, keek even wat onzeker stappend
naar de huizen aan de overzijde en kwam dan recht op mijn woning af.
Hoe jong leek hij nog, zoo van boven gezien; vijftig jaar hoogstens, zou men hem
geven.
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Toen de bel ging, wierp ik nog snel een blik in den spiegel: ik had een wit zijden
blouse aangedaan, die mijn hals bloot liet en daarom mijn paarlen collier gelegd, die
Mama eens voor me kocht in Lugano; mijn haar was nogal willig: het zat dadelijk
goed, toen ik het opmaakte.
De kamer was rustig en comfortabel om me heen met al mijn mooie deftige
meubelen uit het ouderlijk huis, die de grens van het antieke al gingen naderen.
Mijn theetafel had ik gemaskeerd door een scherm; ik wist zelf niet of ik thee zou
aanbieden of niet; het was nu eenmaal geen gebruik het te doen bij een eerste visite,
maar deed ik het wel, dan ontnam ik aan het bezoek, juist daardoor, het
deftig-officiëele.
En hoe vormelijk kolonel Mertens ook was, ik kende hem toch genoeg, om te
weten, dat hij huiselijke ongedwongenheid boven alles op prijs stelde.
Na de begroeting ging ik op de canapé zitten en liet hem plaats nemen op een
crapaud aan mijn linkerhand. Zoo begonnen we te praten.
Weldra begon hij me uit zichzelf allerlei intieme familieaangelegenheden te
vertellen: dat hij nog een zuster in Den Haag had, die weduwe was en door een
verlamming niet meer uit kon gaan en welke zuster de moeder was van het jonge
meisje, waar ik gelijk mee op de stoep had gestaan; dat zijn vader schout-bij-nacht
was geweest en den hoogen leeftijd van 93 jaar had bereikt en dat wijlen Prins Hendrik
bij zijn overlijden nog een eigenhandigen brief van rouwbeklag aan de familie had
gezonden; en dat er nog een broer van hem in Shanghai woonde, die daar getrouwd
was met een Engelsche vrouw.
Ik kreeg zoo den indruk, dat hij behoefte had mij eens geheel in het vertrouwen
te nemen en wederkeerig vertelde ik hem toen een en ander over mezelf en mijn
familieaangelegenheden.
‘Heeft u een goede huishoudster?’ vroeg ik, toen die onderwerpen wat uitgeput
raakten.
Hij knikte, maar niet erg enthousiast.
‘Och ja... ze is netjes, en daar houd ik van en ze kookt goed... en daar houd ik ook
van.’ sprak hij met een glimlach, ‘maar weet u, het gaat er net mee, als bij een
langdurig verblijf in hetzelfde hôtel... op 't laatst komt er aan alle gerechten een
zelfde, niet te definieeren bijsmaakje, dat erg verveelt... 't is eigenaardig, maar dat
nam je nooit waar bij je moeder thuis en mijn getrouwde vrienden klagen daar ook
nooit over.’
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Ik lachte.
‘Als het huwelijk dat vervelende bijsmaakje wegneemt, is het uw eigen schuld,
als u daar nu door geplaagd wordt!’ zei ik.
Hij zag me aan en knikte.
‘Zeker... maar dat is een gewichtige stap, die men niet terwille van zoo'n futiliteit
doet,’ antwoordde hij ernstig.
‘Natuurlijk niet!’ gaf ik toe.
‘Och, ze kookt niet kwaad, dat zei ik al...’ sprak hij vergoelijkend ‘maar ze heeft
zoo eenige antipathieën... en dat betreft nu juist gerechten, die ik heel smakelijk
vind... als ik er op aandring, o ja, dan maakt ze ze klaar... maar dan laat ze ze
mislukken... en dan ligt dat altijd aan dingen, die ik niet na kan gaan... aan geschifte
melk... of een fornuis, dat wel gek leek... of een drukfout in 't kookboek... enfin, les
excuses sont fait pour 's en servir! Daar heeft u nu bijvoorbeeld een ommelet soufflée...
dat is nu toch heusch geen heksenwerk niewaar?... Maar daar heeft ze nu eenmaal
een hekel aan en vraag ik er dan om... dan komt hij op tafel als een... onsmakelijke
taaie bruine lap... waar zoo hier en daar van die zwartige dopjes schuim op kleven.’
‘Jasses... wat een mensch!’ riep ik verontwaardigd uit.
Maar toen moesten we er beiden toch hartelijk om lachen en in die stemming van
vertrouwelijke gezelligheid, vond ik het nu niet misplaatst om hem thee te
presenteeren.
Tot mijn spijt bedankte hij: verschrikt keek hij op de pendule: hij moest nog meer
visites maken en zoo stond hij vrij plotseling op.
‘Ik kom eens gauw bij u terug,’ beloofde ik, toen hij zijn hand uitstak.
Hij boog en verzekerde met een nadruk, die me prettig aandeed, dat hij dit bizonder
zou waardeeren.
Toen betreurde ik het voor de eerste maal, dat ik op een bovenhuis woonde.
Ik had hem anders op ongedwongen wijze uitgeleide kunnen doen door de gang
tot aan de voordeur, maar nu, met dat stommelige geloop achter elkaar de trap af,
miste dit uitlaten elke aantrekkelijkheid en ik hoorde aan zijn zuchtende ademhaling
bovendien, dat die afdaling hem moeilijk viel.
Toch ging ik met hem mee naar beneden en daar namen we toen nog eens afscheid
en verliet hij me, als altijd hoffelijk met zijn hoed in de hand en een diepe buiging.
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Boven op mijn kamer teruggekeerd, keek ik hem nog na: hij was nog niet bij de deur,
toen die al open ging en ik zag het nichtje, dat hem met ijselijk veel plezier opwachtte.
Meisjes op dien leeftijd kunnen zoo ‘bête’ doen.
Ik zette thee voor mezelf met het leege gevoel, dat iemand kan overvallen na een
gebeurtenis, die hij lang tevoren met vreugde verbeidde en die dan eensklaps tot het
verledene behoort. Doch langzaam aan kwam een prettig gevoel van voldaanheid
die leegte vullen.
Er was onmiskenbaar iets zeer hartelijks en vertrouwelijks in de wijze, waarop
kolonel Mertens met mij omging: al die dingen over zijn familie, die hij me dadelijk
verteld had en dan die half komische maar toch ook wel half-verdrietige klacht over
zijn huishoudster.
Die sabotage met een ommelet soufflée! Ik kreeg eensklaps zoo'n innig medelijden
met hem en ik maakte me woedend, als ik over die huishoudster dacht, aan wier
nukken en grillen hij toch maar was overgeleverd.
Wat een creatuur!
Als iemand als kolonel Mertens nu zoo'n eenvoudige bescheiden wensch heeft...
ik zou er juist plezier in hebben, om in zoo'n geval...
Hij at om zes uur, dat wist ik, want bijna dagelijks zag ik hem stipt vijf minuten
voor zes thuiskomen, vermoedelijk uit de Witte.
Ik ging naar de keuken om aan Antje te vragen of er eieren genoeg in huis waren
en toen dat het geval bleek te zijn, gelastte ik, dat ik een half uur later zou eten en
dat zij moest zorgen, dat er kwart over zes een pan op het gasconfoor gereed zou
staan.
Daarna schreef ik een carte.
Waarde Heer Mertens,
Wilt u mij het genoegen doen, dit proefstuk van mijn kookkunst eens te vergelijken
met dat van uw onwillige huishoudster?
Ik kom zelf eens spoedig den uitslag vernemen.
Met vriendelijke groeten
Uw overbuurvrouw.
Precies om half zeven stuurde ik Antje met de ommelet, die voortreffelijk geslaagd
was, tusschen twee warme borden en met het briefje naar den overkant.
Ik was niet gewoon veel in het huishouden te doen; de bakkerij had
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me moe en warm gemaakt en ook wel een beetje mijn eetlust ontnomen maar ik had
dat alles gaarne over voor het prettige gevoel van voldaanheid over den verrichten
arbeid.
Antje bleef lang weg: ik stond voor het raam, had ze zien oversteken, bellen en
de deur ingaan.
Juist was ik wat blazend op de canapé neergevallen toen ik haar beneden aan de
voordeur hoorde.
Even later kwam ze binnen met de borden en het briefje.
‘Complement van de huishoudster, dat 't heel vriendelijk is, maar meneer is vandaag
uit eten bij zijn zuster.’
Ze gaf me het briefje terug, nam de ommelet mee naar de keuken; even later kwam
ze dekken.
Onder het eten voelde ik me eenzaam; ik at traag met vagen tegenzin; in de ommelet
had ik geen trek: Antje nam hem voor haar dessert en zei bij het afnemen vriendelijk,
dat hij toch zoo heerlijk was en dat het daarom zoo jammer was geweest.
Het briefje heb ik 's avonds laat verscheurd, zonder het nog eens na te lezen.
Toen ik den volgenden morgen wakker werd, was mijn eerste gedachte, dat kolonel
Mertens in geen geval de dupe mocht zijn van deze toevallige mislukking mijner
goede intentie.
Ik bakte dien middag weer een ommelet, schreef er een wat uitvoeriger briefje bij
en beloofde opnieuw zelf eens spoedig te komen hooren, hoe hij gesmaakt had.
Ditmaal kwam Antje terug met leege handen.
‘Is het nu in orde,’ vroeg ik?
‘Ja juffrouw... de huishoudster kwam er ook bij en die heeft het aangepakt en ze
zou 't briefje aan meneer geven,’ antwoordde ze en toen verliet ze de kamer met een
lachend gezicht.
Dien eigen avond had ik al een bedankje terug, geschreven met een keurige
regelmatige hand.
Mejuffrouw,
Het was allervriendelijkst van u mij zoo te verrassen! Natuurlijk kan ik niet
gedoogen dat u persoonlijk de moeite zoudt doen om bij mij te komen vernemen, hoe
uwe tractatie mij smaakte.
De ommelet was in één woord: voortreffelijk!
Aanvaardt geachte mejuffrouw de verzekering mijner hoogachting.
Uw zeer dienstwillige
C. Mertens.
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Natuurlijk liep ik den volgenden middag toch maar even bij hem aan, want ik kon
tusschen de regels van zijn briefje wel lezen, dat hij dit toch zeer op prijs zou stellen.
De huishoudster deed me ditmaal open. Het was een forsche, nog tamelijk jonge
vrouw, die in tegenstelling met de meid, geen bijster beleefde vormen had.
Toen ik vroeg, of meneer te spreken was, trok ze een bedenkelijk gezicht; meneer
voelde zich niet erg goed: ze wist niet, of meneer wel iemand ontvangen wilde.
Ik zei, wie ik was en toen knikte ze even, of ze zeggen wilde, dat ze dat heel goed
wist, maar ten slotte liet ze me toch in de salon; ze vergat echter om me een stoel te
geven.
Ik maakte bij mezelf de opmerking, dat kolonel Mertens opmerkelijk weinig de
kunst verstond om menschen te ontvangen, iets wat, indien hij gehuwd ware, natuurlijk
al dadelijk zou zijn voorkomen, wijl zijn vrouw dan wel betere instructies aan het
personeel zou gegeven hebben
De salon zag er precies eender uit als de vorige keer: netjes aan kant, stofvrij, maar
kil-onbewoond als een model-kamer in een meubelmagazijn.
Ik was eigenlijk zoo verlangend eens een kijkje te mogen nemen in de huiskamer,
in het vertrek, waar kolonel Mertens zijn dagen doorbracht; doch dat scheen wel een
appartement te zijn, dat alleen door hem, zijn nichtje en de dienstboden mocht
betreden worden.
Natuurlijk verried het zijnerzijds de hoogachting, die hij mij toedroeg, dat hij mij
steeds binnenliet in het sierlijkste vertrek, waarover hij beschikte, terwijl ik een
minder vormelijke ontvangst in de woonkamer allicht zou kunnen toeschrijven aan
gebrek aan deferentie voor mijn persoon.
Hij leek me inderdaad wat vermoeid, toen hij na een korten poos binnenkwam en
mij hoffelijk als altijd begroette.
Dadelijk zei hij nog een vriendelijkheid over ‘die delicieuse ommelet.’
‘Ja, ik kom juist eens even persoonlijk om me te overtuigen, dat u in uw briefje
niet jokte,’ schertste ik.
Hij lachte wat vermoeid naar het mij toescheen, doch toen ik hem vroeg of mijn
bezoek hem soms wat ongelegen kwam, wijl hij het dan toch heusch eerlijk moest
zeggen, verzekerde hij zoo krachtig en nadrukkelijk mogelijk het tegendeel.
Even later vertelde hij, dat hij wel weer meer last had van rheumatiek, zoodat het
loopen hem veel inspanning kostte.
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‘En dan voelt een mensch zich soms eensklaps zoo oud,’ besloot hij.
‘U en oud!’ riep ik uit, ‘ik weet toevallig uw leeftijd, maar ik verbaas me er altijd
weer over, als ik u over de straat zie gaan... zoo slank en nog zoo veerkrachtig.’
Hij glimlachte.
Het was koud in de kamer en ik hunkerde er eigenlijk naar, dat hij zou voorstellen
mee te gaan naar zijn woonkamer, doch hij bleef steeds tegen over me op het
salonstoeltje, waarop hij telkens wat pijnlijk ging verzitten.
‘Meneer Mertens,’ vroeg ik eindelijk, ‘zijn er nog meer kostjes ten opzichte van
welke uw huishoudster sabotage pleegt?’
Hij schrok zichtbaar op die vraag en daar moest ik om lachen, wijl ik begreep, dat
zijn schrik voortsproot uit bescheidenheid.
‘O nee... toch niet... werkelijk niet,’ antwoordde hij.
‘Kom, kom,’ plaagde ik ‘U vertelde me toen, dat er verschillende gerechten waren,
waar ze een onverklaarbaren hekel aan had... die ommelet soufflée noemde u enkel
maar als één voorbeeld uit velen.’
Hij schudde glimlachend en quasi overredend het hoofd. Maar ik gaf me niet
gewonnen.
‘Jawel... ontkennen baat niet, meneer Mertens... mijn geheugen is goed... Dus wilt
u maar opbiechten!’
‘Och,’ antwoordde hij toen met grappige ernst, ‘als ik me zoo uitliet, dan heb ik
toch heusch wel een beetje gelasterd... ze doet tegenwoordig werkelijk haar best!’
‘Nee, nee, nee... zoo komt u niet van me af!’ hield ik aan.
Doch hij veinsde heusch niets meer te weten en geen reden te hebben tot klagen;
een karakteristiek staaltje van zijn bijna overdreven bescheidenheid.
Toen hij me uitliet, zei ik, dat ik spoedig de officiëele contra-visite zou komen
maken, maar dat hij me dan niet zoo deftig mocht ontvangen en ik het veel prettiger
zou vinden, als ik dan dadelijk in de huiskamer werd gelaten.
Hij boog, glimlachte en zei nog een paaar vriendelijke woorden, waaruit ik wel
kon afleiden, dat hijzelf een ongedwongen omgang tusschen ons beiden verre verkoos
boven een stijf-vormelijke.
Eenige dagen later maakte ik een heerlijke Charlotte russe, die ik nu
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maar eenvoudig weg, zonder briefje door Antje liet aanreiken, weer precies om kwart
over zes.
Denzelfden avond kreeg ik het schaaltje al terug met een alleraardigst bedankbriefje.
Het schaaltje was ditmaal niet omgewasschen, wat me een pijnlijken indruk gaf
van de netheid der huishoudster.
Ik herinnerde me toen een recept van Mama: een ananaspudding met perziken au
jus, die ik den Maandag daarop dan ook maakte.
‘Is dat weer voor den overkant, juffrouw?’ vroeg Antje, terwijl ik er aan bezig was
en als ik bevestigend knikte, sprak ze, na een oogenblik: ‘Ik geloof, dat dat niet erg
goed valt bij die huishoudster.’
Die opmerking maakte mij wrevelig.
‘Wat die huishoudster goed vindt of niet goed vindt, kan me niets schelen; dat
mensch doet haar plicht niet en meneer Mertens is een veel te goeie man, om daarvan
het slachtoffer te mogen zijn.’
't Was nochtans of Antje een voorgevoel had gehad, want tot mijn spijt kwam ze
's avonds bijna per keerende met de pudding terug.
De huishoudster liet zeggen, dat meneer te bed lag en niets mocht hebben, dan
wat de dokter voorschreef.
Mijn eerste opwelling was om persoonlijk naar het huis van kolonel Mertens te
gaan, wijl ik die boodschap van de huishoudster in het geheel niet vertrouwde; doch
de overweging, dat het mensch toch mogelijk waarheid sprak, weerhield me.
Maar kolonel Mertens ziek... zoo ziek, dat de dokter een streng diëet had
voorgeschreven... dat denkbeeld drong met steeds feller verontrusting in mijn geest
door: het werd een obsessie.
Ik kon dien avond mijn gedachten niet meer dwingen in andere richting te gaan;
vergeefs trachtte ik te lezen; vroeger dan anders ging ik naar bed en in den half
doorwaakten nacht overlegde ik, wat me te doen stond; wat ik zou kùnnen doen.
Om zijn lijden te verzachten en mijn genegenheid te toonen.
Als ik maar wist, wat die dokter dan wel had voorgeschreven, een of ander
ziekenkostje!
De pogingen van kolonel Mertens, tijdens mijn laatste bezoek, om datgene,
betreffende de huishoudster weer te vergoelijken, waar hij aanvankelijk zoo zeer zijn
beklag over deed, wezen op een onderworpenheid, die me pijnlijk verontrustte, te
meer, nu de omstandigheden hem zoo dubbel afhankelijk maakten.
Ik vormde het vaste plan, om in ieder geval te trachten toegang te
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krijgen tot de ziekenkamer en daar eenvoudig mijn diensten aan te bieden, hetzij om
te verplegen, om voor te lezen of te waken, hetzij om desnoods met terzijdedringing
van de huishoudster, het bestuur der huishouding tijdelijk op me te nemen.
In mijn fantasie verliep dit alles langs rustige wegen met wederzijdsch begrijpen
en waardeeren.
‘'t Is dat uw tegenwoordigheid meneer rust geeft,’ hoorde ik de huishoudster
zeggen, ‘anders zou ik het niet velen.’
Ik glimlachte.
's Morgens zag ik velerlei bezwaren, die me zoo onoverkomelijk schenen, dat ik,
bitter teleurgesteld, heel laat opstond en lusteloos ontbeet.
De dag was somber; er viel wat natte sneeuw en regen uit de grauwe lucht.
Tegen twaalf uur werd er gebeld. Ik was me juist gaan kleeden, toen Antje kwam
zeggen, dat er een dame was om me te spreken: ze had den naam niet goed verstaan.
Ik haastte me wat en toen ik beneden kwam, zat het nichtje van kolonel Mertens
in de salon op me te wachten. Ze boog wat stijfjes, met hetzelfde air, dat me al
geërgerd had, toen ik haar voor het eerst op de stoep ontmoette.
Haar tegenwoordigheid bracht me een oogenblik dermate van streek dat, toen ik
na een paar uitgestamelde woorden van begroeting, tegenover haar had plaats
genomen, mijn handen trilden.
‘Ik weet niet, of u me herkent,’ sprak ze ‘ik ben een nichtje van meneer Mertens
en oom heeft me opgedragen u even, namens hem, te komen bedanken voor uw
vriendelijke attentie van gisteren.’
Mijn hart bonsde van een plotselinge vreugde.
‘O...’ sprak ik ‘daar hoeft uw oom heusch niet... het speet me genoeg, dat...
Ik zocht naar mijn woorden.
‘Pardon,’ viel ze toen in ‘maar oom heeft me tevens opgedragen u vriendelijk te
verzoeken, om voorloopig toch liever maar niets meer te sturen. Oom is wat lijdend
en juffrouw Geerts, de huishoudster, verpleegt hem werkelijk met alle mogelijke
toewijding en als oom maar even ervan spreekt, dat hij hier of daar trek in heeft, dan
maakt ze het dadelijk klaar...’
‘Maar...’ begon ik.
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‘Pardon...’ weerde ze met een besliste handbeweging af ‘U zult dus wel eenigszins
kunnen begrijpen, dat juffrouw Geerts het als een soort geringschatting voor haar
toewijding voelt, als u of een ander zich ongevraagd met de huishoudelijke
aangelegenheden gaat bemoeien.’
‘Dat vind ik vreeselijk kleingeestig!’ borst ik uit.
Ze haalde even haar schouders op met een lachje, dat ik onuitstaanbaar vond.
‘Daar heeft u mogelijk wel gelijk in,’ sprak ze dan ‘maar als juffrouw Geerts zich
beleedigd voelt, dan wordt oom daar de dupe van, dat spreekt van zelf. Oom
veronderstelde’ ging ze dan op een anderen toon voort ‘dat u hoog genoeg stond om
het delicate van het geval te begrijpen, zonder dat u zich ook maar in het minst
gegriefd zoudt voelen.’
‘O, ik voel me ook hoegenaamd niet gegriefd,’ haastte ik mij te antwoorden.
Terwijl ze al opstond, vroeg ik nog, wat haar oom eigenlijk scheelde en toen
vertelde ze me, dat hij rheumatische koortsen had, veel pijn leed en dat de dokter
niet gerust was, met het oog op den minder goeden toestand van het hart.
‘Vooral het liggen is zoo moeilijk: de pijn is het hevigst in de knieën. Enfin, we
zullen het beste maar hopen.’
Ze boog zonder haar hand uit te steken, lispelde half verstaanbaar mijn naam.
In een opwelling van boosheid belde ik Antje, met de bedoeling, dat die haar zou
uitlaten; maar Antje begreep dit niet en zoo liep ik het nichtje nog na, de trap af.
‘O... derangeer u niet,’ zei ze verwonderd
Ik beet op mijn lippen, mompelde dan iets, bleef eensklaps halverwege de trap
staan, rukte aan het touw de deur open.
Ze trok hem achter zich dicht, met nog een vage buiging, met half afgewend
gezicht, naar mij toe.
Ik zonk neer op de trap, buiten mezelf, machteloos, of ik een slag had gekregen,
die me eensklaps verlamde; ik staarde op de roode strepen van den looper, op de
mat... de brievenbus... de vage schaduwen van voorbijgangers die vergleden over 't
matglas van het deurraam... ik doofde weg in stille versuffing...
Antje's stem, die me riep, ergens boven, bracht me weer tot bezinning.
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Dien middag ben ik visites gaan maken, wel zes of zeven, bij menschen waar ik in
geen maanden geweest was, en waarvan sommigen me wat sec ontvingen.
Heele korte visites waren het; ik had al spoedig felle hoofdpijn, voelde dat ik
vermoeiend druk was en ongewoon luid sprak, maar ik vermocht niet mezelf te
beheerschen.
Voor ik naar huis ging, kocht ik eenige strengen jaegerwol.
Indien ik de gevoeligheiden van de huishoudster op last van het nichtje dan al
moest eerbiedigen, zoo zou er toch zeker geen bezwaar tegen gemaakt kunnen worden,
als ik voor den zieke, jaeger kniestukken breide. Ik kon ze dan sturen met een briefje
aan de huishoudster, om haar vooral niet te passeeren en indien haar toewijding
inderdaad zóó onbaatzuchtig was, dan zou ze een zoodanige blijk mijner genegenheid
voor kolonel Mertens ook moeten waardeeren.
Dienzelfden avond nog begon ik er aan en het was eenige dagen achtereen een
taak, die ik mezelf oplegde met stille blijdschap.
Antje bracht me op een morgen, toen ze me kwam wekken, de tijding dat kolonel
Mertens dien nacht gestorven was.
Ze zei het met een zachte, half angstige stem.
Toen ik later beneden kwam en verder dien ganschen dag, als ze om me heen was,
zag ze me telkens aan met schuwe oogen.
Doch ze sprak niet over den doode, zoomin als ik en de uren vergingen in vage
melancholie.
Drie dingen brachten felle ontroering in de eenzame grauwe dagen die volgden.
De doodsannonce, die de post bracht, het verzenden van mijn kaartje met
rouwbeklag aan de familie, de advertentie in de courant.
Den dag van zijn begrafenis scheen de zon aan een strak blauwe vrieslucht
Ik bleef in de achterkamer, had de suitedeuren dichtgeschoven, maar het gedruisch
van de straat drong toch tot mij door: de voetstappen der marcheerende soldaten, het
paardengetrappel, de militaire commando's, het aanrollen der koetsen...
En toen ineens... het tromgeroffel... en de muziek, die de treurmarsch van Chopin
inzette...
Ik stopte mijn ooren dicht in wilde angst, maar ik bleef hooren.
Eindelijk, heel heel langzaam verstierf het klagelijke.
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Toen ging ik weer naar de voorkamer, stond even voor het raam; iets dwong me de
balcondeuren open te trekken en naar buiten te treden.
De prikkelende koude maakte me duizelig.
De stoet was verdwenen: doch er heerschte nog een ongedurigheid in de straat als
de naroes van een schrille feestelijkheid: een bakkersjongen floot de
treurmarschmelodie; nog even, heel snel en schuw, gleed mijn blik langs het huis:
het was gesloten van onder tot boven.
Toen trad ik terug.
Dien avond in de stille eenzaamheid van mijn kamer heb ik lang voor mij
uitgestaard in schier gedachtenlooze droefgeestigheid.
Daarna, met eerbiedige voorzichtigheid, of mijn profane handen een heilige reliek
beroerden, heb ik het onvoltooide breiwerk met de pennen gewikkeld in de
doodsannonce en het pakje weggeborgen bij andere herinneringen aan nooit beleden
verdriet.

V.
Deze episoden uit mijn leven heb ik opgeschreven, zooals de herinnering ze heeft
vastgehouden in mijn geest, zooals ik toenmaals de toestanden onderging, blind voor
het zelfbedrog, dat ik schier dagelijks pleegde.
Het zijn slechts enkele schakels in dien langen keten van hunkering naar liefde,
die mijn gang door het leven zoo moeilijk maakte.
Die hunkering heeft mijn leven beheerscht en vergiftigd.
Helaas niet met fel meedoogenloos leed en schrille pijn, - want er kan een zoete
voldoening zijn in fel leed en een wellust in pijn - doch het gif heeft mijn geest
verdoft, mijn lichaam gesloopt en mijn vreugde om te leven doen verschrompelen
tot juist iets meer dan het dierlijk instinct tot zelfbehoud.
Soms knaagt er iets in me van zelfverwijt en berouw, dat ik niet eens éénmaal in
mijn leven mijn lichaam in bacchantisch genot heb laten zwijmelen met alle perverse
verrukkingen van den wellust.
Maar wellust en hartstocht en liefdezwijmel, dat zijn geen begrippen voor me; het
zijn klanken, als woorden in een taal, die ik niet spreek of versta. Want ik ben immers
steeds volkomen rein gebleven; ik volbracht zonder bindende kuischheidsgelofte
datgene, waarmee een kloosterling den Hemel verdient!
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Dat klinkt als een voldoening!
Maar als ik mijn oud gezicht in den spiegel zie en ik vraag me af: ‘Wie was er
gebaat met uwe kuischheid?’ dan wend ik mij snel om.
Wat een ellendige machteloosheid schreeuwt er uit dat woord: ‘Onherroepelijk’!
Nu weet ik, dat het voorbij is.
Mijn laatste liefde werd begraven met muziek.
Hoe grotesk zou dit zijn, als het niet zóó wreed ware.
Alphonse Kárr heeft ongeveer gezegd:
‘De grijsaards moeten doen vergeten dat zij een sexe hebben; zij zullen er minder
oud en meer achtenswaardig door zijn.’
Dit geldt in nog veel sterker mate voor de ongehuwde vrouwen, voor de vrouwen,
die hongerden en verkleumden en leden als ik, ‘les pauvres hònteux’ in die rijke,
zonnige meedoogenlooze wereld der liefde.
De spiegel zegt het, mijn lichaam zegt het en de menschen fluisteren het mij
hoorbaar toe: ‘Nu is het voorbij.’
Ik neem afscheid van mijn leven als vrouw; mijn tijd is gekomen.
Nu zal ik verder leven in uiterlijke geslachtloosheid en daardoor achtenswaardig
worden.
Mijn achtenswaardigheid zal de kuischheid zijn van mijn ouden dag. Ik zal wijs
en rustig glimlachen bij de confidenties der moeders over de flirt en de
huwelijkskansen hunner dochters; ik zal ook de bezadigde raadgeefster dier dochters
worden en mijn achtenswaardigheid zal mij wellicht ook tot de vertrouwde maken
der jongelui, die dan eveneens hun hart bij mij zullen uitstorten en tot mij zullen
spreken over teere innige dingen van liefde... Ik moet dat immers begrijpen, ik ben
ook jong geweest!
Ik zal hen allen raden naar mijn beste weten en ieder trachten te behoeden voor
stille tranen en verkropt leed.
Dan zal ik weldra bekend raken als een lieve oude dame; een vriendin... een moeder
voor iedereen.
Dat einde is troostvol!
A.H. VAN DER FEEN.
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De verborgen verlatenheid.
I.
De tijd wordt rijp; de wereld breekt, en bloed
Bloeit uit haar wonden naar het zonlicht open.
Wrangste vertwijfeling en machtigst hopen
Vallen tot pulver in den starren gloed.

2.
Dit zijn de stijle guure duizeldiepe wachten
Van eenzaamheids verloren hunkering.
Het hart klopt fel en bang en ongelijk
En priemt het warme bloed de leden door,
Het taaie sterke leven, dat zich nog verzet
Tegen den dood, in ongelijken strijd,
Een korten tijd.

3.
Angst is het weten van het bloed, het leven,
De vlam die dood gaat naar den zwarten nacht
In ons en buiten ons. Angst is de kracht
Die leven is en onverwoestbaar streven
Naar eenzaamheid en van daar naar den dood.
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4.
De zeernis van het schrijnend morgenlicht
Wringt door mijn oogen heen mijn leven binnen,
Het zelfzaam donker onbewegelijk
Leven achter mijn oogen waar God woont,
Slapend, een korten tijd. Het zeere licht
Zal Gods slaap kwellen tot de dood hem brengt
Droomlooze rust voor goed.

5.
O een daad alleen om de daad,
O eindlijk een dag om den dag.

6.
Weer zijn mijn droomen drachtig van gezichten
Van schooner dreven en een beter leven.
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7.
De wereld tusschen nacht en wind
Is wijd geworden als lang geleden;
Vreemd dat nu alles is weggegleden
Om dit donker hart waar de nacht begint.
Waar vindt nu het hart nog een licht en een huis?
Weg en voorgoed verloren
De laatste steun, en de boomen hooren
Alleen hun eigen geruisch....
En de lamp en het boek voor het open raam
Worden vreemd en ver En de nacht is zwart van wind en een ster
Flakkert eenzaam.
En een stem komt mee met den wind in den nacht,
Van achter de wereld mee,
Die klinkt als mijn eigen stem, en de zee
Zingt mee zingt mee met de stem in den nacht.
Maar dit is geen lied van menschen meer.
O mijn laatste weten
Is allang in dien zang vergeten.
Want de nacht is zoo wijd
En voor nu en altijd
Geeft het vrome hart aan den nacht zich weer.
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8.
En de nacht als een vlam aan mijn zij
Breekt, en de golven breken
Kapot,
En mijn veege smeeken
Breekt neer in den nacht en verrot.
Dit is de bevrijding; - wijd
En alleen is de wereld, is God
Naar wie ik nu op-groei tot
Deze glanzende eenzaamheid,
Onze oneindige eenzaamheid....

9.
Tot den tijd dat God en een mensch
Samengroeien tot één
Levend lijf; dat geen wensch
Zonder zijn vervuldheid meteen
Open gaat, en de tijd
Stilstaat, voorgoed bereid.

VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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Iets over het geestesleven in Italië van de 18e eeuw.
De Italianen zijn een van nature zoo begaafd volk, dat zij daardoor in de 18e eeuw
bij die van Noord-West en Noord-Europa in vele opzichten waren achtergeraakt.
Behalve in de muziek, waarin hun genie juist in de tweede helft der 17e eeuw was
opgebloeid tot een toen nog niet gekende weelde, kwam het herhaaldelijk voor, dat
voorname denkers en kunstenaars, in Italië gekomen met het geloof daar het hoogste
te vinden althans in de schoonheid, er slechts bevredigd werden door wat de Oudheid
er had nagelaten, en daardoor vaak, niet zonder onredelijkheid, op het nieuwe Italië
leerden neerzien, dat hen teleurgesteld had. In geleerdheid, vooral in wetenschap,
was immers Holland, Engeland, Noord-Frankrijk, West-Duitschland, ook Skandinavië,
Italië ver te boven. Maar zoo diep was toch in de harten der menschen, kunstenaars
of geleerden, het bewustzijn doorgedrongen van wat de Europeesche beschaving aan
dit lieve land dankte door zijn humanisme, nog meer door zijn renaissance, dat
niemand het waagde te beweren tot de hoogste beschaving maar de oogen te hebben
opgeslagen, die niet Italië voor korter of langer tijd had bezocht. Daarom achtte elk
het zich een eer lid te zijn van een of andere Italiaansche kunst- of
geleerdheids-academie, die in alle groote steden in het Appenijnsche schiereiland
bestonden, zoodat hun aantal nauwelijks te tellen was. Ferrara had er twaalf, Bologna
veertien, Sienna zestien. De eene académie was enkel aan de studie van Plato, de
andere aan Aristoteles gewijd.
Eigenaardig genoeg was zelfs het Protestantisme niet bij machte geweest om aan
Rome, de Eeuwige Stad, haar aureool van hoogste geestelijke beschaving te ontnemen.
Van weerskanten hadden de fijnere intellecten de religie religie gelaten, en elkaar
leeren waardeeren voor wat zij, over en weer, beminnelijks bezaten aan denken,
kunst en letteren. In een tijd, waarin de Roomsche Kerk tot paus had zulk een
vrijgeestig en breed oordeelend man als Benedictus XIV, en het scepticisme de
geestelijke cultuur van heel de Westersche wereld als een aroom had doordrongen,
was het niet mogelijk, dat men zelfs in de van de Moederkerk afvallige landen Rome
anders beschouwde dan als het Mekka der geestesverfijning. En niet alleen
eigenáárdig, maar zelfs verbazingwekkend was, dat Rome dezen roem wist te
handhaven hoewel het vrij wel steriel was gebleken. Wat Rome bezat had het
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ontvangen van het overige Italië, van Europa, van heel de beschaafde wereld zelfs,
en met zooveel gezag wist het zich te doen gelden, dat niemand meende de hoogste
geestes-eer te hebben verworven, die niet door Rome was toegejuicht.
Het was misschien slechts ten opzichte van geleerdheid, in het bijzonder van wat
men dan noemt ‘de schoone letteren’, dat Rome iets eigens bezat. Geen wonder: in
zijn hoogere en lagere geestelijkheid had het, zooals weleer, zooals ook heden nog,
de fijnste intellecten tot zich getrokken van bijna geheel de beschaafde wereld.
Mochten dan niet alle kardinaals even groote lichten zijn als hun hooge kerkelijke
waardigheid veronderstelde, daar waren er, die een wereldberoemdheid bezaten om
wetenschap, vernuft of geest. Maar het was dan toch wel alleen in de kringen der
Curie, dat geleerdheid en wetenschap moesten worden gezocht. De hooge romeinsche
adel, zoo trotsch op zijn afstamming van de baronnen en de Pausen, was
spreekwoordelijk stom en ongeletterd. Een der grootste prinsen van Rome zei eens,
omtrent het einde der eeuw, dat zijn zonen, voor onderdanen van den Paus, zelfs te
veel wisten. Het waren de geestelijken, sommige kardinaals, vele abbate's die voor
de Eeuwige Stad den roem van geleerdheid ophielden en dan nog meest zij, die te
vinden waren in en om de Vaticaansche Bibliotheek. Is het noodig in het licht te
stellen, dat Rome's geleerdheid hoofdzakelijk bestond in taalkennis, schriftuitlegging,
geschiedenis? En gegeven de wanorde, welke er heerschte, in het beroemde
Vaticaansche instituut, vooral in het gedeelte, dat de westersche wereld betrof, was
het niet verwonderlijk, dat Rome's geleerdheid en kennis daarbuiten wel eens
gecritiseerd werden.
Het was door de ontdekking van Pompeï en Herculanum, of veeleer het begin,
ongeveer in 1730, aan hun uitgravingen gegeven, ofschoon het werk eerst in 1750,
ernstig werd opgenomen, dat de historie der Oudheid met wetenschappelijken ernst
werd aanvaard. Al in het begin der 16e eeuw waren deze twee bedolven steden
ontdekt, maar er moesten twee eeuwen verloopen eer de naam Pompeï voor het
gestorven leven een wedergeboorte opriep. Ongetwijfeld: geheel onbekend waren
de bedolven schatten niet gebleven. De groote kunstenaars der Renaissance,
Michel-Angelo, Benvenuto Cellini hadden reeds hun schoonheid bestudeerd. De
laatste er zelfs een naam aan gegeven, sedert wel door wanbegrip verbasterd: grotesk.
Ook was het een Italiaan, de even geleerde als dichterlijke markies Scipio Maffeï,
die, vóór monsieur de Voltaire, het tooneel een prachtige Merope-tragedie
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had geschonken, die in zijn geboortestad, het oude Verona met het antieke
amphi-theater en circus, veel had gedaan om tot studie der Oudheid op te wekken.
Maar het was dan toch een vreemdeling voorvoorbehouden, den beroemden
Winkelmann, om haar te doen kennen, zooals voor hem het niemand gelukt was.
Met zooveel bezieling deed hij dit, dat ook de vrouwen in Italië er zich voortaan voor
interesseerden.
Trouwens, het scheen wel, dat terwijl Italië in dien tijd wemelde van mannen, die
om een schoone altstem te erlangen, naar het woord van een geestige vrouw hun
mannenrecht hadden opgegeven, de vrouwen in Italië er een eer in stelden door
wetenschap en studie de mannen te overtreffen. Het trof iederen reiziger met
intellectueele bedoelingen in Italië gekomen, dat er zooveel geleerde, of liever
geletterde vrouwen waren. Het scheen vooral te Bologna, een der vele Italiaansche
republiekjes, in naam door den Pauselijken legaat bestuurd, en in 't algemeen een
centrum van geleerdheid en geestesbeschaving, Bologna, de stad bij uitnemendheid
der lieve tooneelnymfen tevens, dat het genie der Italiaansche vrouwen zich ook in
de exacte wetenschappen een weg had gebaand. Daar waren tevens de drie zusters
Zanotti, populair als vertaalsters in het Bologneesche dialect van Ariosto en Tasso.
Daar was professoresse aan de beroemde en eeuwenoude hoogeschool, de signora
Laura Bassi, die zich op achttienjarigen leeftijd reeds had mogen tooien met de
doctorsbaret, geleerd, bescheiden en beminnelijk tegelijkertijd. Zij was het aan wie
Paus Benedictus XIV schreef, dat hij gaarne het Vaticaan wilde openzetten voor
vrouwen om er te studeeren, indien deze allen waren, zooals zij. Het is nog niet
toegankelijk voor vrouwelijke studenten. Komt dit wijl niet alle vrouwen nog zijn
als de 18e eeuwsche signora Bassi, of de machthebbers over het geestelijk erfdeel
van Rome nog niet als deze 18e eeuwsche Paus? In Bologna was er zelfs een
damesclub.
De Président de Brosses vertelt ook van een signora Agnesi te Milaan, die over
elk onderwerp van filosofie en natuurkunde, dat men haar opgaf, improviseerde,
zelfs in het latijn, en dit met zooveel kennis van het onderwerp en van de taal, dat
zij menigeen verbaasde, menigeen in slaap improviseerde tevens. Althans haar
ervaring was, dat voor één persoon, die zich voor het opgegeven onderwerp
interesseerde: hij die het genoemd had, er waarschijnlijk twintig waren, die zich
verveelden, zoodat zij er allengs afkeerig van was geworden om op die wijze haar
geleerdheid te laten bewonderen. Wat het improviseeren betreft: dit was toen een
rage in Italië.
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Cicero's landgenooten zijn altijd zeer welbespraakt geweest, en in de 18e eeuw hadden
zij niets van dit talent verloren. Lorenzo de Medici was bekend als een der bezieldste
improvisatoren van zijn tijd en had aan zijn hof een krans van improviseerende
dichters verzameld. Zijn zoon paus Leo X volgde dit vaderlijk voorbeeld. Maar in
de eeuw, die ons bezighoudt, galmden de improvisatie's over stad en land. Was Italië's
grootste dichter Metastasio niet als improvisator in Rome's straten begonnen?
Metastasio van wien Voltaire getuigde, dat hij de evenknie was van Corneille, waar
deze niet declameerde, en de meerdere van Racine. Maar M. de Voltaire achtte zich
gaarne de betere van Metastasio, dus - Rousseau trouwens achtte Metastasio ‘de
eenige dichter van het hart.’ Maar de dichter van de ‘Verlaten Dido’ had weldra het
improviseeren opgegeven, misschien wijl zijn voogd, de beroemde Gravina, hem
aan het verstand had gebracht, dat Italië reeds improvisatoren te veel had: mannen
en vrouwen. Natuurlijk waren zij meest allen leden van de Romeinsche Academie
van het Arcadia, ‘herders’ en ‘herderinnen’. Daar was Teresa Bandettini, die als
‘herderin’ in Arkadië Amarilla Etrusca heette, en Luigia Accarige, die Fortunata
Fantastici was. Gaspare Molli was een beroemd improvisator te Napels. Maar de
koning van alle Italiaansche improvisatoren was dan toch de dichter Perfetti, naar
wien in zijn geboortestad Siena zelfs een Academie werd genoemd. Na Petrarca was
hij de eerste dichter, die de eer genoot op het Kapitool te Rome als dichter te worden
gekroond, reden waarom later Metastasio voor deze eer bedankte. De dichter Perfetti
moest dan toch wel waarlijk een man van beteekenis als improvisator zijn, anders
ware hij niet zoo door iedereen geroemd. De bescheiden Goldoni, die zich-zelf,
merkwaardiger wijs, geen dichter achtte - en misschien had hij in zekeren zin gelijk
- was eenvoudig opgetogen over hem en vergeleek hem in één adem met Petrarca,
met Milton, met Rousseau, ja het leek hem, zei hij, Pindaruszelf in hem te hooren.
Maar zijn stadgenoot Carlo Gozzi, die misschien beter wist wat dichtkunst was en
wat nièt, was veel minder met de kunst van het improviseeren ingenomen, en noemde
haar het ‘Bedrog, gemaskerd als poëzie.’
De Italianen zijn echter nog steeds zeer welsprekend en niet weinig dichterlijk van
aard. Alle reizigers der achttiende eeuw, die genoeg de taal van het land verstonden,
luisterden met aandacht en genoegen naar de volksredenaars op de pleinen en de
kanselredenaars in de kerken. Maar deze laatsten versmaadden dan ook geen enkelen
truc
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om indruk op hun hoorders te maken. Nu eens stortten zij, handenwringend, tranen;
dan - iedereen snoof in dien tijd, overal en altijd - namen zij schijnbaar een prise,
maar hielden die minutenlang tusschen vinger en duim vast, alsof zij haar in het vuur
van hun sermoen vergaten, en met dit vast geknepen snuifje gesticuleerden zij tot zij
het over de hoofden hunner toehoorders lieten vallen. Een ander maal zetten zij hun
mutsje voor zich neer op den kansel, en spraken het aan alsof het een der predikers
ware van de afvallige kerk, dien zij uitdaagden zijn drogredenen te kennen te geven:
‘spreek, wat hebt gij daarop te antwoorden?’ - ‘Gij zwijgt? - ‘Welnu dan -’ en de
ketter werd onverbiddelijk verdoemd. De straatimprovisatoren namen meest een
onderwerp van de oude geschiedenis op om hun toehoorders te boeien. De wel zeer
sterk gedramatiseerde geschiedenis van Nero was hun liefste onderwerp, en het is
mogelijk aan hen te danken, dat nog steeds Nero van alle Cesaren 't best bekend is,
vooral bij de Romeinen.
Het was wel deze gave van het Italiaansche volk: zijn woord zoo vloeiend, zoo
wel gekozen, zoo kleurrijk te kunnen zeggen, welke in het midden der zestiende
eeuw den Paduaanschen dialect-dichter Angelo Beolco een tragische klacht had doen
uiten, een klacht, helaas, met geringe wijziging ook nog op onzen afschuwelijken
tijd toepasselijk. Hij zei: ‘De wereld is niet langer wat zij was, men hoort van niets
anders dan doodslag en honger,... in de velden klinkt niet meer het geluid van gelach
en gezang,... de jonge menschen minnekoozen en trouwen niet meer,... de pest schijnt
onze keelen verdroogd te hebben,... zelfs de nachtegaal zingt niet langer, zooals in
vroeger dagen,... gelukkig zijn enkel de dooden, die rustig onder den grond liggen.
Laat ons daarom, wijl wij toch niet vrij uit kunnen weenen, lachen met onze ellende.’
Maar de Italiaansche blijgeestigheid herwon dra haar rechten en door hem ontstond
de commedia dell' arte - de ‘ambachtscomedie’ - welke twee eeuwen lang de vreugde
van het Italiaansche volk uitsprak, en nog niet geheel uit zijn volkstooneel is
verdwenen.
Eigenlijk was de ‘ambachtscomedie’, de voorstellingen door ambachtslieden in
hun vrije uren gegeven, geen nieuwe vinding. Angelo Beolco, die er zelf een vast
type voor schiep, de Ruzzante - ‘de domme opsnijder’ - en wel de vader mag geacht
worden van dit nieuwe volksvermaak, dat door heel Italië zulk een hooge vlucht
nam, volgde slechts het idee, dat aan de antieke atellana ten grondslag lag. De drama's
en blijspelen der Renaissance, de Calandra van kardinaal
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Bibiena, de Sophonisbe van Trissino, de Mandragora en de Clitia van Machiavelli,
eertijds het vaste succes van het Italiaansche tooneel, vielen sinds lang niet meer in
den smaak. Het volk wenschte wat levendigers, directers, ontleend aan zijn dagelijksch
leven, iets waarin het zich-zelf geheel terug vond met al zijn boert, spot,
welbespraaktheid, vrijheid van beweging en van woord. Zoo ontstond de commedia
dell' arte. Op een vast schema, in enkele regels neergelegd, improviseerden de
vertooners hun invallen, woorden, kwinkslagen en de avonturen van de personen,
die zij voorstelden. Dit kon den toeschouwers, die hun vreugd en vroolijkheid door
uitroepen en toejuichingen te kennen gaven, niet vlug, niet onstuimig genoeg gaan.
Zij wilden hevige gebaren, puntige boert, een grof woord hinderde allerminst... zij
wilden animo ‘ffuoco!’ ‘ffuochissimo!’. Aan de vroegere vaste wetten van eenheid,
tijd en plaats der handeling stoorden zij zich niet langer. Er ontstonden toen in
verschillende landstreken van Italië vaste typen, die eerst plaatselijk succes hadden,
en dit elders wisten te handhaven. Zoo werden dan een tien- of twaalftal ‘maskers’
geschapen, steeds overal ongeveer eender gekleed, gegrimeerd, met de zelfde
eigenschappen, doch telkens werden er slechts 4 of 5 van gebezigd om de loshangende
intrige door een dunnen draad samen te knoopen. En door heel Italië sprak dan ieder
type zijn plaatselijk dialect. Het was de gierige Venetiaanschen koopman Pantalone1)
de Arlechino, vroeger Zanni geheeten - herinnering aan de Sanni der Romeinsche
mimen -, een boersche knecht uit Bergamo, die in zijn tongval allerlei domheden
zei. De ‘docter’ was een Bolognees, Policinello de lompe of schelmachtige knecht
uit Apulië, Tartaglia de stotteraar, die op boodschappen werd uitgestuurd, Beltrame
een Janhen uit Milaan,Il capitan spagnuolo, of capitan Fuogo, een type als de Miles
Gloriosus van Plautus en onzen ‘Spaanschen Brabander’, de Napolitaansche
bekkensnijder, Gelsamino het fatje uit Rome, Brighella, de Ferrareesche koppelaarster,
Giangurgolo en Coviello waren stommeriken uit Calabrië. Al deze typen gaven het
bijwerk, maar als boertige lui de meeste pret. De onmisbare verliefde rollen werden
voorgesteld door Smeraldina of Colombina. Spilletta was het kamermeisje. De
noodige jonge ridder werd veelal aan toeval of inval overgelaten. In Napels, onder
den Spaanschen invloed, had men ook de tragi-commedie, in den trant van Calderon
en Lope de Vega. Daar kwamen koningen en koninginnen in voor,

1) Van ‘pianta leone’ = ‘den leeuwenstandaard’, de leeuw: zinnebeeld van de republiek van
Sint-Marcus.
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met ministers, en voor de onmisbare kluchtige rollen werd dan gezorgd door Dianina,
een listig kameniertje, Policinello en don Fastidio, een overdreven op zijn
Spaansch-gekleede ridder, die met groote deftigheid en wijze spreuken allerlei nonsens
zei en in zijn eigen woordenkraam verward raakte. De ‘minister’ of staatsraad had
allerlei ongelukken en werd geregeld door vrouw of dochter bedrogen.
Met zooveel personen, gegeven de rijk-opwellende fantasie der Zuidelijke volken,
hun welbespraaktheid, en hun geest, was het geen wonder, dat het gemakkelijk viel
steeds iets nieuws te bedenken. De Zuidelijke ‘maskers’ plachten geweldiger en
ruwer te zijn, sloegen gemeener taal uit, maar waren ook vaak geestiger dan de
Noordelijke. De verliefde ridders, de Lelio's de Florindo's, de Leandro's waren meest
Toscanen, de Lavinia's de Flamminia's de Ortensia's spraken geen dialect.
Tooneelspelers, die eens succes gehad hadden als Pantalone, Harlekijn, of ‘de
kaptein’, bleven die rol spelen hun leven lang, zoodat zij er alle mogelijkheden van
kenden, en zich in alle gegevens er van thuis gevoelden. Het midden der 17e eeuw
was de gouden tijd der maskers. Salvator Rosa, de schilder, Pietro della Valle, de
grandseigneur die een beroemd reiziger was geweest en de opkomst onzer eerste
koloniale nederzettingen had gezien, versmaadden het niet om als ‘masker’ op te
treden. Salvator Rosa zelfs voor geld, en hij beklaagde zich later, dat deze
potsenmakerij hem meer opbracht dan de zooveel edeler schilderkunst.
In de 18e eeuw echter had de ‘commedia dell' arte’ voor menschen van opvoeding
haar aantrekkelijkheid verloren, wat niet wegnam, dat zij toch nog in hooge mate de
gunst van het volk genoot. Zij had zich trouwens door geheel zuidelijk Europa
verspreid, gewijzigd, maar door Italianen gespeeld. Waar de taal een beletsel was,
ontstond de pantomime, maar Harlekijn, Colombine, ‘de docter’, ‘de kaptein’ waren
allengs internationale typen geworden, aangevuld met Pierrot, die zich in Frankrijk
geheel verfranscht had. Men weet welken invloed het Italiaansche tooneel heeft
gehad op het Fransche. Beroemde tooneelspelers en actrices hadden zich te Parijs
gevestigd, waar de Engelsche acteur Garrick later groote waardeering toonde voor
den Pantalone der Italiaansche commedie, den beroemden Carlin. Evenwel in Italië
zelf begon zich nu allengs wederkeerig de invloed van het Fransche tooneel te doen
gelden. De commedia dell 'arte bleef als volkskunst de gunst behouden, zoodat er
nauwelijks een dorp was in het land, waar geen tooneel gespeeld werd nu en dan,
maar de commedia sostenuta, de
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geschreven commedie, verdrong meer en meer de geimproviseerde. Goldoni had
daarop grooten invloed, al groeiden zijn eerste stukken uit de‘commedia dell 'arte’.
Giuseppo Baretti, de man van ‘De Zweep’, die, goede kennis van Dr. Johnson,
jarenlang in Engeland woonde en er wegens manslag nauwelijks aan de galg
ontsnapte, maakte zijn Engelschen vrienden wat wijs, toen hij in zijn werk Gli Italiani
Goldoni met Shakespeare vergeleek. De bescheiden Goldoni en Carlo Gozzi bezaten
op zijn best een Shakespeareaansche vruchtbaarheid. Eens schreef de eerste zestien
tooneelstukken in één jaar, over welke prestatie een aardig modern blijspel op het
tegenwoordig Italiaansch tooneel bestaat. Ongetwijfeld heeft Carlo Goldoni groote
verdiensten, maar Mme De Staal was dichter bij de waarheid, toen zij hem zekere
eentonigheid verweet. Bovendien, ook hij stal van ouderen en tijdgenooten, waar hij
iets van zijn gading vond. Maar auteursrecht bestond er nog niet en zelfs Molière
had het goede genomen waar hij het vond.
Zoo bleef dan, Goldoni ten spijt, ‘de ambachtscommedie’ bestaan en trachtte zelfs
zijn tijd- en stadgenoot, Carlo Gozzi haar te veredelen. De broeders Carlo en Gaspare
Gozzi waren dichters, beiden zelfs begaafd met rijker fantasie dan Goldoni. Van de
twee was Carlo zeker de oorspronkelijkste. Hij bracht gedramatiseerde fabels op de
planken, welke voor hun tijd groot succes genoten. Terwijl Goldoni zich meer en
meer op de realiteit toelegde, zoodat de typen van de ambachtscommedie geheel uit
zijn stukken verdwenen, gaf Gozzi niets anders dan fantasie. Zijn ‘Liefde van drie
oranjeappelen’ en ‘Het mooie groene vogeltje’ zijn in hun soort meesterstukken.
Evenals Goldoni schreef hij voor een bepaald tooneelgezelschap, waarvan ‘de eerste
vrouw’ zijn intime vriendin was. Zijn succes, vooral plaatselijk, was groot voor dien
tijd, doch handhaafde zich niet lang. Venetië had nog een derden dichter van
beteekenis, den abbé Pietro Chiari, tegen wien Casanova zoo te keer ging. Mededinger
van Goldoni naar de volksgunst, veelschrijver ook hij - in tien of twaalf jaar
produceerde hij 60 stukken - was hij toch eêr diens medestander in den strijd tegen
de ‘ambachtscommedie’.
Wat had die arme commedia dell 'arte toch gedaan, dat zij uitgeroeid moest
worden? Echte volkskunst, zooals geen ander, viel zij meer en meer slechts in den
smaak van den kleinen man. Er waren reizende troepen van beroepskunstenaars,
maar veelal werden de vertooningen gegeven, zooals de naam zegt, door ambachtslui.
In Florence zelfs was de eerste acteur, en ‘de eerste vrouw’ een goudsmid en zijn
wederhelft.
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De knecht hielp mee. Onnoodig te zeggen, dat meest kluchten werden vertoond. Het
Italiaansche publiek was volgens Baretti nog niet verfijnd genoem ‘om het pleizier
der tranen’ te kennen.
Het spreekt van zelf, dat in een land, waar het geïmproviseerde woord zoolang
het tooneel had beheerscht, het geschrevene niet gemakkelijk acteurs en publiek wist
te winnen. De zeldzame geestesvruchtbaarheid van de Venetiaansche trits: Goldoni,
Chiari, Gozzi was noodig om de commedia sostenuta naar Fransch model voor de
Italiaansche commedia dell 'arte te doen verkiezen. Maar het geschreven spel
veronderstelt een auteur, en deze was in Italië heelemaal niet in tel. De Venetiaansche
patriciër, Benedetto Marcello, componist van beteekenis, die in zijn ‘Het
Muziektooneel naar de mode’ zoo aardig het malle gedoe der beroemde zangers en
zangeressen hekelde, zei dat geen ambachtsman zoo slecht betaald werd als een
tooneeldichter. Eigenlijk werd deze heelemaal niet betaald. Hij was de
stukken-fabrikant der reizende tooneelgezelschappen. Zijn werk behoorde aan het
gezelschap in welks dienst hij stond. De directeur, de capo comici, zooals hij genoemd
werd, gaf den schrijver van zijn troep een vast salaris, ‘met kost en inwoning’ soms,
en daarmee was de dichter betaald. Het ging zonderling met die stukken toe. Er werd
in gesneden naar behoeven van het gezelschap, naar het pleizier van het publiek, een
fragment van een ander tooneelspel, dat een locaal succes was geweest, er tusschen
gevoegd, soms werd het opgevoerd onder den naam van een auteur, die er part noch
deel aan had. De mémoires van Goldoni geven op het tooneelleven van dien tijd in
Italië menig aardig kijkje. Hij was zelf een hoogst fatsoenlijk man, de brave Goldoni.
Met hem zijn wij wel heel ver van de artistieken vagebondage van een Salvator Rosa.
Misschien moet het dus deels aan zijn eigen deugdzaamheid worden toegeschreven,
dat hij de zeden dier reizende tooneelartisten als bijna aartsvaderlijk beschrijft. Nu
ja ‘de eerste vrouw’ had wel eens een rijken vriend, maar de capo comici zorgde,
voor zoover dit ging, voor haar eerbaarheid. Veelal waren het ook familieleden onder
elkaar, die speelden: vader, moeder, zoons en dochters, en de twee eersten zorgden
voor de goede onderlinge harmonie, de huiselijke bezigheden, de studie der rollen.
De auteur werd bij dit alles zeer bezig gehouden. Hij leverde de prologen in verzen
voor de openingsvoorstelling, voor het afscheid, de intermezzi, dingen die wij nu op
z'n duitsch, maar niet begrijpelijker, einlagen noemen. Ook gaf hij aan een stuk, dat
er behoefte aan had bijgewerkt te worden, pittige
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alleenspraken van wanhoop, bedreiging, verwijt, gebeden, vaderlijke vermaningen.
Gozzi zei, dat een schoenmaker beter betaald werd voor een steek met pikdraad dan
een dichter voor een vers, en men heeft geen moeite dit te gelooven.
Als dus de dichter zelfs van de commedia sostenuta voor een oortje t'huis lag, is
het geen wonder, dat hij als een armelui'skind behandeld werd bij het muziektooneel,
geheel beheerscht door de grillen der virtuosen. De verleiding is te sterk om niet hier
weer te geven hoe Goldoni de lezing van zijn eerste stuk vertelt. Het was een libretto
voor een opera, en hij had het Amalasunta getiteld. Hij zou het voorlezen op den
ontvangstavond van de ‘eerste vrouw’ in een gezelschap van zangers en zangeressen,
dansers en danseressen en de voorname heeren, die zich voor het tooneel
interesseerden, en het ook bekostigden. Want de schouwburgen behoorden in Italië
aan adellijke families, of een combinatie van edellieden, waarvan een gedelegeerde
de impresario was, gedurende het carneval, ‘het seizoen’. ‘Ik kondig, vertelt dan
Goldoni, ‘mijn stuk aan. De titel. Caffariello’ - een beroemd castraat die straks nog
vaker genoemd zal worden - ‘Caffariello zingt het woord. Het is lang en het lijkt
hem belachelijk. Iedereen lacht er om, maar ik niet. De dame des huizes beknort hem
en de nachtegaal zwijgt. Ik lees dan de namen der personen. Er zijn er negen in het
stuk en men hoort het stemmetje van een ouden castraat, die in de koren meezingt.
Hij krijt als een kat: ‘teveel, tevéél, er zijn minstens twee personen te veel!’ Ik zie
wel, dat ik in dit gezelschap niet op mijn gemak ben en wil ophouden met lezen.
M'nheer Prata (graaf Prata, de impresario) legt den onbeschaamde het zwijgen op,
die het talent niet bezit van Caffariello, en zegt, terwijl hij zich tot mij omkeert: ‘het
is waar, mijnheer, gewoonlijk zijn er maar zes of zeven personen in een drama, maar
als uw werk de moeite waard is, dan zal men met pleizier een of twee artisten meer
betalen. Heb de goedheid’, vervolgde hij, ‘als-'t-u-blieft met uw lezing voort te gaan.’
‘Ik hervat dus mijn lectuur: ‘Eerste bedrijf, eerste tooneel Clodefile en Harpagon’.
Dan komt weer m'nheer Caffariello, die me vraagt hoe de naam is van den eersten
‘dessus’1) in mijn opera. ‘Mijnheer, zeg ik, die naam is ‘Clodefile’. ‘Wat?’ zegt hij
‘U laat het eerste tooneel beginnen door den eersten acteur, en die moet opkomen,
terwijl het publiek nog binnenkomt, gaat zitten, en lawaai maakt? Wat drom-

1) Goldoni schreef zijn mémoires in het Fransch, toen hij reeds lang Italië den rug had
toegekeerd. ‘Dessus’ is de gebruikelijke Fransche vertaling voor alto.
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mel, m'nheer, ìk ben daar niet voor te vinden.’ (Wat 'n geduld!) M'nheer Prata neemt
weer het woord. ‘Laat eens kijken: als dat tooneel nu heel interessant is -.’ Ik lees
het eerste tooneel, en terwijl ik mijn verzen opsnijd, is daar 'n armzalig knulletje, dat
een rol muziek uit zijn zak haalt, naar het clavecijn gaat, en een melodie uit zijn rol
gaat studeeren. De meesteresse van het huis maakt mij haar excuus zonder eind.
M'nheer Prata neemt me bij de hand en brengt me naar een cabinet de toilette, ver
van de ontvangstzaal.’ Goldoni leest daar zijn eerste werk voor, waarna Prata hem
aanmoedigt, doch hem zegt: ‘In Frankrijk zoudt ge U meer moeite kunnen geven om
het publiek voor U te winnen, maar hier moet men beginnen met de acteurs en actrices.
Men moet den componist tevreden stellen, met den decoratieschilder overleggen.
Voor alles bestaan er vaste wetten, en het zou een misdaad van drama-schennis zijn
er inbreuk op te maken of er geen acht op te slaan.’
Goldoni verbrandde zijn Amalasunta en het is de vraag of het nageslacht er veel
bij te kort kwam. Zooveel is zeker, dat het er in Italië met de financiëele
omstandigheden der litteratoren maar droevig uit zag. Maar waar was het toen beter?
Baretti beweert, dat slechts Metastasio en Carlo Gozzi in de letteren fortuin hadden
kunnen maken, wijl hun werken èn het volk èn den menschen van verfijnden smaak
bevielen. Hij zegt zelfs, dat eerstgenoemde dichter zijn werken ten geschenke gaf
aan den uitgever Bertinelli, die er 18000 pond sterling mee verdiende, wat zelfs nu
nog een bedrag is, dat niet genoemd kan worden zonder dat men er den hoed bij
afneemt, vooral als men bedenkt, dat het met de pen verdiend werd... voor een ander.
Het was in 't algemeen moeilijk om wat gedrukt te krijgen. De censuur natuurlijk
allereerst, twee censoren zelfs, de burgerlijke en de kerkelijke, de heer die in Venetie
den nobelen titel droeg van ‘commissaris over de vloeken.’ Eigenlijk werd erin Italië
nog weinig gelezen, boekhandelaars waren er niet, wel drukkers. Als honorarium
kreeg een schrijver soms voor een vel druks de waarde van een Hollandschen gulden.
Van daar dat Goldoni zijn eerste stukken voor eigen rekening uitgaf en ze zelf zijn
geboortestad Venetië binnensmokkelde. Hij kreeg dus op het laatst genoeg van zijn
vaderland en ging naar Frankrijk, waar hij reeds bekend was. Het leven was hier
trouwens niet veel gemakkelijker. Zonder de gunst der grooten deed men ook daar
niets. Hij werd tot leermeester in het Italiaansch benoemd van Mme Adelaïde, een
dochter van Lodewijk XV. Metastasio, ja, stierf, zooal niet rijk dan toch
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welgesteld, te Weenen. Maar dit kwam wijl hij tot keizerlijk hofdichter was benoemd
op een behoorlijk vast salaris en voor elk gedicht: muziekdrama, oratorium, hof- of
lofpoeem door keizer Karel VI en Maria-Theresia nog extra werd beloond met
kostbaarheden. En dan: men zei, dat hij de morganatische echtgenoot was van de
invloedrijke gravin Althan1), in haar jonge jaren de favorite des keizers. Op deze
wijze is het zelfs voor een dichter niet moeilijk het tot welstand te brengen. Maar
overigens was ook in Italië het dichterschap een geval van tranen.
Vooràl in Italië, het land dat, hoe ook de overige oogsten jaarlijks uitvielen, zeker
was van zijn oogst aan poëzie. Behalve dan in het nuchtere Piemont, waar de dichters
niet wilden gedijen. Maar elders, maar in Toscane vooral! Goede genade, wat werd
daar gedicht! Daar was geen ontkomen aan. Men dichtte er sonnetten op alles: op
den dood van een hond, van een kat, op een bruiloft - natuurlijk! - op het
sluier-aannemen, op de eerste communie, op naamdagen, op een welvolbracht examen.
Zelfs werden aankomende vreemdelingen bezongen. Ieder die lezen en schrijven
geleerd had, bezat, na een lang en welvolbracht geestelijk leven, boekdeelen gedichten.
Men noemde de poëzie van de Arcadia-academie ‘eunuchen poëzie:’ de benaming
was scherp maar juist. Het Romeinsche ‘Arcadia’ - dit genootschap bestaat nog was wel om een land in opspraak te brengen, met al zijn ‘herders’ en ‘herderinnen.’
Het was zelfs wonder dat men er tot den tijd van de Zweedsche Christina mee gewacht
had om deze zotternij te bedenken. In alle steden van het land bevonden zich
‘dichterkolonies’ van het Romeinsche ‘Arcadië’ en in weinig tijds was zij de
voornaamste litteraire academie geworden, die mettertijd tal van beroemde en
voorname buitenlandsche leden, ieder natuurlijk onder een toepasselijken
herdersnaam, in haar ‘schaapsstal’ noteerde. Na Christina van Zweden, die in de taal
van Arcadië Basilissa heette, werd Maria-Casimira, ex-koningin van Polen, ‘herderin’
met den naam van Amirisca, later Violante-Beatrice van Beijeren, grootvorstin van
Toscane, die Elmira genoemd werd. Het is zeker de overdrijving van een Duitsche
kwade tong, die zei: ‘Sie ist die grosste Satyre auf Akademien, da Sie in der That so
verachtlich ist, als man sich es kaum vorstellen kann.’ Een overdrijving, welke te
duidelijker uitkomt, wijl de schrijver zegt, dat Italiaansche geleerden en dichters van
werkelijk talent het

1) Zie mijn roman uit het muzikale leven in Italië der 18e eeuw: La Romanina.
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als een beleediging opnamen, wanneer men hun vroeg of zij lid waren van het Arcadië.
Jozef Baretti, ja, toonde zich een fel vijand, en dit zegt veel tegen de academie, want
ondanks al zijn zonderlingheden was hij een man van beteekenis. Dr. Johnson zei
van hem: ‘he has but few books, Sir, but he grapples very forcibly with them.’ Maar
overigens: iedereen was ‘herder’ van het Arcadië, in Italië. En zoo dan de beste het
al niet als een byzondere eer beschouwde om met zijn Arcadischen naam te pronken,
de meesten ondergingen de benoeming toch met zekere ingenomenheid: zij behoorde
tot den geestelijken uitzet van een man of vrouw van verfijning. Het meest
compromitteerde ‘Arcadië’ zich nog door het kronen van dichters op het Kapitool
van Rome. 't Is waar: Petrarca had zich vroeger deze eer laten welgevallen, maar
reeds Tasso er met geringschatting over gesproken. Volgens hem was die dichterkroon
van laurieren nergens anders goed voor dan om in iemands haar verward te raken.
En toen de ‘dichter’ Perfetti, na een hevige improvisatie van een dag of drie, tot
dichter gekroond werd, toen was er na vijftig jaar - 1775 - niemand anders meer voor
te vinden dan een talentvolle vrouw van zware improvisatorische begaafdheid en
lichte zeden. Maria Maddalena Morelli, als ‘herderin’ geheeten Corilla Olimpica.
Ook zij werd als dichteres gekroond, maar dit was een intrige van de vrijmetselarij,
de Paus wilde er niet van weten, en het grauw molesteerde de dichteres op haar
kroningsweg naar het Kapitool. Mme De Stael heeft van deze dichteresse-kroning
een mooie beschrijving gegeven. Inderdaad was dit ook wel iets om een vrouw van
werkelijke begaafdheid, zooals zij, te inspireeren tot haar roman Corinne, ou l' Italie.
Als men maar niet denkt, dat de fictieve Corinna iets te maken had met de
onboetvaardige Maria Magdalena, die zich als dichteres op het Kapitool liet kronen
omdat zij de intime vriendin was van den ietwat avontuurlijken en gekelderden Prins
van Gonzaga, die in Mme De Stael's roman ‘prins van Castelforte’ heet.
Metastasio noemde zich bescheiden ‘de eenige passabele dichter in een land dat
heel veel slechte dichters heeft.’ Misschien moet deze bewering maar niet zoo
voetstoots aan genomen worden. Algarotti was veel beter dan een ‘passabele dichter’:
zijn werk is reeds bezield door dichtkunst in haar hoogste verheffing en schoonheid.
Maar Metastasio was dan toch de eerste dichter in het land van Dante en Ariosto in
de 18e eeuw. In onze waardeering heeft zijn ‘muze’ heel veel gekunstelds. Maar niet
ontkend mag worden, dat zijn verzen een toen in lang niet meer gehoord lieflijken
klank bezaten en over geheel
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Europa grooten opgang maakten. Gedragen door de heerlijkst-denkbare muziek, 't
is waar. Want er ontstond een strijd onder alle componisten van Italië en van
Duitschland om hen op muziek te zetten. Doch de verdienste van zijn drama's was
toch, dat zij zich ook bijzonder aangenaam lieten lezen, tot vèr in de 19e eeuw, en
hij nòg onder de Italiaansche klassieken wordt gerekend. Orsini, de man van den
bomaanslag op Napoleon III, geestelijk toch allerminst onterfd, las nog in Metastasio's
drama's kort voor zijn dood op het schavot.
Maar de voornaamste reden van Metastasio's succes zal dan toch wel geweest zijn,
dat hij de eerste werkelijke dichter was voor het muziekdrama. En hier wil de climax
bereikt worden in deze studie. Italië, het land waaraan de geheele menschheid reeds
zooveel dankte, en dat toen, werd hier gezegd, zoovelen teleurstelde, was opnieuw,
ondanks al zijn staatkundig en maatschappelijk verval, opgebloeid in een weelde van
kunst, muzikale kunst, zooals niemand honderd jaar tevoren gedacht had, dat mogelijk
was. Ongetwijfeld, de Nederlanden hadden in de middeleeuwen zich ook in dèze
goddelijke bezieling het Italiaansche genie evenwaardig betoond. Maar zooals dààr,
niet zoo stèrk als daar, waar het Protestantisme elken muzikalen aanleg bij de geboorte
smoorde, had de Kerk de muziek in de harten der menschen toch teveel in één richting
geleid, de hare, zoodat de wereldsche muziek aan het einde der Renaissance in het
openbaar zoo goed als geheel zweeg. Doch in de 17e eeuw begint zij zich dan weer
te doen hooren met een schoonheid en in zulk een stijging van bezieling, dat men
wel moest denken, dat er in Italië uit elke grashalm, uit elk boomblad muziek kwam.
Een wonder van schoonheid was dat. En de zoogenaamd beschaafde menschheid,
die zelfs heden nog ternauwernood kan zwijgen over het verval van Italië en zijn
lazzaroni, ofschoon die niet meer bestaan, en zijn maccheroni, ofschoon een
uitnemende volksvoeding, in de verbeelding, dat zij er een veelzeggende verachting
door te kennen geeft, die menschheid is ondankbaar in de stuitendste mate en in haar
onnadenkendheid nog dommer dan stom. De ‘lazzaroni van Italië?’ Maar deze
menschen hadden in hun zorgelooze zielen en in hun zangrijke taal een schoonheid
gevonden, plotseling haast, waarnaar zij heel Europa dwongen te luisteren. Een eeuw
lang deden volken, machtiger en in den gewonen zin van het woord ook beschaafder
dan Italië, vergeefs moeite om zooiets na te volgen. Wat was de muziek elders in
dien tijd? Niets. In Nederland, de lage landen aan de zee, welke eertijds hun diep
gestemde ziel in zoo treffende schoonheid hadden weten uit te zingen, leek zij nu
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door den harden strijd om het bestaan - om wèlk een bestaan had vooral
Noord-Nederland zich weten te winnen - afgestompt. Dat er in hun midden nog zielen
waren, die het heilige vuur brandende hielden bewijst Sweelinck, bewijzen misschien
nog welsprekender Anna Maria van Schuurman en de oudere Constantijn Huygens.
Maar het moet er dan toch maar droevig mee gesteld zijn geweest, als ‘Constanter’
in een brief aan lady Swann klaagt:‘I doe find my-self so alone for musical
communications and in this towne (Den Haag) so many monsters which are asses
without eares.’ Het is waar, dat hij eenige jaren later aan D'Estrades kan schrijven,
dat ‘tegenwoordig de muziek in Amsterdam waar veel goede componisten wonen
zeer goed’ is. Maar in de 18e eeuw, welke ons hier bezig houdt, toen Charles Burney
zijn muzikale ontdekkingsreis eerst in Italië en Frankrijk later in Duitschland en
Holland deed, moet het er in dit opzicht toch wel bedroevend bij ons hebben uitgezien,
dat hij over het muziekleven in ons land niets anders te vermelden heeft, dan de
klokkenspelen der torens, en de kerken, waarin hij eenige goede organisten vindt.
Ofschoon het ons toch wil voorkomen, dat hij met Engelsch vooroordeel tegen ons
land de Nederlanders van dien tijd wel wat te onverdiend heeft veroordeeld. In het
huiselijk leven onzer 18e eeuwsche vaderen, waar hij niet kwam, zal de muziek toch
wel ook toen haar beoefenaars en beoefenaarsters hebben gevonden.
(Wordt vervolgd).
MAURITS WAGENVOORT.
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Literatuur.
Hageveld. Roman van een Seminarist door P. Raeskin, 2 dl. Querido,
Amsterdam, z.j.
Heel erg lang uitgesponnen, als door iemand, die verteederd zijn eigen herinneringen
nagaat, is dit verhaal eener onwaarachtige seminaristenroeping hier en daar wel eens
vervelend, maar toch over 't geheel niet onaantrekkelijk, als een trouwhartige,
bezadigde Hollandsche roman. Het weggaan uit Amsterdam, de reis en de aankomst
op Hageveld, de eerste dagen worden inderdaad al te breed uitgemeten voor ons, die
geen herinneringen van dezelfde zaken hebben en meenen, dat dit alles, op de wijze
van het litterair tachtiger-impressionisme neergeschreven, vrij slapjes en weinig
belangrijk is. Alleen in eens ouden mans gedenkschriften kunnen zulke uitwijdingen
er door. En dan eischt men nog dat de schrijver het gewone Hollandsch beter machtig
zij, niet praat van verplichtend voor verplicht, van schijnbaar voor blijkbaar, van
trotseerde voor verdroeg...
Doch indien men, terwille van den zachtmoedigen geest, deze bedenkelijkheden
naar de letter over het hoofd wil zien, kan van dit boek gezegd worden... wat ik er
reeds van zei: dat het een gemoedelijke, bezighoudende, echte Hollandsche roman
is, die bovendien nog voor on-roomschen de waarde van roomsche zedengeschiedenis
bezit. Dit laatste vooral, zij het dan ook geen kunstelement, doet het boek stijgen in
onze belangstelling. Wij willen altijd gaarne ingelicht worden over den geestestoestand
van die velen onzer medeburgers, die, merkwaardiger wijze, nog zoo iets als een
collectiviteit voor en in hun levensbestrevingen bezitten. Wij zijn van tijd tot tijd een
beetje nieuwsgierig naar hun speciale mentaliteit en bevredigd als wij daar iets van
merken. Gelijk in dit verhaal van een doodgewoon, onbeduidend jongetje, dat in de
sentimenteele zwaarmoedigheid om zijns broeders sterven, priester wil worden. Maar
als het. nieuwe en de wijding van het seminarie-leven vervlogen zijn, dringen de
aantrekkelijkheden - zijnde vooral een vriendinnetje - van het vroeger leven zich
sterker op en begint een kleine tweestrijd. Ten slotte overwint de liefde voor gezegd
vriendinnetje (schoon die al niet veel steviger lijkt dan de priesterroeping) in verbond
met andere verlokselen uit ‘de wereld’, als daar zijn bioscopen, fietstochtjes,
stoeipartijtjes, en verlaat de jongen het seminarie... niet zonder spijt om 't opgeven
van (vooral ijdele) illusies.
Dit proces der ontwikkeling in zelfkennis wordt ons duidelijk en levend gegeven.
Heel minutieus zelfs en hoog ernstig, zonder dat men noch in stijl noch in plastiek
iets bovenmatigs gewaar wordt. Zooals deze schrijverij, lijkt ons ook de geheele
geest van Hageveld: van een ietwat platte, edoch wijze middelmaat. Er is een beetje
schoonheid, een beetje verheffing, een beetje redelijkheid en vooral veel gewoonte,
traditie, sleur en publieke opinie.
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Dit alles op de maat en ten bate der kleine zielen, die hier buigen en waaruit ook
overigens wel de meerderheid der menschen bestaat. Voor dezulken is het streven
naar persoonlijkheid gansch geen zegen en het Katholieke geloof, als zij er in geboren
zijn, een natuurlijk element.
Dat dit jongetje reeds wat te veel van het leven gesnoept had om voor pastoor te
deugen, pleit niet tegen de instelling van het seminarie en het is een verdienste er
van, dat men hem zoo gauw losliet. Alles te zamen gaat het in dit boek over zeer
klein leven, welks beschrijving ook de aantrekkelijkheid van het roomsche voor ons
geestelijk-vreemde behoeft om belangwekkend te blijven.
Denkt nog wel eens iemand aan Van Deyssels Kleine Republiek?

Arent van Wyck, door Herman Middendorp, Querido, Amsterdam, z.j.
Dit zou de historie van een zielsziekte met noodlottigen afloop willen zijn. Een jongen
met een teer gestel en prikkelbare zenuwen leeft een beklemmend bestaan te midden
van zijner ouders huwelijksmisère. Zijn moeder is een fijn vrouwtje, zijn vader een
grove, zware man. Vanzelf kiest de jongen haar partij tegenover de tirannie van den
vader, die niets van hem begrijpt, maar hem verdenkt met de moeder saam te spannen
om zijn leven te verbitteren. Die strak gespannen stemmingen in huis, de
onrechtvaardigheden, de angsten voor zijn moeder, ondermijnen allengs des jongens
geestelijke kracht, tot hij ten laatste door één enkele gedachte bezield omgaat: zijn
moeder te bevrijden door zijn vader te dooden. Van dien als opgedrongen wil tot de
eindelijke daad is dan een gansche lijdensgeschiedenis. En na die daad, in koortsige
overspanning begaan, is zijn kracht volkomen gebroken. Hij sterft spoedig daarop.
Ik betwijfel niet of van dit gegeven een mooie roman te maken is, een gruwbaar
innerlijke tragedie, een woest meeslepende, absorbeerende onthulling en ontleding
van ongeweten zielekrachten, schrikkelijk als nachtvisioenen. Dostojewski heeft dit
meermalen gedaan, maar de heer Middendorp kan het niet, op geen stukken na. Zijn
verhaal er van wordt zeurig en droog en vlak. De figuren van vader en moeder zijn
niet levend en Arent, de jongen, bestaat uit een rijtje momentstemmingen, waar de
auteur zich zoo goed mogelijk heeft ingedacht. Bijna de geheele diepere gevoelswereld
ontbreekt en zoo ontroerd ons de geschiedenis niet heviger dan een dergelijk
krantenbericht zou doen. Als de heer Middendorp weten wil, wat hier vereischt wordt,
moet hij Van Oudshoorns Willem Mertens of Louteringen maar eens lezen.
Ook van stijl of eenig taal-mooi is in dit boek eigenlijk geen spoor.
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Nieuw Grieksche Novelles - vertaald uit het Nieuw Grieksch door J.A.
Lambert van der Kolf - Rotterdam-Brusse's Uitgeversmpij. 1918.
Na zoovele eeuwen aan het oud-Grieksch gedaan te hebben onder pretext van een
classieke opvoeding, is het nu billijk, dat wij ook aan het nieuw-Grieksch gaan doen,
onder pretext eener algemeene ontwikkeling. Eerst dacht ik dat Dr. H.C. Muller hier
de vertaler zou zijn, maar het was J.A. Lambert-van der Kolf, die in eenige dunne
boekjes, van beslist oud-Grieksch-decoratieve allure, de nieuw-Grieksche heeren
Palamas, Kaskavitsas en Eftaliòtis bij ons inleidde. Of het nu echter ligt aan den
vertaler, of aan het nieuw-Grieksch, aan den aard van het volk of den aard van zijn
schrijfwijze, weet ik niet, maar voor mijn gevoel konden die drie heeren auteurs er
evengoed één zijn. Ik zie eigenlijk geen verschil, wil ik maar zeggen, tusschen hun
Verhalen van de Zee of Van de Grieksche Eilanden, en het lijkt alles bij elkaar op
nogal slappe feuilleton-stukjes uit een of ander dagblad. Misschien echter is dat juist
het eigenaardige van het nieuw-Grieksch, dat er zoo weinig persoonlijkheid achter
zit en de sprookjes zoo erg weinig diepzinnig zijn. Indien dit echter zoo zij, zou men
van verdere kennismaking af kunnen zien en weer tot het oud-Grieksch overgaan.
Om reden wij hier zelf al genoeg onpersonen bezitten en onderscheidene auteurs ook
reeds voor diergelijke sprookjes zorgden. Wij blijven dus dankbaar, maar reeds zeer
voldaan en zonder verlangen naar meer. De namen van de drie heeren zijn 't aardigste
aan de heele onderneming.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Leonhard Frank. ‘Der Mensch ist gut’. Max Rascher Verlag, Zürich, 1918.
Er is een tijd geweest, dat men alle strekking in de kunst uit den booze achtte. Dat
kunst slechts terwille van de kunst mocht beoefend worden was bijna van
zelfsprekend. Maar als men een werk gelijk het bovengenoemde beschouwd te zamen
met werken zooals ‘Le Feu’ van Barbusse, en ‘Menschen im Kriege’ van Latzko,
dan blijkt het, dat deze afwijzing van alle tendenz in vele opzichten een groote
eenzijdigheid was. Want al deze boeken hebben een zeer bepaalde strekking en ze
zijn toch ongetwijfeld kunstwerken van zeer bijzonderen aard. Zij wijzen met allen
nadruk op den ontzettenden waanzin van den oorlog, zij willen tot zelf- inkeer en
zelf-bezinning bewegen. Zij prediken het Evangelie van de Liefde. En zij zijn tevens
kunstwerken, d.w.z. uitbeeldingen van een bepaalde levens- visie en zóó documenten
van menschelijkheid.
Het boek van Leonhard Frank is zeker een der meest lugubere en tevens een der
meest ontroerende boeken, die ik ken. Het is ‘realistisch’ in den hoogsten zin van
het woord d.w.z. het geeft een nuchter beeld van de gruwelijkste werkelijkheid, maar
dit beeld is gezien met het oog van een edel en goed mensch. De innigste deernis,
het diepste medelijden en de warmste liefde spreken er uit. De grootste vijand is in
ons is de liefdeloosheid, zegt hij.
‘Nicht der Engländer, Franzose, Russe und für diese nicht der Deutsche sondern
in uns selbst ist der Feind. Und wir sehen deshalb in anderen Menschen den Feind,
weil der tatsächliche Feind in uns etwas ist, das nicht da ist. Das Nichtvorhandensein
der Liebe ist der Feind und die Ursache aller Kriege. Ganz Europa weint, weil ganz
Europa nicht mehr lieben kann. Ganz Europa ist wahnsinnig, weil es nicht lieben
kann’.
Het koude hart en het koele verstand, dat zijn, volgens Frank, de hoofdoorzaken
van den oorlog.
‘Die Kathedrale der Seele ist zusammengebrochen im Europäer. Deshalb wird er
Offizier, Staatsbeamter, Börseaner, deshalb ist er habgierig, brutal, elegant, schuftig,
gebildet, deshalb stiehlt er, raubt, wuchert und wird reich..... macht Kriege und
Geschäfte..... Der Krieg ist durch den Krieg nur sichtbarer geworden’.
Maar Frank gelooft dat de menschelijkheid zal zegevieren en dat ten slotte het rijk
der Liefde zal komen.
‘Wir haben erschlagen, gelitten, gebeutet, gearbeitet für falsche, lügenhafte Ideale,
sind schuldig, sind Mörder geworden; wir wollen uns entsündigen, wollen den gegen
uns gehetzten Brüdern, dem Heere der Gewalt, uns als stilles, unüberwindlich starkes
Heer des Geistes und der Verbrüderung
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entgegenstellen, bereit zum Leiden für das ewig unverrückbare Ideal der Menschheit:
für die Liebe. Und unsere Brüder werden, bezwungen von unserem Glauben an das
Gute im Menschen, in ihren Augen plötzlich die Frage tragen, die zugleich die
Antwort ist: der Mensch ist gut.’
Ziehier een boek, dat een troost kan zijn voor de velen, die vaak in wanhoop zich
zullen hebben afgevraagd of er in deze ontredderde tijden nog boeken worden
geschreven waarin de geest der menschelijkheid zich ten volle openbaart.
***

Gerhart Hauptmann. ‘Der Ketzer von Soana’, Berlin. S. Fischer Verlag,
1918.
Gerhart Hauptmanns roem als tooneelschrijver moge in de laatste jaren sterk
verminderd zijn, als episch dichter daarentegen behoort hij nog steeds tot de
allergrootsten. Zijn laatste werk ‘der Ketzer von Soana’ bewijst dit ten duidelijkste.
De hoofdpersoon, de ‘Ketzer von Soana’, is een gewezen roomsch priester, die
als jongeling een gloeiende liefde opvat voor een meisje, dochter van een in
bloedschande levend ouderpaar. In zijn kwaliteit als geestelijke bezoekt hij deze
menschen, die in een onherbergzame hut op een der bergen van Tessino in de grootste
vervuiling en verdierlijking leven. De dichter beschrijft nu hoe de jonge priester, die
tot dusver als asceet heeft geleefd en zich van alle zinnelijk geneugten heeft
onthouden, plotseling in een alles verterende hartstocht voor dit meisje ontvlamt. In
zijn geheele denken en voelen, dat tot dusver slechts van uitsluitend christelijke
ideeën vervuld was, heeft langzamerhand een algeheele omwenteling plaats. En de
jonge priester, tot nu toe een getrouw zoon zijner kerk en een voorbeeldig geestelijke,
bezwijkt eindelijk, voor de demonische schoonheid van het meisje. In een schitterende
passage verhaalt de schrijver hoe hij in de volstrekte overgave zijner geliefde het
hoogste geluk vindt, hoe hij een waarachtig mensch wordt en hoe het dualisme van
zijn christelijk levensbesef zich sublimeert tot een pantheistische natuurvergoding.
Eindelijk na zijn ‘val’ rukt de ‘ketter’ zich geheel los van de kerk en hij leidt van nu
af met zijn vrouw een bijkans antiek herdersleven in de bergen.
Met groote kunst en met volmaakte epische techniek heeft G.H. hier een schoon
en harmonisch geheel opgebouwd. De schitterende natuurbeschrijvingen, de
uitbeelding van de folteringen en verrukkingen der ‘verboden’ liefde de bijzonder
geslaagde schildering van den overgang van de typisch christelijke
gevoels-en-denkwijze in de ‘heidensche’ maken dit boekje tot een kunstwerk dat
door zijn vorm èn gehalte als een der belangrijkste werken van Hauptmann kan
worden beschouwd.
***
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Arthur Schnitzler. ‘Casanovas Heimfahrt’, Novelle, Berlin. S. Eischer
Verlag 1918.
Schnitzler heeft de stof voor zijn laatste werk geput uit de mémoires van den beruchten
Italiaanschen avonturier Casanova, die in de 18de eeuw een ongeëvenaarden roem
bezat en wiens macht over allen, die met hem in aanraking kwamen schier onbegrensd
moet zijn geweest. Geen leven is wellicht wisselvalliger geweest dan het zijne. Hij
was niet alleen een buitengewoon sluw politicus, die als diplomaat vele vorsten en
regeeringen diende, een speler, dien het geluk bijna nooit scheen te verlaten, door
zijn schoon uiterlijk de minnaar en lieveling van tallooze vrouwen, maar ook een
handig pamfletschrijver, en zelfs dichter van talent, kortom een mensch wiens
demonische macht en suggestieve invloed bijna spreekwoordelijk waren. Maar
Schnitzler beschrijft niet het hoogtepunt uit Casanovas avontuurlijk bestaan, maar
een episode uit zijn leven, als hij, al op 53-jarigen leeftijd bijna een grijsaard, moede
en berooid, met bitterheid beseft, dat aan zijn schitterend leven al te vroeg een
smadelijk einde is gekomen. Maar nog eenmaal wil hij toch het volle geluk in zich
voelen trillen, nog eenmaal hoopt hij zijn diepste wenschen te verwezenlijken door
het bezit van een vrouw. Op de terugreis naar Venetië, zijn geboorteplaats, die hij
na jarenlange ballingschap nog eens vóór zijn dood wenscht te zien, ontmoet hij op
het landgoed van een oude bekende een jong meisje, Marcolina genaamd. Door haar
schoonheid en ongemeene geestelijke ontwikkeling doet zij onmiddellijk Casanova
in liefde ontvlammen. Maar deze ziet tot zijn groote verbazing dat hij aan deze vrouw
volsterkt onverschillig is, dat zijn naam voor haar allen luister heeft verloren; zij
verveelt zich bij de verhalen van zijn amoureuze en galante avonturen, zij lacht hem
uit om zijn potsierlijke ijdelheid, ja zij evenaart hem zelfs aan scherpzinnigheid en
kennis. En Casanova zweert dat hij deze vrouw moet en zal bezitten. Hij beproeft
met zijn tot dusver nimmer falende verleidingskunst haar in zijn netten te vangen,
maar alle pogingen blijken vruchteloos: Marcolina blijft koel en onbewogen. Evenwel
als Casanova ontdekt dat zij een minnaar heeft, dan besluit hij alles op één kaart te
zetten. Door een schurkenstreek weet de oude intrigant zich bij haar in te dringen:
hij sluipt 's nachts onder het masker van Marcolina's geliefde in haar slaapvertrek en
deze, die meent haren minnaar te omarmen ontvangt hem met de hartstochtelijkste
liefkozingen. En Casanova geniet de opperste verrukkingen der liefde, het geluk
jubelt hem nog eenmaal tegen, zijn diepste wenschen treden in vervulling en het lijkt
of hij, de nu weer verjongde Casanova, in de extasen der liefde het eeuwige leven
deelachtig wordt.... Totdat plotseling zijn masker valt en met diepe schaamte en
onuitsprekelijk afgrijzen ziet de jonge vrouw, dat zij nìet haren geliefde, maar een
oude man, den gehaten Casanova, in de
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armen houdt. Voor dien ontzettenden blik deinst Casanova terug. Hij vlucht weg en
gaat naar Venetië om als spion zijn oude vaderstad te dienen.
Het is geen toeval dat Schnitzler juist dit voorval uit Casanovas leven heeft
beschreven. Het is weliswaar, zooals de schrijver meedeelt, een verdichtsel, maar
ook als zoodanig is het van diepen zin. Want in zijn vorig boek ‘Dr. Gräsler, Badearzt’
had hij reeds zoo meesterlijk de pijnigende angst voor het altevroege oud-worden
uitgebeeld, dat deze nieuwe novelle slechts een voortzetting van de vorige te zijn
schijnt en zoo blijkt het ons, dat den schrijver zelve deze smart niet vreemd is.
Zuiverder dan ooit in zijn werk ooit in zijn werk zien wij in deze boeken Schnitzlers
persoonlijke ervaringen en gevoelens gespiegeld en tot een volmaakt-schoon
kunstwerk geobjectiveerd. Maar niet alleen omdat we hier de eigen smartelijkheid
van den dichter zoo duidelijk voelen, is dit werk ons zoo lief, maar ook nog andere
van de kenschetsende eigenschappen van zijn werk vinden wij hier terug. De fijne
psychologische analyse van Casanovas charakter, de prachtige beschrijving van de
schijnbaar zoo preutsche Marcolina, maken dit boekje tot een meesterwerk, dat
waarschijnlijk een eerste plaats zal innemen in Schnitzlers oeuvre en dat opnieuw
getuigt van het buitengewone talent van dezen dichter.
HERMAN WOLF.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen):
Een Vertaalquaestie.
Er was in de Nieuwe Amsterdammer onlangs een kleine polemiek tusschen mevr.
Carry van Bruggen en den heer L. Simons over een vertaalquaestie. De eerste
beklaagde zich over de contrôle door den laatste uitgeoefend op een door haar vertaald
en door de W.B. uit te geven werk. Het schijnt, dat de heer S. deze contrôle oefende
op grond van zeker gebruikelijk artikel in het vertaalcontract. waarin staat dat de
vertaler overleg moet plegen over de vertaling met den uitgever. Een zonderlinge
bepaling zeer zeker, als men bedenkt, dat bellettrie vertalen evenzeer artistieke arbeid
is, althans behoort te zijn, als een roman schrijven. Maar geenszins vreemd, als men
weet hoezeer contrôle noodig is in de meeste gevallen, omdat de vertalingen zoo erg
gebrekkig plegen te zijn. En die vertalingen zijn zoo slecht, omdat de uitgevers
blijkbaar geen geld over hebben voor goede... die vanzelf tamelijk duur zouden zijn.
Aldus lijkt dat zekere artikel in het vertaalcontract een uitteraard gebrekkig correctief
van de schrielheid der H.H. uitgevers, en blijkt de verbetering, gebracht door onze
aansluiting bij de Berner conventie nog geenszins radikaal. Immers, er komen nu
wel minder slecht vertaalde romans, maar wat er nog vertaald wordt, wordt meest
slecht vertaald.
En dat zal niet beter worden, zoolang het medelijden der uitgevers met dames en
heeren, ‘die het zoo noodig hebben’, groot blijft. En hun artistieke zin niet groot
genoeg. Terwijl het commercicele, ofte wel de duiten-quaestie alles domineert.
F.C.
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Liedjes.
I.
De blonde kindren strenglen saam de handen,
In gele boomen ritselt windeklacht,
Een meisje zingt: - ‘Ik kom uit verre landen’,
De rei zingt weer: - ‘Wat heb je meegebracht?’
Het meisje zingt: - ‘Een mandje gouden rozen.’
- ‘Voor wie zal 't wezen?’ vraagt de blonde rei.
Nu heeft de kleine al heimlijk éen gekozen.
De rei treedt aan, zij lacht belovend blij.
Het meisje juicht: - ‘'t Zal voor den liefste wezen’.
- ‘Wie is de liefste?’ vraagt het blonde koor O kindje! ook ik had rozen uitgelezen,
Die voor den liefste ik bevend blij verkoor.
Ik keerde weer uit verre mooie landen
En aan mijn liefste's woning klopte ik zacht.
- ‘Doe open! zie, ik kom met volle handen,
'k Heb gouden rozen voor je meegebracht.’
De liefste lachte en liet de rozen vallen,
Die 'k had gevonden ver in Droomenland.
Geen vond genâ, hij kuste er geen van allen,
Hij liet ze welken in het dorre zand.
Toen heb ik zelf mijn rozen wreed vertreden,
De gouden rozen van mijn schoone reis Nu dool ik droef, gebannen uit mijn Eden
En zoek alom mijn Rozenparadijs.
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II.
O die late zonnestraal op den wand,
Als een goudenen wenkende geestehand!
En alweder is bijna een dag voorbij,
En de dag was zoo leeg - waarom ben ik niet blij?
Hoor! de ruischwind wordt stil in dë eikenlaan,
Nu mijn eenzame dag is voorbijgegaan.
Dra komt de avond met goudenen lampelicht,
Die plooit voor het venster den voorhang dicht.
En dan nadert belovend de troostvolle nacht,
Die wel menige droomen van liefde bracht.
Maar ook dézen dag was hij ver van mij.
Zoo gaan álle mijn dagen in weemoed voorbij.
O die late schijn op den kamerwand,
Zou die wezen een wenkende liefdehand?
Als die wenkende hand langs den wand verglijdt,
Is 't mij of ik moet weenen van eenzaamheid.

III.
Instêe van boomen, die den hemel raken,
Zal 'k zien de harde kartellijn der daken,
'k Zal hoore' instêe van vogelzangen têer
Den langgerekten kreet der venters weer.
Wen 'k zie de eentoonge rij der steenen huizen,
Zal 'k niet verlangen naar het boomensuizen,
Op 't grauw plaveisel, waar geen bloem ontspruit,
Naar varenvêer en gras en heidekruid?

Groot Nederland. Jaargang 17

271
Zal elke trein geen heimlijk heimwee wekken
Naar schaduwlaan vol gouden zonneplekken?
Zal niet verwijtend me aanzien ieder blad,
Wijl 'k liefdeloos verwierp wat ik bezat?
Doch zoo mijn lief, die ál mij kon vergoeden,
Mijn zwijgend offer dankbaar wou vermoeden,
Hoe vond als loon ik in zijn liefde weer
En bosch én hei én vogelzangen têer!

IV.
Wie langs de wegen schapen ontmoet,
Die zal wezen welkom thuis.
Maar mij wacht geen blijde welkomstgroet
In mijn eenzame leege kluis.
Hoe mengde ik, vol vroolijken zwervensmoed,
Mijn liedje in het boomengeruisch,
Zoo mij wachtte op den drempel mijn lieveken zoet
En wenschte mij welkom thuis!
Nu vertragen mijn aarzlende voeten hun spoed
En mijn hart is zoo moe van mijn kruis.
Moet ik sterven van koû wijl ik derf den gloed
Van den haard in je liefdethuis?
O ik weet niet de zonden waarvoor ik nu boet.
Onze liefde was edel en kuisch.
O verwelkom jë éens me en wordt alles weer goed
Als ik kom bij mijn Vader thuis?
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V.
De molen maalt de korrels van het graan,
Dat golfde blond langs 't donker van de laan.
Heel 't suizelwoud van âren zonnegeel
Is omgetooverd tot de sneeuw van meel.
't Verpletterd koorn gelouterd door zijn dood
Zal blank herleven in gezegend brood.
Doet niet alzoo de molen van mijn smart
Met alle hoop en droomen van mijn hart?
O mocht mijn hart, tot loon van zóoveel pijn,
Voor andre harten brood des levens zijn!
Moog 't niet wie hongert werpen van zijn disch,
Wijl brood van smart zoo wrang en bitter is.

VI.
Nu zwerf ik verlaten
Door bosch en beemd,
Van lieven en haten
Voor áltoos vervreemd.
Rank rijzen de berken,
Als krijt zoo wit.
De lanen zijn kerken
Van brons en git.
Ik zwerf door de lanen,
Ik vind er geen vrêe.
Kil druipen de tranen
Van de boomen vol wee.
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Zij vloeien me in de oogen,
Voor tranen te koud Wáarom ben ik getogen
Naar het winterwoud?
Wáarom wil ik nog droomen,
Nu àl is verwoest,
Dat nog éenmaal zal komen
Wat verblijden moest?
Na de liefde van éenen,
Die verried en verliet,
Zal van hoop ik nog weenen
Om het blauwe verschiet?
Heeft mijn leven nog waarde,
In den winter, alleen?
Gaat mijn weg over de aarde
Naar den hemel heen?
Wat vroeger, wat later,
Zal ik vinden de Zon?
Zal ik drinken het water
Van de eeuwige Bron?

VII.
God is zoo rijk - Berooid, met leege handen,
Zoek ik de wegen naar zijn eeuwig rijk.
Mijn haard is koud, reeds donkren de avondlanden God is zoo rijk!
God is zoo groot - In blauwe hemelzalen
Juicht engelzang, doch dringt geen kreet van nood.
Hoe zal hij zien mijn droef en eenzaam dwalen?
God is zoo groot!
God is zoo ver - Ik kan hem niet bereiken,
Mijn bede rijst niet hooger dan die ster.
En hooger woont hij dan de sterren prijken God is zoo ver!
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VIII.
Zij hebben mij 't brood van hun liefde beloofd,
Het brood, waar mijn ziel van zou leven.
Ik strekte de handen, ik boog het hoofd Zij hebben mij steenen gegeven.
Ik stapel de steenen van haat en hoon.
Van steen kan mijn ziel niet leven,
Maar ik zal er van bouwen een kleine woon,
In het woud, dat mij vruchten zal geven.
Ik bouwde mijn kluis in het boomengeruisch
En ik dronk er uit blauwende beken. Toen ik lag op mijn leger van loof, in mijn kluis,
Daar begonnen de steenen te spreken.
O en elk deed me een half al vergeten verhaal,
Dat begon o zoo teeder! met fluistren En dan werd het al luider en boozer van taal
En ik wóu niet, maar móest er naar luistren.
'k Sleep mij moe door den dag, ik ben bang voor den nacht,
Ik wil slapen en 't kan niet gelukken.
O ik bouwde me een woning met vloek bevracht,
O ik sla nog mijn woning aan stukken!
Wat zal ik nu doen met die steenen, o God!
Die mijn broedren voor brood mij gaven?
Zal ik heffen mijn bijl en verbrijzien hun spot
Of mij laten er onder begraven?
Ik zal er van bouwen een tempel, Heer,
Wijl het àl was wat gaf mij het leven.
Versmaadt gij hem, sla hem dan zelf ter nêer!
Het is ál wat ik U kan geven.
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IX.
Zingend toog ik en vroom
Door den zilveren doom,
Met mijn hart in mijn opene handen.
En ik zocht er den God,
Die mijn lijden bespot,
Om te brengen mijn opperste offranden.
Maar zoo zacht was mijn lied,
Zeker hoorde hij niet,
Wijl de storm was zoo luid in de boomen.
Doch ik riep hem wel stout,
In het goudenen woud:
- ‘Hier ben ik met mijn hart en mijn droomen.
‘Neem mijn offer nu aan!
Boven 't lied van d'orkaan,
Laat het lied van mijn leed u bereiken!’
Maar de storm was zoo luid
En met dondergeluid
Stortten neder dë eeuwige eiken.
Takken vlocht ik en mos,
Voor een altaar, in 't bosch.
En mijn hart zag ik rookeloos branden.
En het zong, in den gloed,
Waar het sterven in moet En ik stond met gehevene handen.
Als een Pinksterentong
Rees de vlam en zij zong:
- ‘God, uw adem alleen kan mij dooven.
Geef, in ruil voor dit hart,
Nu den vrede na smart,
Die uw heiligen juichend beloven’.
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Als een purperen vaan,
Rees de vlam in d' orkaan,
Tot de tranen mijn oogen verblindden.
En mijn hart werd gekust
En mijn hart lag gebluscht Doch mijn vrede, waar zal ik dien vinden?
Heb 'k uw teeken verstaan?
Neemt gij 't offer nu aan,
Dat ik bracht met mijn eigene handen?
O nu sluimert de wind,
Doch ik ween als een kind
Om mijn hart, dat nu nooit meer zal branden.

HÉLÈNE SWARTH.

Groot Nederland. Jaargang 17

277

Doodenbruiloft.
I.
Onder de grijsgrauwe, sneeuwzware, onheilzwangere luchten lag klein - stil-wit het Hollandsche stadje. Als een woest aangedane teederheid vlakte het blank met
saâmgedoken warreling van daakjes en torentjes, waarin - spraaklooze kindermonden
gelijk - zich openden de leêg-verlaten straten en waterbewogene grachten, de eenzaam
rondende pleinen. De wildwaayende windstorm, waarop zwirreldwalende aanstoven
de ragpluivende vlokken, zwierde en zwaaide mateloos losgekomen in juichendvrije
dolledans door de huiverig takkende boomen, die zwartwarrelig plekten met énkele
niet verblazene sneeuwwitheid, tot zij zich buiten de stad verdichtten, blankbeladen,
het grootduistere bosch, zich strekkende naar de donkergolvende zee.
Waar terzijde het woudbegin breed waren het kanaal en de hoofdweg naar het
visschersdorp, en eindigde de stad, stonden de huizen der kade - de overkant leêg
van in schemer verzonken land - vrij-open voor de neêrkolkende windvlagen,
stapelden zich sneeuwvrachten op gevels en stoepen, dichtbedolven, leken de
huizendingen verstard in onwezenlijken groei.
In de eenzame duisternis - waar de menschen het licht veilig binnensloten en de
sneeuwjacht het wakkerende schijnsel van woest gerukte straatlampen scheen te
dooven - had stilglanzende een gouden gloed geklaard. Van voor een raam was éven
het zwaar hangende gordijn terzijde geslagen geweest, geheven door een jonge
vrouwegestalte, die - in het droomerig neigen van heur hoofd als vaagverwonderd
uitziende in den storm - er had gestaan, stil omstraald in de rustige sfeer van
kamerintimiteit, die naar buiten lichtte.
Nu stond weêr dicht en donker de huizenwand, roerlooze muur van warm
besluitende herbergzaamheid. Buitelende en rukkende winden joegen rond en
ontnamen ruchtiglijk de eenzaamheid hare geheimlokkende stilte.
In het groote huis, waaruit alle leven gevlucht leek, was eenzaam de jonge vrouw
in haar eigen vertrek. Zij had dat dadelijk bij haar huwelijk met den ouden man het
hare gevraagd, bizonder als zij gevoeld had hier hare droomen te kunnen behouden,
de teêre gedachte-
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spinsels, die zich geweefd hadden den eenigen glans van haar nu zoo vreugdelooze
leven.
Zij lag in het midden der kamer op de rustbank. Zij had, met heenzwevende
gedachten, toch getracht te lezen een enkele bladzijde in het boek, dat, dicht nu, lag
naast haar op een tafeltje. Zij had gedwaald hare kamer door, dingen genomen in
hare handen en werktuigelijk, mediamiek, betast en met liefkoozing gestreeld, zij
was opgegaan, langzaam, de twee treden der erker, had, met moewe beweging een
zwaar plooyend gordijn ter zijde heffend, gekeken in het ongure buiten, schier zonder
besef, zich verwonderend, dat zóó hevig de storm woedde. Nu lag zij weêr, leunend
en zich nestelend in de vele kussens, de arm, bloot door wijde, terugvallende mouw,
steunende haar hoofd. Zij was heel vrouwelijk week zoo in het losse, lichte gewaad
- naar Grieksch model - met zachte, soepele lijnen; en vreemd, wreed soms bijna,
waren de melancholieke, dicht bij elkaar staande, blauwe oogen met wijde pupillen,
en schuinsche, lang gewimperde leden, dikwijls met somberen, hard-kouden blik,
onder de dunne, donkere, met fijne bogen welvende wenkbrauwen en het zwarte,
blauw weêrglanzende, haar, dat, hoogrijzende, naar achter saâmgekamd en met
zuivere lijnen de witte blankheid van voorhoofd, slapen en nek als afsnijdende, een
helmhoed geleek. Haar neus was recht en smal met zich onderaan plots zeer
verbreedende vleugels; zij had een grooten, gretigen, verlangenden mond met mooie,
krullende, aan de hoeken iets neêrbuigende lippen, opvallend kleine ooren, ronde
wangen en een teederen, doch sterken kin.
Er was eene verwarring in haar van onsamenhangende gedachtenbrokken, het
verzweefde ver en vaag. Zij had een hulpeloos zelfmeêlij, waardoor stukken van
herinneringen zich weefden; zij was afgetrokken en voelde zich zonder tevredenheid;
zij had willen schreyen, maar de tranen bleven achter een wand van traag knagende,
niet loslatende, onvermurwbare gedachten. Zij had op de woorden getuurd zonder
te kunnen lezen - zij had eene bladzijde ten einde en merkte plots, dat zij niet wist
wat zij las - zij had uitgezien in het noodweêr en het niet begrepen.
Zij wendde zich om op haar rug, en liet alles zich ontgaan, uitvloeyen in een matte
onbewogenheid. Als je hoofd pijn doet, dan wend je je af van het wee, dat je in
stuwende, schokkende golven ontglijden gaat en achterlaat in een wijde, kleurlooze
ruimte, zonder aandacht, als ga je eenzaam langs een groot water, gehuld in nevels
van mist en
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regen. Maar boven ijleren einder spreiden zich vlakken van licht, breken er de
wolkeluchten open in gaten van glans. Lang niet duurde de grijze leêgte; de knellende
band, die drukte hare hersenen, scheurde van-een: hare geest ontspande zich. En
bloeide, vreemde bloem, het droomende denken van gouden verlangen uit lichtere
klaarte van teêre herinnering; gedachtenscheepjes komen als witte donzewolkjes
aangevaren en drijven saâm tot het ongrijpbare beeld.
De rumoerende opstandelingen, die in haar woelden en gromden, daalden dieper en
dieper, loodzware dingen zinkende roerloos den zeeëgrond toe, tot zij stil landden
op vlakken zielebodem. In de verte klonken vredige klokken. Het is Zondagmorgen.
Een klein dorpje, waar kalme menschen rustig naar de kerk gaan. De glanzend blauwe
hemel, waarin, nauw bewegend, zeilen lange, smalle, dunne, witte wolken, lijkende
uitgeplozen meisjesvlechten, koepelt als een geweldige dom over de biddende aarde.
Zij loopt met een klein blond meisje op de blinkende straten, over wit stof stuivende
wegen langs glinsterende velden, goud en groen, Middag, met hoog aan den hemel
den verblindend schitterenden zonnebal. Zij spelen en juichen. In de bosschen zie je
heen rennen de kleine, schichtige dieren en hoor je de luide vogels, een kevertje
wandelt op je hand, aan je voeten murmelt een beekje, sprookjes, die je niet
navertellen kunt. Uit het deinend wuivende, zacht suizelende riet breek je gladde,
brooze halmen, en je neemt bloemen in je mond, die een scherpen, bitteren smaak
geven. Het wordt later, eerste koele deemster duistert aan, de avond valt. De dag gaat
heen als een oude, droef stervende man en zijn brandend rood geweende oog ziet
meewarig over de glanzende zee naar het eenzame, doode land. Wanneer het geloken
is, sluipen schemerschimmen zachtjes aan, schuiven de nachtdeuren allengs dichter
en dichter. Het zachtblakende vlammenpad van zon in zee is tanend gedoofd, de
wijddeinende watervloer wijkt in klaaglijke onbekendheid en het brandingsgebruis
is verre orgelzang. Laag, tegen den verren nachtwand aan, bloeide, vreemde,
bloedroode bloem, de volronde maan. Klokjes klepelen droomerige klanken, eilandjes
drijvende in eindelooze aandacht. Zij zitten op den hoogen dijk, Zij is loom na den
warmen dag. Zij houdt haar arm om het vriendinnetje en met de andere hand het
blonde hoofdje naar zich halend, kust zij haar langzaam en innig. Het begint zachtjes
te waayen van een even opstekenden wind. Dan zegt het kind, dat zij naar huis moet.
In de zachte zwijg-
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zaamheid rijst een donkere gedaante met lange, lijzig gebarende leden. Plots trekt
Zij haar hard aan haar oor, bijt in het weeke mondje, knijpt en krabt de zachte, warme
beenen en schopt het schreeuwende meisje weg, dat huilend heenloopt. Thuis zegt
Zij niets en antwoordt niemands vragen. In bed ligt zij, diep kruipend in het
kussenholletje onder hoogopgetrokken dekens, te huiveren en te rillen van
heetbevende koorts. Een ijskoude kegel snelt uit haar buik, het lichaam door, naar
de keel. Haar lichaam krimpt van gillend begeeren, zij kust zich hare armen, overal;
daarna valt zij in een, nog door schokken verstoorden, onrustigen slaap, haar warrige
geest dolend in brekende droombrokken, bouw- en ordelooze verhaalstukken, die
onverwachts openvouwen en eensklaps weêr wegschieten, met tusschenruimten van
kleine, doezelige ontwakens, telkens weêr gevolgd door nieuwe.
Een berglandschap. Felblauwe hemel brandt wit van helle zonnevuurgloeying.
Van de rivier, die, schitterend en sparkelend van dansende lichtflikkeringen,
stroomend en stuwend voortwoelt over hoekgekante rotsen, dampen witte waden,
slieren zwevende sluiers. Een naakt kind springt er door, de bloote voetjes lucht
wippend over de steenpunten. Wondere dieren, bewegingsloos, staan er met groote,
ronde, lichtende oogen naar te kijken. Van een geweldige hoogte, strevende als een
vastgevroren ijsschots, struikelt het kind, tuimelt neêr op de gruwbare scherpten. Het
lijfje bloedt, het lichaampje opengereten, de blonde haren, kleverig plakkend, rood
gekleurd nu; de beesten naderen, snuffelen, begeerig, spelen met het lijkje, rijten het
uiteen.
Zij schrikt wakker, een niet losgekomen angstkreet scheurt haar droge keel, schuurt
er met zacht snerpend geluid. Zij is klam en ontzet. Haar groot-open oogen kijken
de kamerdingen bang en gedachtloos aan, de dingen, die vreemd nu zijn, dwaas
verkleind en ver weg. Zij blijft turen tot de nacht laait van licht. Helder, glansrijk,
blank licht dat neêrstroomt van een sterren-overvollen hemel, waarin de maan is een
wijde schaal van licht, óvervloeyend, en dat tegenstraalt van een licht-pralende,
gloriënde stad. Zij gaat door de straten, leêg van menschen, en treedt een groot, aan
alle zijden openstaand huis binnen. Van hooge, breede trappen daalt een groote,
lichtende jonge man, mooi als een engel, komt haar tegemoet. Aan zijn hand leidt
hij haar een ruime, van licht schitterende zaal binnen. Hij draagt haar naar een troon,
dien zij niet naderen. Zij heeft de oogen, zalig, gesloten, zwijmende in zijne
omhelzing. Zij bemerkt plots, dat hij er niet is meêr
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en dat zij zweeft, zweeft door zalen en kamers, door deuren en over trappen, het huis
uit en boven de straten, zwevende gaat zij verder, de stad laat zij achter zich. Met
een zucht ziet zij zich in haar bed. Zij betwijfelt droom en werkelijkheid en wanneer
zij bij de grenzen der bezinning komt, loopt zij in een middeneeuwsch straatje. Hare
voeten zwikken op ruwe, plompe keyen, waarop eigenaardig kronkelende en hoekige
lijn zich teekent van scherpen schaduwrand. Aan beide zijden rijzen sombere, oude
huizen met geheimzinnige openingen en portieken en onverwachte diepduistere,
beangstigende hoekleêgten. Zij dwaalt in lugubere onbekendheid van als spelonken
tegengrijnzende sloppen en stegen. De schaduwen rekken zich vreemdsoortiger en
lijken dreigend te bewegen. Zij haast zich voort, sneller en sneller, vol
ademstokkenden, levenbenemenden angst. Dan is voor haar een jonge man. Hij heeft
een donker gezicht, waarin rustig haar aanzien de oogen van het doode meisje, en
lange zwarte haren, golvende van onder een grooten, het gelaat overhuivenden hoed;
uit zijn wijd plooyenden mantel gebaren lange, smalle, witte, betooverende handen.
Zij ontwaakt en een uiterste beklemming stijgt van haar op, laat haar achter, uitgeput
en mat. Zij herinnert zich een jongen, die haar vertelde haar innigste geur te hebben
gevonden in een brief. Hij zag den brief reeds, toen hij hem nog niet gebracht was,
de geur kwam hem als een zinnelijk wezen tegemoet, den inhoud zag hij zonder
lezen. Vaak ontmoette zij hem in den nacht. Hij kwam laat, wanneer alles sliep. Zij
stond dan op en trok een jongenspakje aan. Samen wandelden zij in den grooten,
nachtduisteren tuin. Vaag doodenlicht van suizende schimmen gloorde over de
gestorven aarde. Zij stoeiden wild met hamerende harten en wild bonzend bloed,
hunne geluiden en kreten moeizaam bedwingende. Zij bond zijne handen tezaâm in
heur dichte haarvacht, hij ging slaafsch achter haar; zij spraken niet, alleen liet zij
korte opmerkingen hooren, die klonken als bevelen. Ofwel zij liet hem neêrknielen
op den vochtigen grond en, op zijn rug zich zettende, als eer willig paardje haar
ronddragende de grintpaden over. De kiezels pijnigden hem handen en knieën, zij
trok hem plagend aan de ooren en gaf kleine, harde klappen op de gevoeligste plekken.
In haar brein zetten zich hare gedachten uit tot aan verste kimmen en stonden over
haar in brooze, ijle welving. Een kleine, schuchter aarzelende vraag was daaronder
als een droge kuch in een ziekenkamer. Het in vrees, angstig wiekende kapelletje,
schrompelde in twijfelsvuur verteerd, kreukelend in-een en viel nietig neêr in den
chaos van onontgonnen bewustwording
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Een machtig doodsverlangen vermeesterde haar, zij hunkerde naar kalme rust en
gelaten donkerheid, zij voorzag in haar hevig verlangen den stervensdag en telde de
levende dagen, die er nog aan voorafgingen; verwonderde zich later, in het blijvende
licht, niet gestorven te zijn. De kleine dingen des levens voltrokken zich verder in
de daden der menschen om haar, en hun gebeuren. Haar jeugd ging zich sluiten in
het haar noodige huwelijk met den ouden man.
Haar herinneringen verwelkten, nu zich het armelijke, kale heden ontplooide. Het
vertoonde zich in zijn erbarmelijke, gescheurde bedelkleed, en zag deernisvragend
in het koude gelaat van de harde valschheid. Van haren langen huwelijksreis was
haar eene Ontmoeting gebleven. Het meisje, dat speelde op de rotsen in de zonblije
lucht was dood, haar vriendinnetje was weg. Hare eerste zielegroeisels waren ontloken
in pijnlijke verbazing. Daarna was de jongen, haar vriend, de aankondiger geweest
van wat broeide en in welige woekering ontsproot geenerzijds van den
vriendschapsmuur. Het deed haar zachtjes en stil lachen. Zij trok haar beenen op,
sloeg er haar armen om, de handen vastgevouwen in krampende strengeling der spitse
vingers. Van het witte berenvel, op den grond, maakte zich als los een witte kat. Zij
rekte zich lui en gaapte vreeselijk. Toen kwam zij stilletjes naar haar toe en zag
aandachtig naar haar op. De lichtend groene oogen met spleetsmalle pupillen zagen
haar aan met overwogen wijsheid, als wisten zij den verborgen zin en eigenst wezen
aller dingen, waren hun al raadselen ontsluyerd. Zij boog zich tot het dier over en
streelde het zacht, dat het zich met toeknijpende oogen en weekbuigend lijf
welgevallen liet, laatdunkende in zijn genot. Zij tilde het zoet spinnende dier op, nam
het zacht warme, bloedkloppende, adembewegende lichaam in haar schoot. Haar aan
de hoeken neêrschaduwende mond lachte even open en de kleine, scherpe tanden
groeven zich wit in de warmroode onderlip. Zij was de jongen, die doolde 's nachts
in het park. En, vreemd begrijpend, bepeinsde zij de Ontmoeting later. De
zondoorschenen dagen aan zee in oud kasteel op hooge heuvelvlakte. Zij waren er
geweest, de oude man ervan onwetend, samen in de lichtbloesemende nachten,
wandelden over de stijgende en dalende, kringelende wegen, traden binnen de
rotsholen en ravijnen, waar de verliefdheid hen vond. De maanlichtovergoten zee
bruiste van blanke stemmen en geurde in een rand van vlokkend schuim, als met wit
bont omzoomd. In de nachten van geluk was zij gebleven de ongelukkige. Zij wist
niet door te dringen in het raadselige niet-komen van het geluk. Dan zag Zij op

Groot Nederland. Jaargang 17

283
en kuste hem in lange omhelzing en voelde haar ziel leêg van liefde en zij gaf zich
hem zonder genieting. Door haar denken waasde het beeld van het meisje; de nacht
is eenzaam en donker, zij zitten in het hooge gras en zich aan elkaar drukkende in
hunne omarming, hunne hoofden elkaar beroerend, luisteren zij naar de verre zee.
Van beneden in het huis weêrklonk met een zachten galm het geluid van een deur,
die in het slot valt. Eenigen tijd was het stil. Toen ging de kamersfeer open, de oude
man trad binnen. Hij was eene evenwichtige, welverzorgde verschijning van
kalmrustige voornaamheid; hij had een iets te rood gezicht, in vorm en uitdrukking
de gespitste aandachtigheid gevende van den fijnen proever. Zijn wit haar pluimde
zilverkruivend en zijn lichte oogen zagen flets met telkens kleine ópglimpingen als
van verrassing. Hij kwam naar zijne vrouw toe en kuste haar de hand, de witte kat
sprong stil met een zacht plofje op den grond, waar zij kalm behagelijk en met
minachting heenwandelde. Zij drong hem wrevelig terug, wees hem met matte
noodiging een lage stoel, waar hij zich zette, verwonderd een weinig, en kruiste de
beenen, waarop hij neêrlei nu zijne handen, met toespitsend gebaar van de vingers.
Zij ontzonk haar mijmeren. Zij zag haar man aan, antwoordde droomerig zijne
vragen en luisterde vaag, als onbewust, naar zijn praten.
Na korten tijd vertrok hij. In de eenzaam stille kamer ruischte zacht en onbestemd
het neêrvallende water der kleine fontein aan den achterwand, van het stil stoomende
lichtbekertje boven haar droomden de wolkjes geur, en het blokkenvuur vlamde
grillig en fantastiesch. Zij keek naar buiten, waar de storm verraasde in laatste
nawaayingen; toen ging Zij zitten, het hoofd in de handen, bij het vuur en zag in de
lekkende en strekkende, als in verfijnde lust zich bewegende vlammen. Tot in den
vuurgloed, die weêrbrandde in haar oogen en spokende schaduwen wierp, een droef
vrouwegelaat verscheen, met gesloten oogen en loshangende haren, dat stildeinend
heen -en-weêr bewoog, als een bleeke bloem, die met wijdgespreide, erbarmingsloos
geknakte blâren ronddrijft op de donkere, onstuimig woelende golven.

II.
In den regen, die stroomde neêr met dikke, dichte stralen, slenterde Hij door de
lichtende avondstad. De winkelstraten waren leêg bijna, verlaten; er liepen weinig
menschen, een enkele, die zich voortspoedde.
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Het glimmende asfalt, vol groote, glanzende plassen, weêrspiegelde van lichten,
kleine lampen en groote fel wit stralende gloedbollen. De huizenwanden stonden
somber en tragiesch opgerezen en maakten de straten tot nauwe beklemmingen. De
regen stroomde, stroomde neêr als uit geweldige hemelbakken gegoten en alles glom
en glansde en dampte druilerig vocht. Zijn handen diep in zijn zakken, onverschillig
voor zijn pet, die kletsnat zwaar drukte zijn hoofd, voor zijn jas, die hoog toegeknoopt,
van water doortrokken, klam om hem hing, zijne voeten nat en koud in de oude,
vooze, doorsijpelde schoenen, liep Hij door den gutsenden regen, de regen, die
neêrviel in tranenfloersen van vertwijfelingsvollen weemoed en zachtjes schreide in
zijn hart. Den middag had Hij doorgebracht bij een vriend, die woonde, tegelijk zijn
atelier had, aan den buitenkant der stad, een straat, die, eenerzijds bebouwd, open
lag voor het wijde land. Zij hadden gewerkt, beiden, aan het raam, wolkenstudies
gemaakt. De regen stroomde, den geheelen dag al had het geregend, uit groote
wolkenmassaas, geweldige dreigingen, titaniesch gestapeld, die zwaar hingen boven
het trieste, in windsels van nevel verhulde land. Een belofte was opengeklaard boven door de mist donker doezelende, houtskoolvegen tegen grauwen achtergrond,
boomengroep - kristallen - de wolkenranden, uitgekarteld, aanzettend met vurig
brandende boorden van vloeyend, druipend goud - lichtbron, een glanzende
ontvangenis van hemelsche genade, als zoû er Prometheus door weêrdalen op de
aarde. Hun werk vlotte niet. Zij vermochten bij geen benadering die eindelooze pracht
weêr te geven. Laat - bij olielampje, dat in vreemde lichtgeving, maakte de ruime
kamer onwerkelijk van rembrandtieke kleurengeheimzinnigheid, nog lang napratende
- was Hij pas weggegaan, en doolde nu doelloos door de stad. Hij had nog niet
gegeten, was zonder geld. Ook de vriend had niet kunnen helpen. Koû en honger
pijnigden hem smartelijk, in apatiesche onverschilligheid voor het lot en zijn komende
dingen, liep hij kalm rond. Voor een winkelraam stond een jongen, die hem bizonder
en opvallend trof. Hij wist niet waarom en, lusteloos, dacht hij er niet over na. Hij
zag het mooye, bleeke gezicht met donker haar en zuivere wenkbrauwen. De jongen
keek op en zag hem aan met een blik, die hem diep drong in zijn ziel, als vermocht
hij die ziel te zien in de verborgen hoeken. Hij ontroerde. Het was een teêre jongen,
zijn smalle, blanke gelaat zacht en lief. Hij voelde zich verwarren en sloeg zijn oogen
neêr. De jongen verwijderde zich, zijn lijf bewoog met fijne, teedere lijnen, vol gracie.
Hij merkte ter zijde nog op de zeer
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rechte neus, toen de jongen nog even het hoofd wendde. Zonder aandacht ging Hij
voor een étalage staan. Het was hem zonderling te moede. Zijn werk vorderde niet,
hij schoot niet op den laatsten tijd en hij had zorgen. Hij kon ze van zich zetten en
onachtzaam zijn voor alles, maar hij wist niet aan eten te komen, kon zich nu niet
meer behoorlijk voeden. Hij leed koû en gebrek, moest schuilen bij anderen, zocht
zich des daags onderkomens in alle mogelijke gebouwen. De duistere gedachten, die
in hem geboren werden mocht hij niet verhooren. Zij waren donker en giftig, het
leven zelf zou altijd uitkomst brengen. Het eentonige van hierover te moeten denken,
werkte een wrang heimwee uit, verlangen naar liefde's warmte. Er waren tijden van
behagelijk geluk geweest, dat soort geluk, dat de tevreden gemoeds stemming geeft.
Hij keerde zich om en schrikte door eene mannengestalte, die er stond en wier
naderkomen hij - door zijn verdwaalde denken of door luidloos doen - niet had
bespeurd. Hij liep door en tezelfdertijd deed het ook de man, zoodat hij nu achter
hem was en Hij zijne stappen als in zich voelde en zijne schaduw gelijkmatig met
zijne eigene uitdagend voor zich bewegen zag. Hij voelde zich ook uitermate
gehinderd en geprikkeld. Hij wendde zich en stond stil. De man, zonder erg of opzet
blijkbaar, ging hem rustig voorbij. Toen ging ook Hij weêr verder Het leek hem nu
toch het beste naar huis te gaan. Hij ging langs donker, geheimvol glanzend water.
Waar hij aanstonds thuis kwam, stond het huis aan een breede, hier ten einde komende,
zwak stroomende rivier. Dichtbij was een hooge, breede brug en aan de overzijde
over een daar uitloopend grachtje een ouderwetsch ophaalbruggetje. Rondom stonden
ver en wijd de duistere huizenschimmen, nauw zich teekenend tegen den donkeren
regenlucht. Het water was vol glanzen en lichtplasjes, die bevend schommelden of
heftig bewogen, hel opschoten en ijlings wegdoken als vurige vonken. Aan den
wallekant lagen roerloos de logge rompen van schepen en schuiten, en tusschen de
steenen van den weg glinsterden de tramrails, lagen er als lange staalglanzende linten.
Voor zijn huis zag Hij een huurauto staan, hij dacht voor de zangeres, die beneden
woonde. Hij ging de schemerig verlichte trappen op naar zijn kamer. Het was er te
tasten donker toen hij binnentrad. Uit het duister kwam onverwachts een stem, die
hem bekend klonk en die hem vroeg. Zijn oogen wennend, zag hij in het vale licht
dat van buiten door de beide vierkante vensters binnen scheen vaag een vrouw. Zijn
hand de knop vindend, draaide hij het licht op.
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Nu zag hij, en rezen verleden dingen voor hem op. Hij herinnerde zich hoe hij maakte
een studiereis in Italië, een vriend had hem er geld voor gegeven. Het was een tijd
van zorgelooze vreugde, van zeer veelzijdig genot en weinig werken. Tot hij Haar
ontmoette, de vrouw die nu onverwacht hier bij hem was in zijn kamer. Hij was moê
van sensatie, de middag van goddelijke droomen, die onvatbaar hem waren; de
jongen, die hem smartelijk verraste, vreemde dingen, die na langen slaap pijnlijk in
laaggedoken duisternissen ontwaken en loomzwaar zijn als des lichaams, en de man,
die een vijandige vreemdeling was, en treiterend sarde de open-ontvankelijke
verhevenheden. Hij werd licht duizelig, warm en tintelprikkelend kroop zijn bloed
dicht saâm in zijn arme, gemartelde hoofd en verhitte zijn slapen en wangen kooortsig,
zijn zwaar weêrhoudende lijf gloeide met parelende, speldenbeprikte huid. Het was,
als wel gebeurde vroeger, toen hij kind nog was, en hij op straat loopend zich beklemd
en zonder vrijheid voelde en dan plots voor een kleurschaterende ruit ging staan, der
menschen tegenkomen en vorschend aanzien niet kon verdragen. Hij voelde plots
een dof klemmende pijn knauwen achter zijn oogen, die hij even dichtwrong met
vertrokken gezicht, toen vouwden de hersenschemeringen met moewe bewustheid
zich open voor de weêrglanzende herinnering, die stil binnendrong. Hij was een
verliefde jongen geweest, verliefd op haar mooye, heerlijke lijf, op haar ziel, haar
onzegbare wezen, dat helder door ongeziene sluyer zich om haar - haarzelve, de
menschen en dingen - een eigene sfeer schiep, die hem tegenstraalde als een geluk,
haar bewustgerichte geest, die hem heerschte en dwong. En met haar had hij nieuwe,
nog niet ontdekte krachten in zich voelen opkomen, had hij veel kunnen werken,
stukken, die opgang maakten en bevreemding wekten. Er lag een vaag, onwezenlijk
licht over gespreid, als gloorden laatste glanzen van kerkhofvlammen. Het was des
doods en het verlangende, smachtend hunkerende leven beefde er door.
Levenswenschen, smartlijk bloedende verwachtingen van doodgewijden. Daaronder
trilde de haat. Zelfmoordende haat tegen het wijkende en niet gaande leven, tegen
den komenden, niet naderenden dood. De koude vijandschap, innerlijkst bewogen
van zachtlijdend mededoogen, stelde in wijde, eenzame landschappen, met lage,
benauwende horizonnen en weeklagende boomen, de takarmen in wanhoop gestrekt.
Vooraan een enkele vogel, die als plots opvloog, en wiens ziel reeds vroeger, voor
eeuwen, gestorven leek. Het was van een zeldzame bekoring en beangstigde tegelijk.
Bloemen hadden eigenaardig ge-
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plooide blâren, verscholen zielen; en niet vermoede tinten, ontloken in verre oorden.
Hij schilderde ook portretten in dezen tijd, met raffinement teekenende àl te sprekende,
té openhartige gezichten. Alleen HAAR portret was hem niet mogelijk te maken. Een
tijdlang veronachtzaamde hij, vele goede dingen zonder erg van zich werpend, zijn
andere werk en was het wreede teleurstelling niet te bereiken en wel nimmer te zullen
slagen in de uitbeelding van Háár.
Hij had jas en pet gehangen in de gang en stond nu, terug gekomen, in de kamer.
Hij was een lange slanke jongen met blond haar en boven een korten, dikken hals
het gezicht van een meid, met breeden, zinnelijken mond en lichtgrijze,
wulpsch-begeerende oogen onder lange, rechte wenkbrauwen, die samenliepen tot
een enkelen lijn en waarboven breed was zijn lage voorhoofd. Zij zat in een ouden,
versleten leunstoel bij het van asch en gruis vuile, reeds lang gedoofde kacheltje en
de naakte met een kleurig katoenen kleedje gedekte tafel, en het vale, door een groote
groezelige kap gedempte, licht waren tusschen hen. Hij kwam de kleine ruimte door,
zette zich op een laag stoeltje bij Haar.
Hunne begroeting was geweest een vreemd, onbegrepen ding. Zij waren beiden
hartelijk en verlegen tegen elkaar. Zij hadden naar een wederzien moeten verlangen
en hunne ontmoeting was armoedig en pijnlijk, zij wilden beiden en voelden zich
gedwongen, moesten zich geweld aandoen. Een kille leegte viel over en in hen.
Tegelijk dachten zij, ieder voor zich zonder het den ander te zeggen, dat het hier de
goede plaats niet was, en zij dachten beiden aan een groot, verlicht restaurant, met
fijne spijzen en parelenden, schuimenden wijn, een orkestje van zwartoogige,
donkerlokkige, roodgerokte muziekanten speelde weeke melodieën, die wiegend
zweefden ten dans. Maar haar sterkere ziel wist hun droeve ellende te verdrijven met
haar zoeten, verleidenden glimlach, waarin éven glunderde de glans van een weinigje
spot.
- Ik zit al een heele poos op je te wachten. De juffrouw zei, dat je wel gauw terug
zou komen, want dat je altijd tegen dezen tijd thuiskwam. Je blijft dan een paar uur
zitten werken, en later ga je weêr uit, hè? Zoek je dan avontuurtjes?
Haar oogen gingen de kamer rond en bleven rusten op den schoorsteen, waar een
kleine foto stond van een heel jong meisje met zwartzijden directoire-broekje en
witte blouse. Lange krullen vielen over smalle schoudertjes, het lief guitige gezichtje
langs.
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- Is dàt er eentje? knikte Zij met haar hoofd.
- Nee, verwarde hij; dat is zoo maar een meisje, die ik ken, en die wel eens op
komt loopen. Een aardig kind.
- Werk je veel tegenwoordig?
- Niet veel. Die avonduren, wanneer ik thuis ben, zooals je al weet, zit ik zoo'n
beetje te droomen, dan kijk ik over het water naar de stad. Het is dan wel prettig stil,
je hoort het als bijna slapende leven zacht suizen, af en toe rinkelt een tram voorbij.
Overdag ben ik meestal bij een vriend of ergens in de stad en laat ga ik dan nog wel
even naar de kroeg, wanneer ik geld heb of een kennis me fuift.
- Dat is nog al braaf en eentonig. Ben je zooveel alleen?
- Ja, troosteloos. Dan neem ik maar iemand meê om nog wat te kunnen praten, of
ik heb een meisje.
- Je bent erg oprecht.
- Ja, waarom niet?
- Verveel je je?
- Dàt niet, maar ik voel me onbevredigd.
- We hooren niet meer van je werk.
- Er is geen tentoonstelling meer geweest.
- Toen je terug kwam, was dat de laatste?
- Ja. En ik geloof ook de eerste.
- Weet je het niet zeker?
- Ik geloof wel.
- Wat ben je toch een gekke jongen.
- Vind je?
- Ja, je lijkt op het oogenblik zoo onverschillig voor je werk, voor je toekomst.
- Mijn toekomst kan me niets schelen.
- Niets schelen?
- Nee, wat wordt dat wordt, komt van zelf wel terecht.
- Doe je dan niets?
- Ik kan niets. En ik heb geen geld ook.
- Toen in Italië werkte je toch, werkte je veel. Weet je nog? Het was een roes. Je
tóoverde schilderijen. Landschappen, vogels, bloemen. De een na den ander. En
portretten maakte je. Tien, twintig... hoeveel waren het er? Ze waren mooi, hoewel
ik soms toch wel eens heel even moest lachen om die portretten van jou. Je was een
beetje ondeugend soms. Wanneer we zoo dol elkaar geplaagd hadden, dan begon je
dikwijls een portret... waar je laatste dolle bui nog in was...
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Totdat je op de onzalige gedachte kwam MIJ te willen schilderen... MIJN portret te
maken...
- Ja, dat is me nooit gelukt... dàt kon ik niet...
- Hoe kwam dat? Je werkte, je schilderde zooveel, en je slaagde overal in. Dikwijls
was je schitterend. Dan aanbad ik wel eens je kunst. En je kon niet maken mijn
portret!
- Wanneer je aanbad mijn kunst, dan aanbad je jezelf. Mijn kunst was door jou,
was van jou, was jìj. Vóor ik je kende, deed ik niets... heb ik altijd gepoogd,
geprobeerd, zonder rezultaat... Ik wilde, ik werd gedrongen, ik kòn niet anders...
maar nóoit maakte ik een zuiver, gaaf kunstwerk... Toen ik jou ontmoette, is er iets
in mij losgekomen... iets, dat nog niet vrij was, dat gekluisterd lag, en dat ik nog niet
eens kende... dat deed jij!... Je gaf me geluk... herinner je onze heerlijke, onze
goddelijke nachten!... en je deed me werken... je gaf me de geheimzinnige kracht...
en ik dacht het bovenmenschelijke te kunnen doen... Toen ben je weggegaan en je
hebt me alleen gelaten... en nu verdroom ik mijn dagen... de nachten lig ik wakker,
tobbend en peinzend, met mijn verlangen weêr zoo te kunnen werken als toen...
Haar oogen zagen zacht, verteederd, in de zijne. Zij nam zijn hand in de hare, die
warm en week, omspannen nog was van haar zachte, gladde handschoen.
- Arm boyke, het is wèl verdrietig zoo voor je.
Hij huiverde stil onder den klank van haar stem, den druk van haar hand.
Zij zag hem lang aan met vreemden blik. Toen boog zij zich tot hem over en kuste
zijn mond, warm en innig, een kus, die zoû kunnen zijn van liefde en van deernis,
beide. Hij sloot zijn oogen; van uit haar bontmantel, die open hing en zacht tegen
hem vleide, van hare bewegende borsten achter glanzende, ritselende, witte zijde,
van haar lieve hoofd, dat in haar zoen hem zoo dichtbij was, steeg op haar
bezwijmelende vrouwegeur, die verlamde zijn laatste denken, zijn geest haar brooze
bewustheid ontnam.
- Kom hier, bij mij, zooals je vroeger altijd deed...
Zij trok hem tot zich met teêren, lieflijken dwang, en hij zonk, willoos, voor haar
neêr, aan haar voeten, zijn hoofd in haar schoot, zijn arme, gemartelde hoofd, dat zij
nu streelde zachtjes met haar week geschoeide hand.
- Je bent een kind nog; een klein kind, dat verzorgd en vertroeteld
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moet worden. Heb je het zoo vreeselijk, lieve jongen? Wanneer je geen geld nu hebt,
dan mag ik je wel helpen. En kom je weer eens bij ons? Toen, in den zonnezomer
was je zoo dikwijls onze gast, zagen we je altijd. De dagen was je onze lieve vriend,
en herinner je je de nachten, de witte nachten, wit van blank manelicht en de zee,
die schuimde wit, de nachten was je mijn minnaar!
- Ja, onze nachten van liefde, onze onvergetelijke nachten van liefde.
- En hier in dit kille, naargeestige land onthoudt je mij je troost!
- Ik voelde me zoo ellendig, en durfde niet bij je komen.
- Ben je èrg arm, nu?
- Ik heb alles verkocht, zelfs mijn kleêren moesten weg!
Zij zoende hem zijn gezicht, haar hand daalde liefkoozend en streelend over zijn
lichaam, gleed zijn dij langs met hem ontredderende tasting - zij omvatte zijn hoofd
en zag hem in zijn oogen. Toen zonk zij terug in haar stoel, wijlden haar handen nog
op zijn hoofd, woelden zijn haar door. En zagen hunne oogen droomerig de
vaag-duistere kamer in. Ergens, als heel ver, sloeg een torenklok het late uur. Zij
luisterden naar de ijle geruchten als naar zacht luidende sprookjesklanken. Tot het
heel stil om hen werd.
- Op een heel, heel hoogen berg woonde een oude man met zijn jonge vrouw. Zij
woonden er al lang, lang en wachtten den vreemdeling, die eenmaal komen zoû. Hij
zoû komen als een jonge, mooye prins, de prins uit het tooversprookje. En iederen
morgen ging de jonge vrouw het diepe, donkere, koele woud binnen, waar woonde
de oude heks met haar dochter. Dan ontmoette zij wel alleen het meisje, die haar een
vriendin was, en die zij boven alles, meer dan boomen en vogels en vlinders, meer
dan bloemen of dieren, liefhad. En vroeg haar of zij reeds gezien had of gehoord iets
van den jongen vreemdeling, die eenmaal komen moest. Dan waren zij lang alleen
in het schaduwrijke bosch. Tot de oude, booze heks kwam, die zoo lief en vleyend
voor haar was en zoete dranken bood, en haar walgelijke kussen wilde geven. En 's
nachts lag zij hopeloos te schreyen en te weeklagen op den kouden vloer van den
hoogduisteren burchtzaal, naakt rillende in haar witte hemd, de lange, zwarte haren
wijd gespreid over de groote, schemerig zichtbare steenen. Op een nacht hoorde zij
kermend krijschen als van verschrikte, gewonde dieren. Zij trad naar buiten, de
heldere nacht was kalm en stil. Zij daalde het park in, de vijvers lagen roerloos als
glanzende metalen spiegels en de boomen stonden peinzende, droom-
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verloren, van geen windezucht bewogen. Zij hoorde een gezang als van een zwaan,
die sterven gaat, het klonk droef en ver. Toen kwam uit het donkere woud eene
groote, lichtende figuur nader, zij herkende, en liep ijlings de stralende gestalte
tegemoet. Den volgenden morgen vond men dood een jongen man, en niemand wist
waardoor, noch van waar hij kwam.
- Je sprookje is wreed.
- Het is treurig.
- Maar wreed toch vooral.
- Waarom wreed?
- Om den dood.
- Van den jongen prins?
- Ja.
- De jonge vrouw treurde...
- Om hem?
- Om hem ook... en om zichzelve en hare teleurstelling.
- Haarzelve en de teleurstelling...
- Zij heeft hem liefgehad...
- Maar meer nog had zij zich zelve lief...!
- Zij had niet méér zich zelve lief, maar zij haatte het léven!
- En de mooye, jonge prins?
- Was van het leven.
- En haatte zij hem er om?
- Hij was van het leven en hij ging er door dood.
- Hij ging dood door het leven, dat zij haatte.
- Door het gehate leven...
- Niet door haar...?
Zij zag hem aan zonder antwoord. Het leven was voor hen en van hen en werd
liefdeloos gehaat. Innige wrok en wondgeslagen machteloosheid. Het ging hunbeiden
zonder liefde voorbij. Diep in zich onderscheidden zij, niet bewuste, ongekende
verlangens. Zij wraakte haar waardelooze, teleurgestelde leven en hij vocht vergeefsch
nutteloozen kamp om wat zonder kracht, door eigen té grooten wil getemd, bezwarend
neêrlag.
- Heb je papier en potlood?
- Wil je schrijven?
- Met potlood? Nee, voor een teekening.
Hij keek haar verwonderd aan. Maar onder haar oogen, die rustig, weemoedig
bijna, hem aanzagen, haalde hij teekengerei uit een lade.
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- Heb je geen grooter vel?
- Het is mijn laatste...
Zij nam zijn klamme hand.
- Een bloem bloeit op... Het is een bloem, heel groot en vreemd met de wijde,
witte blâren... Het goudgele hart rijst er uit op als een klein altaar... Een vrouwegelaat
ziet haar aan met stille verwondering... Haar spitse vingers zijn in aandacht voorzichtig
om den zachten, teêren stengel... Het gezicht is recht en zuiver met hooge, dunne
wenkbrauwen, het voorhoofd glad en kuischen mond... De haren vallen met zachte
golving stil-recht neêr...
Zijn hand bevend bedwongen, werd vast, hield los en zonder trilling de stift. In
zijn grauwbleeke gezicht, hing zijn mond open, waren wazig zijne oogen, als zagen
zij door dichte nevels. Hij teekende, snel, als in koorts. Zij zat dicht tegen hem aan,
en haar oogen richtten zijn hand. Hij voelde zich vreemd van zijn werk, dat van hèm
was en dat hij niet kende, en dat hij deed zonder wil. Hij zag het beeld voor hem
opdroomen en het komen van zelve op het papier; zijn hand werd bewogen door iets
Anders, dat in hem was en hem bestuurde.
Zoo zaten zij een uur.
Toen stond Zij op. Hij zat wezenloos, de teekening viel voor hem neêr, uit zijne
handen, op de tafel. Hij tuurde er over zonder haar op te merken; het Andere ontvlood
hem stil en deed hem toen ontwaken.
- Het is mooi, dat heb ik een tijdlang niet gedaan, verbaasde hij naïef.
- En is van mij, lieveling? vroeg zij met zachten lach.
Er was even iets juichends van zegepraal in haar stem, trof Hem. Maar het was
hem alweêr voorbij.
- Natuurlijk, die is van jou, fluisterde hij.
Zij had de teekening al geborgen.
- Ik moet nu weg, anders mis ik den trein. Kom je eens spoedig bij ons? Deze
week nog, hoor! Welke dag schikt je het best?
- Mijn dagen zijn gelijk.
- Dan zal ik je morgen even schrijven.
- Heel graag.
- Mag ik je nu even helpen met een beetje geld?
Zij gaf enkele biljetten, die als in haar hand getooverd kwamen.
- Meer kan ik op het oogenblik niet missen, ik heb niet veel bij me.
Zij omhelsde hem.
- Kom je?
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Het was als had zij met het geld van den ouden man gekocht het werk, dat haar ziel
in den zijne had doen ontstaan, zijn ziel, wier diepste, oorspronkelijke kracht vloeide
uit verborgen bronnen, zoo een sterkere geest, die vermocht te ontsluiten.

III.
Sneeuw. Zuiver witte, heilig blanke sneeuw overal. Het reine waereldhart zelve leek
opengebloeid in eindelooze, onbevlekte maagdelijkheid. Na den tijd van regen en
modder lag de aarde, herboren, in witte waden. Nog grauwden de hemels van zware
wolkgevaarten, doch hunne dreigingen waren anders, lichter, als machteloos.
Regenwolken dreigden vervaarlijker. Zij braken open en goten plassenden regen uit;
sneeuwwolken waren van lichter grijs, ijlere grauwheid, waren wel groot en geweldig
ook, doch leken zich te verheffen, zouden in zweving op kunnen gaan en er was niet
te vreezen, dan wat zacht en broos gevlok, dat schuchter daalde en een lieve
verteedering was. En in donkere zielen, schaduwend van smart en van droefnis,
glansde de witte sneeuw blank weêr, wist haar te doen lichten tot hooge
geluksmomenten.
Voor Hem rees op nu een kerk. Zij staat eenzaam in het wijde, donkere, verlaten
landschap. Maar zij brandt van inwendig licht, dat uitstraalt de hooge, smalle
boogvensters door, en dat neêrvalt door de open deur en een lichtend pad wijst weg
in de sneeuw. De toren verliest zich in den sterrenloozen nacht, die zonder maan ook
is, droomt op in innigste verband met de onzienbare goddelijkheid.
Hij ging over een plein. Het was al laat, de dag eindigde en de zon moest weifelen
bij haar ondergang. Er was een eigenaardig, bizonder tusschenlicht, dat niet kwam
uit de luchten en niet schemerde van de sneeuw. Het was als fijn verweven tusschen
hemel en aarde, een glinstrig glanzende webbe van gevangen schijnsels. Zoo moest
zijn het licht in hemelsche zalen. De boomen stonden kaal en fijntakkig tegen de
roze lucht uit, de lucht die was van heel teedere, zacht versmolten gloed. De menschen
gingen voorbij als haastige schaduwen en er was aarzeling in hunne zielen, als er
was in de lucht. Zij zagen op zonder zien en gingen snel verder. Groote, verlichte
huizen - café's en restaurants - straalden schijn van avondlijken glans. - Daarbuiten,
in den grondloos duisteren nacht stond de kerk van licht. Zijn ziel rees hooger en
hooger, zij breidde zich uit, een
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lichtende, witte vlakte; grensloos land van witte vreugde, zonder droeve treurnis.
Ontvankelijk voor de blijde gave, ging hij binnen het rijk van den opstand. De
opstanding die het bewust geworden denken is. Daarachter vielen weg de kleine
dingen van leed. Hoe hij van zijn vijftiende jaar af altijd gepoogd had, dit was een
decennium van voortdurende kleinheid om zwakte geweest. Tot hij na die
erbarmingslooze jaren gekúnd had, eindelijk. Het kunnen, dat neêrzwikte weêr toen
zijn steun hem ontviel. En nu te herleven begon op de glanzende mogelijkheden van
den sneeuwdag. Hij ging snel, ijlde naar huis. Maar, daar met de wachtende materie
voor zich, ontzonk het hem, meer en meer. De lichtende kathedraal stond in de
koepeling van zijn gespannen denken en dreef er allengs uit weg. Een lichtend schip,
dat staâg dreef verder en verder van hem. Zijne handen vielen in ontmoediging neêr.
Buiten werd de oude dag grijzer en grijzer, de sneeuw gloorde met lange, witte
vlammen, maakte de stad tot éen witte, witte louteringsbrand. Het witte vuur viel
van de huizen, donkere smeekelingen onder lagen, grauwenden hemel. In de diepte
glom donker het water, eerste lichten twinkelden op. Hij sloot, moê, zijne oogen.
Door zijn matte denken dreef zoetjes heen zijn pijnigende, geknakte willen, als een
bootje, zoo stil gleed het door de wit brandende, blank blakende stad. Witte bloemen
bloeiden geurig op. Het was niet om niet geweest. Zijn ziel toefde in de verre gouden
droomlanden, wier geluksgrenzen geleidelijk, zachtkensaan open weken.

IV.
Dien nacht, die wit bleef van sneeuw, en licht was als een jonge, teêre dag, sliep Zij
niet. Zij lag reeds uren, zonder slaap, in haar bed en haar groot-open oogen droomden
de droomen van dingen, die er waren en die zij zagen en van dingen, die er niet waren
en die zij zich verbeeldden. De witte glanzen van manelicht en sneeuweschijn, gleden
stil binnen door de hooge ramen en maakten het slaapvertrek vol van witte schimmen.
Witte schimmen, die, lange roerloos bleven, totdat zij zachtjes bewogen. Dan staarde
Zij, schrikbevangen, op hen en begonnen zij bewegingen van spel en van strijd.
Tegen den achterwand waar plooiden portières - niet gevoelde, ontastbaar aangeslopen
wind deed de vouwen éven wapperen - rees een reuzeschim, spookte blank een naakt
knapelijf, dat zich óverboog in deemoediging.
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Andere schaduwen verrezen en deden den naakten knaap verdwijnen. Zij huiverde
in den spokenden nacht. In de luidelooze, witte stilte was slechts beweging, nauw
waarneembaar, die zonder heftigheid sluw en geheimzinnig deed. - Zij stond op en
dronk een weinig water. Om haar was de witte kamer stil nu. Wanneer zij lag, zag
zij boven zich haar hoofd naderkomen een groote, bronzen klok, wiens harden rand
haar schedel te splijten dreigde. In doodelijken angst bukte zij dan snel, en de klok
kwam niet. De kamer was daarna vol weêr van wit gespook. En zij sluimerde even,
tot weêr eensklaps adembenemende snel aanzonk de metalen donkerte. Zij krómp
van angst. Eénmaal vloog zij op, ontzet, en dadelijk daarop, het volgend oogenblik,
wist zij al niet meer waarom. Het water kwam nu koel in haar keel, doch zonder
laving. Tusschen de blanke lichtglijdingen, temidden van het witschuivende
schimmengespook was zijzelve heel wit in haar lange, witte nachtkleed. Haar gezicht
was eene witte verstarring tusschen het raaf-zwarte harengekronkel, dat met golvende
glanzingen om haar viel. Zij ging staan bij het raam, zonder koû te voelen. Zij hijgde
zacht, de atmosfeer drukte haar, deed haar denken zwoel en onbeheerscht deinen als
blâren, die stil wuiven onder stillen windedrang op warmen zomeravond.
- O, wat ben ik ongelukkig, klaagde zij zacht.
Hare gedachten vluchtten, zij kon ze niet houden. En geen troost van herinnering
klaarde aan. De doffe verlatenheid van nù slechts bleef. Haar ziel zelve scheen heen
te ebben van het leêge stand des hedens.
- Ik ben ongelukkig, zoo ongelukkig, herhaalde zich haar droeve klacht.
En in haar lauwde laatste bezinning:
- Ik ben de allerongelukkigste... armoedig als geen schepsel in Gods groote, wijde
waereld... Ik ben verloren in eenzaamheid... zij hebben mij niet gekend... en ik... ik
kende niet hen... ik kende geen hunner... Altijd was ik eenzaam, altijd alleen... ik
kon mij hun niet vertrouwen... ik leefde in diepste beslotenheid... en Zijn verborgen
ik gaat zich nu wreken... wraak op wie?... op wat?... Ik haat het leven... en de
menschen haat ik... omdat zij mij niet lief waren... omdat zij mij nooit begrepen... ik
ben ongelukkig... ongelukkig... zoo ongelukkig...
Het woord kreeg haar een verteederde, vertrouwde klank... zong zachtjes in haar:
ongeluk... ongelukkige...
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Zij strekte haar armen het nachtlijk venster langs met gespreide vingers, over de
koude ruiten... koude, die zij niet opmerkte, niet voelde.
Het klagen verdroomde tot eene extaze, de smart brak open in vrome vreugde:
zooals denkenspanning breekt in krankzinnigheid.
Zij opende de ramen, naar buiten, tot zij aansloegen bijna, tegen den muur.
De nacht was koud, van roerlooze koude, die helder vriesde in de dunne, ijle lucht
- als van glas - onder blauwen, goudstarrelenden hemel, en op den sneeuwbekleeden
aardegrond.
Haar hoofd was leêg van denken nu, haar zenuwen hingen slap zonder trilling, die
sidderde altijd in haar lijf, in haar bloed, in haar leden en koortste in haar hoofd, en
broeyend verwarde hare gedachten.
Zij wrong zich immer tot kracht, dwong zich haar lach, die haar verlamde en
anderen sterkte, als goot zij over hare ziel in hen.
De martelingen geëffend, ontfermde zich het goddelijke en hief haar ziel in
hoogsten bouw.
Op de hooggolvende onheilsklacht, boven de uiterste bekentenis van ongeluk, kon
slechts het opper-zijnde antwoorden.
Haar hoofd boog in deemoedsgebed en het Geluk was haar, deze enkele stonde.
Het heelal bewoog in muziekgevende liefde, de sferen zongen.
De waerelden wentelden den goddelijken droom, de eindeloosheid zwol tot
eeuwigheid, op der engelen vleugelen gedragen; de ruimte verloor zich, de tijd stond
stil.
Haar ziel gonsde van onbekende geluiden. Zij was een kleine mensch en stond
aan de vraag-groote poorten, die doorgang geven tot wat achter den levenseinder is.
En Zij zag. In het aanzwellende geruisch, dat haar ziel hoorde, zag zij in tweede
gezicht het durende geluk.
Door de zichtbare dingen heen, tuurde zij - zoo doet een kind door een kijker om
den horizon te kunnen zien - en ontving, verrast, de genade.
Tot de vreugde verzwond en zij keerde weêr.
De groote, ronde maan was als een schaal, boorden toe vol, die vloeide over van
licht. Wit licht, dat vloeide neêr, uitstroomende over de slapende aarde; de aarde,
wit van sneeuw, glanzende in den nacht. De sterren vonkelden en schitterden als
kostelijke juweelen, straalden trillende van levend bevende starreling.
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Zij sloot, met zaligen lach, het venster.
Zij lei zich weêr te bedde.
Haar hand dwaalde haar voorhoofd langs, als schoof zij eene verwondering weg.
Zij glimlachte stil tegen een onzichtbaar gelaat.
Zoo lag zij nog lang, haar oogen open, zagen naar boven.
Toen verscheen er een blauwe vlek in oranje ring. Die dreef stilkens heen, zij
volgde haar met de oogen tot zij oploste in de zwarte donkerheid. Opwaarts ziende
ontwaarde zij een nieuwe, die was groen in violetten cirkel en zeilde ook heen.
Telkens weêr kwamen nieuwe met andere kleuren en wanneer zij de oogen sloot,
zag zij grootere nog en dichterbij. Zij voelde zich moè worden. De kleurbollen
verzwonden en fantastiesche figuren, als behangsels van vreemd patroon dekten den
duisteren slaapmuur, die van kleuren overtogen niet wijken kon. Droomvingers
tikkelden op haar overprikkelde hersenen en deden de vonken spatten. Een
sterrenhemel verwulfde zich, de hel flikkerende gele punten vielen af en regenden
neêr als een gouden gordijn, dat zich in het duister terugtrok. Haar lichaam verschoof
zich mat; zij wendde het hoofd, vermoeid, ter zijde.
En zonk neêr in diepen, donzen slaap.

V.
In den trein, die voortijlde op wiegedreunend rythme van stilgedurig schokbewegen,
kwam de komende dag over hem met duistere beklemming. Vroeg in den morgen
was Hij ontwaakt - week doortinte lucht kleurde nog zonsopgang, hing van doezelende
strepen dooraderd boven de nog nachtzwarte huizen, eerste vroege schemer voelde
kil nog aan - met kwellende, kloppende hoofdpijn. In het ongelooflijk snel zijn klimaat
wisselende land was de sneeuw al plots weêr verdwenen, na enkele modderdagen
het vuil ook weggevaagd, om misschien dezelfde week nog weêr te komen, met
nieuwe vrachten blankvlokkend te dalen uit de luchten, en feller was eensklaps de
zon beginnen te schijnen met kracht en warmte van eerste lentedagen. Doch de
ochtenden waren koel nog, als ook de avonden kil steeds donkerden. En was Hij lang
nog blijven liggen, zijn gedachten zoekende bijeen, in moeizaamheid, om zijn pijnlijke
hoofd. De vage ochtendgeluiden van het vroege stadsgeruchte bonsden hamerend
op zijn hersenen, wier heele schroeying hij te koelen trachtte door lang zijn hoofd te
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dompelen in het ijskoude water. Toen had hij stilletjes gezeten, diep in zijn stoel,
ontbeten en het verdergaan van den tijd gewacht. Hij had van Haar een briefje
gekregen, den dag tevoren, te komen en zij verwachtte hem nu; geen tijd was er het
bezoek nog af te schrijven, of op later te stellen. Buiten, de morgen voorbijgegaan
thuis, was het prettig warm geworden, voelde hij zich wat beter en opgewekter. Doch
in den trein kwam de angst terug voor den dag, voor de gesprekken; alle drukte en
geraas, waar hij nu door ging. Hij drukte zich terug in zijn hoekje en keek soezend
naar buiten, waar in zachten zonnegloed de dag was licht en blijde.
Hij vond gemakkelijk het huis van Haar, het huis ook van den ouden man; hij
kende de stad goed, had er als kind gewoond. Hij wist niet waarom, maar kreeg een
eigenaardig gevoel van terugkeer. Hier was hij geboren, had hij, kind, met zijn
kameraadjes gespeeld; later groote jongen, gestudeerd, en vrienden gehad. Hier was
zijn ziel geworden, tot zij was heengegaan, had gereisd, gezworven, in armoê gedoold.
En nu voor het eerst kwam hij terug, het gaf een veilige welbehaaglijkheid. Voor
zijn heengaan reeds waren zijne ouders, beide, gestorven - broêrs of zusters had hij
niet - eenzaam kwam hij terug. En het leven had geen zin voor wie zich geen doel
kon stellen, hij zag geen noodzakelijkheid voor zich en hier zoû rust nu kunnen zijn.
De knecht, die hem opende, zag hem oplettend aan. Hij voelde zich gehinderd
door de groezelig gevlekte oogen, die de gore ziel der laaghartigheid deden
vermoeden. De man opende, na zijne discrete binnenleiding, eene deur op eene
bizondere en behoedzame wijze, hetgeen hem vijandiger nog prikkelde. Hij voelde
even iets in zich opzieden om dien platten vent daar neêr te slaan, dood neêr te doen
vallen, nu dadelijk. Doch de man verwijderde zich reeds, de deur achter zich sluitend
en Hij bleef alleen in een groot, oud-Hollandsch gemeubeld, vertrek. Het was er
donker, een goudstofwemelende lichtbalk stond schuins binnen en gaf den antieken
dingen jongeren glans. Hij zette zich op een hoogen, rechtruggigen stoel. Zijn
hoofdpijn was vervloeid in eene loome matheid; hij wachtte met afwezigen geest.
Na eenigen tijd kwam Zij binnen. Zij verscheen hem als eene lichtende
onwerkelijkheid; haar oogen schenen van ver lachend op hem neêr te zien, en haar
stem was hem eene verlossing.
- Dag Jongen, dag lieve boy...
Zij kwam naar hem toe met omhelzing kuste hem zacht.
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Heb je nog tijdig mijn briefje ontvangen? En ben je gauw gekomen?...
- Ik vond het gisteravond laat, toen ik thuis kwam.
- Van de kroeg?
- Ja, glimlachte hij.
- Met een vriend of met een meisje?
- Geen jongen en ook geen meisje...
- Weêr zoo alleen?
- Ik had een idee...
- En heb je het nog uitgewerkt?
- Het was zoo donker en het licht brandde slecht.
- Heb je nog veel gedaan... na dien avond?
- Nee, niet veel... een paar studies gemaakt...
- Je bent lusteloos, een beetje...
Zij stond dichtbij, bijna tegen hem, en haar hand was op de zijne...
- De laatste dagen... ben ik een beetje ziek geweest...
- Je moet maar gauw weer beter worden, lief... wanneer je veel hier bij ons komt,
word je gauw beter...
Zij zag hem aan met langen, langen blik, haar hoofd naar achteren gebogen even,
de oogen half toegeknepen.
- Mijn man komt dadelijk...
Ze gaf hem, vlug, nog een zoen.
Traptreden kraakten droog onder bedaard-voorzichtige, bedachtzame schreden;
de stappen schuifelden zachter de gang over, een hand morrelde aan de deurknop.
De deur draaide langzaam open en de oude man naderde. Zijn hoofd helde naar zijn
borst, als ging hij onder veel denken gebogen; was hij vol van moeizaam
bijeengehouden gedachten. Toen hij Hem bemerkte, verjeugdigde hij; glansde zijn
gezicht op, wilde hij zelve een schijn van jongheid zich geven. Zijn kleeding was
daarbij van een fijne, wel overwogen verzorgdheid, die hem uitmuntend hielp. Hij
geleek een van die onberispelijk, keurige heeren uit een vroeger, galant en hoofsch
tijdvak, toen men in eene rustig-kalme bewerktuiging van ziel en lichaam beide een
onverwoestbare jeugd en geest wist te doen schitteren. En even voelde Hij, klein,
eene onbehaaglijkheid om zijne eigene, weinig bijbehoorende verwaarloozing. Het
gaf hem een kleine ontevreden weêrstrevende, wrevel, die zachtjes in hem op trilde
en hem zijn hoofd lichtelijk neigen deed en saâmvouwen zijne handen, die er klam
door parelden, naar achter, nederig hangend
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onder zijn rug. Hij verschoof enkele keeren zijn linkervoet over het zwaarmollige
vloerkleed. Het gedachtebeeld van den knecht schoot hem voorbij en toornde dadelijk
op tot de beheersching van een ander besef, dat hooger was en deze kleine dingen
niet achtte.
- Bonjour, kerel...
De oude man begroette Hem met een àlverwinnende hartelijkheid, sprak haastig,
met warme belangstelling toch, over dagen van vroeger, dingen van nu...
- Ik ben tegenwoordig druk bezig aan mijn nieuwe boek, ik schrijf iederen dag
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, ik ben overkropt...
- 's Morgens ben je anders wel laat tegenwoordig, glimlachte Zij, en 's avonds zijn
we nog al eens uit...
- Ja, het leven genieten we, we kunnen ons niet den heelen dag opsluiten... we
mogen geen huismosschen worden...
Hem trof, ontroerend bijna, de tragiesche poze van den ouden man, die naar zoo
een broos en wankel levensevenwicht steeds streefde. Hij betrachtte met fijne
voorzichtigheid de van elkaar wijkende, uiteenloopende dingen in mogelijke
verhoudingen saâm te brengen. De oude man, die eenzaam studeerde en werkte, en
tegelijkertijd de echtgenoot wist te zijn van zijne jonge vrouw. Hij leidde haar binnen
in zijn sfeer, trachtte met zachten, vriendelijken drang hare belangstelling te doen
ontluiken voor zijne gedachten, voor zijn studies, zijn werkplannen. En was haar
jonge, zelfs bekorende gezelschap in haar luchtere, vreugdiger levensgenietingen.
Hij doorzag al wie rond hem waren met zijn eersten blik, zijn eersten aandacht. Hij
kende beiden beter, dan zij zich zelven ooit hadden vermoed. Hij had geweten hoe
het geweest was tusschen hen, daar in Italië, en hij had meêlij gehad met beiden, met
beider onbevredigbaar geblevene verlangens; de onverwezenlijkte droomen, de
vreemde zieleontbloeisels zijner vrouw, de daadzwakte en het onbegrepen zijn - voor
zichzelven en voor anderen - van den jongen. - Zij waren de ongelukkigen van eene
overgangsfaze, door hunne eenzaamheid, waarin niet tijdig de warme liefde, de sterke
vriendschap van verwante zielen was gekomen - zoo dacht de oude man. En nu
neigden zij elkaar toe opnieuw, kwamen weer te saâm, zonder ondergrond van
waarachtig wederzijdsch verlangen - enkel gedreven door een vaag vertroosting
zoeken; de uitkomst kon slechts ongeluk zijn en de oude man vreesde zeer wat komen
ging. - Het was hem altijd eene behoefte met een ander, niet met velen, een enkele
slechts, dien hij tot vertrouwde zich kon maken, en dien hij, zij het ook van verre,
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wist te doen begrijpen - eens te kunnen praten over zijn werk. Zoo had hij 's middags
dikwijls Haar voor zijne gesprekken. Wanneer Zij, zonder bezoek, dan zat in de serre
met een boek of borduurwerk, kwam hij binnen, boek of papier soms nog bij zich.
Hij begon vlug te spreken over zijn onderwerp, met vraag en zelfgegeven antwoord
bouwde hij lange dialogen. En Zij luisterde, zij herkende wel wat zij reeds eerder
hoorde of een harer, door hem nu uitgesproken, gevoelens, gedachten; of zij droomde,
haar handen gezonken in haar schoot, met onbestemde, verwaasde oogen den tuin
in ziende, droomde heen op zijn wiegende woordenklanken. Dan openden zich hem
nieuwe idee-verschieten, verschenen de verwachte zinnenreeksen in heldere
woordwendingen en hij ging vlug weêr heen, sloot zich op in zijn studeerkamer voor
lange uren -. Hij wist, dat Hij wel niet op de hoogte was van zijn wetenschap, maar
zag toch iets in hem, dat er voor voelde en erdoor aangetrokken werd, onbewust tot
iets, dat in zijne beschouwingen en abstractie wel zijn eigen wezen van innerlijker
zijn en dieperen zin omvatten kon.
- Is U nog aan het schrijven van Uw Freudiaansche studies en Uwe kritieken?
vroeg Hij.
De oude man lachte eens. Toch wel aardig, dat de jongen met onschuldige
handigheid zich een schijn van wijsheid wilde geven.
- Nee, beste jongen, ik zei je immers, ik ben mijn nieuwe werk begonnen.
- Ja, dat ook, zei Hij.
De oude man ging, als zonder erg, daarlangs.
- Ik schrijf nu een boek over de komende menschen.
- Over de komende menschen?
- Van de menschen, die komen en die anders zullen zijn, dan de menschen van
heden of de menschen van vroeger. Het is lastig dat allemaal zoo exegetiesch in
bizonderheden te behandelen, maar ik wil het je gaarne even aanduiden. We leven
in een tijdperk van generale degeneratie. Er is een enkel waereldschokkend gebeuren,
oorlog, dat alle oerdriften, de geweldige agglomeratie van verlangens en hartstochten,
die gestold leken in het verweekte, muffe leven der laatste jaren ervoor, deed
uitbarsten. Alle individuën hadden zich ten uiterste doen gelden. Overal was innerlijke
schuring en wrevel hitsend verzet. Iedere mensch eischte zijn plaats, om het even of
een arbeider zijn panem et circences vroeg of een intellectueel overspannene zich
een eigen, aparte levenshouding wenschte. Toen brak de diepgewoekerde
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zweer open en heeft zijn etterende vuil uitgespoten, dat thans de aarde en haar
menschheid dreigt te verzwelgen in zijn groote, wijd zwellende poelen. De ontaarding
op de gevechtsterreinen, waar slechts de primitieve instincten heerschen en de
beschavingsschillen de een na den ander afvallen, als rudimentair geworden zijn, is
ontzettend en de depravatie op het land en in de steden er achter, is er niet minder
om. Zij wast zelfs merkbaar in de onzijdige, buiten gevecht en slachting staande,
staten en er is eene onevenwichtigheid gekomen in de manvrouwelijke verhoudingen,
die verborgen neigingen ontwaken doet en naar schijnbare vernietiging voert. Wat
tot uitzondering behoorde neemt overhand toe en lijkt de grondslag te gaan vormen
voor een nieuw levensstadium. Zoo zullen onder de wetten dier nieuwe levensregels,
van die nieuwe levensbeginselen, ook nieuwe menschen ontstaan; andersoortige,
zelfs andervormige, wezens met nieuwe verlangens, nieuwe vreugden, andere liefden
en ook met nieuwe, ons nog duisterder en wonderlijker geheimen, mysteries van
geboorte, van leven en van dood...
De oude man zweeg en zag tevreden rond. Doch onder zijn tevredenheid, de
aarzelende en toch weldadig gelukkige tevredenheid van vage, verre gedachten te
hebben uitgesproken of neêrgeschreven, te hebben gegrepen althans in vaste, hechte
woorden was altijd, bleef immer een zacht vragen, een stil verwachten van anderer
bijval en medesteuning. Onder die besliste uitspraken school altijd een kleine weifel,
achter den laatsten zin restte immer, klein, een laatste twijfelen. Dit was de zwakheid
van dien schijnbaar zoo overtuigden man en men dacht het slechts een kleine
menschelijkheid, zoo een broos plekje van huldeverlangen.
- Dat is heel mooi, héél mooi... vond Hij.
Zij zag met stillen, bijna meewarigen, lach, beurtelings den ouden man en Hem
aan. Het waren haar vreemde vizioenen, fantastiesche openbaringen, die te antwoorden
schenen op vreemde, heimelijke verlangens en die toch voorbijgingen als luchte
droomwolken, omdat zij weinig belangstelling voelde voor menschen, die kòmen
zoûden, de nieuwe menschen van nieuwe tijden, zooals haar ook ver bleven de
gedachten, het verwachten of het vreezen, van wat na den dood zoû zijn. Daarvoor
was haar het leven zelve te smartelijk. Want wie het leven bezwaarlijk draagt en het
noodeloos vraagt de lichte vreugde, het kleine geluk, die moet onverschillig worden
voor wat daarna nog komen zal.
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- Onze moderne zielen zijn verwikkelder, onze zinnen verfijnder, dan van wie voor
ons waren. Het aantal raadsels, dat wij opgehelderd wenschten te zien, is onzegbaar
vermeerderd. Er is een intenser samenkomen tusschen ons denkvermogen en het
onbewuste. De grenzenlooze velden onzer gedachtenchaos worden feller belicht,
doch breiden zich dag aan dag. Tusschen donkere schemerwanden, dwalen wij over
ongebaande wegen. En zoo onze lampjes den naasten omtrek wisten te verkennen,
was het slechts om nieuwe uitgestrektheden, daarachter, te zien verrijzen. De duistere
hemelen zijn zwanger van ongekende geluiden. Onze ideeën en theorieën zien wij,
klein, tot heuveltjes van gruis, verbrijzeld liggen aan onze voeten. De stemmen der
geheimenissen zijn ontzettend en wij begrijpen hen niet. Voor hun licht en hunne
muziek zijn wij blinde, doove kinderen. Door de tranen van ons leed zien wij
glanzende nevelflarden de stralende droomhuizen verhullen. Naarstig doorploegen
wij de akkers van onze lijfgevangenen gedachten. En wij verheugen ons om de enkele
gouden korrels, die we vinden in de voren der moegewoelde aarde onzer ontroering.
Daar boven spreidt wijd de hoog wiekende godsvogel zijn vlammende vleugels en
belet ons het verre waereldlicht te zien. In onze donkere zielekamers zoeken wij
opbeuring van vertroostende verheldering en vinden er ons Zelf grimmig verscholen.
De gedachten zijn ons eenig bezit, doch zoo wij ons aan hen overgeven zijn zij slechte
leidslieden, die ons brengen aan wreed-steile afgronden, de eeuwig dreigende
verleidende duisternissen van den waanzin. Onze godsdiensten en filozofieën zijn
trouwe wakers, die ons voor zinnenkrankheid behoeden, doch zij zijn tevens de
uitingen onzer volslagen onwetendheid.
- Zou hij krankzinnig geworden zijn? dacht Hij, ernstig.
In Haar schreide iets.
- Wat is het... wat is het? vroeg de oude man. Wat is dàt? Dat tegenwoordig ieder
zich bezighoudt met de pijnlijkste vraagstukken. Vroeger had men genoeg aan een
goed, prettig leven. Nu schrijft iedereen een boek over zichzelven en van de dingen,
die hij niet weet. Op het tooneel zien we onze gedachten, onze gevoelens, onze
gewaarwordingen, ondervindingen, beproevingen, onze emoties van liefde en van
leed versymbolizeerd, vergoddelijkt en verpersoonlijkt. Wat is dat? Het zoû, geloof
ik, het beste zijn wanneer maar de heele waereld met iedereen erop gek werd en er
iets nieuws kwam.
De oude man praatte snel, buiten adem, alsof hij te vlug geloopen
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had. Hij verwarde in de draden, de zinnen, de woorden, waarvan hij te vol was. Hij
leek radeloos nu.
De dag daarbuiten was toch goed en licht. Er was aanluiden van nieuw leven, maar
het was goed, het was oud en vertrouwd. Het was weêrkomen van wat gegaan was,
maar toch altijd bleef. Het was als een kind, dat eindelijk weêr moeder vindt.
De oude oogen van den ouden man bewogen stil nu, in de kamer, die was licht en
donker.
Zij zaten met hun drieën saâm en zagen elkaâr zwijgend en verlegen aan.
- Vinden jelui goed, dat ik ga werken? vraagde de oude man. Ik ben oud en ik wil
graag gaan werken. Ik werk den laatsten tijd veel en goed. Je hebt van die tijden, hè,
en die moet je benutten. We hoeven ons toch niet voor elkaar te excuzeeren. Je kent
me, jongen, en je weet dat ik er zoo geen doekjes om wind tegenover jou. Gaan jullie
uit, als je wilt - er is genoeg vandaag in de stad - dan zal ik vanmiddag vroeg voor
het diner zijn.
Even later hoorden zij hem boven, hij ging heen en weêr met zachte schokken en
het was niet te beluisteren of hij liep of kroop.
Zij was stil, zij zag peinzend voor zich. Hij schoof naar haar toe, zijn knieën warm
tegen de hare, en nam streelend haar hand, die hij zacht en teeder kuste.
- Waar denk je aan?
- Nergens aan.
Zij liet hem doen met haar hand.
- Arm kind... Hij is gek.
- Hij is het zelve, dacht zij, en zij glimlachte hem tegen:
- Denk je?
- Ja. Hij gaat te ver...
- Hoe bedoel je?
- Ja, dat weet ik zoo niet. Maar hij gaat te ver.
- Maar waarom: te ver? Te vér?
- Hij wil te veel. Hij overschrijdt iets.
- En jij dan?
Zij was, even, vijandig bijna.
- Ik? Wat ik?
- Och nee.
- Ja zeg nu. Wàt is er met me.
Zijn hand liet de hare los, en zijn knieën weken onwillekeurig terug.
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- Nee niets, lieve jongen, kom maar weêr hier, bij me.
- Ja maar wàt, dwong hij.
- Toe wees nu stil. Lief zijn nu. Tegen mij mag je alleen maar heel lief zijn, en
niet ondeugend, geen stoute jongen worden.
- Maar je zei toch zoo maar...
- Niets. Ik zei niets. Ik heb niets gezegd. Ik heb nooit iets gezegd, hoor, hoor je!
- Nee?
- Je gaat toch óok wel eens ver, misschien wel eens te ver.
- Niet gaan plagen, nu.
- Je wil toch wel eens iets schilderen, iets teekenen, wat dan niet kan. I e d e r e e n
gaat toch wel eens te ver...
- Ja.
- Buiten zijn grenzen.
- Ja... iedereen gaat wel eens te ver...
- En mijn man heeft toch al héél veel gedaan. Zijn werk verschijnt overal, wordt
over de heele waereld gelezen. In Duitschland, Engeland, Amerika...
- Ja, ik weet het... ik weet het... Hij heeft méér bereikt dan ik. Ik heb daar nog niet
overal geëxpozeerd...
- Nu, daarom zei ik het niet... Dat komt nog... Dat gebeurt wel...
- Wat doe je vanmiddag?
- Kom je weer vragen, als een kleine dwingeland, die je altijd was...?
De dag sleepte zich, zooals een dag zich sleept voor menschen, die dien enkelen
dag bij elkaar weêr zijn. Zij hebben samen hunne herinneringen, waar zij vol van
zijn en waarmeê zij zich weêr tooien willen. Doch er zijn kale plekken gekomen,
nieuwe, leêge, verschoten vlakken, die zij niet verbergen kunnen. En van een zekere
saaiheid, die zich op te schroeven tracht, kunnen zij zich niet ontdoen.
In den namiddag ontmoetten zij den ouden man weêr aan het diner. En in deze
voorname en weelderige omgeving, de oude man met het kleine, aandachtig gespitste
gezicht onder het zilverpluivende haar, een onberispelijk diplomaat gelijk; Zij rustig
en eenvoudig toch onder de helmende heersching van het zware, zwarte haar; terwijl
de beide knechten schier geluideloos dienden; bekroop Hem weêr het kille, schrale
gevoel van dien morgen. Zijn eenige donkerblauwe pak was niet nieuw meer, hij
voelde het kaal en glansloos hem omsluiten, zijn
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linnen was enkele dagen oud reeds en leek hem glad en klam tegen zijn huid te
tintelen, zijne berstige, van vroeger water en stof nog grijze schoenen hingen hem
zwaar en drukkend aan de onuitgeruste voeten, die hij zorgvuldig nu onder de tafel
bergen kon.
Na den eten reden zij uit, naar den schouwburg. Durende het diner en nog meer
nù was de oude man gansch anders dan in den voormiddag. Hij schertste luchtig over
oppervlakkige dingen met dartelen spot. Zijn gelaat en houding waren verjeugdigd
en zijn oogen schitterden jong. Toen zij binnen kwamen was het moderne blijspel,
dat dien avond gegeven werd, juist begonnen. De zaal was donker met vaâge
kleurwemelingen van menschenhoofden, die, een enkele even wiegend bewogen,
stil heuvelden. In de schemerige loge, licht van uit het kamertje erachter straalde
even nog door, zetten zij zich stil. Voor hen, dichtbij, was groot, wijd van helle
lichtschatering, open het tooneel. Daarop bewoog zich in elegant spel van zuivere,
soepele lijnen een jonge vrouw. Haar stem trilde sopraan-hoog op, wanneer zij sprak
en zij sprak van droeve dingen, want door de brooze, zilverreine geluiden klonk
gouden van waziger matheid zachte treurnis. En dit ging heel hoog en fijn, omdat
het niet dramatiesch werd tot klacht, doch even slechts in het blijspel van diepere
dingen gewaagde. Zoo was het een bleek bepeinzen als een late-avondzomerzon
zinkt achter heel verre, schemerteêre boomen. Aan een deur stond gebogen een jonge
man, die een pet wieleren deed tusschen zijne handen. Hij was een weinig nerveus
en onhandig, en zijn basserig neusgeluid trachtte zich op te werken tot eene
laatdunkende onverschilligheid, die niet achtte en over alle dingen trachtte heen te
lachen, zonder vreugdig uitzicht. Telkens klonk uit de zaal, om hem, een zacht lachen
op. Dat stoorde dan even, zooals ook de slechte tooneelspeler daarin misplaatst was,
de gouden droefheid. Maar die bleef toch nog lang als weemoedige sluiyering. Toen
week dit in het gebeuren-verwisselen van een nieuw tooneel en de jonge vrouw wierp
op een hoog zuilenden, wijdparelenden lach. Hij zat naast Haar, haar tot den elboog
geschoeide hand raakte even zijn knie. Er bromde ergens een onderdrukt kuchen of
een hoesten barstte uit. Dan ging iemand eens verzitten of hoorde men het zacht
meêgaande lachen.
In de pauze spraken zij bekenden, die als in verbazing den ouden man fêteerden
om een werk, dat ze niet gelezen hadden, maar waarvan vreemde geruchten hen
hadden bereikt en wien Hij werd voorgesteld. Men fluisterde, wijzend hem bijna,
over den ouden man,
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en zag naar Haar, wier kapsel de algemeene aandacht trok, en ook ging eene
opmerkzame belangstelling Hem tegemoet, die het zeer aangenaam vond en coquet
bewegend zijn lijf, als op stille voeten te dansen leek, terwijl hij, zonder erg wie ze
wel opving, heimelijke lonkjes rondwierp. Het blijspel, dat een beetje leuk en een
weinig gewichtig was ook, verliep rustig. Toen zij buiten kwamen stroomde, fel door
woelenden wind gezweept tot breede vlagen, dichte regen neêr. In het glimmende
asfalt lagen de tramrails als linten van licht, strepen van glans. Electriesche lichtbollen,
met matten gloed cirkelend in den regenval, zwaaiden knarsend als hengselmanden.
Overvolle trams joelden voorbij met luid belgerinkel. Zij gleden door den avondstond
van licht en regen, veilig beschut in det voortvliegende rijtuigkastje. Tot plots het
rappe, gelijkmatige paardengetrappel stónd, en zij vlug het huis weêr binnen gingen.
In de eetzaal bloeide reeds het elektriesche licht in de zachtroze, tulpvormige kelken
van den laaghangenden luchter en brandde een knappend houtvuur - gloeyend
smeulende blokken, waar tusschen uit staken en te omstrengelen leken de vlammende
takkenbossen - in den open schouw, en op de tafel stond een koud souper gedekt.
Zij waren vroolijk gestemd, de oude man maakte grapjes over de menschen, die
zij gesproken hadden. Hij scheen ieder te kennen en op de hoogte te zijn van aller
verborgen gebreken en heimelijke zonden, en hij verlustigde zich erin hen belachelijk
te maken. Hij wist heel goed wie zijn boeken niet hadden gelezen of niet begrepen,
en welke booze praatjes men van hem vertelde.
- ... Merkte je hem op met zijn lange nekharen, die hem over zijn jas groeyen? Hij
verkeerde in éen, staâge verwondering en zijn lichte, glazige oogen zagen me
voortdurend wijdgesperd aan, terwijl zijn breede mond met die akelig dunne lippen
open en dicht hapte als de bek van een visch op den wal... hap... hap... hap... Hij vond
alles, goed, héel goed... zeer juist, zeér juist... mooi zoo, mooi zoo... Ik vroeg hem
over een kommentaar van een tweede hoofdstuk... heel goed, zeer juist, mooi, zoo,
mooi... En er was geen hoofdstuk en geen kommentaar... en hij hapte maar door...
open, dicht,... open, dicht... zijn oogen één verbazing...!
De oude man schonk champagne, toastte. En Hij zag zijn mond zich fijntjes knijpen;
de woorden kwamen keurig uit het zich spitsende, aandachtige gezicht. En daarachter
stond die andere man met den breeden bek, die hapte, woorden hapte uit de leêge
lucht...
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Zij dronken veel en de oude man, die toch oud al was, werd stil. Hij zette zich bij
het vlammen-kronkelende vuur, stil, stil, diep gedoken in den hoogen stoel...
Hij en Zij, uitbundig, dronken ‘bruderschaft’, ad fundum! En uitgelaten, vulden
zij weêr de glazen en drongen, als kinderen, rond den ouden man, boden hem zijn
kelk, vol van den gelen, schuimenden drank. De oude man streefde weêr, poogde
zich te ontzetten uit hunne smeekende verlokking, maar moest zich gewonnen geven.
De drank schuimde tusschen de glanzende wanden als vloeyend goud, en
prikkeltintelde in hun lichaam tot roezende bedwelming. Hij zat met matten blik.
- Heb je hoofdpijn, arme jongen, vroeg Zij, met vreemden lach.
- Een beetje... dat gaat wel voorbij...
- Kom dan maar even mee naar mijn kamer, dan zal ik je voorhoofd betten met
geurend water... En kan ik je ook even wijzen waar je logeert vannacht...
Zij trok hem met zich, de kamer uit.
- O, maar het vreeselijk donker, overal... En het ganglicht is zeker weêr niet in
orde... defect...
Zij liet Hem in de open deur. Uit den donkeren gang blies koude tocht hem in den
nek, gleed hem kil den rug langs, en deed hem huiverig rillen...
- Ik zal een kandelaber meênemen, riep Zij hem toe.
De oude man was al opgestaan. Hij had een kandelaber van den schoorsteen
genomen, streek een lucifer aan, die even knetterde en dadelijk doofde. Zijn handen
trilden zacht.
- Je beeft, zei Zij.
- Ja, de kou komt binnen...
Hij had de deur reeds gesloten.
De oude man streek de tweede af, die, gril flakkerend, stil blauwgeel vlamde en
stak de kaarsen aan.
Zij nam de kandelaber.
Toen wendde zij zich om en kuste den ouden man, die met stilgelaten glimlach
weêr zitten ging bij het vlammenlekkende vuur.
Hij was reeds in den gang.
- Hier, draag jìj het licht.
Het was als een bevel.
Toen nam zij zijn arm en kroop tegen hem aan.
De wankelende en wapperende kaarsenvlammen wierpen grillige
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schaduwen. Vreemdvormige gedaanten kropen en kronkelden, gleden rekkend en
strekkend over den marmeren vloer, tegen de witte muren.
Zij hoorden buiten den stormwind gieren en fluiten en de koude tocht binnen, in
de gangen, die neêrstreek de trappen af, scheen echoënd te antwoorden met zwakke
stem.
- Hu, wat is het koud, huiverde Zij.
Van een kleêrendrager, kleine donkerhouten fries, waarop pullen en vazen, boven
hangend tapijt, nam zij een mantel, dien zij hoog, haar handen tegen haar kin, om
zich toesloeg, Hij legde zijn arm om haar en zij rilde na in zijne omhelzing, haar
hoofd tegen zijn borst, in bescherming.
- Hu, het spookt!... Ben jij niet bang?... Ik ben zoo bang!... zoo bang... kijk het
spoken...
Zij waren twee dolle kinderen. Zij huiverden bang en glimlachten tegelijkertijd
tegen elkaâr... En stonden dikwijls stil voor lange kussen, terwijl zij buiten woest
den storm hoorden razen en huilen...
Boven, in Haar kamer was het warm, brandde heerlijk het haardvuur. Op een
pantervel er voor, sliep rustig de witte kat.
Zij gingen er dicht bij zitten, op een laag bankje.
- Heb je nog hoofdpijn?
Zij voelde zijn hoofd, dat gloeide.
- Kom maar...
Zij bracht hem bij het waterbekken, tusschen de planten. Zij deed hem buigen zijn
hoofd, dat zij bette met koel natte hand...
- Wordt het beter?
- Ja, zuchtte hij.
De kaarsen brandden stil op het rooktafeltje. Het antieke lichtbekertje erboven
was licht- en reukloos nu. Zij legde zich, moe van zachtdonzen zwijmel op de
rustbank. Hij kwam langzaam de kamer door, zijn haar vochtig, plakte aan de slapen.
Zij hief loom, haar handen hem toe...
- Ga nu naast me zitten...
- Wordt hij beneden niet ongeduldig?
- Hij wacht wel...
- Of hij wordt slaperig en dommelt in...
- Hìj!?... Hij dommelt noóit in... Hij w a c h t altijd!...
- Wacht hij altijd...?
- Hij wacht... en hij z i é t !
- Wàt ziet hij?!
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- Alles!
- Alles?!
- Altijd!
- Hoe wéet je dat?...
- Ik wéét niet... ik voél... o, ik voél, altìjd, altìjd... zijn oogen... hij zièt alles... hij
wéet me!... hij ként me!...
- Kom, je overdrijft nu... Je maakt je noodeloos overstuur.
- Overdrìjven?!... O nee, ik overdrijf niet!
- Hij?! De oude man?... met zijn wetenschap en zijn geschrijf!.. Hij is te óud... als
je jòng bent, dan voel je... dan voel je dadelijk... maar hèm gaat het voorbij... voor
hèm zijn er àndere dingen...
- O, maar hij is niet jaloersch!... Hìj... jaloersch?! Het is iets anders,... iets ànders...
- Iets ànders?
- Ja, en verschrikkelijker!
- Iets ànders, en verschrikkelijker?
- Ja, het is vreeselijk, om gèk te worden... dàt te bedenken.
- Maar wat i s dat dan?
- O, dat begrijp jìj niet, dat kun jìj niet begrijpen... dat kun jìj niet begrijpen wat
dàt voor mij is.
- Zeg het me tòch... als jij het me zegt... dan begrijp ik het... dan mòet ik het wel
begrijpen...
- Hij... Hij heeft... hij heeft MEDELIJDEN met me...!
- Medelijden?
Zij snikte in wanhoop. Wanhoop om heur teloorgegane leven... heur kleine, arme,
verlorene leven - wanhoop om schrijnend gekwetste, pijnlijk gekrenkte
vrouwelijkheid, haar teêre vrouwetrots, omdat de oude man, wien zìj zich had kunnen
ontfermen, die hààr had moeten behoeven, deernis met haar had...
Hij was bij haar neêrgeknield, woordloos, zonder troost te weten. Zijn hoofd lag
op haar hijgend bewogen borst. O, het waren zwakke, onmanlijke zielen, zij waren
haar wel veel, zij leken haar groot, soms, maar zij waren klein, zoo klein en zonder
macht... de vruchtlooze oude man en die jongen hier... die jòngen... doch zij elkaar,
die knaap en die oude man, zoûden het haar vergelden, moesten het haar wreken...
lijden om haar eindelooze leed... het was een tumult van donkere, daemoniesche
gedachten, die waanzinnig wild in haar kampten, als gluiperig gladde diertjes gegleden
in haar gemartelde, overspannen brein.
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- O, nu wéét hij ons... hij wéét ons... hiér... sámen!...
- Zoû hij hooren?
- Nee, hij hoórt niet... hij zit stil-stil bij het vuur... hij ziét ons... hij kijkt in het
rosse, gloeyende vuur... in de bewegende, schuivende vlammen... en dan ziét hij ons!
- Met zijn oúde oogen?
- Met zijn jonge, lichtende oogen!
- Hij heeft oude, doode oogen.
- Heb je die nooit zien ópglimpen, als glanzend van verrassing, zooals een kind
kijkt... dan is het of ik tranen zie in die oude, doode oogen... groote, glanzende
kindertranen... dan heeft hij de oogen van een kind en van een god... ze glanzen als
kinderoogen, ze droomen lichtend als godenoogen...
Zij was gaan zitten, starende voor zich uit; zij kromp nu in smartelijken kramp,
krenkende en snikkende, haar gelaat bedekkende met de kleine, witte handen, en
terwijl haar ziel scheurde en schroeide, leek zij door de open vingers Hem te beloeren.
- Lieveling, laten we gaan... vannacht... kunnen we alleen zijn, je hebt je eigen
kamer...
Hij was ontdaan; zijn haar, verward, plakte op zijn bleeke, bezweete gelaat.
Zij had hem kunnen slaan en spuwen op dat witte gezicht.
- En dan b l i j v e n beneden die d o o d e oogen... Ja, je hebt gelijk... laten we
gaan... m i s s c h i e n ... vannacht!... Draag je het licht?
Zij daalden de trappen nu neêr, waar woei de huiverende tochtkoû. Die wachtte
aan de hoeken met op weeke voeten zacht nadergeslopen vijandigheid, greep hen
dan onverwacht, als een sluw spook en deed hen verstijvend verschrikken. Wanneer
zij verder gingen hoorden zij hem boven, hoog in het huis, zachtjes lachen.
Toen zij de kamer weer binnen kwamen, zat daar de oude man nog, zooals zij hem
achtergelaten hadden. Hij hief het hoofd op met vragenden blik:
- Ben je wat beter, jongen,
en het zonk weêr naar zijn borst, terwijl zijn oogen het vuur betuurden.
Zij lachte luid:
- Hij drinkt zoo weinig tegenwoordig, hij kan er niet meer tegen. En hij overwerkt
zich ook! Zij liep de tafel om en ging schuin achter
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den ouden man staan, met haar rechterhand op de hooge leuning van zijn stoel. Dat
gaf eene vertrouwdheid, waardoor hij het niet vreemd zou vinden, dat zij daar zoo
stond.
- Zoo jongen, werk je zoo hard? Ja, je ziet er vermoeid uit. J e m o e t e r n i e t
over tobben. Kùn je nu werken?
Hij zag met vagen lach den ouden man aan, zijn oogen stonden star en staarden
wezenloos. Toen keek hij op om Haar oogen te ontmoeten. Zij keek hem nieuwsgierig
aan, als wachtte zij op wat hij nu zeggen of doen ging en die gespannen aandacht
deed het wiekende suizen, als van sneldraayende raderen, in zijn hoofd ophouden.
Toen haalde zij de schouders op.
Dit was het sein. Er stond iemand achter hem, dien hij niet hoorde of zag, maar
dien hij achter zich toch zeer bewust wist. Hij voelde geen vriendschap voor hem,
want het wentelde en zoemde maar snorrend in zijn hoofd, en toch was het geen
vijand. Hij had Haar vragend aangezien. Waarom stond hij nu hier zoo vlak voor
den ouden man? Maar Zij had de schouders slechts opgehaald. Was dat voor hem of
voor dien a n d e r e ? Hij wilde nu gaarne op de knieën zinken en zacht bidden of
heenzweven in droomloozen slaap. Hij was maar vermoeid en zijn hoofd deed pijn.
Wat zei die andere nu? Die zei niets, maar nam vertrouwelijk zijn hand als een lieve
kameraad. Hij wilde nu zijn zware, zware hoofd hem veilig leggen tegen de borst.
Doch dit wilde de andere niet en scheen hem te zullen heen gaan leiden en legde
hem voorzichtig de hand op de jas-lapel van den ouden man.
- Waar ben je nu, waar ga je nu heen, dacht Hij van den Andere.
- Nu gaat HET gebeuren, dacht de oude man.
Hij was zeer angstig, maar die vrees verstilde dadelijk in groote rust toen hij
beneden zijn hoofd Zijn hand zoo kalm zag liggen op zijn borst, als een blank beestje.
Hij wilde die hand nu wel streelen en liefkozen, zooals hij het ook een argeloos diertje
zou gedaan hebben, maar de hand ging die teederheid ontwijken en schoof stilkens
hooger.
- Waaom ligt je hand daar? hoorde de jongen den Andere vleyend vragen. Die
zwarte lap is zoo glad en hard, dat stil kloppende keeltje is toch veel zachter. Kijk
het eens schuchter bevend bewegen...
Hij legde zijn hand nu daar en voelde het teedere leven er ademen met stille stooten.
- Nu IS het, schoot het door den ouden man, en hij vloog op.
In die bewustwording zigzagden dadelijk als bliksems in een wolk
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zijne levensdingen, alsof hij stierf. Dat ging snel, snel met schichtende, flikkerende
pijlen.
- Het is toch voor niets, het is voor niets, ik heb mij vergist, was zijn laatste
gedachte als de stem van den neêrmokerenden dood.
Want bij dien schok had de Andere vlug Zijn vingers gegrepen en knelde die vast
als een stroeve schroef om den warmen halskoker, waardoor een schorrochelende
zucht zich schurend uitweg drong en die Hij in zijn hand voelde als een broos vogeltje,
en terwijl het roode, zilverbepluimde hoofd naar achter rukte, schokte het lijf nog
opstandig na en lag toen roerloos.
Het was Hem als suisde iets gonzend in de lucht met heel zacht, ver geruisch.
- Is dit nu de dood? dacht Hij.
De dood was hier onder hem in zijn hand, en ook boven en rond hem in de lucht,
en heel ver - en dat was raadselig. Hij was overal en nergens, en dat was niet te
ontwarren: de dood lei zijne vale netten over zijn weêrspannige, zieke ziel.
Hij keerde zich om, maar de Andere was daar niet meer; die was ijlings
weggevloden in laag verraad. Hij was alleen gebleven.
Hij herinnerde zich plots Haar. Hij keek haar droevig aan. Zij stond daar nog steeds
zooals eene oplettende toeschouwster, en haar oogen zagen hem vragend aan.
Hij ging bij de tafel zitten. Daar was het feestelijk en blij. Hij voelde lust tot praten;
zijn moêheid was verdwenen, doch in zijn hoofd was het licht en ijl, wolkeloos wijd
en zijn denken fladderde en cirkelde er duizeldronken. De gedachtenspanten waren
ver buiten hunne grenzen geschoven en lieten de verwekende hersenen onbeheerscht.
Hij wist niet wat te zeggen en schonk de glazen vol; hij proefde even van de
champagne, ze smaakte hem bitter. Daar zat de oude man en zag weêr in het vuur.
Dat leek prettig te zijn zoo in het vuur te kijken. Nu kwam Zij naar hem toe.
- Hij is dood. Jij hebt hem vermoord.
Hij schrikte op.
- Ik? Vermoord? IK heb hem niet vermoord; ja, hij is dood... dat weet ik.
- Jij hebt hem vermoord! Hoe wéét je dan, dat hij dood is?
Zij sprak zacht en zag met verachtenden lach op hem neêr.
- Ik voelde zijn leven weggaan... door mijn hand heen... maar ik heb hem niet
vermóord!
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Zij verbaasde even. Toen met een plots invallende gedachte een verkeerd plan met
kwalijk gevolg radend, vroeg ze snel:
- Wie dan?
Hij wilde antwoorden, maar een open leêgte gaapte hem eensklaps grijnzend aan,
voor hem, diep en donker. Hij deinsde terug, greep zijn stoel, die hij angstig terug
schoof, bang te tuimelen. Maar daar zat de oude man rustig bij het vuur en de kamer
was toch behagelijk en gezellig. Toch herinnerde hij zich niet en dit maakte hem
moedeloos.
- Een ánder heeft het gedaan, zei hij dof en toonloos.
- Bah, lafaard, schold zij schril, en ze gaf hem met de vlakke hand een harden slag
midden op zijn gezicht.
Hij begon vroolijk, uitbundig te lachen. Toen schonk hij nogmaals zijn glas vol,
het in één teug leêgend, en begon een gemeen liedje te zingen. Zijn stem sloeg over,
hij neuriede lallend en slikte de vergeten woorden. Alles was zoo grijs en leêg.
Zij trad op den ouden man toe. Zij zag hem opmerkzaam aan en men zou gedacht
hebben, dat zij hem vragen ging waarom hij dood was en wie hem vermoord had.
Zij gaf hem echter, als een dwaas verwijt, een zacht klapje op den wang. Het oude
hoofd schudde even en knikte een weinig ter zijde.
Dit schond eene vreemde verteedering in William's ziel, en deed verscholen
verlangens ontgloeyen. Hij gooide zich voor haar neêr, omvatte krampachtig haar
beenen, waar tegen hij zijn ontdane slaafs hunkerende gezicht drukte.
- Nee, sla hem niet, sla hem niet, smeekte hij, sla mìj... tràp mij...!
Zij rukte zich los en gaf hem een wreeden schop...
- Sta op!
En trok hem mee, weg van het vuur. Hij liet zich als slepen, sleuren...
- Je wou misschien wel, dat ik het gedaan had, hè!
Haar stem snerpte hoog. Zij vond hem vies, zij walgde van hem, en zij had ook
hem willen verstikken in hare omhelzing, hem ranselen als een hond... zijn lichaam
knoeien en knijpen... pijnigen, zooals zij vroeger het had gedaan haar vriendinnetje
en den jongen...
Zijn gezicht straalde in vervoering, hij hing aan haar als een vod, en hij kreunde
haar zijn vunzen, smeekingtrillenden wellust toe.
- O, jij bent sterk... jij bent heerlijk groot en sterk... ja, ik geloof...
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Er ritselde iets. Zij verschrikte, en wees, ontzet, haar oogen gesperd:
De oude man bewoog. Het ter zijde gevallen hoofd, trilde terug, de oogen, open,
leken grooter en staarden, ZAGEN in het vuur. Hij wreekte den onrechtvaardigen klap.
Zij meenden hem te hooren zuchten en kropen saâm in den versten hoek, bij de deur,
in gespannen verwachting. De groot-open, doode oogen bleven staren in het vuur...
- We moeten weg... ik kàn hier niet blijven!
Het wrong haar de keel uit, de heetgillende angst worgde haar. En radeloos dacht
zij nu plots aan het personeel, de bedienden, die hier, morgen, den ouden man zoo
zoûden vinden. Hij was niet te verbergen. Doch zij zoû sluiten de deur, zoodat de
ontdekking zoo lang mogelijk uitbleef. De ontzettende vrees gierde in haar op, maar
er was geen uitkomst. Zij tastte in de duisternis van het niet te verdelgen bestaande
Het was niet ongedaan te maken en bleef zonder herroeping.
Zij duwde Hem, die als lam tegen haar leunde naar buiten, de kamer uit, in den
gang. Zelf gebleven met omzichtig gadeslaan van den ouden man, wilde zij sluiten.
Zij trok met trillende hand aan den sleutel, die aan de binnenzijde in het slot stak, en
niet losliet, als vastgeroest, geklonken leek. Zij rukte en wrikte, o! het wroette en
knaagde in haar van kwellende wroeging, van stekend berouw. Het was geen zoete
ontferming van zacht berouw, het sneed en kerfde in haar verwoeste, gestorven ziel.
Nu dood te zijn! Oók nu dood, zalig dood te zijn, te mogen verglijden in breed, koel
water, te ontslapen in wijde weelde van gepeinzenlooze rust! Haar knieën knikten
onder haar gebogen lijf, zij smakte neêr bij de deur. Zij wrong en morrelde aan den
sleutel en bewoog hem verkeerd, zoodat hij niet loskwam of, te ver gedraaid, het gat
niet kon ontglippen. Wanneer nu de oude man kwam, opstond en naar haar toeschreed,
kalm en waardig, zooals hij zoo dikwijls naar haar toe gekomen was! Maar hij bleef
maar staren in het helle vuur. Hij zag. Hij zag haar toch wel zoo hulpeloos en
gebroken! O, vergeef me, vergeef me! - gilde zij - vergeef me, heb erbarmen! O, je
oogen, je mooie, lichte oogen zien, het zijn oogen van een kind en oogen van een
god. Je was zoo groot en hìj, de ellendeling, heeft je vermoord! Ik niet! Ik niet! Ik
lieg niet! Ik zweer je. Ik zweer je! Bij al wat heilig mij is, zweer ik je: Ik heb je niet
vermoord! O, die gedachten, die gedachten, mijn hoofd brandt en schroeit. Ik zweer
je, zoo ik een kind had, bij het hoofd van mijn kind, van ons kind, van jouw kind.
O, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor mij. Bid voor mij, Jezus... Onze Vader...
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Haar mond bewoog snel, murmelde, prevelde gebeden. De sleutel liet eindelijk los.
Zij stortte naar buiten, sloeg de deur met zich dicht, draaide haastig den sleutel
om, die in het luidsluitende slot knarsend knerpte. Maar zij bleef zien den ouden man
er achter, als was de deur een glazen plaat slechts, waardoor de kamer zichtbaar bleef,
den ouden man, en zij wachtte het verwijt van zijn oogen, als zoû dit rust kunnen
brengen, doch staren bleef hij er, weemoedig in het vlammenbewogen vuur. Het
vizioen er van, als een door dingen en deuren zwevende geest, bleef. Het bleef,
onontkoombaar. Zij greep Zijn arm. Hij stond daar suf en verslagen, er van onwetend;
het gebeuren - wat geweest was en heel dit ontredderde, meedoogenlooze zijn - ging
hem voorbij, was hij zich niet bewust. Hij had kunnen fluiten, lachen of praten,
wanneer niet die weeke, donzen loomheid in zijn hoofd gekomen was. Zijn hersenen
waren als opgeblazen geweest, tot berstens wijd en ijl en leêg, en die vreemde,
doodelijke kracht was zoemend gevloden, gelijk gas een in uiterste spanning
gesprongen ballon ontsnapt, en lagen in het looden hoofd plat neêrgezonken tot
dichte, wattige massaas. Die vrouw trok hem nu meê. Zij had haar mantel weêr
opgenomen en er zich schuw in gehuld. Het was peilloos donker om hen, zij had het
licht vergeten en durfde niet terug. Wel bleef daar zichtbaar het vreemde vizioen, in
de deurholte, maar zonder licht te schijnen, als een vroege wintermaan. De koû en
de duisternis spookten om hen met dreigende geestentoover en hoog in het huis
weêrklonk de honende spotlach en daalde zonder gerucht de trappen langs, glijdende,
geluideloos, voor hen neêr en grimmigde dan plots kwaadaardig achter hen op. Daar
boven sliepen de bedienden en hier waakte de oude man, beschermingsloos waren
zij in het groote huis. Het dreigde aan alle zijden met schamper wachten. Zij moesten
het huis ontvluchten. Hij stond naast haar, koortsrillend en verkleumd, en Zij, denkend
en handelend voor beiden, vond na lang zoeken, duwend tegen den harden muur en
haar handen deinzend in wollige gewilligheid van kleedingstukken, die levend leken
te bewegen bij hare aanraking, en haar angst bevend hoog opzwaaiden, de pels van
den ouden man. Het zachte bont voelde haar vertrouwd aan, hierin school geen schim,
en zij deed hem den jongen aan, die, als een kind, zich helpen liet. Zij gingen de gang
door. Marrend waar Zij de tochtdeur wist, die zij met veerende kracht van laatsten
moed open duwde en die zacht achter hen dicht viel; in de vestibule struikelden zij
de treden af bijna. Hier was vale lichtschemering, die binnenviel door
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de kleine ruiten boven de straatdeur, waar zij nu voor stonden. Zij hoorden de storm
buiten woeden en de neêrgegeeselde regendroppen hard tikkelen als fel gemikte
kogeltjes tegen het glas. Zij vertwijfelde, zoo de hooge, zware deur gesloten zoû zijn.
Zij herinnerde zich niet waar de sleutel geborgen werd. Zij had daar nooit over
gedacht of naar gevraagd. Maar de koperen ketting hing slap neêr en de deur scheen
hun uitgang te verbeiden. Langzaam en voorzichtig opende zij. De deur, die licht
openging in gedweeë scharnieren, bood niet langer weêrstand bij den hevigen druk
van toornende windwoede, en bonsde tegen hen aan. Zij zette zich schrap en sloot
hem moeizaam met beraden wil, in noodzakelijke achterdocht voor de andere
bewoners. Het slot klakte nauw hoorbaar en de storm nam het kleine geluidje
behulpzaam op in zijn razend getier, droeg het ijlings weg. Zij gingen snel voort in
bangen vlucht, hun kleeding, die zij angstvallig tegen zich klemden met aan de borst
gepreste handen, zwaar hen tegenhoudend, en het loopen schier belettend. Windvlagen
wriemelden aan hun beenen, die zij als naakt voelden, met kille streelingen.
Zij gingen, haastig spoedend, de windhanden, die hen tegen hielden en terug
drongen, moeizaam verworstelend, spraakloos naast elkaar. En zij zag zich, hen
beiden, plots heel dwaas, zoo armzalig dwaas, twee potsierlijken of twee
waanzinnigen, om te lachen en te doen ontroeren, zooals zij daar voort te draven
trachtten, struikelend en strompelend, bukkend hun hoofden in droefbeproefden,
bezwaarlijken kamp, of vechtend den treurigen strijd met gewende lichamen,
ingehouden hoofd achter opgetrokken schouder en den rug gekromd. Dwaselijk
gingen zij daar verder en verder, zonder hoed, met los waayende, wild wuivende
haren. Wie hen zoo zag, kon hen slechts voor misdadigers of krankzinnigen houden.
- Pas op, dat we niet gezien worden - fluisterde zij heesch, radeloos - je kunt niet
weten, er zijn wel geen menschen... - haar woorden, als doodgeslagen vlinders,
verwoeyen nutteloos in den wind en werden niet door Hem verstaan - die blijven
wel thuis nú... - in haar mond leek haar adem te bevriezen - maar tòch, een
politieagent... of een nachtwaker...
Hij kon Haar niet antwoorden, zij moesten telkens hun hoofd terzijde houden voor
den ijzigen wind, die scherp hen in het gezicht sneed en gruwzaam wreed in neus en
mond drong. Kletsnat dropen zij van regen. Zij spiedde wantrouwend uit. Nergens
was echter een levend wezen te bespeuren. Niemand zoû zich buiten gewaagd hebben
in dit hondsche weêr.
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In een portiek stond een kleine, oude man. Onder zijn vierkante, zwarte pet was
vreedzaam, zijn verweerde, doorgroefde gelaat. Hij had daar blijkbaar een droog
plekje gevonden om rustig te schuilen; een dikke donkere mantel hing warm en
vredig om hem, en een lamp brandde op zijn borst, hetgeen hem een eenigszins
kabouterachtig voorkomen gaf, zoo niet vreemdwijzen baard en oolijke puntmuts
ontbraken.
Hij keek hen een weinig verwonderd aan. In deze eenzaamheid, terwijl de storm
rond hem woedde en toch hem daar ongedeerd, rustig liet op zijn veilige plaatsje,
moest hij verzonken zijn in milde bespiegeling en kon in zijn hoofd slechts plaats
zijn voor goede gedachten.
Onverwacht was hij voor hen en zagen zij hem eene versperring, eene noodlottige
hindernis. Het was te voorzien, het niet te vermijden tragiesche einde was gekomen.
Moest het niet naderen, was het niet te voorvoelen, onontgaanbaar, wachtte het hen
niet ieder oogenblik? Want dit kan niet straffeloos blijven, dit had niet ongewraakt
kunnen geschieden. Zij verstijfde, zij was thans tot weerlooze overgave bereid, geen
verzet tegen de gerechtigde overmacht kon baten. Het vloeide alles geleidelijk uit,
effende zich rimpeloos vlak. De steenen der booze daden konden hunne oproerige
botsingen opwerpen, het verkrinkelde al tot stoorelooze gelijkmatigheid. Zij ging
hare handen beuren tot offer zich gevende, smartdragende boete, maar Hem was de
oude man verzetroepend verschenen. Het gevaar begreep Hij niet, doch deze rustige
man paste niet in die alomlawaayende verschrikking, en die oneigenlijkheid zweepte
zijn slapende wrevel op. Hij begon hem uit te schelden, met waanzinnigen lach. Maar
wind en regen sloegen de schreeuwerig smalende woorden heen en eerbiedverhuld
bleef onraakbaar het milde peinzen van den bejaarden man, die in verre
aandachtwijding vagelijk verwonderd op zag, naar die twee verwaaide, verregende
menschen, die waarschijnlijk dronken, zoo laat nog van een feest kwamen in den
barren nacht.
Zoo bleef hun vluchting onverstoord en was er geen wending van buiten af in den
moedeloozen gang. Zij kwam hare verbazing moeilijk te boven, als ontwaakte Zij
uit diepen droomslaap, zonder begrip van waan en werkelijkheid. Zij werd er treurig
om, zij had willen schreyen van nameloos wee, doch hare droge oogen bleven van
tranenlaving verstoken. Zij gingen een brug over en liepen nu een breede laan door
onder hooge, kale, regendruipende boomen, wier takken zwiepende
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zwaaiden en knappende kraakten. De ontzetting doorbeefde den storm en kreunde
steunend in de pijn gebroken, ontwrichte boomen, die aaneengerijd stonden als een
lange, dubbele schaar van gebonden, gefolterde, gegeeselde, in wanhoop hunne zielen
slakende, martelaren. De grond was modderdoorweekt en kleefde klef hunne moeilijke
passen, soms stapten zij in borrelende, waterdoorspoelde kuilen en gaten, liepen dan
zwaarder nog, als met helsche vrachten beladen. Eindelijk naderden zij het ruime,
ronde plein achter het groote badhôtel. De steenen deden hunne vermoeide,
schroeyend stekende, wonde, zwikkende voeten pijn. Het was eene doellooze tocht,
die zij gingen zonder reden, door geen enkel vooruitzicht geleid. Als dieren het
onoverdacht instinct volgend, hadden zij, gemeden stadinwaarts te gaan, was er een
onzegbare drang geweest te gaan in de richting van de nachtstormende,
donkerwoelende zee. Rond het middenplantsoen gaande, waarin een klein zomercafé
stond, liepen zij verder den doorgang langs het hôtel, kwamen op den boulevard. Zij
gingen den wandelbrug onderdoor, die van het hooger liggende hôtelterras leidde
naar de wandelpier. De boulevard strekte zich glad en glanzend donker voor hen uit
met bleeke spiegelingen van groote, blanke waterplassen. De zee bruiste en kookte
met woest geweld beneden hen. De golven beukten met blinde vertwijfelingskracht
in de ondiepte tegen het stilglooyende strand en vielen gebroken in de ziedende,
brallende branding en vormden waterhozen, die als in gewrongen armen opgeheven,
neêrploften met donderend geraas. Witte, wildspattende schuimvlokken vlogen hoog
op, als in razernij meedoogenloos uitgeworpen, teedere wolkjes, blankreine
kuischheden, dolend en dwalend, dwarrelend over de ongebreidelde, teugellooze
geweldviering. Ver, ver staken de witte schuimkammen uit, opgegooid en in de
joelende davering verdwijnend, als in vroolijk bewegend spel. Van tusschen dreigende
wolkstapelingen was in glanzend halo de volle maan te voorschijn geschoven als
een stille lichtschaal, vreemddroef tusschen deze orkaanjuiching en haar kalme, klare
licht bescheen rustig met teêre beschouwing het wolkenverbrokkelde zwerk, en gleed
stil over de zeeonstuimigheid, waarin verzichtbaarde, van den zilveren gloed bestraald,
het wandelhoofd, rustend op brooze, breeklijke pijlerwemeling, met breed rondend,
koepelwelvend einde, dat lag als een kleine, stille dom. De verre vuurtoren zwaaide
zijn omwiekende lichtkegels uit, en op den strandmuur stonden in waayers van
matwazige lichtkringen, mistig schemerende, de witte ballonnen der hoogrijzende
booglampen. Aan de landzijde naast hen rezen somber in stugge zelf-
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inkeer verzonken, zonder gastvrijheid, de hooge gebouwen, stonden daar strak en
stug en verder vierkantten de huizenblokken en rugden weeker, molliger de kruinen
van vage, doezelende duinen met donker dommelende ommelijnen, overtrokken,
verscherpt, met strepen van wonder licht, als was achter hen eene nieuwe, vreemde
zon, wier stralenbundels hier eindden, grenzende den wolkendoorstormden hemel
aan met als uitgeknipte zilvervloeyende lichtkarteling. De regen had opgehouden
even, droppelde na met laatsten val; de wind doorwaaide de leêge, koude luchten.
Zij stonden even stil onder den druk van overweldigenden smartlast. Toen leidde
Zij Hem met zich, de steenen, in den wal uitgehouwen, traptreden neêr. Zij waadden
langzaam door het moddermulle zand, slippende, verzinkende erin. De zee lokte,
riep, met verre stille, stille stemmen. Het strand werd harder en vlakker, met
schelpbobbeltjes, die knerpend gruizelden; zij stonden aan den waterzoom en
wijdverste watervloeying van krachtigste golfslagen omspoelde koel hunne voeten.
Hier voor hen stormde het hoog, hooger, hooger, dan het van daarboven geleken
had. De laatste regenspatten begonnen weêr dichter en sneller te hagelen, nieuwe
watervloeden zwalpten zwatelend neêr. Zij gingen nog in de richting van de haven,
die daar haar zwakke armen, houdende twee lichtjes, rood en groen, met breed gebaar
uitstak in zee, - talmend en dralend voor het groote eeuwige. Stormvogels, kraayen
en kouwen, zwart en grauw, krijschten en krasten met giepen en meeuwen, die
vlakkelden wit, zwierend en zwenkend, gierend en gillend boven de zee, neêrstrijkende
op het strand, waar zij hun dolvluchtend gevlieg rustig te herdenken schenen, terwijl
zij stil het overbodige getier aanzagen.
In dien onheilsbaayerd stonden daar nu de beide menschen. Zij zag haar tartende,
tergende lot in het koude gelaat, doch dat roerde niet, was smeeking onontvankelijk
en bewoog niet om wanhoopsdreiging. En in Haar rees, wijd van weedom, een twijfel,
wijde, wijde twijfel, die golfde op met breeden slag en deinde uit tot aan verste
pogensranden. Het klemde er al in nauwe sluiting om haar heen; voor hen brieschte
de zee hen aan en achter hen wachtte de waereld zelve. Terzijde was geen ontkomen,
daar stond in geteisterde, berustende wachting de hooge havenmuur en het strand
langs, naar den anderen kant, was het smalijk open door het dunne, ragge
stangenverschiet...
Haar smart, haar duldelooze, ondraaglijke angst, heel haar geradbraakte bewustheid,
trilbevende laaide het al in haar op, sprong met
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brekenden knap spattend uiteen en kraakte stuk haar ten uiterste gespannen zinnen.
En boven het lawaayende, rumoerende spektakel uit, sterker dan wind en zee en het
vogelengetier kreet schril, waanzinnig haar stem:
- Kijk, zie dan toch! - Haar armen wrongen en wezen in wanhoop, en zij zàg met
radeloos vertrokken gezicht, haar oogen krankzinnig lichtend, wijd gespalkt - De
zee is rood... bloedrood... rood van bloed... En jìj - krijschte zij het uit - Jij hebt hem
vermoord... Jij, jìj hebt hem vermoord... Ellendige hond!... lage ellendeling!... Je
kruipt voor me... Je likt mijn voeten... Ik trap je in je gezicht... in je laffe, lamme
gezicht!... tegen je lijf!... Je moet lijden... ellendig lijden!... Je hebt hem vermoord!!...
En hij leeft!... O, we moeten hem redden... Red hem toch... Red hem dan toch!!... O,
ik kan niet, ik kàn niet... en hij verbrandt, terwijl het vuur toch zoo rustig brandt...
en hij kijkt met zijn lieve kinderoogen... O, hij gaat dood... hij is dood!... Vermoord!...
Moordenaar!!...
Zij duwde hem weg, smeet hem van zich af. En Hij, zonder begrip, met ontrafelden
geest, vaag turende in de verte als naar verre, verre dingen, zachtteedere dingen,
wankelde, viel neêr, plassende in het lage, snel aanglijdende water, dat hem
schuimvlokkig omstroomde en drasplakkend doorweekte...
De maan leek grooter geworden en scheen met helleren glans, haar licht spreidde
zich met witten, teêren gloed over den onthutsten, wolkdoorstormden hemel, over
de aandachtige, peinzend wachtende aardedingen en stroomde met wildstuivende,
zilversprenkelende fonkelingen over de woest woelende, zwaarbewogen zee.
Zij vluchtte. Zij trachtte het Andere te ontloopen, ijlings, met zig-zagzwaayenden,
richtloozen, spoedenden loop. Maar HET kwam haar achterna, het achterhaalde haar
reeds en was onontkoombaar. Zij rende verder, zonder voor zich te zien, en bonsde
tegen een ijzeren paal aan; haar hoofd botste hard, als werd haar schedel gekloofd...
Het Andere was daar, bereids wachtend als een ontfermend vriend zoû doen, en
zijn wrange aanraking was niet af te wenden.
Want dat is van menschen en het is sterker dan menschen zijn.
DEN HAAG, Febr. - April 1918.
CHARLES VAN IERSEL.
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Nachten.
I.
In de lichte zomernachten
Mocht ik door de velden waren,
Met mijn handen langs dë aren,
En mijn lippen naar het licht....
Dan zou ik verwachtend wachten
Op de streeling van je haren,
Op den glans van jouwe oogen
En den geur van je gezicht.
Ergens, waar de groote boomen
Tegen 't licht staan, fel en duister,
Onder 't huiverend gefluister
Van den wind in zoel gevlei; Daar moest je dan eindlijk komen,
Om je hoofd de stille luister
Van de sterren; en je handen open
En alleen voor mij.
En de nachtwind zou je haren
Zoetjes door de mijne woelen,
En ik zou jë adem voelen,
En je handen om mijn hoofd.
Uren zouden zijn als jaren,
En we zouden niets meer vreezen,
Want dit zou de volheid wezen,
Die ons altijd bleef beloofd.
In de lichte zomernachten
Lig ik in mijn dompe kamer,
En mijn hart slaat als een hamer
Reddeloos-verloren tijd.
En ik màg je niet meer wachten,
En ik kàn het nog niet dragen,
Dat je nooit voor mij zult dagen
Als mijn ridder die bevrijdt.
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II.
Het was alleen maar de suizende nacht;
Het waren de ritselend-trillende boomen...
Maar ik hoopte aldoor, dat hij toch nog zou komen,
Omdat hij zich toch had bedacht.
In de verte huildë een eenzame hond,
Dan kwam er weer wind aan met stootende vlagen;
Ik zei maar: het moet; - en ik kòn het niet dragen,
Ik lag net te huile' als die eenzame hond...
En eindelijk, eindlijk begon het te dagen.
De dag. - O, een dag zonder kans, zonder licht;
Een hooplooze ochtend met kleurloozë uren,
Een middag met een onverdraaglijk gezicht,
Een avond die tergend, die eindloos blijft duren; En dan - weer zoo'n nacht als het laatste gericht;
Een nacht met gesuizel als fluistrende stem,
Vol onrust van bevende, wachtende boomen...
Neen, hij zal niet komen; nóóit zal hij meer komen.
En ik kan toch niet ádemen zonder hem.

ANNIE SALOMONS.
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Verzen.
Lente.
Hart, dat meende wijs te zijn,
Wat beduidt uw blijde pijn,
Waarom deze zangen?
Weet ge dan uw wetten niet,
Zingt ge weer het oude lied
Van een jong verlangen?
Domme hart dat wijs wou zijn
Luistert niet naar reden,
Denkt niet meer aan oude pijn
Nog zoo kort geleden; Weet alleen zijn juichend lied
Nu het weer de lente ziet
Met haar zaligheden.

Einde.
En toen wij scheidden was de zon verdwenen,
De zon, wier schijnsel ieder ding vermooit,
Die stralend ons ontmoeten had beschenen
En onzen dag met haren glans getooid.
Een grijze mist hing druilend rond de boomen
En droppels gleden langs hun zwarte stam,
Of alles schreide, om mijn lieve droomen
Die d' ochtend bracht, en die de avond nam.
Wel alle blijheid scheen voor goed verloren;
Een misthoorn loeide klagend op uit zee,
Gedempt en dreigend in m'n moede ooren,
En alles treurde met mijn droefheid mee.
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Na den strijd.
Dit is de rust die nu mijn ziel behoeft,
Dit stil bezinnen op de vage zangen
Waarin mijn gansche denken lag gevangen,
Sinds ik de zoetheid van deez' droom doorproefd.
Nu is wel alle bitterheid voorbij
En alle leed om deze waan doorleden.
Ik heb mijn domme droomen doodgestreden
En - meer dan ooit is thàns m' uw beeld nabij.
Zoo brengt het leven immer weer gewin
Voor wie zijn harde lessen durven leeren:
Het straft degenen die teveèl begeeren,
Maar elke straf houdt een vertroosting in.

De Droom.
Ik schikte bloesems in een vaas van blauw,
Met blanke vingers die te streelen schenen
En koozend gleden langs de stengels henen,
Terwijl mijn oogen droomden, lief, van jou
En van ons weerzien, dat ik weldra wist te komen,
Van blijde bloemen-groet die ik je hield bereid;
En in een wenschelooze innigheid
Verging de lange nacht in lichte droomen.
Tot ik ontwaakte, en in stil bezinnen
De klare vreugde van mijn droom hervond,
En met een blijde glimlach om mijn mond
Gelukkig was, dat zóó ik kon beminnen.
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Wachtende.
Mijn kamer wacht nog immer op uw komen
En alles is tot uw ontvangst bereid.
In sierlijk-brooze kandelaren droomen
Mijn blanke kaarsen, slank en toegewijd,
En in het roerloos wenschen van uw komen
Verstrakt de stilte en vergaat de tijd.
Als vreemd-verstilde, felle vlammen beuren
Oranje tulpen trots hun kelk in 't licht,
Terwijl de bruin-fluweelen fletten geuren
In donkren hoek, verborgen voor 't gezicht,
En rhododendrons, met hun blijde kleuren,
Schier 't bankje buigen onder hun gewicht.
Daar, in mijn kamer, wacht ik op uw komen.
O, zie mijn hart, tot uw ontvangst bereid,
Aanschouw de bonte bloemen mijner droomen.
Zooals mijn kaarsen, blank en toegewijd,
Zal 'k blijven wachten op uw eind'lijk komen,
Al weegt de stilte, al vergaat de tijd.

WALDIE VAN ECK.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
De heerschappij van het Autoriteitsbeginsel V. De oppositie-figuur in de
17e eeuwsche litteratuur (vervolg).
In een beschouwing van de oppositie-figuren in een periode van maatschappelijke
kunst kan over de oppositie-figuur bij uitnemendheid, den Duivel, niet gezwegen
worden. En daarom, ook al hebben we bij onze bespreking van den Middeleeuwschen
duivel reeds naar beste kunnen de zinledigheid en onbelangrijkheid van het
duiveldrama in principe aangetoond, zoo dienen we toch, zij het kort, op deze plaats
Miltons Satan, in Paradise Lost, nog eens afzonderlijk te bezien. Waarbij ons dan
weer zal blijken het opportunistische (innerlijk-vervalschte), het egocentrische, met
als resultaat het willekeurige en onsamenhangende van alle kunst, die collectieve
idealen (dogma's) spiegelen wil.
Uiterlijk heeft de Duivel hier een grootsche, een majestueuse gedaante aangenomen,
naar we zagen, innerlijk is er geen de minste verruiming gekomen. Het zoovaak
gebezigde woord ‘verheven’ is op Miltons drama waarlijk allerminst van toepassing.
Speurt men door de (naar onzen smaak, maar hierin laten we het oordeel gaarne aan
anderen) pompeuse, van geleerdheidsvertoon opgezwollen verzen, de overladen
beschrijvingen heen, dan stuit men op de volkomenste armoe, dan staat het
zeventiende-eeuwsche werk, met al zijn pracht en praal, geen haarbreed hooger dan
de Middeleeuwsche ‘duvelrij’, door een volmaakt ontbreken van ware redelijkheid
en ware zedelijkheid.
Ver zijn we hier ook weer verwijderd van het verzoenend streven der Renaissance
naar de samenvatting van Grieksche wijsheid en Christelijk geloof, voortvloeiend
uit het redelijk (en dus nederig) inzicht dat er buiten en behalve eigen
wereldbeschouwing andere mogelijkheden moeten bestaan dan enkel ‘leugen’ en
‘zonde.’
Niets is daarvan in Miltons zeventiende-eeuwschen geest meer over. Er is maar
één waarheid: protestanten-waarheid, één deugd: protestantendeugd. Wanneer we
in den aanvang van het werk de opsomming
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lezen van de verschillende gedaanten die Satan aannam onder verschillende volkeren
in verschillende tijden om ‘menschen te verleiden’ - behalve dan de enkele
bevoorrechten, die ‘onder Gods bijzondere bescherming’ staan - dan zien we dat dit
eenvoudig alle godengestalten zijn - oorspronkelijk als symbolen gedacht, door
Miltons platten geest tot ‘afgoden’ vergroofd, waaraan de volkeren der Oudheid de
wereld en zichzelven begrepen hebben.
Moloch en Kamos, Baäl en Astaroth, Thammoez en Adonis, Dagon en Rimmon,
Osiris, Isis, Orus, Saturnus, Kronos en Zeus. Al datgene, waarin reeds de denkende
Renaissancist grondslag en kiem van eigen denken, beseffen en gevoelen trachtte op
te sporen en terug te vinden, waarmee de achttiende eeuw zich vereenzelvigen zal
in begrip, de droomen en creaties van eeuwen en geslachten, van begaafden en
bezielden, die monumenten van schoonheid en wijsheid lieten, is voor den
dogmatisch-geloovige (hij zij dan Protestant of Marxist) voorwerp van minachting:
walging of spot, tot eigen zelfverheffing. De eenige en eeuwige waarheid berust bij
den groep, waartoe hij-zelf behoort.
En dan is daar verder die andere opsomming, van het Paradijs der Dwazen, en hier
spreekt pas recht duidelijk de fanatieke Protestant, die verder-op den sexueelen
omgang in het huwelijk zal poëtiseeren, alleen maar om tegen het Katholiek coelibaat
te kunnen schimpen. Daar, in dat ‘Paradijs der Dwazen’ bevinden zich ‘al de
onvoltooide werken der natuur,’ monsterlijk, onvoldragen en onnatuurlijk, embryo's,
idioten, kluizenaars - deze waarschijnlijk slechts als Katholieken - monniken, wit,
zwart en grijs ‘met al hun dwaasheid.’ Verder Empedokles (de filosoof), Cleombrotus
(Socrates' vriend), zotten, pelgrims en Babylonische torenbouwers, kort gezegd, alles
wat niet tot de kerk van Milton behoort.
Merkwaardig is hier vooral de zelf-aansprakelijkheid van ‘Natuur’ voor hare
onvoldragen werken! De egocentrische, redelooze mensch vermag niet ‘slecht’ en
‘goed’ als betrekkelijkheden te onderkennen, even zoomin ook ‘volmaakt’ en
‘onvolmaakt’. Onbewust zijn God geschapen hebbend naar zijn beeld, heeft hij ‘Gods
goedheid’ naar eigen maat gemeten, naar eigen snit versneden en is het hem
onmogelijk ‘goed’ en ‘kwaad’, ‘volmaakt’ en ‘onvolmaakt’ in Gods eene wezen
samenvallend te voelen. Dies moet het kwaad door den duivel uit den mensch, het
‘onvoldragene en onvolkomene’ uit ‘Natuur’ afkomstig zijn, waarbij dan weer
ongemerkt Gods almacht hem als door een achterdeur ontloopt. Het karakteristieke
streven van de
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Protestanten en Jansenisten der zeventiende eeuw, waarop we reeds wezen bij Pascal,
om gelooven en denken te verzoenen, leidt hier als overal tot dezelfde verwarring
en innerlijke (onbewuste) tegenstrijdigheid, die juist het tegendeel weer is van het
bewustzijn der tegenstrijdigheid in de Eenheid, als het resultaat van het denken.
Duidelijk openbaart zich in Miltons bladzijden-lang pleidooi, waar hij vruchteloos
beproeft ‘vrijen wil’ met ‘uitverkiezing’ te verzoenen en zich in zijn eigen woorden
als in strikken verwart, de volledige zegepraal van den Wil (het Moeten) over de
intelligentie. Milton was een protestant, een kerkelijk-voelende, een
autoritair-voelende en daarom moest hij, tegen elke evidentie in, weer in den vrijen
Wil gelooven. Dit innerlijk en oprecht vasthouden aan persoonlijke zedelijke
aansprakelijkheid zullen we voortdurend met het autoriteitsbeginsel zien opkomen
en afnemen. Want het is, zagen we, den zwakken maatschappelijken mensch
onmogelijk iets te verteren, dat niet vooraf met ‘heilige’ of ‘zedelijke’ beginselen is
aangemengd.
In dit streven om het ongerijmde op redelijken grond aannemelijk te maken, laat
Milton zijn God een soort oratio-pro-domo houden, waarin hij betoogt, dat de
menschen hem hun zondeval, vloek en verdoemenis nooit zullen kunnen verwijten,
daar hij hen schiep met voldoende kracht om te blijven staan, doch vrij om te vallen.
De simpele vraag, waarom de eerste mensch eigenlijk het kwade, zijn ongeluk,
vrijelijk verkoos en het goede, zijn geluk, verwierp, blijft uitteraard ook hier
onbeantwoord. Eveneens de nóg onnoozeler vraag, die naar Kant ergens mededeelt,
eens door een volwassen neger-leerling werd gesteld aan den zendeling, die hem in
‘Christelijke waarheid’ onderrichtte: Waarom sloeg God den Duivel niet dood?
Wat de eerste vraag betreft, de opvatting, dat iemand voor zijn genoegen kwaad
zou kunnen doen, is ook weer een zuiver-maatschappelijke opvatting, waarin het
‘goede’ niet wordt verstaan als de harmonie van de ziel in zichzelf, maar onbewust
vereenzelvigd met het afgedwongen, opgedrongen maatschappelijke fatsoen. Dat
het somwijlen een genoegen kan zijn, daartegen te zondigen, is alleszins begrijpelijk.
De ware opvatting van het goede als zielsgezondheid toont echter dadelijk de vrije
verkiezing van het kwade als een onmogelijkheid, te vergelijken met de daad van
iemand, die zichzelf moedwillig ziek maken zou, ziekte verkiezend boven gezondheid.
Dit (op zichzelf alreeds onmaatschappelijke!) inzicht in de goedheid als
‘zielsgezondheid’ voert dan ook onmiddellijk tot het besef,
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uitgedrukt in Socrates' woorden ‘niemand doet willens kwaad’ -, en in die van Spinoza
‘niemand kan God haten’ -, en aldus verschaft het zedelijk inzicht in de hooge waarde
van die ‘zielsgezondheid’ een bevestiging aan datgene, waartoe het redelijk
Eenheidsbesef uit zichzelf reeds besluit: de verwerping van den Vrijen Wil. Ook bij
Milton ligt op den bodem van al de subtiele redeneeringen ten gunste van dien Vrijen
Wil een ingeschapen maatschappelijk instinct. De dichter laat het in de naïeve
argeloosheid, die als steeds zijn zedelijke rechtvaardiging is, heel duidelijk door
God-zelf uitspreken. Wat voor voldoening heeft God en wat voor verdienste hebben
de menschen van een gehoorzaamheid, die niet vrijwillig wordt gegeven? Het platte
utilistische instinct -, ziedaar wat de vlottende en soepele en willekeurige
kerkelijk-maatschappelijke theologie (zoo verschillend van de in-zich-zelf gebonden
dialectiek) altijd en overal zal ‘omkleeden’ met ‘redenen’, beurtelings aan de natuur
en aan de Schrift, aan de redeneering en aan de ervaring ontleend, zonder eenig ander
richtsnoer dan het maatschappelijk tucht-instinct, dat almachtig werkt, als het levende
hart binnen de ‘kleederen’, die de ‘redenen’ zijn.
Maar hoezeer heeft de Katholieke Kerk van eigen standpunt gelijk, als zij het
Protestantisme juist wegens dat voortdurende redeneeren en uitleggen, door die
vermenging van ‘verstand’ en ‘geloof’ aansprakelijk stelt voor alle verwarring en
redetwist met de (door beide Kerken gelijkelijk verfoeide) Fransche Revolutie als
logisch en noodwendig besluit. De redelijkheid is een hellend vlak, dat tot elke
gevaarlijke consequentie voert, wie dus gevaarlijke consequenties afdoend voorkomen
wil, die redeneere niet over zijn standpunt, maar hij zwijge en sla elkeen op den
mond, die tegenspreekt, zoo lang zijn arm daartoe krachtig genoeg is. Wie anderen
redenen van zijn handelwijze heeft, behoefte voelt zich tegenover hen te
rechtvaardigen, heeft al niet meer in zich de krachtige overtuiging van zijn eigen
Heilig Recht. De door de Godheid uitgesproken ‘oratio pro domo’ in Miltons Paradise
Lost is het bewijs van ‘Gods’ (Miltons) innerlijke zwakheid. Terecht merkt Heine
op, dat er een diepe beteekenis is in de omstandigheid dat Zeus in de ‘Prometheus’
van Ayschylos in het geheel niet sprekende wordt ingevoerd. Elk argument is
aanvechtbaar -, op elke repliek moet, is het eerste woord eens gesproken, de dupliek
volgen, en daar de redelijkheid altijd aan de zijde van den (individualistischen)
aanvaller is, zoo zal deze, eenmaal een twistgesprek uitgelokt hebbende, stellig daarin
de overwinning behalen.

Groot Nederland. Jaargang 17

331
Zeus debatteert dus niet tegen Prometheus, zijn wijsheid belet hem, eigen
machtsuitoefening goed te praten, zijn innerlijke kracht voelt daarenboven niet de
geringste behoefte aan ‘zedelijke rechtvaardiging’ - en uit diezelfde kracht beseft
hij, dat Prometheus, als het inderdaad om recht en redelijkheid ging, noodwendig
gelijk hebben moest. Daarom zwijgt hij en slaat toe -, beeld van hardheid en zwijgende
hoogheid, waarop zich elk ‘argument’ te pletter stoot, zeer zeker, maar althans niet
het beeld van zwakhoofdige absurde redeverdraaiing in de poging tot zedelijke
rechtvaardiging en rechthebberij jegens zijn eigen slachtoffers, zooals de God van
Milton, door middel van ‘argumenten’, ‘evenzeer machteloos als subtiel’, om met
Kant te spreken.
En tegelijkertijd toch ook wijst deze zelfontschuldiging van God in Paradise Lost
reeds uit den geborneerden, dogmatischen blind-geloovigen geest van Milton
rechtstreeks heen naar de achttiende-eeuwsche redelijkheid! Een nieuw geslacht,
sceptisch, zonder (blind) vertrouwen, zal eenmaal meedoogenloos de zwakheden
dezer theologische redeneeringen in het licht stellen. Zoo brengt, we zullen het overal
zien, de zeventiende eeuwer in rotsvast geloof en volle gemoedskalmte, argeloos en
geduldig het materiaal bijeen, waaraan de achttiende eeuwer glorieus het goedrecht
van zijn ongeloof bepleiten zal! Maar de kracht van zijn eigen geloof (zijn blind
vertrouwen) belet hem voortdurend in te zien, dat hij voortdurend de allergevaarlijkste
dingen zegt en bergen buskruit stapelt, waarmee één vonk van critisch inzicht zijn
liefste instituten opblazen zal.
Aldus speelt de Redelijkheid met menschen, hoog boven hun drijven en hun
begrijpen uit! Want de aanvallers zijn reeds weer in aantocht, terwijl de verdedigers
nog in volle kracht zijn en deze worden, als in een grandioos en wreed spel, als het
ware gebruikt om zelf den aanvallers de zwakke plekken in hun eigen ‘fort’ aan te
wijzen! Aldus werken vóór-en-tegen tot het ééne oogmerk van de leidende
zelfonderscheidende Intelligentie.
Het collectivistisch, maatschappelijk karakter in de Kerkelijke, zoogenaamd
Christelijke, dogmatiek, waarop we reeds bij de bespreking der Middeleeuwsche
duivelrijen, wezen, blijkt ook hier uit de plaats van den mensch in het gansche
gebeuren tusschen God en Duivel, tusschen Verdoemenis en Verlossing. Juist zooals
in ‘Cinna’ en in ‘Le Cid’, waar het conflict ontstaat buiten het eigenlijk toedoen der
personen en ook de ontknooping zich voltrekt, buiten de zaak zelve en eveneens
geheel buiten het redelijk toedoen, zonder medewerking
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of goedachting der betrokkenen -, juist zoo is ook hier de plaats van den mensch die
van een ziellooze speelbal -, eerst verworpen om Adams schuld, dan weer verlost
door Jezus' bloed, alles tot meerdere eere van God en den Zoon, maar zonder een
spoor van zedelijke zelfwerkzaamheid, zonder een begin van medezeggenschap of
mededaderschap. De zoo hoogmoedige egocentrische, die de Eeuwigheid voor
zichzelf niet te groot en het leven van anderen als wraak voor een driftigen slag niet
te zwaar een offer acht, schikt zich hier, als overal waar het autoriteits-instinct in het
spel is, (denk aan ‘Le Cid’) in wat den individualist van alle tijden afkeer en wrevel
heeft ingeboezemd: het uitschakelen en ter zijde schuiven der zelfwerkzame zedelijke
persoonlijkheid. Op overeenkomstige wijze blijkt ten tweede het maatschappelijk
karakter van de zoogenaamde Christelijke dogma's uit de tot een carricatuur van
uniformiteit verminkte, in wezen zoo zeer zuivere opvatting van ‘Goddelijke Genade’
-, en ten slotte zeer sterk uit het ontbreken van eenig onpersoonlijk inzicht in de
rechten van den Tegenstander. Dat er door den opstand van Lucifer tusschen hem
en God een toestand van openlijke vijandschap is gecreëerd, waarin nu beide partijen
het recht hebben tot verdere vijandelijke daden, wordt niet ingezien. Nadat God
Lucifer overwon en hem met zijn gezellen genadeloos en wreedaardiglijk tot eeuwige
hellepijn verwees, kon men toch van Lucifer bezwaarlijk anders verwachten dan dat
hij zich bevrijden en wreken zou - waarom zou hij Gods arbeid gespaard hebben,
dien God zelf niet beschermen wilde? Doch precies als in de moraal van ‘Cinna’ is er ook hier geen algemeen Recht, boven toevallige situaties en personen uit, er is
maar één recht, dat van de wettige, de eigen Autoriteit, verpersoonlijking en hoeder
van het eigen belang. En zoo ver gaat dit egocentrische instinct (zoo duidelijk gebleken
in den oorlog en nog duidelijker blijkend er na) dat men den wreed-verbannen en
genadeloos-gekwelden duivel nog zijn wrok tegen God als een afzonderlijke zware
misdaad ten kwade duidt.
Een zeer karakteristiek symptoom van maatschappelijk voelen is voorts nog de
beschrijving van de Zonde als een afzichtelijk monster, waaraan de gemiddelde
mensch zich onmogelijk verwant kan voelen. Hieruit spreekt weer de tendentie van
alle collectiviteiten: het handhaven van een scherpe distinctie tusschen ‘goed’ en
‘kwaad’, braaf en slecht, misdadiger en onschuldige, op den grondslag der utiliteit,
en in verband daarmee een tegengaan van elk levend (Christelijk)
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zondebesef, van elk gevoel van gemeenschappelijke aansprakelijkheid in het
gemeenschappelijke kwaad, 't welk zoo duidelijk spreekt in het N.T., in de
Renaissance (denk aan wat we zeiden over de Inleiding van ‘Utopia’) in elke
redelijk-individualistische periode, waartegenover de collectieve instincten (O.T.,
Middeleeuwen, Zeventiende eeuw) stompzinnig vasthouden aan het scherpe verschil
tusschen goed en kwaad, schuld en onschuld, op den basis van maatschappelijk
fatsoen, en uit oorzaak van Noodzakelijkheid.
Hieraan overeenkomstig is de socialistische distinctie tusschen den ‘uitgezogen
proletariërs’ en den ‘uitzuigende bourgeois’ welk verschil ten eenenmale niet en
nergens bestaat, daar immers elke mensch (naar de mate van zijn vermogen) tegelijk
het een en het ander, dan wel eerste het een, daarna het ander of omgekeerd is, en
elke grens zich in nuancen verliest. Maar ook hier maakt de strijdbaarheid in dienst
van een als ideaal verkleed collectief belang, de redeloosheid noodzakelijk, waar een
gevoel van gemeene plichtigheid aan het gemeene kwaad de twee groote bronnen
van kracht: haat en zelfoverschatting vergiftigen zou.
Zoo zien we dus ook Miltons ‘Paradise Lost’ als een zuiver product van
maatschappelijke kunst, die altijd zoo en niet anders is. In den trant der redeneering,
de soort der argumenten, de innerlijke zinledigheid en voosheid, zoowel als in de
uiterlijke pralende schoonheid, - hier als overal leeft zich des dichters
innerlijk-gebonden persoonlijkheid geheel in het beperkt-aesthetische uit - is een
volmaakte overeenkomst met Corneille's ‘Cinna’ en ‘Le Cid’. Het maatschappelijk
dogma en het Christelijk dogma openbaren zich uit deze overeenkomst nog weer
eens als vruchten van één boom, symptomen van één gemoedstoestand: die waarin
de Wil volkomen heeft gezegevierd over de Intelligentie, de sterke, gezonde,
twijfellooze, oprecht en fanatisch in gezagsaanbidding en autoriteitenverheerlijking,
zonder het geringste vermogen tot boven-persoonlijke redelijkheid noodig tot het
begrijpen van een oppositie en hare vertegenwoordigers.
En dit ware wezen van alle dogma's verklaart dan ook het hardnekkig vasthouden
eraan en het opeischen van elks eerbied ervoor.
***
Eén opmerking mag hier niet achterwege blijven. Er valt tusschen het maatschappelijk,
dienend karakter van Miltons kunst en de
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gebeurtenissen in Miltons leven een schijnbare tegenstrijdigheid op te merken. Het
is immers bekend, dat Milton een werkzaam aandeel heeft gehad in de zoogenoemde
revolutionaire beweging, die culmineerde in de executie van Karel I in 1649. Men
zou dus, zoo op het oog, moeilijk in hem van een legitiem sentiment kunnen spreken.
Toch was Milton in geenen deele een revolutionair, en is er een fundamenteel verschil
tusschen de Puriteinen, die in Engeland de partij der Royalisten sloegen en zelf de
macht in handen namen, en de Republikeinen, die een kleine anderhalve eeuw later
in Frankrijk het koningschap omverwierpen en daarna huns ondanks een Napoleon
te voorschijn broedden!
Deze laatsten immers - waarvan Rousseau als de leermeester en Rousseau's
geschriften als de catechismus kunnen gelden - poogden juist met elk autoritair
machtsbeginsel te breken, zij waren individualisten, en de basis van hun voelen,
streven en handelen was Rousseau's uitspraak ‘De mensch is vrij geboren.’ Dat dit
in dien zin bezwaarlijk de opvatting des dichters van Paradise Lost kan zijn geweest
behoeft nauwelijks vermeld te worden. Hij en de zijnen oordeelden echter dat de
koning en zijn partij, de zoogenaamde Cavaliers, misbruik maakten van hun macht
en dat hun die macht toekwam -, en het zal dezen theologisch geschoolden volstrekt
niet moeilijk zijn gevallen te bewijzen, dat de koning en de Royalisten afgezanten
van den Duivel, zij daarentegen Gods afgezanten waren -, dit hecht geloof deed ze
dan ook slagen -, terwijl de tegenpartij weer moest vallen juist door het ontbreken
daarvan. Doch met de Fransche Revolutie heeft deze zoogenaamde Engelsche
Revolutie slechts den naam gemeen -, innerlijk verschillen ze, zooals Lodewijk XIV
verschilt van Napoleon. In Frankrijk was het de werkelijke Revolutie -,
individualistisch vrijheidsbesef tegen maatschappelijken dwang -, in Engeland was
het een burgeroorlog, het pogen van een (zeer autoritairen) groep om een anderen
groep te verdringen zonder schijn van eenigen individualistischen vrijheidsdroom.
Integendeel, het, ‘individualisme’ was eerder bij de tegenpartij, de epigonen van de
Renaissance, die haar allerminst tot eere strekten. Bedenken we daarbij dat Milton
opgroeide, terwijl die partijgeest reeds woedde, en dat hij, gelijk het den ernstigen
en vromen zeventiende-eeuwer betaamt, zich critiek-loos schaarde onder zijns vaders
vlag, trouw aan vaders leer en vaders traditie, dan verdwijnt de schijn van
tegenstrijdigheid tusschen den Milton van ‘Paradise Lost’ en den Milton, die als
verdediger van een parle-
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ment van ‘Koningsmoorders’ zijn ‘Ikonoklasten’ schreef tegen den onthoofden
koning en zijn aanhang.
De innerlijke overeenkomst tusschen Milton's ‘Paradise Lost’ en Vondels ‘Lucifer’
is bekend genoeg -, beide zijn producten van denzelfden geest, den zeventienden
eeuwschen geest van gezagsonderwerping en autoriteiten-vereering, schoon deze in
Vondels binnenste op heel wat (door hem zelf veroordeelde) individualistische
eigenmachtigheid stuitte! Daar zien we pas duidelijk de tweespalt tusschen zelf-gevoel
en collectief gevoel, waarin (en dit is hier het belangrijke) het collectief gevoel door
den dichter zelf boven het weerstrevende zelfgevoel werd geprezen, gelijk uit zoo
menig uiting, nader te noemen, blijkt. Zoo toont zich ook Vondel van zijns tijds geest
doortrokken. Doch ten dezen opzichte in bijzonderheden af te dalen, zou ons stellig
te ver voeren.

Het bankroet van het Autoriteitsbeginsel.
De Maximes Morales van De la Rochefoucauld.
Reeds vaker hebben we aangetoond dat de meest bruikbare maatschappelijke
gemoedstoestand bestaat uit een verbinding van matelooze zelfoverschatting door
zelfverblinding, met het vermogen tot critieklooze onderwerping, de combinatie van
tiran en slaaf, die men dan ook, zij het onder de welluidende benaming van ‘man die
door gehoorzamen heeft leeren heerschen’ in elke maatschappij hoort ophemelen en
prijzen, en waarbij voor critisch vermogen, algemeen rechtsbesef en werkelijke
fierheid geen plaats overblijft. Dat de zin voor humor - een ander woord voor
‘zelfkennis’ - in dit complex al zeer weinig te pas komt, heeft ons met het overige,
de critische uiteenzetting van de beroemde zeventiende-eeuwsche drama's in
voldoende mate getoond.
Dit alles nu is zedelijk, want eerlijk, zoolang de Wil in de gemoederen der
menschen volkomen zegeviert over de Intelligentie, dat wil zeggen, zoolang de
Eenheid in de collectiviteit zelfbehoud door zelfvergetelheid beoogt.
In de eeuwige beweging die Leven is onweerhoudbaar als de wisselingen der
seizoenen -, ontwaakt de Eenheid weer tot de zelfherkenning, die, naar we zagen, in
hoogste instantie ‘zelfopheffing’ is, en die zich onmiddellijk openbaart in het
verschijnen van critische temperamenten, welke zich, daar het Eenheidsgevoel de
vijand is

Groot Nederland. Jaargang 17

336
van het uniformiteitsinstinct, noodzakelijkerwijs tegen de maatschappij en hare
instellingen keeren. En zooals de bladeren saploos aan de boomen hangen, wanneer
de herfstwind komt om ze af te rukken, zoo is ook de maatschappij in haar nedergang,
uitgebloeid als een hoogbedaagd seizoen, waarin het nieuwe critische individualisme
optreedt, als de dageraad van een zelfherkenningsperiode (zelfopheffingsperiode)
der Eenheid. In dit verval der organisatie is dan het naiëve zelfvertrouwen der leden
ontaard tot matelooze zelfverheerlijking en daar de besten altijd in de voorhoede
gaan, zoo wordt in de beste voorhanden geesten het nieuwe critische besef geboren,
terwijl de laffen en de krukken de maatschappij en hare instellingen blijven steunen,
zooals ze tevoren door de vroegere voorhoede, door edelen en onbaatzuchtigen zijn
ingericht en opgesteld. Een oude waarheid is steeds een leugen. Heiligheid is
schijnheiligheid geworden, waar eerlijkheid niet langer de zedelijke rechtvaardiging
der maatschappelijke steunpilaren is - de zuiverheid van het maatschappelijk idealisme
neemt af, waar het ware idealisme zich reeds weer als ‘critiek’ openbaren kan en
mag -, critiek, onderscheiding, die immer in de eerste en in de laatste plaats beteekent:
zelfcritiek, zelfonderscheiding!
En het is gemakkelijk na te gaan, welke voedingsstoffen aldus ingestelde geesten
puren uit de moraliseerende litteratuur en daarmee samenhangende gezindheden van
hun tijd.
De oprechte moralist, die meenend zijn medemenschen een zedelijken steun te
geven, hun volmaakte heldinnen en helden tot voorbeeld voor oogen houdt -, doet
in werkelijkheid niets dan ze hun zedelijken steun ontnemen, immers de eenige
zedelijke steun is zelfkennis en geen schepsel is innerlijk zwakker, dan die, zelfkennis
missend, vol ongegronde illusies omtrent zichzelf, niet tegen zichzelf op zijn hoede
wezen kan. Want wel verre van te verzuchten ‘zoo zou ik willen zijn’ -, vereenzelvigt
zich de bekrompen egocentrische mensch onmiddellijk met de nobele figuren in zijn
stichtelijke boeken en drama's en zegt veeleer, al erkent hij dat nimmer ‘zoo ben ik’
-, en op die manier verbeeldde zich elk 17e eeuwsch zwaard-zwaaiend en gepluimd
jonkman een Cid te zijn en spiegelde zich elke jonge maagd, die op haar stuk blijft
staan, aan de nobele Chimène, gelijk elk Engelschman, die niet dronk en niet vloekte
en niet al te grof speelde, zich Christen voelde in den trant van den jovialen Coverley,
van den sympathieken Grandisson, van den braven Freeport en de andere
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nobele Spectatoriale verschijningen, welke ook overigens hun practijken als koopman,
kolonist of politicus mochten zijn.
Want tegenover de voortdurende behoefte aan zedelijke zelfverheffing, die zich
in straffen hoogmoed tegen anderen keert, stond toen als steeds de werkelijkheid, de
strijd om het bestaan, de kamp van heerschzucht en winzucht, van belang en ijdelheid
en wrok, de hang naar distinctie als noodzakelijkheid, in den wil om een ‘achtbaar
man’ te worden, met een aanzienlijk fortuin, in ‘noesten vlijt’ verdiend. Het onrecht
en de wreedheid, die dit streven en slagen noodzakelijkerwijs met zich bracht, kon
niet worden aanvaard en mocht dus niet als zoodanig worden herkend. Tegenover
gekleurde rassen volstond de superioriteit van den ‘Christen’, die recht gaf tot de
grofste excessen, tegenover rasgenooten en landgenooten de superioriteit van den
‘man van geboorte’, maar ook die van den ‘achtbaren, eerlijken, vlijtigen’ man.
Daarom moest de weg naar het Paradijs-der-redelijken, naar de zelfcritiek, de
bevrijdende Waarheid, hun afgesloten zijn door het monster dat Milton in ‘Paradise
Lost’ als de Zonde beschrijft en in welks verwrongen en verdorven trekken geen
gemiddeld zeventiende-eeuwer ooit zijn eigen zedelijke tekorten vermocht te
herkennen. De maatschappelijke strekking van het kerkelijk dogma bleek ons daaruit
ten volle, en zoo bleef de maatschappelijk-noodzakelijke kloof tusschen ‘goed’ en
‘kwaad’ voor den lezer gehandhaafd, waar hij immers ook overal elders in zijn
stichtelijke lectuur de ‘zonde’ (meestal zonder verderen, dus zonder eenigen
werkelijken inhoud) of onder dezelfde geëxalteerde trekken van afgrijselijken
uitzonderingstoestand geteekend òf zelfs geheel verzwegen vond. Vergelijk daarmee,
nogmaals, de nuchtere uiteenzetting over het kweeken van het kwaad als gevolg van
maatschappelijke instellingen, bij Montaigne, Thomas Morus en alle andere
humanisten.
Deze instinctieve afkeer van, en dus het onvermogen tot zelferkenning werkt in
elke collectiviteit onfeilbaar en keert zich in woeste woede tegen den man, die met
onverbiddelijke waarheden aankomt en zijn tijdgenooten een spiegel voor oogen
houdt, en daar dit pas geschieden kan, als een maatschappij in haar nedergang is,
daar juist als symptoom naast dien nedergang het critisch instinct zich openbaart,
zoo is die ‘heilige’ verontwaardiging tegen den ‘cynicus’, den ‘pessimist’, den
ontwijder van het ‘schoone’ leven, gewoonlijk van een tamelijk laag allooi en alles
behalve ‘heilig.’
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De zuiver-maatschappelijke moraal is, zagen we, op de beoordeeling van daden, die
van het redelijke individu op motieven gericht.
Daarom zal elk individualistisch mouvement het karakter dragen van een
ontwrichting der (uniforme) wetten ten behoeve van de persoonlijke zedelijkheid en
het persoonlijk rechtsbesef. Deze tendentie is duidelijk te bespeuren in de ethische
voorschriften van het Christendom. Overal wordt de daad als bijkomstig, de zedelijke
bedoeling als hoofdzaak - het uniforme beneden het persoonlijke gesteld. Bijzonder
karakteristiek is in dit verband de uitspraak dat ‘niet wat ten monde ingaat, maar wat
ten monde uitgaat,’ den mensch verontreinigt, als weerlegging van de nuttige,
uniforme, in ethischen zin onbeteekenende spijswetten der Joden ten gunste van de
waardeering van het persoonlijke woord als uiting van het persoonlijke gevoel. Niet
wie overspel pleegt, maar wie een vrouw ‘aanziet om haar te begeeren,’ die heeft
volgens de eerder geciteerde uitspraak van Mattheus overspel gepleegd. Niet in de
daad, maar in de bedoeling ligt het zwaartepunt -, hij, die uit louter vrees het overspel
nalaat, is volstrekt niet zedelijker dan hij, die het pleegt.
Ook voor Sokrates was, gelijk vanzelf spreekt, het motief verreweg belangrijk
boven de daad. Denken we aan de ‘Phaedon’ en schier alle andere dialogen, waar
uitdrukkelijk voortdurend wordt vastgesteld en afgesproken, dat hij alleen
‘rechtvaardig’ zal heeten, die nimmer aan straf of belooning denkt, ja die, al bezat
hij Gyges' ring, welke onvindbaar en onzichtbaar maakt, nochtans eens anders eer
en eigendom zou ontzien en zijn naaste hulp verleenen. De man, die goed handelt,
uit vrees voor straf, verdient in de Platonische waardeering den naam rechtvaardig
niet.
En nogmaals ditzelfde zagen we in de Reformatie, ook deze doet zich voor als een
ontwichting van de wetten, waar ze tegenover de uniformiteit der Goede Werken,
de uitsluitende waarde stelt van het Geloof - d.i. de gezindheid aanmerkt boven de
Daad. En niet alleen daarin, schoon dit als symptoom wel heel sterk spreekt, maar
ook in de algeheele omzetting der zedelijke waardeering, die overal in de
Humanistische litteratuur wordt geëischt en betoogd.
Dat daartegenover in de maatschappij alleen de daden en resultaten gelden, hebben
we met overvloedige duidelijkheid bevestigd gezien bij de bespreking van Corneille's
werk - heel curieus in ‘Cinna’, waar het zeer practische motief tot de clemente houding
van Augustus voor niemand een beletsel vormt, die houding als een hoog-zedelijke
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daad toe te juichen, daar men eigenlijk in deze sferen daad en motief niet onderscheidt,
niet onderscheiden mag.
Het uitsluitend beoordeelen van daden, zonder aanzien van motieven, komt het
krachtigst aan den dag in het O.T., zooals we reeds eerder aantoonden en hangt samen
met de nationale kracht en het nationale zelfgevoel der ‘kinder en Israels’ -, het treedt
dan ook te krasser op, naarmate een organisatie een sterker (tijdelijke of durende)
behoefte aan aaneensluiting harer leden heeft, bijzonder steeds dus in een leger of
in een oorlogvoerend land. Naar de motieven van een ‘deserteur’ wordt evemin
gevraagd als naar die van een ‘verrader’. En de leden van zulk een organisatie,
spiegels van haar behoeften en verlangens, hebben dan ook zelf allerminst de behoefte
en het verlangen naar beoordeeling van motieven boven daden, of zelfs maar naar
het onderscheiden dier beide, zoodat we dan ook in de maatschappelijke (propaganda-)
litteratuur van alle tijden en organisaties stuiten op de meest volkomen verwarring
van ‘edel’ en ‘nuttig’ van ‘belang’ en ‘ideaal.’
In overeenstemming daarmee zal dus onder de allereerste symptomen van verval,
ontbinding eener nog vol-bloeiende organisatie de spontane vraag, het plotseling
verlangen naar een redelijker beoordeeling van goed en kwaad optreden, een scheiding
tusschen ‘daad’ en ‘motief’ op den basis van zelfcritiek, gevoel van gemeene
plichtigheid aan gemeen kwaad. Met de scherpe distinctie tusschen ‘brave’ en
‘zondaar’ verdwijnt dan ook het inhoudlooze geëxalteerde kerkelijkmaatschappelijke
schrikbeeld van ‘de Zonde’.
In dat verband nu heeft een geschriftje als dat van Rochefoucauld een eigenaardigen
zin en beteekent het heel wat meer en heel wat anders dan de persoonlijke boutade
van een door het leven verbitterd en in de menschen teleurgesteld man. Het is veeleer
een vroegtijdig teeken van ontwakend individualisme, een voorlooper van de algeheele
omzetting aller moreele waardebepalingen, die zich in de achttiende eeuw ontplooien
en in haar schijnbaren triomf dan weer bankroet slaan zal, een poging om tegenover
de gangbare beoordeeling van daden, de weer nieuwe beoordeeling van motieven te
stellen.
Geenszins dus, omdat Rochefoucauld (gedurende de ‘Fronde’, getuige de mémoires
van kardinaal De Retz) in vriend en tegenstander was teleurgesteld, geloofde hij niet
meer in ‘ziele-grootheid’; deze teleurstelling had zijn ingeboren critischen zin slechts
gescherpt; ook Corneille en Racine hebben hun deel aan 's levens tegenspoed en
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teleurstelling door snoodheid, ondank en zelfzucht ruimschoots ondervonden, zonder
dat dit hun geloof in helden en heldinnen, in ‘belles âmes’ (als... ‘le grand Condé’!)
aan het wankelen bracht -, er is een innerlijk verschil.
In dezelfde wereld, die voor Corneille's aanblik bevolkt is met brave, nobele lieden
van beiderlei kunne, met ‘belles âmes’ in alle schakeeringen, en voor Addisons
(minder zuiveren) aanblik nog met massa's ‘Christenen’ -, ziet De la Rochefoucauld
vrijwel alleen huichelarij, ijdelheid en zelfzucht en dit komt omdat Corneille oordeelt
naar daden, als een echt-maatschappelijk en echt-kerkelijk temperament, zooals ook
Bossuet niet beproeft de menschen tot innerlijke harmonie te brengen, maar ze
eenvoudig-weg naar altaar en biechtstoel verwijst - en Rochefoucauld onderzoekt
naar motieven. Een vrouw, die haar echtgenoot trouw blijft, is voor Corneille, is voor
de maatschappelijk-voelenden van alle tijden een deugdzame vrouw; een vrouw, die
haar echtgenoot trouw blijft, uit gebrek aan hartstocht, uit vrees voor de menschen,
uit angst voor haar positie is voor Rochefoucauld, voor de
individualistisch-oordeelenden van alle tijden volstrekt niet altijd een deugdzame
vrouw; handelt ze slechts uit kilheid van hart, uit hoogmoed of vrees voor haar
‘goeden naam’ zoo verliest haar gedrag in het oog van den individualist alle zedelijke
waarde, terwijl daarentegen juist, naar we zagen, de angst voor de reputatie een
oprecht erkend en legitiem gevoel, een krachtig motief is in de helden en heldinnen
van Corneille, en van alle vroegere en latere Engelsche moralisten als een zuiver
maatschappelijk sentiment.
Op deze wijze gezien is Rochefoucauld een voorlooper van Swift en van de geheele
achttiende-eeuwsche reeks maatschappij-critici, die allen, elk naar zijnen aard - in
het drama als Schillers Räuber, in het blijspel als Sheridan's ‘School for Scandal’ het ontoereikende en ondeugdelijke van de maatschappelijke maatstaf, het vooze
van maatschappelijk fatsoen, het schijnheilige van kerkelijk Christendom
demonstreeren, met dien critischen geest, die als een splijtzwam (d.i.: onderscheidend)
werkt en onafwendbaar tot opheffing (gezien als ontbinding) en Revolutie leidt.
En daarom mogen we op Rochefoucaulds geschriftje dan ook wel wat dieper
ingaan, dan het belang ervan schijnt te gedoogen, waar het reeds zoo duidelijk alle
trekken vertoont van de wordende individualistische wereldbeschouwing, die men
in dezen vorm zoo grif en
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gaarne tot de zijne verklaart, omdat men er de consequenties niet van overziet.
Ontwakend eenheidsgevoel en daaruit voortvloeiend besef van gemeenschappelijke
aansprakelijkheid, zoo scherp afstekend bij de voorstelling der Engelsche puriteinen
en moralisten, (Milton, Addison) als zou ‘de zonde’ en ‘de zondaar’ een afzichtelijke
uitzonderingstoestand en uitzonderingswezen zijn, essentieel verschillend van den
‘braven mensch’. ‘l'Orgueil’ zegt Rochefoucauld, ‘est égal dans tous les hommes,
et il n'y a de difference qu'aux moyens et à la manière de le mettre au jour.’ En dit
geldt volgens Rochefoucauld voor alle menschelijke eigenschappen. Alles is ons
allen gemeenschappelijk, alleen verschillend in uiting, door verschil van
omstandigheid.
Het inzicht der zedelijke gelijkheid van alle menschen (gelijk Spinoza die aantoont
in zijn Staatkundige Verhandeling), dit oorspronkelijk Christelijk en
ideëel-socialistisch en Humanistisch zondebesef, den maatschappelijke vreemd,
wordt hier weer in eere hersteld. Overal blijkt de zelfkennis, die er aan ten grondslag
ligt, in de voortdurende waarschuwing tegen exaltatie, zelfvergoding, zelfmisleiding
-, tegen datgene wat Rochefoucauld zoo scherp in zijn maatschappij naar voren zag
treden, juist en voor zoover ze nog gezond functioneerde, en valschheid waar ze al
rottende was. Het gevoel van de relatieve waarde der dingen - zoo volkomen vreemd
aan de egocentrische wereldbeschouwing, - blijkt uit ‘Maximes’ als ‘La vérité ne
fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal’.
Ja, de verwerping van de zoogenaamde wilsvrijheid en de daarmee saamhangende
afwijzing der zedelijke aansprakelijkheid (essentieel individualistisch) is alreeds
voorhanden in een uitlating als ‘Comme on n'est jamais en liberté d'aimer, ou de
cesser d'aimer, l'amant ne peut se plaindre avec justice de l'inconstance de sa maîtresse,
ni elle de la légéreté de son amant’ - 't welk zich natuurlijk op alle andere gevoelens
en daden laat toepassen. Het (individualistisch) critisch vermogen, en de kracht, de
moed om het leven te aanvaarden ook zonder frazen, de afkeer van die frazen blijkt
uit aforismen als ‘La clemence des Princes n'est souvent qu'une politique pour gagner
l'affection des peuples.’ Denken we in dit verband eens terug aan de moraal van
‘Cinna’, dan is er hier toch wel duidelijk het gloren van een nieuwen dageraad, de
geboorte van een nieuw geslacht, waarin Wil en Intelligentie (altijd maar gedeeltelijk)
samenvallen, daar de Wil (het Universeele Moeten) voor een wijle datgene beoogt
(de zelfherken-
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ning van de Eenheid, die tot zelfopheffing leidt) wat de intelligentie naar haar wezen
altijd beoogt - zelfherkenning en zelfopheffing, in beiderlei zin. De intelligentie kan
en zal dus in dit komende geslacht zegepralen, omdat de Wil haar niet langer
weerstreeft.
Overal blijkt in Rochefoucauld als symptoom en resultaat van zijn critische
werkzaamheid datzelfde inzicht in de realiteit der dingen onder het masker van hun
schoonen schijn: ‘Il est du veritable amour comme de l'apparitions des esprits: tout
le monde en parle, mais peu de gens en ont vu!’ In het algemeen is in de Maximes
betreffende de liefde een duidelijke afneming van de
zeventiende-eeuwsche-middeleeuwsche exaltatie, welke, uit gronden, die we reeds
eerder bespraken, de liefde zooveel mogelijk boven haar diepste wezen van sexueelen
drang zocht te verheffen; Rochefoucauld spreekt elders onomwonden over de liefde
als over ‘une envie cachée et délicate dans le corps de posséder ce que l'on aime
après beaucoup de mystères.’ Duidelijk is hier de overeenkomst met Grieksch en
Renaissancistisch, de voorbereiding van achttiende eeuwsch erotisch realisme
(Rousseau!) te herkennen. Hoe volkomen achttiende-eeuwsch, critisch en
rationalistisch klinkt dan verder deze uitspraak over de doodsverachting, die typische
Middeleeuwsche en zeventiende-eeuwsche critiek-loos opgehemelde, inhoudlooze
deugd ‘peu de gens connaissent la mort: on ne la souffre pas ordinairement par
resolution, mais par stupidité et par coûtume et la plûpart des hommes meurent parce
qu'on ne peut s'empêcher de mourir.’ Hoe zeer heeft Rochefoucauld ook reeds het
verschil tusschen de zoogenaamde nederigheid, de ‘bescheidenheid’ en de ware
nederigheid begrepen: ‘tout le monde se plait de sa mémoire, et personne ne se plait
de son jugement’ -, hoe zuiver voelt hij overal het wezen onder den schijn ‘nous nous
persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que nous et néanmoins c'est
l'interêt seul qui produit notre amitié.’
We zouden met citeeren kunnen doorgaan en... hadden het ook geheel achterwege
kunnen laten: het individualisme van Rochefoucauld is -... individualisme en we
weten dus alreeds op welke wijze dit de wereld beziet en wat het tegen de eveneens
overal en altijd in wezen eendere maatschappelijke moraal te berde brengt.
Dat zijn werkje opgang en schandaal maakte en moest maken, is bekend. Alleen
de Jansenisten aanvaardden en exploiteerden het op hun manier als practische
bevestiging van den droeven staat, waartoe de mensch vervalt die van de goddelijke
(Jansenistische) genade
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verstoken is -, iets waaraan Rochefoucauld natuurlijk niet heeft gedacht. Vooral de
vrouwen - over 't algemeen geestelijk nog zwakker dan de mannen en dus een
constanter behoefte gevoelend aan illusies en zelfverteederingen, die dan ‘idealen’
heeten -, waren diep gegriefd - het merkwaardige is ook hier weer, dat de beste onder
Rochefoucauld's mondaine vriendinnen (die velen waren), Madame De Schomberg,
juist niet verontwaardigd was en met droefenis beleed, dat er eigenlijk weinig tegen
zijn stellingen in te brengen viel.
Wie de Maximes Morales ter hand neemt - ze loonen nog steeds die moeite - moet
vooral niet de bij de latere uitgaven gevoegde ‘apologie’ overslaan -, ze is weer een
karakteristiek voorbeeld van het eeuwige misverstand tusschen den redelijken mensch
en de redelooze collectiviteit. Op de beschuldiging van ‘cynisme’ en ‘pessimisme’
- de geijkte etiquetten, waarmee elke maatschappij haar werkelijke zedemeesters
beplakt, van Sokrates af tot op Shaw - antwoordt Rochefoucauld, dat hij toch waarlijk
den mensch niet zwarter heeft afgemaald, dan de kerkvaders het doen, dan hij, als
Christen, vrijwillig zich heeft te belijden! De naïeve -, alsof er in den zich zondaar
belijdenden maatschappelijken Christen een levend en concreet zondebesef
voorhanden ware. Zoo hij misschien van nature melancholisch is, noemt hij allicht
die zwaarmoedigheid met den schoonen naam van ‘zondebesef’ -, maar hij zal, zich
niet zonder volupteit ‘zondaar’ belijdend, evenmin als de kruidenier van wien
Multatuli vertelt, bekennen dat zijn beursgedobbel onbehoorlijk en zijn rijkdom
onchristelijk is, of dat hij met zijn koffie knoeit. Kwistig met vage en gratuïte
schuldbelijdenissen, kan hij tot een waarachtig inzicht van eigen waarachtige tekorten
nimmer komen.
Zoo is Rochefoucaulds argument evenzeer juist en zuiver als dat van Fichte, die
zich verdedigde met de betuiging, dat zijn uiting ‘Er is geen andere God dan de
zedelijke wereldorde’, overeenstemt met de uitspraak van Johannes ‘God is Liefde’
-, maar dit kon geenszins beletten, dat Fichte als ‘atheïst’ werd verjaagd!
Hartstochtelijke naturen zullen zich daar altijd over opwinden -, ze vergeten dan,
dat de collectiviteit maar in schijn argumenteert en dat ze zich, gelijk in ‘Le Cid’ en
‘Cinna’ duidelijk blijkt, slechts bij monde harer (zeer ‘zedelijke’ maar niet
over-snuggere) steunpilaren van ‘beginselen’ bedient, inderdaad niet anders beoogend
dan eigen gestelde orde en instandhouding en zich dus tegenover de ontbindende
redelijkheid noodzakelijkerwijs redeloos en gewelddadig
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moet gedragen. Het denkende individu daarentegen tracht altijd weer, en dikwijls
tegen beter weten in, door werkelijk argumenteeren een collectiviteit van haar onrecht
en ongelijk te overtuigen, - b.v. door ‘Open Brieven’ aan staatshoofden - omdat
hijzelf, als individu, mogelijkerwijs daardoor overtuigd zou kunnen worden, en daarin
ligt het eeuwige misverstand. En dit besef is het wat het lezen van aanklachten tegen
de collectiviteit, van verdedigingen, apologieën zoo aandoenlijkroerend maakt, te
beginnen met die van Sokrates en te eindigen met die van madame De Stael. Want
tegenover soortgelijke uitingen in onze eigen dagen - ‘Open brieven’ aan
staatshoofden en ‘Oproepingen’ aan volkeren om ‘in naam van rechtvaardigheid en
christelijkheid’ dit of dat te doen of na te laten - voelt men onwillekeurig ietwat
anders. Het is precies alsof men iemand hoorde betoogen tegen een paal of tegen
den Westenwind -, in het eerste geval uit verheven naïeveteit - in het tweede geval
uit vrij triviale en dikwijls ijdele onnoozelheid.
Zoo beteekent dus het boekje van Rochefoucauld een belangrijk keerpunt in de
zedelijke waardeering van den tijd. Meer dan van Molière, die de menschelijke
ondeugden in hun excessen ten toon stelt en bespot, als leelijke en dwaze
uitzonderingsvormen, en daardoor op een ander plan, maar eigenlijk precies als
Milton en de Spectatoriale moralisten ‘de Zonde’ buiten het gewone menschenleven
schuift, aldus loochenend de gemeene plichtigheid aan het gemeene kwaad -, meer
dan van Molière is Rochefoucauld de geestverwant van Lafontaine! Minder precies,
minder krachtig treedt toch ook in diens werk dezelfde tendentie naar voren. We
moeten zijn interessante persoonlijkheid echter met stilzwijgen voorbijgaan, waar
de feiten en de voorbeelden ons slechts spaarzaam mogen dienen tot toelichting en
verheldering van datgene wat de Rede uit eigen werkzaamheid als noodzakelijk heeft
ontvouwd, en we dus uit het vele voorhandene slechts het meest karakteristieke
kunnen kiezen.

Zeventiende eeuwsch Individualisme.
Thomas Hobbes' ‘Leviathan’; Spinoza's Staatkundige Verhandeling.
We hebben indertijd, over Pascal sprekend, opgemerkt dat de zeventiende eeuw
voortdurend de neiging vertoont, dogma en verstand - autoriteitsinstinct en
redelijkheid - met elkaar te verzoenen en door min of meer subtiele redeneeringen,
dan wel wonderlijke oversprongen aaneen te klinken. Pascal staat hierin geenszins
alleen.
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Waar het er ons echter aanvankelijk om te doen was, hem als overgangsfiguur en
contrastfiguur tegenover den zuiveren drager van het autoriteitsinstinct Bossuet te
plaatsen, moesten we hem, hoe kort en onvolledig ook, even afzonderlijk stellen -,
hij is evenwel de vertegenwoordiger van een ganschen groep, die men kan achten
de verbinding tusschen Renaissance en Revolutie te zijn - en die men naar believen
nabloei van Renaissance-individualisme of voorbloei van achttiende eeuwsch
individualisme kan noemen. In hen leeft weliswaar een sterke maatschappelijke drift
om dingen voor te staan ter wille van hun nut en bruikbaarheid, een instinct van
in-stand-houden, een ingeschapen vrees voor uiteenvallen, met afkeer en angst van
twijfel, van de open vraag, van het ‘non liquet’ der Ouden -, maar tegelijk is het hun
niet langer mogelijk zich altijd en alleen op de autoriteit der Schrift te beroepen -,
ze komen als gedreven steeds weer bij de rede terecht. Dit is hun superioriteit en hun
zwakheid -, elke superioriteit is een zwakheid, want elk ding gaat ten gronde aan
zijn superioriteit, zooals we overal beproefden aan te toonen. En in dit geval
produceerde de redelijkheid der zeventiende eeuwsche denkers juist de methode
waarvan zich eenmaal de niets-ontziende achttiende eeuw als van een wapen bedienen
zou om hun eigen conclusies te vernietigen en van hun gebouw geen steen op den
anderen te laten. We weten het: de zeventiende eeuw gaf de grondslagen, de richting
van het moderne denken in het woord van Descartes, het ‘cogito ergo sum’ -, 't welk
pas door de achttiende eeuw, door Kant ten volle zou worden begrepen en naar alle
richtingen gerealiseerd. Welnu, zoo vindt men ook in Thomas Hobbes (Descartes'
tijdgenoot) de grondslagen van Rousseau's (Kants tijdgenoot) ‘Contrat Social’, 't
welk den royalistischen zeventiende eeuwer stellig met afgrijzen zou hebben vervuld.
Aldus is het overal in de zeventiende eeuw, alom worden de groote formules van de
achttiende eeuw uitgesproken, nergens worden ze in de werkelijkheid tot werkelijkheid
gemaakt. Dit geldt tot op zekere hoogte zelfs van Spinoza. Zelfs in hem zegeviert
de Wil nog eenigszins over de Intelligentie, met andere woorden, ook hem belet vaak
zijn maatschappelijk instinct tot de uiterste consequenties van zijn eigen inzichten
te komen.
Dat de Intelligentie in de zeventiende eeuw deze dienende rol heeft vervuld van
schijn-redelijken steun aan, grondslag voor dogmatisch, aprioristisch geloof, waardoor
haar gevaarlijke aard niet onderkend werd, maakte dat ze ook niet is onderdrukt,
zoodat de stroom des
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denkens niet gewelddadig werd gestuit, maar voortleven bleef, zij het in dienstbaarheid
en vermomd, om eenmaal, opnieuw bevrijd, in een nieuw geslacht te zegevieren.
De groepen min of meer individualistisch gezinde zeventiende eeuwsche theologen
en mystici - Jansenisten, Cartesianen, Quiëtisten - laten zich derhalve eenigszins
vergelijken met zoogenaamde bacillendragers. Zelf zijn ze immuun door de kracht
van een ingeschapen geloof (stelligheidsdrang, autoriteitsgevoel) maar in een volgende
generatie zal de door hen gesteunde en geliefde organisatie aan de door hen-zelf
uitgezaaide kiemen van critische werkzaamheid ten gronde gaan.
De resultaten-zelf van deze zeventiende eeuwsche werkzaamheid zijn dan weer
anders te vergelijken met de kronkelige wortels van een plant, die op hun weg een
onverzettelijken zwaren steen ontmoetten en daaromheen zijn gegroeid, aldus zich
met dien steen ‘verzoenend’ doch zonder er één mee te worden, - zoo ‘verzoende’
zich de toenmalige intelligentie met de zware onverzettelijke steenen van ‘Gezag’
en ‘Schrift’ -; zonder daarmee één te zijn; haar gansche werkzaamheid is derhalve
‘kronkelig’ -, uitgaande van zuivere premissen mondt ze voortdurend in absurde
conclusies uit, zich bedienend van een soort argumenten, door Kant, zooals we reeds
zeiden, ‘evenzeer machteloos als subtiel’ geheeten.
Een merkwaardig en sprekend voorbeeld hiervan is de Staatstheorie van Thomas
Hobbes zooals hij die in zijn hoofdwerk ‘Leviathan’ heeft ontvouwd. Zeer terecht
rekent men ook Hobbes onder de wegbereiders van het moderne, zelfstandige denken
en wel omdat hij zijn ontwerp voor een Staatsinstelling niet baseert op de door vorige
geslachten steeds aangenomen autoriteit van de Heilige Schrift - zooals Bossuet het
doet in zijn ‘Politique tirée de la Sainte Ecriture’ en zooals het, hoe ongelooflijk het
schijne, in de negentiende eeuw nog eens door De Bonald zal worden beproefd, als
de Revolutie heeft getoond, waartoe consequente redelijkheid voert! - maar op
datgene, wat zijn ‘ervaring’ hem omtrent de menschelijke natuur heeft geleerd. En
in dien kijk op den mensch legt hij dan ook wel een koelbloedige oprechtheid en een
koelzinnig realisme aan den dag, die aan de Renaissance, aan Macchiavelli doen
denken, en aan Rochefoucauld, schoon wel met een gansch ander oogmerk. In het
ontkennen van den vrijen wil en het verklaren van de menschelijke handelingen uit
drijfveeren van tegenzin en aantrekking over
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welke hij even weinig macht heeft als over zijn lichamelijke gesteldheid, toont hij
zich materialistisch determinist en de voorlooper der achttiende eeuwsche Engelsche
empirisch-sensualistische filosofen.
Omtrent de gedragingen van zijn aldus beschouwden mensch heeft Hobbes weinig
illusies. Zoo men hem niet op alle wijzen ketent en bindt door wetten, zal hij zich
slechts door eerzucht en ijdelheid laten leiden. Hij is volkomen vrij om dat te doen.
Want -, en dit is de groote formule welke Hobbes uitspreekt, maar die door Rousseau
pas tot haar recht zal worden gebracht: De mensch is vrij geboren. In zijn Natuurstaat
heeft hij het recht op alles, heeft iedereen het recht op alles -, het natuurlijk recht is
dus: het recht van den sterkste. Dit natuurlijk recht van den een botst op tegen het
natuurlijk recht van den ander, zoodat dus de natuurlijke staat noodzakelijkerwijs
een staat van vijandschap is. Die staat van vijandschap acht Hobbes zelfs van nature
te bestaan tusschen de moeder en haar zoon.
Op de onvolkomenheid van de menschelijke natuur, op de onafzienbare ellende
van den natuurstaat, wordt nu een voortdurende nadruk gelegd en met een
voortdurende, straf in het oog gehouden, bedoeling - want alles wat Hobbes schrijft,
dient om met waarlijk bewonderenswaardig vernuft tot zijn vooraf aangenomen
stelling als ware het tot een zich van nature voordoende conclusie te komen: tot de
verheerlijking van het ongebreideld Absolutisme, van het ‘régime du bon plaisir.’
Men behoeft maar de hoofdstukken van het boek Job (40-41) waarin van de
‘Leviathan’ sprake is, op te slaan, om onmiddellijk te beseffen, dat Hobbes niet tot
zijn conclusie kwam, maar op zijn conclusie uitging, en dat zijn gansche verhandeling
neerkomt op een met redenen omkleede ingeschapen bewondering, een met
‘argumenten’ gestaafde ingegroeide autoriteitenvereering, op dezelfde wijze
verklaarbaar uit des tijds gesteldheid, zooals we dat eerder ten opzichte van Pascal
hebben beproefd te doen. Hobbes' idealen - hij wordt niet moede het eerlijk uit te
spreken - zijn dan ook weer de typischmaatschappelijke idealen: rust, orde en
veiligheid -, ongeacht tot welken prijs ze gekocht zijn en ongerekend waar ze voor
de maatschappelijk-zwakkeren noodzakelijkerwijs op moeten neerkomen. Een hooger,
of laat ons zeggen, een ander, een individualistisch rechtsbesef ontbreekt in hem
geheel en al. De ‘ellendige natuurtoestand’ maakt het noodzakelijk dat de menschen
zich aaneensluiten tot een Staat. Daartoe kiezen ze zich vrijwillig een Koning. Hier
stuiten we reeds op de fictie van den met eenparige stemmen (of bij
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meerderheid) gekozen koning als onmiddellijk na den ‘natuurtoestand’ optredende
regeeringsvorm, geschapen door het besef der menschen, dat die natuurtoestand
onhoudbaar is. Eenig elementair historisch inzicht leert reeds, dat een dergelijke
overgang van den ‘toestand waarin iedereen ieders vijand is’, tot een uit het redelijk
besef daarvan opzettelijk ingesteld koningschap nergens ooit heeft plaats gehad of
zou kunnen plaats hebben -, doch we zeiden het eerder: het historisch besef past niet
in den egocentrischen geestestoestand; immers het leert van de dingen de herkomst,
en daarmee de noodzakelijkheid van weer ten onder te gaan, dat is: de
betrekkelijkheid, waarmee geen ‘heiligheid’ te vereenigen valt.
Het ondermijnt dus in het algemeen het geloof in de definitieve deugdelijkheid en
de volstrekte houdbaarheid van deze of gene staatsinrichting -, en in Hobbes' geval
zou oprecht historisch besef al te duidelijk leeren, dat nimmer macht werd verkregen
door een contract, maar wel door overweldiging en kracht. Macchiavelli is voor die
waarheid eerlijk opgekomen, Hobbes gaat ervoor terug.
Nemen we met Hobbes aan, dat de mensch is vrij geboren en derhalve slechts
noode van zijn vrijheid afstand doet - Hobbes bestrijdt naar we eerder zagen, zelfs
de meening van Aristoteles, dat de mensch een ‘gezellig dier’ zou zijn en houdt
staande, dat menschen elkaar alleen zoeken, voor zoover ze elkaar noodig hebben,
om boven elkaar uit te munten - dan zou daaruit maar één ding kunnen volgen, en
wel dit, dat die vrijgeboren, van nature op zijn vrijheid gestelde mensch zich ook
niet meer zal binden dan volstrekt noodzakelijk is om uit de ellende van den
natuurstaat verlost te worden en dat hij geen macht aan een ander zal overdragen dan
met behoud van zijn eigen waardigheid en onder zijn voortdurende contrôle - en dat
is dan ook als zuivere conclusie uit de gegeven premisse de opvatting van Rousseau
omtrent de Volkssouvereiniteit. Het lijkt in elk geval ondoenlijk om van een volkomen
ongebreideld natuurrecht over te springen naar een staatsinrichting, waarin de
menschen als slaven leven, zonder eenige zedelijke of geestelijke vrijheid dan alleen
die van ‘zich te verrijken voor zoover de openbare orde het toelaat’ -, Hobbes echter
slaagt in dien oversprong door zijn brillant vernuft, zijn weergalooze behendigheid
en de stuwkracht van zijn absolutistisch instinct. Hij houdt zich vast aan twee dingen.
Ten eerste dit: Recht is er niet in den natuur-toestand -, en ten tweede: recht ontstaat
daar, waar contracten zijn gemaakt. Onrecht komt dus altijd neer op contractbreuk.
Contracten wor-
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den gesloten uit vrees. Wie alleen in staat is zich tegen allen te verweren, behoeft
geen contract te sluiten, kan er dus ook nimmer een verbreken, kan dus nooit onrecht
begaan. Gods recht op alle dingen berust op zijn macht over alle dingen. Dit is de
zuivere en zeer subtiele theorie van het recht van den sterkste. Elk heeft Recht,
voorzoover hij Macht heeft.
De menschen nu verbinden zich om al hun macht over te dragen aan een koning,
die dan als het ware de drager en uitvoerder wordt van hun gemeenschappelijken
Wil -, hij is de synthese van alle burgers tezamen. De schubben op het lichaam van
den gekroonden Leviathan met het menschengelaat, den Koning, dien men op het
schutblad van een oude Hollandsche vertaling van Hobbes' verhandeling aantreft,
zijn dan ook als kleine menschenlichamen geteekend. De individuen sluiten met den
‘Leviathan’ een contract, en kunnen dus van dan af jegens hem door de overtreding
daarvan voortdurend onrecht begaan. Hij echter sluit met hen geen contract en kan
dus jegens hen geen onrecht begaan uit tweeërlei hoofde: ten eerste omdat hij ‘vrij’
is, dat is: niet contractueel gebonden; den vrijen mensch nu is alles toegestaan (volgens
de grondstelling), ten tweede, omdat zij hem hun aller wil onvoorwaardelijk hebben
overgedragen.
Onvoorwaardelijk. Nadrukkelijk betoogt Hobbes de formeele ‘onmogelijkheid’
van een constitutioneel koningschap. Immers de te kiezen koning kan met de (men
bedenke het wel: steeds fictieve) ‘volksmenigte’ geen verdrag aangaan, want... die
volksmenigte is er niet als zoodanig en ontleent juist haar zijnvan
rechtspersoonlijkheid, haar ontstaan aan de daad-zelf van de koningskeuze, die dus
zonder eenige voorwaarde geschieden moet, daar de eene partij pas ontstaat, nadat
en doordat ze zich zonder restrictie of voorbehoud voor tijd en eeuwigheid aan handen
en voeten gebonden heeft! Ook van den dood des konings kan de ‘volksmenigte’
geen gebruik maken om zijn opvolger (en de volstrekte noodzakelijkheid van het
erfelijk koningschap wordt hiermee op dezelfde wijze ‘bewezen’) aan banden te
leggen, want de wil des konings is overgegaan op den opvolger -, en mocht deze er
onverhoopt niet zijn (Hobbes kan in volle gerustheid het geval stellen, want zijn
antwoord ligt immers al gereed) dan valt de Staat door 's konings dood tot ‘menigte’
uiteen - de ‘natuurtoestand’ treedt weer in, er is niet langer een contract, dus er is
geen recht, dus er is geen rechtspersoon en deze ontstaat pas opnieuw door een
natuurlijk weer volkomen onvoorwaardelijke koningskeuze!
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Alles wat de koning doet vertegenwoordigt dus (ingevolge het fictieve contract) elks
eigen wil en verkiezing: wie zich over den koning beklaagt, beklaagt zich over
zichzelf, wat een dwaasheid is -, wie door den koning wordt ter dood veroordeeld,
is dus feitelijk zijn eigen rechter, en heeft allerminst te klagen. Wie echter den koning
zou willen afzetten en straffen voor wat hij deed, begaat een onrecht omdat immers
de koning niets doet, dan wat hijzelf hem opgedragen heeft en nog een dubbel, omdat
de koning door geen contract gebonden is.
Een belofte van den koning aan een mogelijkerwijs door hem bijeengeroepen
volksvergadering om deze opnieuw bijeen te roepen heeft geen bindende waarde -,
immers de ‘volksvergadering’ ontstaat en bestaat alleen en uitsluitend door 's konings
wil -, is ze eenmaal uiteengegaan, dan bestaat de persoon, aan wie de vorst de belofte
deed niet langer en is hij dus, als ware het door den dood, van die belofte ontslagen.
Aldus wordt van de zoo veelbelovende stelling ‘De mensch is vrij geboren’ met
bewonderenswaardige geslepenheid de keten gesmeed, welke hem aan handen en
voeten gebonden overlevert aan één enkelen mensch, dien hij, we weten het maar al
te wel, nimmer uit eigen beweging gekozen heeft. Immers om deze fictie eenigszins
reëel te maken, zou men althans moeten toestaan dat na den dood van den vorst de
volksmenigte opnieuw bijeenkwam of dat elk meerderjarig geworden burger opnieuw
een stem uitbrengen mocht. Doch Hobbes heeft ook dit bezwaar bij voorbaat
ondervangen door de verhouding van ouders tot kinderen voor te stellen als die van
slaven tot hun meesters, waar door het ‘besluit’ van den vader van nature overgaat
op den zoon. Ook hier is op ongelooflijk-vernuftige wijze partij getrokken van de
stelling dat de mensch vrij geboren is en dat alleen contracten verplichten, die men
dan echter naar believen op anderen kan laten overgaan.
In de natuur is de moeder de eigenares van het kind. Ze zou het, daar immers de
natuurverhouding tusschen mensch en mensch op vijandschap berust, aan zijn lot
kunnen overlaten -, doet ze dit niet dan is het slechts om te beletten dat haar zoon,
opgroeiend, haar vijand zal zijn - de zoon (het kind) zijnerzijds sluit als loon voor
de verzorging en onderstand die hij van zijn moeder geniet, met haar een contract
van algeheele en levenslange gehoorzaamheid, 't welk door de moeder op den vader
wordt overgedragen: het kind is de slaaf van de vrouw, de vrouw is de slavin van
den man, de man van den koning,
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en dit zet zich voort van geslacht op geslacht, en het ‘contract’ van de vaders gaat
aldus over op de zonen, gelijk de wil des konings onvoorwaardelijk en ongebreideld
op zijn opvolgers!
In denzelfden toestand van contractueele verplichting bevindt zich de mensch
tegenover God wegens zijn zwakheid tegenover Gods alvermogen. God immers
behoeft niemand te vreezen, dus geen contracten te sluiten (volgens de grondstelling)
kan dus geen onrecht begaan -, de mensch echter heeft alles van God te vreezen en
verbindt zich dus ‘contractueel’ tot onbeperkte gehoorzaamheid, opdat God hem
sparen zal en zijn oogst laat gedijen.
Niemand in den Staat heeft eenig, ook maar het geringste recht naast en tegenover
den konïng -, hij alleen is heer en meester over leven en eigendom, over leger en
vloot, over kerken en scholen, hij is hoofd van de rechtspleging, hoofd van den Staat,
hoofd van de Kerk. Noch godsdienstvrijheid, noch vrijheid van denken of spreken,
noch zelfstandigheid van oordeel -, niets rest er voor den mensch, die onder den
Leviathan staat, dan de vrijheid ‘zich zooveel te verrijken als de openbare orde het
toelaat.’
Het aristocratische, maatschappelijke, zeventiende eeuwsche karakter van Hobbes'
werk komt in vele trekken voortdurend duidelijk aan den dag, o.a. in eenige en
voorzichtige, uit het verband liggende, restricties van de koninklijke macht ten
opzichte van het privaat-bezit -, in de typisch-maatschappelijke geringschatting
tegenover bezitloozen, ‘boeven en gepeupel’ die ‘anderen den schuld geven van wat
ze door eigen luiheid en onbekwaamheid bedorven hebben’ (vergelijk hiermee nog
eens weer de dialoog in de Inleiding van Morus' ‘Utopia’) en niet onvermakelijk ook
in het remplaçanten-systeem! De ‘algemeene verplichting’ tot krijgsdienst wordt,
ook al weer met verbluffende spitsvondigheid, ten behoeve van de bezittenden en
hooggeplaatsten volkomen weggegoocheld.
Hobbes' staatstheorie is stellig een monument van juridische geslepenheid -,
boeiend van valsche spitsvondigheid -, en daarbij de schitterendst-denkbare zegepraal
van den Wil (het Moeten) over de Intelligentie -, maar er zijn oogenblikken, dat de
moderne lezer, als hem éven zijn redelijkheid ontglipt, met Hebbel verzucht: ‘Einen
Wahnsinnigen zu sehen oder einen Menschen, der mit Scharfsin und Verstand das
Absurde zu beweisen sucht -, ich weisz nicht, was einer schauerlicheren Eindruck
macht.’
Zoo zien we het verschil tusschen Hobbes en zijn tijdgenooten terug-
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gebracht tot een verschil in uitgangspunt, maar niet in conclusies. Want wat deze
betreft had Hobbes zoo goed als Bossuet in zijn ‘Politique tirée de la Sainte Ecriture’
van de Schrift kunnen uitgaan. Dat hij het niet deed en als Pascal de redeneering en
de overreding verkoos - om toch tot het Rome der Gezagsvereering te komen,
waarheen toen nog alle wegen leidden - stempelt hem tot modernen geest, tot een
dier merkwaardige persoonlijkheden, waaraan de zeventiende eeuw zoo rijk is, die
met het kompas der twijfelende redelijkheid in de hand, ronddolen in het rijk der
dogmatische stelligheid, omdat dààr alleen licht ontstoken is, en ook het scherpste
oog niet in den nacht kan onderscheiden.
De tijdgenooten hebben het gevaarlijk karakter van Hobbes' grondstellingen niet
ingezien, maar zich evenals ten opzichte van Pascal en Descartes en overeenkomstig
den aard van elke collectiviteit, die slechts naar resultaten en niet naar motieven
vraagt, met de bruikbaarheid der conclusies tevreden gesteld, voor zoover ze namelijk
Hobbes' door de partijtwisten in Engeland op de spits gedreven royalistische inzichten
van nature deelden. Hobbes was een groot man in, een woordvoerder van de
Royalistische partij, gelijk zijn tijdgenoot Milton in die der Puriteinen; Hobbes de
opvoeder van den prins van Wales, Milton de penvoerder van het parlement, dat
Karel I had laten onthoofden, die in zijn tractaat ‘Over Koningen en Magistraten’ de
rechtmatigheid dierzelfde executie betoogde, waarvan Hobbes betoogt dat het een
zwarte misdaad was; beiden bewijzen overvloediglijk wat ze stellen en zijn volmaakt
overtuigend voor elkeen die bij voorbaat al overtuigd is. De oude Hollandsche
vertaling van den Leviathan bevat een voorrede, waarin het boek wordt aangeprezen
als stichtelijk en nuttig voor de instandhouding van het gezag. ‘Onvoldoende kennis
van de mate waarin, en van de personen aan wie ze tot onderwerping verplicht waren
is steeds van den ondergang der volkeren de oorzaak geweest’ doceert de ijverige
inleider met dezelfde zekerheid als waarmee we tegenwoordig door geestdriftige
‘significi’ of opgetogen Freudianen hooren verkondigen dat een richtig gebruik der
woorden of een openhartig uitspreken der sexueele gevoelens de ontwrichte wereld
weer in haar voegen brengen zal. En evenmin als de bewonderaars hebben ook de
bestrijders den waren gevaarlijken aard van Hobbes' stellingen begrepen -, zij immers
stuitten zich vooral, met name Swift, wiens ‘Tale of the Tub’ naar we zullen zien
rechtstreeks tegen Hobbes' ‘Leviathan’ is gericht aan de door dezen ver-
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dedigden afhankelijken toestand der kerken, het lievelingsdenkbeeld van de Stuarts,
en aan Hobbes' miskenning van de rechten der volkeren op een constitutie -, in den
grond echter verschillen Swift en Hobbes eigenlijk veel minder dan men uit de
geschriften van den eerste opmaken zou.
***
Het loont in elk opzicht de moeite Hobbes' ‘Leviathan’ eenigszins van nabij te
vergelijken met Spinoza's Staatkundige Verhandeling -, zoowel om de overeenkomst
als om het verschil. Men zal dusdoende tot de conclusie komen, dat het redelijk,
individualistisch element in Spinoza's werk in veel hooger mate voorhanden is,
daartegenover valt evenwel een sterk besef van de noodzakelijkheid van tucht en
orde, het autoriteitsgevoel, 't welk hem ondanks alles tot zeventiende-eeuwer stempelt
niet te miskennen -, zoodat Spinoza's tractaat als het ware de overgang vormt van
Hobbes' Leviathan naar Rousseau's ‘Contrat Social’, waarin eigenlijk pas alle
consequenties zijn getrokken. Ook Spinoza gaat uit van de stelling, dat de mensch
in de natuur vrij is, geen plichten of rechten heeft en dat elks recht wordt bepaald
door zijn macht, door zijn vermogen. Evenals Hobbes leidt hij dat af uit het wezen
van God, die alle vermogen heeft, alle vrijheid en dus alle recht. Doch evenzeer als
Hobbes' monotheïstische anthropomorphe Godsvoorstelling verschilt van Spinoza's
vergeestelijkte Godsidee -, evenzeer verschillen Hobbes' conclusies van Spinoza's
conclusies. Vrij is hij, zegt Spinoza, die onder zijn eigen macht staat -, God is dus
volkomen vrij. Menschen zijn vrij, voor zoover ze God zijn -, dat is te zeggen, voor
zoover ze redelijk zijn, want God is de Rede, is de Wijsheid-zelf. Onvrij is hij, die
door zijn begeerten en hartstochten wordt geleid. Macht is vrijheid, vrijheid is
redelijkheid, redelijkheid is het besef van onvrijheid! Wijs is slechts hij, die weet dat
hij niet wijs is -, aldus Socrates -, vrij is slechts hij, die waarlijk weet dat hij onvrij
is -, aldus Spinoza! Het Recht van den Sterkste is dus in Spinoza's opvatting het recht
van den Uitnemende, van hem, die door de Rede wordt geleid, elk zoover als zijn
redelijkheid gaat. Hoog schat ook Spinoza dat vermogen niet. Deze zelf zoo
vlekkelooze en voortreffelijke geloofde noch in den ‘vrijgeschapen wil’, noch in de
‘zedelijke hoogheid’ van den mensch; de blinde, matelooze zelfverheffing, de
matelooze minachting voor den ‘zondaar’ die den maatschappelijken moralist van
alle tijden kenmerkt, was hem volkomen vreemd
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- diep doordrongen voelde hij zich van de onvolkomenheid der menschelijke natuur
en van de noodzakelijkheid zich onderling te verstaan tot onderling behoud. Doch
daar hij redelijk was en bovendien niet tot een kerkelijken of staatkundigen groep
behoorde, waarin hij voordeel en eer genoot, maar de noodzaak eener zoo groot
mogelijke vrijheid gevoelend, alle maatschappelijk eerbetoon, t welk banden knoopt
en verplichting maakt, juist uit den weg ging (denk aan het Heidelbergsch professoraat
en aan de hem vermaakte, door hem afgewezen erfenis, aan zijn eenzaam,
afgezonderd, buiten-maatschappelijk leven, zoo verschillend van Hobbes' leven)
daarom kon hij, dorst hij, dan ook de rechte consequenties uit zijn eigen stellingen
trekken -, maar daarom is het te merkwaardiger in dezen vrijen en edelen geest toch
nog de trekken van autoriteitsgevoel en maatschappelijk utiliteitsbesef aan te treffen,
die hier dus in hun zuiverheid boven elke verdenking staan van te zijn ingegeven
door vrees of belang.
Macht is Recht - Macht is Vrijheid. Vrij is die redelijk, slaaf is die onredelijk is -,
onze macht gaat zoo ver als onze wijsheid gaat -, God is de volmaakte macht en de
volmaakte wijsheid. Daarom kan geen koning, mensch-zijnde, alle recht bezitten,
omdat hij niet alle macht (over zichzelven) bezitten kan.
Zoo een volk dus een koningschap begeert, laat het dan vooral een op alle wijzen
beperkt koningschap wezen, want geen mensch heeft meer recht dan zijn ‘macht’ en
elke mensch is beperkt. Dit is de eenige uit de vooropgeschoven stelling te trekken
redelijke conclusie - die Spinoza dan ook trekt. Wie er niet toe wenscht te komen,
omdat zijn instincten, of zijn belangen (steeds samenvallend in den maatschappelijken
mensch) hem aan het absolutisme binden, zal altijd de persoon des konings tot een
abstractie moeten maken, die dan als zoodanig een uitzondering vormt op alle regels
en ten wiens opzichte dus niets van het omtrent de ‘menschelijke natuur’ aangemerkte
toepasselijk gerekend wordt. Hobbes slaagt in dat abstraheeren van den koning door
een gansche keten van subtiele geslepenheden -, Bossuet (later ook De Bonald ten
behoeve van Lodewijk XVIII en Karel X) beslist eenvoudig dat het koningschap uit
‘God’ is en heet (De Bonald althans) den Vorst met den dubbelnaam van
‘Homme-Roi’ waarvan de eerste helft ‘feilbaar’ (maar daarom geenszins strafbaar)
de tweede helft zonder meer ‘onfeilbaar’ wordt geacht. Blijkens een korte uitlating
in een zijner brieven op een desbetreffende vraag heeft Spinoza ook zelf het genoemde
onderscheid als het principieele verschil
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tusschen zijn eigen staatkundige inzichten en die van Hobbes gevoeld.
Voor ons ligt er echter ook nog een bijzonder scherp onderscheid in beider
omschrijving over het hoogste doel van den Staat -, omdat dit zoo zuiver het
onderscheid spiegelt tusschen collectiviteits-instinct en individualistisch instinct.
Hobbes heeft dat doel zeer precies omschreven: inwendige rust, vrede met de naburen
(zooveel mogelijk, tenzij oorlog voordeeliger is), en de gelegenheid voor elkeen om
zich te verrijken voor zoover de openbare orde het toelaat. Rust, Orde en Eigendom
-, de zeer reëele en zeer hechte grondslagen, waarop inderdaad alle maatschappijen
berusten en steeds berusten zullen, waarvan men dan ook nog immer de beide eerste
openlijk als heilige beginselen eert, en het laatste heimelijk aanbidt, vermomd als
‘algemeen belang’ verkleed als ‘oeconomische welvaart’. Waar de collectiviteit (ten
onrechte ‘gemeenschap’ geheeten), het zwaarste weegt, zal men altijd deze zelfde
gevoelloosheid jegens het (vooral het economisch-zwakke) individu aantreffen -,
waar voor het recht van elk individu wordt gevoeld, komt minder nadruk op de
hooggeprezen ‘Rust’ en ‘Orde’, noodig om zich ‘zooveel mogelijk te verrijken.’
Spinoza betoogt dan ook onomwonden, dat orde en rust volstrekt niet het hoogste
en eenige doel is van den Staat en dat ze reeds te duur zijn gekocht, als ze met de
volkomen dienstbaarheid der individuen zijn gekocht.
‘Tusschen ouders en kinderen’, aldus Spinoza, ‘zullen allicht meer twisten rijzen
dan tusschen meesters en slaver, daar de eersten den laatsten eenvoudig het spreken
beletten -, toch volgt hieruit volstrekt niet dat het wenschelijk zou zijn, van het
gezinsleven een slavernij te maken!’ Hieruit blijkt dus al, dat ‘gehoorzaamheid’ voor
Spinoza niet langer de hoogste deugd, en ‘orde’ - ‘Ordnung’ klinkt in Bismarck's
‘Gedanken und Erinnerungen’ van elke bladzij als een kazerne-vloek - niet langer
het hoogste ideaal is. En duidelijker nog treedt dit aan den dag in zijn briefwisseling
met den heer Van Oldenburg, waar hij op diens (geijkt-maatschappelijke) bezwaren
tegen zijn meeningen nopens de wilsvrijheid antwoordt dat ‘deze redenen zijn
uitgevonden door hen die er niet naar streven de menschen wijs, maar hen gehoorzaam
te maken.’ Combineert men uitingen van dezen aard met Spinoza's talrijke
verzekeringen dat de wijsheid nimmer strijdig is met de ware deugd, dan ziet men
maatschappelijke deugd (gehoorzaamheid) en ware deugd plotseling als tegendeelen
in Spinoza's geest zich voordoen! Natuurlijk formuleert hij deze consequentie niet
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als zoodanig -, voor ons is het echter curieus, ze te voorschijn te halen juist uit zijn
onbevangen en spontane uitingen en te demonstreeren als den puren kiem van de
komende Revolutie! Wat verder de echt-maatschappelijke stelling van Hobbes betreft,
dat elk vooral de gelegenheid moet hebben zich zooveel te verrijken als de openbare
orde het toelaat - het individualistisch rechtsbesef van Spinoza gruwt van de gevolgen,
welke daaruit voor de zwakkeren en armeren moeten voortvloeien. Hoe anders klinkt
zijn toon over ‘het gepeupel’ dan die van Hobbes. Deze heeft het,
echt-maatschappelijk, precies als de Heeren van den Spectator, altijd over de luiheid
en eigen schuld der armen tegenover de braafheid en den vlijt der bezitters, over de
nijd van den geringe jegens den hooggeplaatste - Spinoza daarentegen over de laakbare
gewoonte der machtigen het recht krom te praten en zoodoende voor zich alleen de
voordeelen te bedingen, die ze anderen niet gunnen! Wij zijn allemaal eenerlei van
natuur, onvolkomen en ontoereikend -, ziedaar de telkens weerkeerende waarschuwing
van hem, die uitmuntte boven bijkans al zijn medemenschen -, zóó zag alleen Socrates
zijn geestelijke ontoereikendheid, hij, die geestelijk uitmuntte boven iedereen. Zóó
leerde Rousseau (in de Confessions) dat de eenige zekerheid om niet eens anders
dood te verlangen, berust in het feit, dat men geen belang bij de erfenis heeft -, hij,
belangeloozer dan verreweg de meesten!
En daarom, aldus Spinoza, moeten we dan ook niet onze hebzucht en heerschzucht
ongebreideld den vrijen teugel laten, noch ons gebonden overleveren aan iemand,
die uit dezelfde stof is gekneed als wij. Met dezen bedoelt hij den vorst en wel ver
zijn we hier van den eerbied voor den Gezalfde Gods, eerbied die als onerkende
immanente beweegreden onder Hobbes' subtiliteiten verborgen ligt! Altijddoor tegen
onszelf op onze hoede te zijn, zelf de wetten stellen, die onze eigen snoodheid
onschadelijk zullen maken -, dat is in Spinoza's oog onze staatsburgerlijke plicht en
dit alles beteekent toch in zijn consequentie: ontbinding, Revolutie. De vermaningen
die de Staatkundige Verhandeling dan verder bevat tegen het toelaten van een
aanmatigende aristocratische of militaire kaste schijnen als uit profetischen geest
voor onzen eigen tijd geschreven en kunnen door onzen tijd ter harte genomen worden.
Duldt geen adel -, duldt geen militaire kaste -, de eerste zal zich op zijn macht als
op een verdienste, op zijn gemeenschappelijke ondeugden, luiheid en parasitisme
als op uitnemende deugden beroepen en beroemen -, de tweede zal daarenboven
dwazelijk de waarde van
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de lichamelijke gehardheid en de vechtvaardigheid overschatten en omzetten in
minachting jegens den rustigen en vlijtigen burger - en de koning zal zich bedienen
van beide kasten, hetzij om veroveringsoorlogen te voeren, die alleen zijn en hun
ijdelheid streden en waarbij die burgerij geen belang heeft -, hetzij om zich met
behulp van de beide groepen, wiens belangen met de zijne nauw verweven zijn, tegen
de burgerij te keeren! Daarom geen aanmatigende aristocraten en geen aanmatigende
officieren. Macht leidt tot machtsmisbruik en demoraliseert zoowel beheerschten als
beheerschenden. Elkeen is verplicht, zonder uitzondering - dus geen vernuftig
remplaçanten-systeem als dat waardoor Hobbes de adellijke zonen van krijgsdienst
vrij-redeneert - zorg te dragen voor de verdediging van den Staat. Soldij krijgt hij
niet, want hij doet niets, dan waartoe elk mensch in den natuurstaat voortdurend
genoopt zou zijn: hij verdedigt have en goed. Ook is er niet de minste reden, hem
voor zijn bedrijf meer te eeren dan een man, die (vaak ook met levensgevaar) een
roover zijn deur uitgooit. Herkennen we niet dadelijk en duidelijk in deze
geringschatting van het militaire beroep den geest van het eveneens zoo sterk
anti-militaristische Humanisme, van alle individualisme? Vergelijk daarmee (Le
Cid!) de geëxalteerde vereering voor den krijgsheld in de Middeleeuwen, in de
zeventiende eeuw en in het hedendaagsche Duitschland. Waar het collectief instinct
krachtig leeft, daar wordt de verdediger der collectieve belangen, de soldaat, geëerd,
waar individualisme ontluikt, daar neemt de krijgshelden-vereering af en wordt de
ware (onmaatschappelijke) deugd der zedelijke hoogheid (zedelijke moed) geëerd.
Aldus bevestigt ons duidelijk de letterkunde der verschillende perioden, die we thans
onderling vergelijken, wat de rede uit zichzelf reeds omtrent deze dingen had
ontvouwd!
Zoo vertoonen Spinoza's maatschappelijke inzichten en overtuigingen sterke
achttiende-eeuwsche trekken - maar daarnaast blijft hij onderwerping en
gehoorzaamheid jegens het eenmaal gevestigd gezag als een eisch stellen aan het
individu, in de overtuiging, dat ‘orde’ tenslotte toch onmisbaar is, en daarin is hij
zeventiende-eeuwer en daaruit blijkt meteen onmiddellijk, tot welke diep-ingrijpende
concessies van eigen geweten, tot welk moreel verlies ook maar de geringste mate
van gezagsonderwerping voeren moet.
De houding van den redelijken mensch jegens de collectiviteit laat zich uitnemend
toetsen aan de oude vraag: Moet de slechte wet gehoorzaamd worden?

Groot Nederland. Jaargang 17

358
De redelooze in de collectiviteit stelt die vraag niet, daar voor hem ‘wet’ samenvalt
met ‘recht’ en hij dus geen wetten slecht kan achten.
De fanatische hervormer stelt ze eigenlijk evenmin, voor hem spreekt het vanzelf
dat een wet, eenmaal als slecht erkend, niet meer wordt gehoorzaamd.
De Grieken hebben in ‘Antigone’ de kwestie scherp gesteld - en zoo er iets het
Grieksche denken als hoog-ontwikkeld, als scherp-onderscheidend kenmerkt, dan is
het zeker dit vermogen om de collectiviteit in haar grondslagen te begrijpen en te
critiseeren zonder haar nochtans aan te vallen en te verwerpen. De oude mannen in
Athene prezen zich na een voorstelling van ‘Antigone’ gelukkig, dat ze Antigone's
rechters niet behoefden te zijn, niet behoefden te richten in de zaak van haar, die
‘aardsche’ wetten vertrad, om ‘goddelijke’ te volgen. En ze vergaten dat het leven
voortdurend ‘Antigone’ produceert en anderen forceert, haar rechter te zijn, zonder
dat ontkomen mogelijk is, zonder dat ‘non liquet’ baat.
Dan kwam het Christelijk individualisme, dat de ‘slechte wet’ zonder voorbehoud
verwierp. Wat gebruik en misbruik er ook door machthebbers en machtaanbidders
van het ‘Geef den keizer...’ is gemaakt -, dit verandert niets aan den
onmaatschappelijken Geest van het Evangelie, 't welk juist hen zalig spreekt, die
door de menschen worden vervolgd en gesmaad ‘liegend belasterd om Mijnentwil.’
En daarna de Middeleeuwsche mensch, die ten opzichte van de ‘wet’ geen goed
en geen slecht onderscheidde -, maar gehoorzaamde zonder voorbehoud -, en op hem
volgde de Renaissance-mensch, die zijn eigen Ik zocht uit te leven, onbekommerd
om de collectiviteit en hare wetten, goede of slechte.
De verbinding van critiek jegens en inzicht in het noodzakelijke en dus rechtmatige
van de collectiviteit en haar dwang ontmoeten we, wat West-Europa betreft, ten
allereerste male in Spinoza's geest. Maar hem, den zeventiende-eeuwer, kan ten slotte
een ‘non-liquet’ niet blijvend bevredigen. Het verlangen zijns tijds naar stelligheid,
naar innerlijke ‘rust’ - zoo duidelijk merkbaar ook in zijn ‘Ethica’ - drijft hem tot de
oplossing van het onoplosbare, drijft hem op hethellend vlak: de slechte wet moet
toch gehoorzaamd worden! Angst voor anarchie, voor al te groote individueele
vrijheid, doet hem voor de consequenties van zijn eigen stellingen terugdeinzen.
Zoo verklaart hij dan dat de mensch, ook wanneer hem wordt geboden iets
onredelijks te doen, toch maar gehoorzamen moet, over-
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wegend dat dit ‘kleine’ ongerief niet opweegt tegen het groote profijt, dat een goede
staatsinstelling altijd voor hem oplevert. Zulk een argument is even weinig
aanvechtbaar en tegelijk even weinig overtuigend als de subtiliteiten van Hobbes.
Het is in waarheid de uiting van het collectieve instinct, van het gezagsinstinct,
waarvan Spinoza nog niet, maar waarvan Kant wèl was bevrijd, zooals duidelijk
blijkt in ‘Die Religion innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft’, waar hij pertinent
het tegendeel staande houdt: men moet allereerst en altijd zijn geweten gehoorzamen!
Zuiverlijk spiegelt zich in dit onderscheid het onderscheid der tijden en der
bestemmingen.
Nog krasser is een uitspraak als deze: Mijn vrijheid om God te dienen en te eeren
naar mijn eigen opvatting kan niemand mij ontnemen; wat de uiterlijke vormen
betreft, deze hebben met het wezen dier gevoelens zoo weinig te maken, dat men er
de openbare rust niet om verstoren mag. Christus en zijn discipelen ontleenden hun
recht om ter wille van de verspreiding des geloofs onrust te zaaien aan hun vermogen
om duivelen uit te bannen -, wij echter, die dit vermogen missen, moeten het regelen
en verbreiden van den godsdienst aan de Overheid overlaten! Dit is een zuiver
zeventiende-eeuwsch argument. Van één enkele heerschende Staatskerk, zooals
Hobbes die wenscht, wil Spinoza echter niet weten, hij bedingt steeds voor het
individu wel zooveel vrijheid, als hem met orde en rust vereenigbaar schijnt.
Duidelijk openbaart zich dus in den kloeken, vrijen denker het verlangen zijns
tijds naar positieve stelligheid (gesteldheid), de afkeer van het vervloeiende, zich
slechts in onbestendigheid bestendigende, van den blijvenden twijfel en de open
vraag: Ook uit zijn brieven blijkt telkens deze gezindheid -, als de uiting niet van
belang of menschenvrees, maar van een wortelvast, immanent instinct. Ook hij dus
smeedt de wapenen, waarvan volgende geslachten zich zullen bedienen, maar die
hij-zelf zorgvuldig anderen uit handen houdt, ook in hem zegeviert het tegengestelde
moeten soms nog over de opheffende intelligentie.
We willen in een volgend hoofdstuk zien, in hoeverre ditzelfde met een anderen
grooten zeventiende-eeuwer, met Descartes het geval is geweest, waarbij we ter wille
van de redelijke volgorde, de ‘chronologische’ uitteraard hebben moeten
verwaarloozen.
(Wordt vervolgd.)
CARRY VAN BRUGGEN.
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Iets over het geestesleven in Italië van de 18e eeuw.
(Slot).
In waarheid was dit wonder der herleving van de wereldsche muziek reeds in de
tweede helft der 16e eeuw geschied, maar de mythologie beheerscht dan nog te
tyranniek de bezieling der componisten om aan deze kunst, tegenover de Kerk, een
volkomen eigen leven te gunnen. Zij is dan ook nog geen volkskunst: teveel het
vermaak der vorsten en hun omgeving en, door de kostbaarheid harer vertooningen,
te zeldzaam. Florence is, natuurlijk onder den invloed der Medici, vorsten, zooals
de wereld na hen niet meer heeft gezien, aan het hoofd der muzikaliteit in Italië.
Maar weldra verlevendigt Venetië deze kunst door in de muziek de mythologie te
vermengen met de geschiedenis, de oude, wel te verstaan. Voor Daphnis komt Aeneas
op de planken, voor Ariana Dido, voor Orpheus Romulus, maar deze helden en
heldinnen zijn in de eerste plaats verliefden. Waarom nog nadrukkelijk te zeggen,
dat in deze muziekwerken, welke de geschiedenis zoo verhaspelen, het libretto niets
is? De librettist, de dichter? Hij mag op zijn best naar zijn werk kijken. De groote
zangers komen op. Zangeressen zijn nog zeldzaam. De hooge partijen worden meestal
door jongens of castraten gezongen. En met de groote zangers komen voor hen de
groote salarissen. In Rome laat reeds een mannelijke sopraan bij zijn dood zestig
duizend rijksdaalders na ter stichting van een liefdadige inrichting. Doch het is vooral
in de volgende eeuw, te Rome, onder den dichterlijke paus Rospiglioso, Clemens
IX, dat de ‘opera’, zooals dit kunstwerk in het bijzonder genoemd wordt, wijl het
een menschelijke schepping bij de gratie Gods schijnt: de ‘opera’, Het Werk, tot
bloei komt. In 't bijzonder als de Paus het niet beneden zich toont te achten er een
drama voor te dichten. Clemens IX wordt ‘de paus van Eleonora’. Bewijs, dat,
wanneer de librettist toevallig Gods stedehouder is, dit voor de kunst toch geen
verschil maakt, en de kunstenaar, in dit geval zelfs een kunstenares, want onder dezen
Paus mochten er vrouwen zingen op het romeinsche tooneel, de voornaamste persoon
blijft. Immers de paus wordt genoemd naar de zangeres.
Tegen het einde der eeuw is het echter Venetië, Rome, noch Florence dat de muziek
beheerscht. Napels is opgebloeid met een overstelpenden
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rijkdom van muzikalen hartstocht en kleur, zoodat de menschheid waant nu eerst te
hooren wat wereldsche muziek is. Van dit oogenblik af, van Alexander Scarlatti af,
is er om zoo te zeggen geen andere muziek in Italië dan de Napolitaansche. Scarlatti
verfijnt de aria col da capo (de herhaling van het begin af); hij stelt voor goed den
vorm vast van het recitatief. Scarlatti schept de ‘opera’ zooals wij haar met steeds
meer verheffing van dramatische kracht en steeds rijker van melodie gekend hebben
tot aan Wagners tijd. Het drama, het libretto raakt nog minder in tel bij de toehoorders,
die slechts één eisch er aan stellen, dat, welke tragiek het ook behandelde, zij het
ook de geschiedenis van Medea, die haar eigen kinderen doodt, het einde blijgeestig
zij. Voor de rest kan de librettist zooveel nonsens geven als hij wil, of liever als hem
voorgeschreven wordt door de virtuosen. Dido, de Verlatene, is bij alle componisten
zeer in trek, maar zij moet aan het slot, hoe dan ook, vroolijk kijken. Dido moet zich
weten te troosten over het heengaan van Aeneas. Wat drommel, in de liefde weet
men zich naar Zuidelijke opvatting toch immers altijd te troosten! Zij trouwt dus met
den Afrikaanschen koning Jarba. Deze zingt dan aan het slot zijn blijdschap uit met
bijv. de volgende woorden:
Oh, che vita consolata!
Oh, che mondo ben composto!
Mangiar stelle in insalata,
E 'l Zodiaco avere arrosto!

De vertaling van deze heerlijke nonsens? Zij is deze: ‘Ach welk een troostrijk leven!
O, wat een goed-geschapen wereld! Sterren te eten als salade, En den Zodiak goed
gebraden!’ Maak wel onderscheid! Dit is niet als parodie bedoeld, dit is ernst. Het
komieke zangspel is wat anders. Het is nog niet eens in tel. Alleen het volk van de
‘Ambachts-comedie’ gaat er naar hooren. Een enkele keer slechts wordt de ‘opera
buffa’ goed genoeg geacht als kunst voor voorname lieden. Te Florence werd in 1657
het theater ‘della Pergola’, dat voortaan als voorbeeld voor alle schouwburgen in
Italië en dus ook daarbuiten zal gelden, met zulk een komiek werk geopend.
En nu over de ‘virtuosen’, de koningen, de koninginnen van het zangspel, het
muziekdrama, zooals het genoemd kan worden, want het woord ‘opera’ ontstaat in
het buitenland. De virtuosen zijn ware tyrannen. Van hun grillen heeft Benedetto
Marcello een boekje opengedaan in zijn ‘teatro di musica alla moda’. ‘De zangers
en zange-
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ressen’, schrijft hij hun met spottenden ernst voor, ‘behooren boven alles op hun
waardigheid, en nooit te letten of er iemand anders op het tooneel naast hen staat,
wel mogen zij onder de hand hun kennissen begroeten, die de loges binnen komen,
grapjes maken met het orchest en laten zien, zoodat iedereen het goed begrijpt, dat
hij of zij niet “prins Zoroaster” maar signor Alipio Forconi, niet “keizerin Filastrocca”
maar signora Giandussa Pelatutti is. Wanneer de zanger de rol van gevangene of
slaaf speelt, moet hij steeds zorg dragen wel gepoederd op het tooneel te verschijnen,
met veel juweelen aan zijn kleeren, een hooge pluim op, een mooi glimmend zwaard,
en ketenen, waarmee hij telkens moet kunnen rammelen om er het medelijden van
het publiek mee op te wekken... de “eerste vrouw” moet altijd bezig zijn met het
toeknoopen harer handschoenen; zij moet veel mouches op haar gezicht hebben,
herhaaldelijk bij haar optreden haar zwaard of haar helm of haar pruik hebben
vergeten. - “De tweede vrouw” moet er altijd bij den dichter op aandringen, dat hij
haar vóór “de eerste vrouw” laat optreden, en als zij haar rol ontvangt moet zij er de
woorden en de noten van tellen; wanneer er minder van elk in is dan in de rol van
“de eerste vrouw” moet zij van dichter en componist eischen, dat die haar geven wat
haar toekomt, want zelfs in de lengte van haar japonnen, in de hoeveelheid blanketsel,
en mouches, in het getal harer kwikken en strikken, ketenen, “beschermers”,
papegaaien, en aapjes enz. enz. mag zij niet voor deze onderdoen.’
Maar hoe goedig is nog Marcello's spot vergeleken bij de werkelijkheid. Deze
zangers, voor wie weldra de meest gebruikelijken bijnaam de betiteling wordt, die
men eertijds aan de Caesaren gaf en hun gemalinnen, die van divo of diva, waarmee
hun goddelijke eigenschappen worden erkend, zijn door hun grillen de oorzaak, dat
het muziekdrama, als zoodanig, de ‘opera’, belachelijk van nonsens wordt. De een
eischt, dat zijn eerste optreden in een rol steeds te paard zij, de ander dat hij een
gouden helm met roode en witte pluimen kan opzetten. Deze kan niet optreden dan
wanneer hij van een hoogte komt met de woorden: ‘Waar ben ik?’ Dan moet een
trompet zich doen hooren en hij zingt: ‘Ik hoor het geluid van de krijgstrompet!’ Dit
gedaan en hij komt voor het voetlicht alsof er niets gebeurd is. Dan zijn er, die altijd
uit de wolken willen afdalen, op 't minst vergenoegen zij zich met de trappen van
een paleis. De een beweert niet te kunnen zingen als het woord felicità niet in zijn
rol voorkomt, de ander moet noodzakelijk ‘het stille graf!’ hebben, een derde kan
zijn hoogste klank niet geven als hij
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niet zingen kan van zijn ke-keeeeetenen. Onhebbelijkheden, waaraan
keke‘kede dichter van het libretto heeft te voldoen. Onnoodig te zeggen, dat deze virtuosen
ondragelijk van verwaandheid en zelfgenoegnaamheid worden. Van hun
zelfoverschatting loopen tal van anecdoten. Legio zijn hun namen en slechts de
beroemdste kunnen hier vermeld worden. Van Baldassare Ferri zegt Rousseau, dat
hij ‘de meest-omvattende stem heeft: lenig, lieflijk en harmonisch, welke ooit werd
gehoord.’ In Florence wordt deze castraat eens in gehaald door drie duizend van de
voornaamste inwoners, zijn portretten en medailles met zijn beeldtenaar er op zijn
overal te koop. Sonnetten en lofdichten worden hem bij honderdtallen gewijd. Zijn
koets wordt door geestdriftige bewonderaars getrokken. Nu ja, dit alles gebeurt nog
heden, zal men zeggen. Maar de muzikale kunst is dàn wel geheel in den roem der
uitvoerende kunstenaars geconcentreerd. Op een gemaskerd bal te Londen wordt aan
Baldassare Ferri door een gemaskerde een kostbare smaragd aan geboden. Caffariello,
dien wij reeds van de lezing van Goldoni kennen, versmaadt een gouden snuifdoos
hem door den koning van Frankrijk gezonden, omdat er het portret van den vorst
niet op staat.1) Het spreekt van zelf, dat hun salarissen worden overtroffen door die
welke beroemde zangers en zangeressen heden in Amerika krijgen. Maar als Catarina
Gabrielli, die de dochter is van een Romeinschen kardinaals-kok, beroemd wordt
onder den naam van ‘la cochetta’ - het keukenmeisje - ongeveer elf duizend gulden
in een seizoen, verdient, is dat in verhouding van andere betalingen zeker het drie
of viervoudige van heden. Van Catharina van Rusland, die haar uitgenoodigd had
ten harent te komen zingen, verlangde zij daar voor 10.000 roebels. ‘Maar zooveel
geef ik zelfs niet aan mijn maarschalken!’ riep Czarin uit. ‘Dan moet Uw majesteit
maar haar maarschalken laten zingen,’ antwoordt ‘het keukenmeisje’. ‘La cochetta’
vindt haar hoogsten triomf in Londen, waar zij zoo gevierd wordt, dat zij er zich
metterwoon vestigt en in de kringen van Dr. Chs. Burney en zijn dochter Fanny een
welkome gast is. Maar daar en dan wordt zij niet meer ‘het keukenmeisje’ genoemd,
maar deftig: ‘Mme. Gabriëlle’.
Talrijk zijn de voorbeelden van virtuosen, mannen en vrouwen, die

1) Hij heeft, gedurende zijn verblijf te Versailles, een vrije koninklijke woning met een koets
en twee paarden en lakeien met koninklijk livrei te zijner beschikking.
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een groot fortuin nalaten. Op één na klimt echter geen zoo hoog als Caffariello, die,
oud, met een inkomen van 4000 pond sterling jaarlijks zich den titel koopt van hertog
van San Dorate en een huis sticht van groote pracht met het opschrift: ‘Amphion
Thebas, ego domum.’. Hij werd spottend ‘de Sol Fa Duca di Santo Dorato’ genoemd,
want zijn hoogmoed had hem, niet het minst onder zijn collega's, gehaat gemaakt.
Eens, dat hij te Napels zou optreden in een cantate ter eere van den hertog van
Calabrië, met den niet minder beroemden Egiziello, zwoer hij, dat hij dezen uit den
toon zou brengen, zooals hij het eens een zangeres van naam had gedaan, waarvoor
hij echter met de gevangenis moest kennis maken. Maar dit keer liep het door
Egiziello's tact goed af. Deze toch bracht hem, den ‘beroemder’ collega, eerst een
bezoek. De vlegel ontving hem zittende op dat meubel, waarop ook Lodewijk XIV
wel eens ambassadeurs ontving. Maar voor dien tijd was dit minder beleedigend,
ofschoon toch allerminst hoffelijk, dan het ons nu lijkt. Ook door zijn scherpe tong
maakte deze aanmatigende castraat zich vijanden. Aan een van zijn kunstzusters
vroeg hij wie haar ‘beschermer’ was. Zij antwoordde met een preutsch mondje,
slechts Jezus en de muziek te kennen. ‘Dan raad ik je aan, beste, om den
eerstgenoemde in waarde te houden, want van de tweede heb je niet veel te wachten.’
Op één na: Caffariello, en deze ééne is tevens het gelukkige voorbeeld, dat niet
alle beroemde castraten zich belachelijk of, zooals Baretti beweert, geminacht
maakten. Integendeel deze, Carlo Broschi, beroemd geworden onder zijn zangersnaam
van Farinelli, vriend van Metastasio, was even beschaafd als een groot kunstenaar.
En een bijzonder man ook wel. Want hoewel hij - reeds beroemd door heel Europa,
de gunsteling van Filips V van Spanje, en, deze gestorven, van diens opvolger
Ferdinand VI, - almachtig was in dat rijk, indien hij gewild had, want de koning,
wanneer Farinelli zong, was volkomen onder zijn invloed, maakte hij daarvan slechts
gebruik om het muziekleven te Madrid te verheffen. Hij was de stichter van de opera
in die stad, en verbond er voor 't eerst Egiziello aan. Onder Karel III moest hij
heengaan. Inderdaad, deze was er allerminst de vorst naar om het te kunnen zetten,
dat een zanger, al ware hij ook de beste van Europa, van zooveel beteekenis in het
rijk der ‘katholieke koningen’ was geworden. Carlo Broschi moest weg, ridder van
Calatrava gemaakt door Ferdinand VI, wèg met behoud van al zijn goederen. Bewijs,
dat de eminente vorst, die hem buiten zijn grenzen zette, erkende, dat de
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zanger allerminst van zijn positie misbruik had gemaakt. Vier en twintig jaar had ‘Il
Farinelli’ in Spanje doorgebracht. Toen hij in 1761 zich te Bologna vestigde, waren
al zijn vrienden dood of verspreid. Hij stichtte een mooie villa op een heuvel in de
nabijheid der stad, waar hij voortaan leefde met een zuster en dier twee kinderen,
die hem verafgoodden. Hij bezat een groot aantal clavezijnen, aan elk waarvan hij
een naam van een groot schilder der Renaissance gegeven had. Charles Burney
hoorde hem spelen op zijn ‘Raphael van Urbino’: een Florentijnsch instrument, dat
de zanger in 1730 had laten maken. ‘Il Farinelli’ was trouwens een zeer begaafd
clavecijn-speler, die aan het hof in Engeland vierhandig gespeeld had met de ‘princess
royal’, die later ‘Gouvernante’ van Holland zou worden. Het was waarschijnlijk in
zijn tegenwoordigheid, immers de groote zanger moedigde den jongen kunstenaar,
die zooveel beloofde, bijzonder aan, dat Chs. Burney te Bologna in de beroemde
‘Philharmonische Sociéteit’ met den jongen Mozart kennis maakte, die gelijk met
Burney, begeleid door zijn vader, door Italië reisde. Maar zìngen deed ‘Il Farinelli’
niet meer. Waarschijnlijk was hij zelf droefgeestig geworden door het droefgeestig
gezelschap van dien ouden koning, Filips V, dien hij dagelijks een paar liederen had
voor te zingen, maar alle dagen wéér aan het ‘Pallido il sole’ en ‘Per questo dolce
amplesso’ van Rudolf Hasse, beroemd als componist in dien tijd, en echtgenoot van
de nog beroemder zangeres ‘la Faustina’. Toen de hoogst-begaafde oud-keurvorstin
van Saksen Maria-Antoinetta in 1772 in Italië reisde, en ook te Bologna kwam, deed
zij dit enkel om ‘Il Farinelli’ te hooren. Zelve dichteres en schilderes van talent, die
eenige teksten voor opera's gemaakt had, componiste tevens, zoodat haar ‘Triomfo
della Fedeltà’ grooter succes had gevonden dan het werk van vorsten in hun kring
voorbeschikt is te vinden, zangeres.... geweest, en als zoodanig leerlinge van den
beroemden maestro Porpora, geestdriftig liefhebster van de muziek nog altijd, zooals
trouwens ook haar broer, de keurvorst van Beieren, had zij haar stem reeds verloren,
toen zij ‘Il Farinelli’ een bezoek bracht. Niettemin zong zij met haar oud en zwak
stemmetje, dat echter nog steeds getuigde hoezeer zij van Porpora's lessen had
geprofiteerd, een paar liederen, en toen, ja, kon de beroemde zanger niet anders of
ook hij, die nooit meer voor iemand zong, nadat hij zich zoo droef had gezongen
door steeds maar twee droeve koningen droeve liederen te moeten voorzingen, zong
hij een paar liederen van eigen compositie. De keurvorstin-douairière om-
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helsde hem geroerd, toen hij zweeg, en zei: ‘nu kan ik gerust sterven.’
Misschien is hier te lang stilgestaan bij de priesters van een kunst, die niet allen
even geëerd of even sympathiek waren als ‘Il Farinelli’. Baretti schrijft maar wat,
het is waar, als hij beweert, dat de beroemde zangers en zangeressen in Italië zoo
weinig in tel zijn, dat zij er recht uit veracht worden - in zìjn tijd, wel te verstaan en daarom niet bij hun naam, maar bij een bijnaam worden genoemd: zóó ‘het
keukenmeisje’, zóó ‘het bastaardje’. Maar dit is een van zijn vele praatjes, die hij
den Engelschen wil aanklappen, vóór dat Chs. Burney nog zijn reis had gemaakt.
Hun verwatenheid en aanmatiging werden in ieder geval getolereerd. Dit wijst
allerminst op geringschatting, al zullen verstandige menschen er wel eens om gelachen
hebben. Maar de kunst zelf! De godsdienst-zelf! Zij was dóór en nà Alessandro
Scarlatti tot zulk een bezielende hoogte gekomen, dat zij zich over geheel Europa
had verspreid als een evangelie van nieuwe schoonheid en levensvreugd, dat enkel
maar door Italianen en in de Italiaansche taal kon verkondigd worden. Behalve de
overgebleven werken zelf, natuurlijk, een diamantmijn voor ieder, die er in delven
wil, bezitten wij hier ter vergelijking met wat muziek in andere landen toen was,
niets anders dan het woord van hen, die door deze nieuwe schoonheid begenadigd
werden en er hun heerlijke blijdschap over uitspraken. In ons land is er, in de 18e
eeuw niets. In Italië noemde men een kakophonie ‘een Hollandsch concert’.
Onverdiend misschien, deze aardigheid, zooals meest alle gewilde geestigheden haar
doel voorbijschieten. Daponte, Mozarts librettist, die er naar streefde in Den Haag
opera-directeur te worden, vertelt in ieder geval, dat prins Willem V hem voor een
Italiaansche opera een subsidie beloofde, zooals nooit een tooneelgezelschap in
Nederland daarna er een gehad heeft, allerminst een nationaal tooneelgezelschap.
Het is waar, dat die subsidie in staat van belofte is gebleven, want de revolutie
verhinderde Daponte's groote plannen. Laat ons dus aannemen: heel, héél weinig in
óns land, de muziek. In Engeland stond het muziekleven al dadelijk hooger, het moet
erkend worden. Daar was reeds in den tijd van Willem III een Italiaansche opera,
die, hoezeer later ook Addison en Steele trachtten haar belachelijk te maken, wijl zij
weldra half-Engelsch half-Italiaansch werd, toch de geheele 18e eeuw door grooten
bloei kende. Zij werd trouwens toen ook weer volkomen Italiaansch en had groote
zangers en zangeressen te boeken. ‘Il Senesino’ (Francesco Bernardi) was een der
eerste beroemde castraten, die er optrad. Hij had
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echter voortdurend twist met Haendel, die als dirigent niet gemakkelijk was, zoodat
het tusschen zanger en componist tot een breuk kwam, waarbij de laatste het moest
afleggen, wijl het voorname publiek de zijde van den zanger koos, en een andere
opera stichtte, waarvan de beroemde Porpora de leider was. Dit was in 1733, bewijs
dat aan de overzijde der Noordzee toch een opgewekt muziekleven heerschte. In
Frankrijk? Dit land had reeds van den tijd der Valois af den verfijnenden invloed
van Italië ondergaan. Zijn gesproken tooneel, schepping van een door groote dichters
veredeld volk, was ontstaan onder den invloed van het Spaansche. Zijn muziektooneel
kwam onmiddellijk onder dien van Italië, Grétry ging naar Italië, Lulli was er geboren.
En natuurlijk, het Fransche volk is te artistiek begaafd om lang bloot navolger te
kunnen blijven. Het had den Italiaanschen invloed gewijzigd naar eigen landaard.
Dit is veel, ongetwijfeld, maar 100 jaar na Lulli moest Burney getuigen, dat Monsieur
d'Alembert schoon gelijk had, toen hij zei: ‘La musique italienne est une langue dont
nous n'avons pas l'alphabet.’ Niettemin, de Franschen hadden toch reeds de ‘opéra
comique’ uitgevonden, en hoewel die eerst niet overal als kunst, die genoemd mocht
worden, werd beschouwd, geholpen door de opera buffa in Italië zelf zou zij toch
de wereld voor zich winnen. Maar de ernstige muziek? Neen, die was er niet veel
bijzonders. Goldoni, zoozeer met alles wat Fransch was ingenomen, moest toch tot
zijn spijt erkennen, dat de Fransche opera voor de oogen een paradijs, voor de ooren
een hel was. In 1779 schreef Mozart, met beminnelijke Duitsche overdrijving
misschien, dat hij in Parijs ten aanhoore van de muziek ‘unter Vieher und Bestien’
verkeerde.
Omgekeerd hebben wij van Rousseau een welsprekende getuigenis wat deze kunst
in Italië beteekende, Rousseau, die zich weldra naam zou maken als de componist
van Le devin du village. Hij vertelt dat hij in de opera te Venetië van vermoeidheid
in slaap viel, en toen hij ontwaakte ‘qui pourrait exprimer la sentation délicieuse
que me firent la douce harmonie et les chants angéliques de celui qui me réveilla!
Quel réveil, quels ravissements, quelle extase quand j'ouvris au même moment les
oreilles et les yeux!’
Slechts Duitschland scheen in waarheid iets te zullen geven, dat met het
muziekleven in Italië kon wedijveren. Door den muzikalen aanleg van zijn volk in
de eerste plaats, natuurlijk, maar door zijn vele prachtlievende en verkwistende
vorsten tevens. Niettemin had dan Frankrijk nog op dit land zijn streven naar
oorspronkelijkheid voor,
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zoodat men in Italië eêr rekening hield met Fransche muziek, al ware het ook om
haar af te keuren, dan met Duitsche. Er waren al vroeg muziekvrienden in Italië, die
de Fransche muziek propageerden, en Benedetto Marcello, de Venetiaansche patriciër,
de man van het satyrieke boekje over het ‘muziektooneel volgens de mode’, zelf een
componist van gewijde muziek, die genoemd mag worden, behoorde daartoe, ofschoon
zijn streven weinig waardeering vond, en de Fransche muziek nog minder. Zoolang
de Venetiaansche kardinaal Ottoboni, vice-kanselier en later deken van het H.
Collegie, te Rome, een even wereldsch als kunstminnend kerkvorst, trouwens
‘beschermheer van Frankrijk’, nog leefde, vond Marcello in dezen een machtigen
steun De kardinaal gaf herhaaldelijk in zijn paleis groote concerten, waarin dan o.a.
de motetten van Marcello ten gehoore werden gebracht, maar tevens ook naar den
door Marcello geleiden smaak van den kardinaal, de beste Fransche muziek werd
gespeeld. Men wist in ieder geval in Italië, dat er iets bestond, dat Fransche muziek
werd genoemd. Maar de muziek van de Duitsche componisten was in het begin niet
te onderscheiden van de Italiaansche. Eerst in Burney's tijd, ver in de tweede helft
der eeuw dus, scheen zij zich tot een eigen karakter ontwikkeld te hebben. Chs.
Burney geeft dan het onderscheid tusschen Italiaansche en Duitsche muziek zeer fijn
aan. ‘Twee bepaalde feiten,’ zegt hij, ‘vallen op te merken’: 1e. dat er, behalve in
Italië, onder de landbevolkingen van Europa heel weinig goede stemmen zijn, 2e,
dat hoewel de Italianen het van de overige volken winnen in de vocale muziek, de
Duitschers, enkele uitzonderingen daargelaten, het van de Italianen winnen in de
constructie en het aanwenden der instrumenten. - ‘Voor de Italianen,’ zegt hij verder,
‘schijnt de muziek een spel, en voor de Duitschers een arbeid te zijn. De Italianen
zijn misschien het eenige volk ter wereld, dat bevallig met muziek weet te spelen,
en de Duitschers het eenige, die het talent bezitten om hun “arbeid” aangenaam te
maken.’
En toch, die geheele eeuw door tot Mozarts verschijning, weet de Duitsche
wereldsche muziek zich niet te bevrijden van Italiaansche heerschappij. Ofschoon
Duitschland reeds toen rijk was aan voortreffelijke componisten, was er toch zoo
weinig onderscheid in hun werk van dat der Italianen, dat deze aan alle hoven werden
voorgetrokken. De Duitschers natuurlijk geraakt, dat de Italiaansche muziek en de
Italiaansche maestro's steeds in Duitschland de voorkeur vonden en beter werden
betaald, ofschoon, werd gezegd, hun pretentiën vaak in dis-
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harmonie waren met hun talent, 't welk vaak voor dat van vele Duitsche meesters
moest onderdoen. Maar aan wie de schuld, dat de Duitsche muziekkunstenaars hun
landgenooten niet wisten te overtuigen van hun gelijkwaardigheid, om niet te spreken
van hun superioriteit? De kunstenaars van een volk hebben allereerst te toonen, dat
zij hun natie zijn toegewijd met hart en ziel, dat is met heel hun kunst eêr hun volk
zich zal laten winnen voor hun werk. Indien dit volkskarakter mist, is het slechts
kunst uit de tweede hand. De componisten die wezenlijk Duitsch bleven, althans er
naar streefden de nationale ziel in al haar innigheid te uiten, werden overal, zelfs in
Italië en in onderscheid met de muziek van het eigen land, wel gewaardeerd. Bach
en Haydn bijvoorbeeld vonden in Italië een kleinen maar zeer aanhankelijken kring
van waardeering.
Maar het was dan ook bijzonder moeilijk nog iets nieuws in de muziek te vinden.
De componist Rinaldo de Capua, beroemd te Weenen, beweerde dat alle melodieën
al geschreven waren en er dus niets nieuws meer te geven was. Hijzelf was daar een
illuster voorbeeld van, want terwijl hij zich wat liet voorstaan, gesteund daarin door
zijn bewonderaars, dat hij het recitatief met accompagnement had uitgevonden, bleek
dit al gedaan te zijn door dien drommelschen Alessandro Scarlatti, die zoo wat alles
had uitgevonden of bedacht wat er in het muzikale continent der geestelijke wereld
mogelijker wijze uit te vinden en te bedenken viel. Niettemin Rinaldo di Capua stond
onder de groote Italianen van dien tijd vooraan. Het bijzondere van zijn kunst was,
dat hij veel schoons gegeven had aan ritornellen en symphonische recitatieven. Maar
voor de ritornellen was Rudolf Hasse, die ‘de Rafael der muziek’ werd genoemd,
terwijl dan Glück ‘de Michel-Angelo’ werd geacht, toch Rinaldo's gelijke. Trouwens,
die bijnamen naar de groote schilders der Renaissance, werden wel eens meer
verleend. Ook Pergolese, de beroemde componist van ‘la Serva padrona’, dat zich
een eeuw lang op het répertoire der Italiaansche opera in alle landen handhaafde,
werd naar Rafael geheeten. Maar wat was ook verdiender dan de erkenning, welke
het Italiaansche genie vond, onsterflijk als het zich in deze opleving der muziek
bewees, dan dat men het in één gedachte verbond met de epopee zijner schilderkunst?
In verven of in klanken: de Italiaansche ziel had opnieuw een middel gevonden om
de gezichten der menschen, overal ter wereld, in blijde ontroering omhoog te doen
zien, eertijds om te aanschouwen, nu om te luisteren.
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Hier moet er voor gewacht worden, dat de rijkdom der stoffe het onderwerp te veel
beheerscht. Met wien der groote meesters te beginnen om eenigermate een denkbeeld
te geven van die onafgebroken phalanxen muziekkunstenaars, die de geheele eeuw
door, haast aaneengesloten, van uit de groote steden in Italië over heel Europa
golvende stroomen van de louterste en de lieflijkste muziek en zang doen vloeien?
Ik som slechts enkele van de voornaamste op naar den inval van het oogenblik. Daar
is Domenico Cimarossa, door heel Europa beroemd, de componist van het geestige
Matrimonio segreto, die niet minder dan 120 opere weet te scheppen. Durante, van
wien Rousseau zegt ‘hij is de grootste harmonist van Italië, d.i.t.z. van de heele
wereld.’ Nicolo Jomelli, ‘de grootste tràgische componist’ genoemd. Giambattista
Pergolese nogmaals, die helaas zoo jong sterft en toch zooveel talent heeft, wat echter
niet verhindert, dat hij door het vitlustige publiek van Rome, de stad welke zich
slechts groot toont in critiek, en men weet hoe weinig daarvoor noodig is, om zijn
Olimpiade wordt uitgefloten. Zijn Serva padrona wordt het hoogste geacht wat in
de muziek is te bereiken. Maar na deze mislukking te Rome gevoelde hij zich zoozeer
van het muziekdrama vervreemd, dat hij in zijn trouwens korte leven nooit meer
voor het tooneel componeerde. Maar die weergalooze Serva padrona tenminste werd
door heel de wereld toegejuicht met een eenparige kreet van bewondering. Vinci,
wiens monoloog naar Metastasio's ‘Verlaten Dido’ voldoende zou zijn om zijn naam
onvergankelijk in de muziekgeschiedenis te doen voortleven; Paisiello en zijn
verrassend Le trami per amore. Maar om al deze groote kunstenaars en hun vele hier
ongenoemde gelijken met één enkelen trek naar verdienste te schetsen moet men
zelf een meester der muziek zijn als Chs. Burney het was. Men moet kunnen zeggen:
‘De werken van Jomelli zijn rijk aan verheven en edele gedachten. Die van Galuppi
vol verbeeldingskracht, vuur en gevoel. Piccini heeft al zijn tijdgenooten
voorbijgestreefd in de komieke stijl, maar Sacchini is de componist, die het meest
van allen schijnt te belooven in het ernstige genre.’ Dit beteekent: men moet al die
18e eeuwsche kunstenaars met liefde en aandacht gehoord hebben, zooals Burney
het geluk had hen te kunnen hooren. Maar wie in onzen tijd, bijna anderhalve eeuw
later, is daartoe bevoegd?
Dit Italiaansche muziekleven was waarlijk in zijn geheel een wonderschepping.
Het was voor dien tijd niet zoo gewéést, het is na die eeuw niet meer zoo geworden.
Want dank zij Italië leerde allengs Duitsch-
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land en Frankrijk muziek ontdekken in hun volksziel. Er is nu muziek van alle landen.
Zelfs Nederland begint weer op eigen wijs te zingen. De ondankbaarheid, welke
geheel Europa Italië betoont door zich nauwelijks meer te herinneren welk een
heerlijke ziele-erfenis alle menschen, die zingen kunnen, zij 't slechts voor zich zelf
en stille, aan dit lieve land danken, deze ondankbare vergetelheid is dus wel te
verklaren. Maar hoeveel barbaarscher nog zou de menschheid van heden zijn, indien
zij dit Italiaansche muziekverleden in haar ziel moest missen.
Onder al die honderden rijk-begaafde componisten is dan Metastasio de eenige
werkelijke dichter, wiens drama's, voor de muziek geschreven, werkelijk letterkundige
waarde bezitten. Niets natuurlijker dus dan dat de toondichters hen om strijd op
muziek zetten. Elk zijner drama's lokt een wedstrijd uit wie van de componisten het
't schoonst zal vertolken. Zelfs vele jaren na hun ontstaan bezielen zij telkens nieuwe
muziekdichters. Er is geen andere dichter in Italië, wiens werken gelijke
zoetvloeiendheid van taal, klaarheid van beeld en woord, spanning van dramatische
kracht bezitten, zooals de stukken van Metastasio. In dit opzicht althans staat het
Italiaansche muziektooneel ver bij het Fransche achter. En terwijl bij 's dichters
opkomst het publiek er aan gewoon steeds nieuwe denkbeelden in de muziek te
hooren vertolken of toepassen, tamelijk open is voor jonge kunst, dank zij zùlk een
muzikale aanleg en opvoeding - ofschoon dan Pergolese's voorbeeld getuigt, dat het
muzikale publiek der achttiende eeuw in Italië toch óok publiek blijft, d.w.z.
hermetisch gesloten voor nieuwe schoonheid, welke alle overgangsvormen versmaadt
- scheelt het weinig of de dichter ondergaat te Rome het lot dat na hem deze zoo
smadelijk zal treffen: te worden uitgefloten. Waarom? Wijl hij de eerste dichter is,
die Dido durft laten omkomen in den brand harer stad en, nog erger, Cato op het
tooneel zelfs laat sterven. Het kan niet anders: er is ook in het 18de eeuwsche publiek
van Italië veel grofs. Het bestaat uit de voorname wereld, die van haar prachtig naar
den smaak der eigenaars versierde loges een salon maken, waarin wordt gespeeld en
gebabbeld, soms zelf gegeten en gedronken, een enkel maal, zooals door den laatsten
Stuart in den Pergola-schouwburg te Florence, gesnurkt, en uit de rumoerige, haast
geweldige lui van den ‘bak’, die met hun fijn-geoefend oor zonder genade zijn voor
wat zij een wanklank achten. Het voorname publiek luistert slechts wanneer een
beroemde ‘alto’ of ‘soprano’ de aria's of de
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‘andantes’ zingt, welke het zoo vaak reeds gehoord heeft en zelfs reeds kan droomen.
Overigens geeft het slechts acht op wat daar voorvalt, wanneer het ballet wordt
gedanst. Het publiek uit den ‘bak’ daarentegen, dat óók reeds elke opera van buiten
kent, komt er 't zij om zijn geestdrift of om zijn afkeuring uitbundig te kennen te
geven: het juicht of fluit met alles overgierend lawaai. Vooral dus in de eerste helft
der eeuw eischt deze twee-voudig samengestelde menigte veel tooneelpracht. De
opera's met 400 executanten en 40 paarden zijn misschien zeldzaam, doch komen
voor, maar geen opera is denkbaar zonder dat de held ook te paard zijn rollers en
trillers doet hooren. De ‘eerste vrouw’ daarentegen zweeft op de wolken of in
vliegende wagens over het tooneel. Maar in de tweede helft der eeuw is deze grove
smaak toch in zoover gelouterd, dat het Italiaansche tooneel, integendeel van het
Fransche, de machinerieën grootendeels heeft opgegeven. Dan winnen enkel muziek
en zang de harten en wij bezitten heden, vooral in het afgetrokkene van een studie
gelijk deze, geen mogelijkheid om ook maar iets te kunnen beseffen van het genot,
de zielevreugd, het geluk, de zaligheid misschien zelfs, welke die verwaten castraten
en uitgelaten-verwende ‘eerste vrouwen’ hun die hen mogen aanhooren schenken.
Wij hebben ook heden onze edele zangers en zangeressen. Zijn wij dan voor hun
kunst minder gevoelig, onze ziel minder ontvankelijk dan de Italiaansche achttiende
eeuwsche ziel, dat wij zoo moeilijk de diepe aandoening bevatten, welke de virtuosen
van toen soms weten op te wekken met hun stem en met hun kunst? Het hierboven
aangehaalde van Rousseau's ontwaken in den schouwburg te Venetië is op zichzelf
zeer welsprekend, maar zoo onafwijsbaar brengen deze zangkunstenaars hun
toehoorders onder de macht van hun betoovering, dat zij elk vijandelijk gevoel, soms
door hun maatschappelijk gedrag tegen hen opgewekt, weten te temmen, en zelfs
hun vijand omtooveren tot aanbidder. Het komt voor, dat men iemand hoort snikken
van schoonheidsontroering, of dat zelfs de musici ophouden met spelen, betooverd
door wat zij hooren. De drie of vierduizend menschen in den schouwburg verliezen
hun zieleleven in dat van hem of haar, die daar zingt en schenken hun adem aan den
adem, die deze klanken zoo lang en zoo hoog opdraagt.
Dit alles zal slechts gebrekkig een idée hebben kunnen oproepen van de hoogte,
waarop in de eeuw, welke ons bezig houdt, het muziektooneel in Italië stond. Het
was een geestelijke bloei in dit gezegend land, zooals nergens toen noch later gekend
werd, maar gelukkig zoo
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rijk en krachtig van groei, dat hij zich overal heen vertakte, en weldra door heel
Europa een Zuidelijken zomer van muziek opriep. Stelde dus het geestelijk leven in
Italië de moeilijk te bevredigen of zèlf zeer-hoogstaanden in vele opzichten teleur,
niet zoo zijn muziek. De Président de Brosses mag met zijn guitigen geest en zijn
scepticisme nog soms een ondeugend woord of critische opmerking over deze zijde
van het leven in Italië plaatsen, ook door zîjn jok klinkt de liefde heen, welke hij er
voor voelt.
Niet te lang zeker is in het verband dezer studie hier stil gestaan bij het
muziektooneel, waarvan Napels met zijn drie beroemde muziekscholen de grootste
eer genoot. Immers ook Venetië bezat voortreffelijke muziekscholen, maar voor
meisjes en deze werden, liefdadige instituten deze inrichtingen, meestal geleid in de
koers van het huwelijk. Maar de Sant 'Onofrio-school, die van de Pietà dei Turchini,
de derde, welke onder Santa Maria di Loreto stond, te Napels waren jongensscholen.
De eerste inrichting telde 90, de tweede 120, de derde 200 leerlingen. Elke school
had twee kapelmeesters, en maestri, behalve voor den zang, voor viool, violoncel,
klavier, hobo, en trompet. De leerlingen werden er reeds op 8 of 10-jarigen leeftijd
aangenomen en bleven er tot hun twintigste jaar. Indien zij echter ongeschikt bleken
of onwillig om zich aan den ijzeren leertucht te onderwerpen, werden zij
weggezonden. Zij kwamen er als castraat, ofschoon de operatie op doodstraf en
kerkelijke excommunicatie in het Napelsche was verboden, tenzij zij geschiedde
‘wegens ziekte en met goedkeuring van het kind’. Een zeer rekbare mogelijkheid
dus ter wetsontduiking. De leerlingen der drie Napelsche muziekscholen gaven bij
hooge gelegenheden ook gezamenlijke concerten, en het laat zich gemakkelijk denken,
dat deze als bijzondere muzikale festijnen golden. Toch waren die beroemde instituten
in Burney's tijd in verval. Venetië had vier muziekscholen: la Pietà, de Mendicanti,
degl' Incurabili en l'Ospedaletto, alle vier liefdadige inrichtingen, zooals de namen
reeds te kennen geven. Zaterdags en Zondags gaven zij tegen den avond concerten.
De Pietà was een gesticht voor vondelingen met 1000 meisjes, waarvan ongeveer
70 door de beroemdste muziekmeesters voor muziek of zang werden opgeleid, toch
niet steeds met het gevolg, dat zij er zich voor geheel haar leven aan wijdden. De
drie andere muziekscholen waren van minder beteekenis wat het getal aangaat. Zij
telden gezamenlijk slechts veertig leerlingen, maar aan eene die zeer begaafd bleek,
werd bijzondere zorg besteed. En te Napels èn te Venetië vindt men als
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leermeesters in dien tijd de beroemdste namen, ook uit het buitenland. De in zijn tijd
zeer gewaardeerde Adolf Hasse, van Hamburg geboortig, was geruimen tijd dirigent
van de Incurabili. Een bijzonderheid van dezen misschien onverdiend nu vrij wel
vergeten componist, over wien toch een kenner als Chs. Burney zoo opgetogen kon
zijn, was dat hij alle opera's van Metastasio, behalve diens Themistocles, op muziek
gezet had, sommige zelfs drie of vier, voor 't minst tweemaal. Een dergelijke
productiviteit stond in die wonderlijk vruchtbare 18e eeuw echter allerminst op
zich-zelf. Misschien werd zij ook veroorzaakt door het feit, dat een muziekwerk, hoe
schoon ook, slechts zelden langer succes had dan een jaar of vijf en zich met dien
overvloed van muzikale werken ook niet langer kòn handhaven. Ook de Weensche
componist Gassmann schreef verscheidene werken van Metastasio twee keer geheel
verschillend.
Doch het was niet enkel Napels of Venetië, dat in Italië voortreffelijk
muziekonderwijs deed geven. Padua was bekend om zijn onderwijs in wat men
archaïsche muziek zou kunnen noemen, Bologna bezat een beroemde Philharmonische
Academie, voor geestelijke muziek meest, waarvan het onderwijs, jarenlang, onder
den hoog-begaafden padre Giambattista Martini als hoogste muziekstandaard gold.
Rome had ook enkele voortreffelijke scholen, maar dier beteekenis is toch niet te
vergelijken met de scholen van de genoemde steden.
Het is haast onnoodig te zeggen, dat ook de instrumentale muziek in Italië
voortreffelijk onderwezen en uitgevoerd werd. Het Italiaansche volk bezat tal van
beroemde instrumentalisten, die uittrokken om door geheel Europa concerten te
geven en vaak aan de hoven bleven voor het muziekonderwijs aan de prinsessen. De
kerkelijke concerten in Italië waren toen, zooals nù, zeer gezocht en zelfs de
straatmuziek was er zoo goed, dat iedere vreemdeling er opgetogen naar bleef staan
luisteren. Het is dus gepraat in de ruimte, als Giuseppe Baretti beweert, dat muziek
en haar beoefenaars niet bij de Italianen in tel waren. Hoe komt de man er aan? Het
zou een beleediging zijn geweest aan een jonge dame van stand te verzoeken wat te
willen zingen of spelen? Maar er waren ook in de groote wereld in de Italiaansche
steden tal van zeer verdienstelijke executanten. Vooral onder de geestelijke heeren
van Rome bevonden zich voortreffelijke musici. Paus Clemens XII, van de familie
Corsini, werd een der beste violisten van zijn tijd geacht.
Tegenover de machtige opleving der muziek in Italië stak dan het
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verval der schilderkunst wel droevig af. Maar ook ten haren opzichte mocht men
beweren, dat zij in geen ander land hooger stond. In de tweede helft der eeuw studeert
Goya te Rome, doch zijn genie wordt nog niet opgemerkt. Maar te spreken van een
vervaltijd, als de Venetiaansche school zich nog met uitnemende talenten blijft
handhaven, is net als van iemand te beweren, dat hij straatarm is, die slechts een paar
honderd duizend gulden in het jaar inkomen bezit. Zeker, Tiepolo is minder groot
een schilder dan Michel-Angelo of Titiaan, maar een vervaltijdperk, dat een
kunstenaar als deze kan aanwijzen, mag toch beweren, dat het de schoonste traditiën
van zijn volk met eere voortzet. In de 18e eeuw bezit de Venetiaansche school nog
steeds een buitengewone meesterschap en rijkdom van fantasie. Niets bevalligers
als stadsgezicht is denkbaar dan de werken der twee Canaletto's, niets karakteristieker
voor de zeden van zijn tijd dan de werken van den schilder van het befaamde
Venetiaansche carneval, Pietro Longhi. Wie wil beweren, dat Francesco Guardi een
landschap- en genreschilder is, die een vervaltijd te kennen geeft? En als de
pastelschilderes Rosalba ook al niet het groote talent toont van vroegere portrettisten,
haar beeldtenissen zijn toch van onovertroffen sierlijkheid.
Dit is in de 18e eeuw de nog steeds voortreffelijke Venetiaansche kunst, maar
ofschoon de overige steden in het land minder beteekenen dan de stad van Sint-Marco
in haar allerminst tragisch staatkundig verval, Rome is misschien nog
belangwekkender door zijn internationaal schildersleven. In een Hollandsche studie
over dit onderwerp is het wel geoorloofd 't eerst een oogenblik stil te staan bij dien
Caspar Van Wytel - andere beweren, dat hij Van Kalven heette - die een Amersfoorter
van geboorte was. Althans zoo wordt aangenomen, ofschoon dit allerminst vaststaat.
In ieder geval kwam hij uit de Provincie Utrecht. Eigenlijk behoorde hij tot de laatste
jaren der voorgaande eeuw, en zijn zoon Luigi heeft hem 't beroemdst gemaakt van
al zijn werken. Onder de vroolijke schilders van zijn tijd te Rome - en die kònden
vroolijk zijn, Jezus Maria! - was hij bekend om zijn enormen bril, waarnaar hij
genoemd werd. Hij was schilder van architectuur met landschap, of van landschap
met architectuur, fijn gepenseelde, ietwat droge stukjes, wel aardig, maar niets
grootsch, niets van Ruysdael bijvoorbeeld. Hij had vooral succes te Napels, beschermd
door den Spaanschen onderkoning De la Cerda.
Dè groote man te Rome was in dien tijd echter een Duitscher, maar indien hij hier
een Duitscher wordt genoemd, is het om den Al-Duit-
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schers, die het tegenwoordig toch al niet zoo prettig hebben, een pleiziertje te doen.
Want de kunstenaar had in het Italiaansche leven tot zelfs zijn taal afgelegd. Zelfs
de talrijke landgenooten, die hem kwamen bezoeken, moesten Italiaansch met hem
spreken: Rafaël-Francesco Mengs. Hij liet zich daar op voor staan, wijl deze namen
herinnerde aan die van twee groote Italiaansche voorgangers, die hij meende in zijn
kunst te evenaren. Kleine zwakheden, welke, evenals zijn gewoonte om zich te
bedrinken, toch nog deden blijken, dat hij meer Duitscher was dan hij zelf vermoedde.
In ieder geval een kunstenaar van groot talent. Casanova, die hem niet goed kon
zetten, wijl Mengs den avonturier, den vriend van eertijds, in Madrid op de lafste
manier in den steek liet, uit vrees voor de Inquisitie, Casanova noemt hem ‘le plus
grand peintre et l'homme le plus laborieux de son siècle’. Werkzaam? Dat was hij
ontegenzeggelijk. Heel Rome, vele steden van Italië, Madrid tevens bezitten werken
van zijn penseel, en daaronder zijn er van welke men het meesterschap niet kan
ontkennen. Zijn zeggen was, dat een schilder moest sterven met het penseel in de
hand. Daaraan getrouw tot in zijn laatste oogenblik, liet hij zich op zijn sterfbed
schildersbenoodigdheden brengen om voor 't laatst nog eenige penseelstreken te
doen. Hij werkte veel voor den kunst- en oudheidlievenden kardinaal Alexander
Albani, wiens villa, beroemd doch meestentijds gesloten, nog prijkt met werken van
Mengs, welke nog steeds doen kennen als een kunstenaar, die elk tijdperk en elk
land zou eeren. Hij stierf arm, maar niet omdat men hem niet geëerd had, want hij
had zich goed laten betalen. Zijn familie liet hij echter behoeftig achter; maar deze
verkocht zijn rijke kunstverzameling aan den keurvorst van Saksen en kwam er zoo
weer boven op. Er waren trouwens voor langer of korten tijd nog andere Duitsche
kunstenaars van naam te Rome. Hier wordt slechts genoemd de beroemde Hackert,
om ook plaats te laten voor den jongen Engelschman Moore. Onder de beste
Italiaansche kunstenaars te Rome verdient dan allereerst vermeld te worden Angelica
Kaufmann, te Como geboortig en Coïra geheeten van zich-zelf, Italiaansch tot in
haar vingertoppen, ofschoon zeer onder den invloed van haar beschermer in Engeland,
Reynolds. Pompeo Battoni was de groote Italiaansche schilder van dien tijd te Rome,
antagonist van Mengs, maar zeker niet minder begaafd. De Franschen bezaten sinds
een eeuw hun beroemde Académie op het Corso, wier directeur in De Brosses' tijd
‘presqu'un seigneur’ werd geacht. Zij was sedert Lodewijk XIV geïnstalleerd in het
vroegere ‘Palazzo Mancini’, tegenover het beroemde ‘Palazzo
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Doria’, en in de 17e eeuw eigendom van de hertogelijke familie De Nevers. De
Zonnekoning deed het prachtige paleis verbouwen en vergrooten en maakte er een
teekenacademie van naar naakt model. Allengs werd deze Académie Française ook
een soort van museum, doch in 1803 overgebracht naar de Villa-Medici, waar zij
nog is.
In dezen gedachtengang moet dan òok gesproken worden over de beeldhouwkunst,
wier voornaamste Italiaansche vertegenwoordiger, ofschoon hij eerst laat opkomt in
de eeuw, die hier vluchtig doorzocht wordt, wel Canova, en uit den vreemde
Thorwaldsen genoemd mag worden. Wat vroeger heeft de jonge Trippel, een Zwitser,
te Rome succes. En waar hier over deze nobele kunst wordt gesproken mag niet met
stilzwijgen worden voorbijgegaan hoe de staatkunde in haar drijven om van den Paus
de vernietiging der machtige Jezuïten gedaan te krijgen, tot een maatregel kwam,
welke het Volk van Rome trof als een onverdiende smaad. Sinds eeuwen waren in
het ‘palazzo Farnese’ en in de villa-Medici de heerlijkste beeldhouwwerken der
Oudheid tentoongesteld, welke, wat er dan van Rome als wereldlijke macht in dien
tijd geworden mocht zijn, en dit was droeviger dan ooit vroeger of later, toch
beschouwd werden als een onvervreemdbaar erfdeel uit het groote verleden. Daar
waren o.m. de Venus van Praxiteles, de beroemde ‘stier van Farnese’, genoemd naar
het paleis, waarin deze grootste van alle marmeren beeldgroepen uit het Grieksche
verleden was opgesteld. Daar was in de Villa-Medici nog de beroemde Niobe-groep,
welke men aan Praxiteles en Phidias toeschreef. Om den Paus te plagen, om het volk
van Rome tegen hem op te drijven, deed men deze kunstwerken uit Rome weghalen,
immers zij waren eigendom geworden van het koningshuis van Napels en het
Groot-hertogelijk huis van Toscane. ‘De stier van Farnese’ werd naar Napels, de
beroemde Venus van Praxiteles naar Florence overgebracht. Dit kunstwerk brak
onder weg. Later volgde de Niobe-groep naar de hoofdstad van Toscane en men kan
er nog van de opstelling in het Pitti-paleis van zeggen wat een geërgerd kunstminnaar
van tóén zei: ‘zooals zij nu zijn opgesteld lijken het net gekken’. Allen, die in dien
tijd te Rome voor kunst voelden, en dit was ieder, vreemd of eigen, riep over dezen
staatkundigen maatregel schande. Immers, werd reeds gezegd, wat Rome bezat,
waarom het iedere verfijnde ziel lief was, wat was dit anders dan zijn aureool? Door
dezen te verminderen tastte men het gevoel aan van ieder, die droomde van het groote
kunst-verleden,
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waarin Rome de geheele wereld zoodanig had weten te bezielen, dat het dankbare
gevoel er van nog nawerkte.
En nog steeds blijft men in den zelfden gedachtengang door met enkele woorden
de bouwkunde van dien tijd te bespreken. Ondoenlijk, al dadelijk, op te sommen wat
in de achttiende eeuw, tijd van staatkundig verval maar toch van prachtlievende
vorsten in Italië aan schoone paleizen en kerken werd gebouwd. Dit is niet gering.
Maar hier moeten wij onze aandacht bepalen op Rome, en Rome alleen. Want in de
bouwkunst, voor de beeldhouwkunst bezat de Eeuwige Stad een gezag, dat 't is waar
slechts op haar verleden steunde, waarmee geen andere in Italië kon vergeleken
worden. Door haar beroemde bouwvallen, toen minder in tal dan heden, maar veel
talrijker en grootscher dan elders, door haar oude beeldhouwwerken, waarvoor de
drie Pausen Clemens XII, 1730-1740, Benedictus XIV 1740-1758, en Clemens XII
1758-1769 het Kapitolijnsche Museum hadden gesticht en voortdurend verrijkten,
achtte geen vreemdeling zich gerechtigd mee te spreken over Italië, die Rome niet
bezocht had. Rome werd steeds het hoogtepunt geacht van wat men dan de
Italiaansche beschaving noemde.
Wij houden ons dus hier enkel bezig met Rome en den tijd, waarin daar ‘de
Spaansche Trap’, de voorgevel van Sint-Jan in Lateraan, de Trevi-fontein ontstonden,
de drie belangrijkste bouwwerken der achttiende eeuw, zonder welke Rome van
heden haast niet te denken is. Zoo barok mogen zij zijn als men wil: wie zou deze
bouw- en beeldhouwwerken uit Rome willen missen? Zij zijn almee onder het
mooiste, wat men ergens ter wereld aan stedelijk bouwschoon kan zien. Over
bouwkunde: moet er dan allereerst sprake zijn van Luigi Vanvitelli. En wie zou in
deze welklinkenden Italiaanschen naam een verbastering vermoeden van den
Hollandsche Van Wytel? Vanvitelli! Zou het dan toch waar wezen, dat de Hollander
‘Kasper met den bril’ eigenlijk nièt van Wytel heette, maar Van Kalven? Deze
belangrijke vraag moet ter beslissing overgelaten worden aan de redactie van
Oud-Holland: Luigi Vanvitelli, de zoon van den schilder der architectonische
landschapjes, was een bouwmeester, die zijn grooten voorgangers, bouwers en
instandhouders van Sint-Pieter te Rome, Michel-Angelo en Bramante, niet onwaardig
werd geacht. Zelf een leerling van den beroemden Filippo Juvara, te Napels,
bouwmeester onder meer, van het grootsche paleis van Caserta en van de kerk der
Annunziata te Napels, telde hij onder zijn vele leerlingen ook dien
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Giuseppe Piermarini, die te Milaan het koninklijk paleis, twee theaters, en de
koninklijke villa van Monza bouwde.
Deze studie over het geestelijk leven in Italië in de eeuw aan welke ons leven van
heden misschien het meeste van allen dankt, immers de moeder onzer moderne
gedachte, zou niet compleet zijn zonder even te hebben stil gestaan bij dat voor ons
haast onmisbare deel van het geestelijke ruilverkeer, de openbaarheid. Italië is vrij
wel altijd een verdraagzaam land geweest, door een zeer vrijgeestig volk bewoond.
Al hielden de Italianen er wel van de menschen te bebabbelen, zij waren er ook op
gesteld ieder de ruimste vrijheid van beweging te gunnen. ‘Laissez les dire’, gaf De
Brosses reeds als raad aan zijn vrienden, ‘ils vous laissent faire’. Misschien juist
omdat het Italiaansche volk zoo voortdurend op straat en in de openbaarheid leefde,
stond het er met de journalistiek, toen toch reeds elders zeer belangrijk, vrij slecht.
De krantjes of ephemeriden, die er in het heele land uitkwamen, waren misschien
aan de vingers van een hand te tellen. Zekere Cerutti te Rome was een van de weinige
journalisten uit dien tijd, medewerker van den publicist Bianconi, die wekelijks, als
de Pauselijke regeering het goed vond, en vaak was dit nièt het geval, ‘Efemeridi’
deed verschijnen. Wij weten niet veel meer van dezen vroeg-Romeinschen journalist
dan dat hij verliefd was op een een-oogige schoonheid, die de deugniet Casanova
hem nog wegkaapte. Maar met geestelijk leven heeft dit zeer weinig te maken, met
geestig leven eêr, waar het Casanova geldt. Heel weinig journalistiek dus, maar veel
openbaar leven, dat zich in de groote steden in de koffiehuizen concentreerde. En
hier wordt dan allereerst gedacht aan het beroemde Caffé del Greco te Rome, dat
nog in wezen is, ofschoon het zijn bevoorkeurde plaats reeds lang heeft moeten
afstaan, het Caffé del Greco, bezocht door alle abbé's uit dien tijd, alle castraten, alle
vreemde en Italiaansche kunstenaars in Rome, allen kortom, die voor hun tijd het
geestelijk leven der toekomst meenden te kunnen voorbereiden, het Caffé del Greco
vooral beroemd door dien eenen vasten bezoeker, die althans in Duitschland meer
in zijn tijd gedaan heeft voor de toekomst dan iemand anders. Goethe: het Caffé del
Greco, een achttiende eeuwsch ‘Koffiehuis met de roode buisjes’, te Rome. Het hing
natuurlijk van de Pauselijke regeering af, en de vraag of de Staats-secretaris meer of
minder tolerant was, of dit koffiehuisleven prettig en vrij was. Het wemelde er soms
van spionnen. Maar in den tijd van Paus Lambertini - Benedictus XIV - was het
openbare leven er zoo vrij als het in dien tijd ergens zijn kon, en
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openbaarheid van geestelijk leven wil meestal zeggen hoogstaand geestelijk leven.
Het was vooral in deze koffiehuizen, ook in de schaduw op de pleinen, dat luidruchtig
en onstuimig de vragen van den dag besproken werden, allereerst het pauselijk
bestuur, dat zonder genade, zonder het geringste ontzag, werd veroordeeld. Het is
waar, dat de twee eeuwenoude spotters van Rome, Pasquino en Marforio: brokstukken
van antieke beeldhouwwerken, waarop vroeger door de vitters der stad een anoniem
vragen-en-antwoordenspel werd gewaagd, zwegen: Marforio opgeborgen in het
Kapitolijnsche museum, terwijl Pasquino's gebroken lippen een zelfden
pijnlijk-zwijgenden glimlach vertoonden als die van de eertijds zingende beelden
van Memnon. Maar wat de spot van Pasquino geweest was deed het feit kennen, dat
zijn naam tot ver over de Italiaansche grenzen de woorden ‘pasquinaden’ en ‘paskwil’
den aard van zijn vroeger zoo tellen spot had doen kennen. Zij zwegen nu meestal.
Slechts nu en dan waagde Pasquino nog een puntig gezegde, maar straks glimlachte
hij weer zwijgend. Het geestelijk verkeer was te vrij geworden, vooral in de tweede
helft der eeuw. Door heel het land, maar in 't bijzonder te Rome, hielden zich te veel
vitters van de publieke zaak op, dan dat eenig bestuur hun op den duur het zwijgen
had kunnen opleggen. Zoo kwam het dus, dat van alle Italiaansche steden, Rome
onvruchtbaar toch in wetenschap en kunst, in elke richting van het geestelijk leven,
de hoogste autoriteit bleef behouden. Vooral op kunstgebied was er tegen het oordeel
van Rome geen apèl. Zoo beroemd kon een componist, een beeldend kunstenaar,
een zanger niet zijn, of zoolang Rome zijn kunst niet had toegejuicht ontbrak er iets
aan zijn roem. Pergolese's miskenning door het Romeinsche publiek heeft hem zeker
niet den dood aangedaan. Hij was teringachtig. Maar wel zijn einde verhaast.
Misschien kwam dit ook wijl Rome met Venetië, Genua en Lucca in Italië werkelijk
een onafhankelijke gemeene-best waren en een nationaal bestuur bezat. Dit woord
nationaal klinkt wellicht, waar het de Eeuwige Stad betreft, vreemd, doch het kan
ook slechts begrepen worden in hoogere opvatting. Van den paus tot den geringsten
monsignore waren wel allen, die in Rome iets te zeggen hadden vreemdelingen,
ofschoon meest van Italiaanschen oorsprong, doch dìt was en is nog de macht dier
‘Urbs', dat zij van alle nationaliteiten als 't ware de essence neemt om er de Roomsche
Zaak van te maken. Zoo was het in de 18e eeuw ten opzichte van het geestelijk leven.
In geen enkele richting van het arbeidsveld der ziel was Rome meer vruchtbaar, het
leefde op den pof, maar het wist door zijn onver-
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gelijkelijk gezag zooveel aan andere volken te ontleenen, dat de Eeuwige Stad wel
denken deed aan een bijenkoningin, onmiskenbaar schóón, en in haar schoonheid
vereerd door allen en gevoed door allen, maar zelf werkeloos. Rome had haar
verleden, had haar religie: aan het verleden, aan de religie brengt zelfs de opstandigste
ziel, die slechts droomt van toekomst en van vrijheid, onwillekeurig, en vaak ondanks
haar vijandelijk gevoel, haar hulde. Heel de intellectueele wereld bracht in de 18e
eeuw aan Italië, aan Rome cijns, zooals een geloovig bedevaartganger den cijns van
zijn ziel brengt aan den schrijn zijner vereering. In Rome was het leven zoo krachtig
doordien men er leven vond van heel de wereld. Het leven was immers door heel
Italië zoo schoon en zoo blijde. Goethe zei: ‘wie in Italië geleefd heeft, kan zich
daarna nimmer meer volkomen ongelukkig gevoelen.’ En Winckelman riep nog
geestdriftiger: ‘O, selige Freiheit, die ich endlich im volligen Genuss in Rom schöpfen
kann!’ Land, Rome en volk lieten echter vele vreemdelingen onbevredigd. Misschien
wijl zij zelf er slechts met een armelijk zieleleven waren gekomen.
MAURITS WAGENVOORT.
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Verzen.
[Zoo zachtkens glijdt de tijd]
Zoo zachtkens glijdt de tijd
Langs 't strak gespannen denken der dagen,
Doch elke nacht doorsnijdt
Mijn stap de stilte
Verschrikt de echo
Van mijn harde schreden mij.
Neen, ik kan niet terug,
Dien sluier, die zwaar neêrhangt
Dat strakke koude denken
Moet ik nu eeuwig dragen
Met opgeheven hoofd.

[Loom wiegt zich mijne ziel]
Loom wiegt zich mijne ziel
In het lentelicht,
Ze wil slapen.
Ver, vaag, in de schaduw,
Sluimrende plicht
Fijn zilverig wapen.
Dan opeens een klagen
Een kindersnik
Heel teeder beven.
En huivrend ontwaakt
De bleeke schrik
Van het zondige leven.
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[Mijn ziel is vol van zoekende gedachten]
Mijn ziel is vol van zoekende gedachten
Het lijken zwervers, die in verre nachten
Van het verleden eens mijn leed verzachtten
Met hun weemoedig spel van roode klachten.
Toen stond mijn hart nog open voor het leven
Mijn ziel een zee, waarin de kleuren beven
Van hemelen vol licht, en wolken zweven
Over den afgrond van het helsche streven.
Nu zijn ze stil en aarzelend gekomen
En klopten lang eer ik ze heb vernomen
Ons weerzien was een droevig bitter schroomen
Geen juichkreet en geen snik van wakend droomen.
En toch ze zijn het! Moede zwervers jaren
Verbleekten wel hun glans; ze bleven, die ze waren:
De kinderen, die zoekend spelen met gevaren
Ze glimlachen en stemmen reeds hun snaren.
Ze spelen! En hun spel verlicht de nachten
Van mijne ziel. De zwervende gedachten
In drommen komen zij, met roode klachten
Mijn eenzaam bange twijfelleed verzachten.

NELLA MOLTZER.
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Kleuren.
De wijde zee min ik in diep smaragd,
In licht azuur verlang ik naar de sferen,
Bij d'avond gloeit mijn ziel in stil schakeeren
Der wondren die zij van den schemer wacht.
Het is mijn drift die ros en donker dacht
Het vochte land dat juist de ploegen keeren.
In korenvelden wuift mijn goud begeeren
En bloesems bloeien waar mijn wezen lacht.
Dùs in het niets van starre majesteit,
Dit metrisch spel van kristallijnen machten,
Schiep onze liefde zich een waan van tijd
Voor 't kleurig perspectief van haar gedachten,
En ieder ziet en ieder hoort en lijdt
Den broozen droom van dagen en van nachten.

ALBERT BESNARD.

Groot Nederland. Jaargang 17

385

Buitenlandsche kroniek.
De ‘Volkerenbond’ is toch no. 1 op het program der Vredesconferentie geworden
en behalve dat dit pleit voor den goeden moed en goeden wil der betreffende
staatslieden, is het ook verheugend, wijl op deze wijze de zaak eindelijk voor den
ten-naaste-bij bevoegden rechter komt en het menschlievend dilettantiseeren er over
eindigen kan.
Het vraagstuk toch bevat zooveel elementen van internationaal rechtelijken,
economischen en politieken aard, dat het in principe uitsluitend door bevoegde lieden
behandeld dient te worden. Alleen en uitsluitend van de samenwerking van de beste
juristen, de beste economen en de beste diplomaten van alle landen, aangenomen,
dat zij tot de overtuigden behooren en aan een practische verwerkelijking gelooven,
is een resultaat te verwachten Zij zullen ons dan helder en duidelijk moeten vertellen
welke offers wij zullen moeten brengen voor de verwezenlijking van ons ideaal, en
het is nog zeer de vraag of de volkeren tot het brengen dier offers bereid gevonden
zullen worden. Zooals nu veelal over de quaestie gesproken en geschreven wordt,
heeft het den schijn of de verwezenlijking van de nieuwe en dus betere wereldorde
uitsluitend van ons goede bedoelen afhangt. Niets is minder waar. De wereld is na
deze vier jaar grondelooze ellende rijker dan ooit aan goed bedoelen. Maar dat is
niet voldoende. Willen wij den oorlog dooden, dan zullen wij een macht boven de
souvereiniteit der natiën moeten dulden, die ons nu en later desnoods met geweld
beletten zal, ons aan onze naasten te vergrijpen. Dit nu zal zeer moeilijk zijn. De
geheele historische ontwikkeling der volkeren toont een groei van het
souvereiniteitsbesef. Van die souvereiniteit zal ten deele afstand gedaan moeten
worden en dat wel ten behoeve van een macht, een internationale politiemacht zoo
men wil, die krachtig genoeg is, elken delinquent of elke combinatie van delinquenten
den kop in te drukken. Deze internationale politie zal in sommige urgente gevallen
zeer spoedig en beslissend moeten optreden., b.v. in het geval van een mogendheid,
die een buurman te lijf gaat zonder het geschil aan het internationale hof van arbitrage
te onderwerpen. Maar quid zoo dit internationale hof van arbitrage steunend op zijn
formidabele politiemacht nu eens blijkt een onduldbaren druk uit te oefenen? Het is
een bekend en algemeen menschelijk verschijnsel, dat al wie zich macht toevertrouwd
ziet, neiging heeft er misbruik van te maken. Het hof van arbitrage zal dus
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evenals de politiemacht aan zeer stellige en strenge rechtsregelen gebonden moeten
worden. Hoe had men zich de rol van het hof en zijn politie b.v. in de eerste dagen
van Augustus 1914 gedacht? Aan Duitschlands schuld zal op dit oogenblik na de
publicatie van het rapport-Lerchenfeld wel weinig twijfel meer bestaan, maar in die
verre dagen waren de geesten nog lang zoo zeker niet. Stel de boeken van
verschillende kleur, wit- blauw- geel- en andere boeken waren aan het Hof voorgelegd.
Het Hof had dan zeer stellig van de onderhandelingen tusschen Oostenrijk en
Duitschland even weinig afgeweten als wij. Het had zijn politie order kunnen geven
de mobilisatie in de verschillende landen te beletten en zal dat zeker doen wanneer
in de toekomst algemeene of althans belangrijke ontwapening heeft plaats gehad,
meent ge. Maar het is nu eenmaal zoo, dat we hier in Europa bijna allen
koloniseerende mogendheden zijn, het voorloopig wel zullen blijven en dus altijd
een min of meer aanzienlijke troepenmacht tot onze beschikking zullen houden. Die
politiemacht, hoe formidabel ook, zou op een gegeven oogenblik wel eens niet
voldoende kunnen zijn, vooral in geval van heftige bewegingen onder de volkeren.
Het hof van arbitrage zou dan niet genoeg hebben aan zijn politiemacht, die hoe sterk
ook, als middel niet voldoende is. Het hof zou over andere middelen moeten
beschikken. Het zou b.v. toezicht moeten houden op de wapenfabricage, op het
bouwen van zekere schepen, zelfs op de schoolprogramma's om te verhinderen, dat
onder voorwendsel van gymnastiek en sport a.s. soldaten worden gevormd. Het is
een feit, dat de menschheid ten opzichte van den oorlog aan wetten gehoorzaamt,
die zij zelf niet kent. Als men op 1 Juli 1914 in Engeland, Frankrijk, Rusland,
Duitschland referenda over oorlog of vrede had gehouden, dan was er zeer zeker een
verpletterende meerderheid voor den vrede geweest. Vijf weken later grepen
millioenen van die vredelievende menschen naar hun wapens en gingen gloeiend
van geestdrift den oorlog in. In Duitschland zeide men omdat Rusland mobiliseert,
in de andere landen omdat men aangevallen was. Naderhand, als het leed geleden
is, spreken we van oorlogskoorts, van kunstmatige opwinding, van de misdaden der
geheime diplomatie, enz. Al deze woorden verklaren weinig of niets. De volkeren
gaan ten oorlog omdat zij het in den grond willen en alle redenen goed zijn om zich
te laten opzweepen, als de geesten er nu eenmaal voor klaar zijn. Dat hebben we in
Duitschland duidelijk genoeg gezien, en de geheele geschiedenis spreekt van niet
veel anders. Nu zijn we voor twee of
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misschien wel drie generaties wijs geworden. De vraag is of we dien tijd zullen
benutten tot het voltooien van een organisatie, waarvan nu de grondslag gelegd moet
worden en die laat ons zeggen over tachtig of honderd jaar bestand zal blijken tegen
de oorlogsinstincten der menschheid. Dan zullen de offers van dezen tijd niet
tevergeefs gebracht zijn.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat materieele machtsmiddelen niet voldoende
zullen zijn om een dergelijke organisatie te handhaven. Er moet een nieuw rechtsbesef
onder de menschen komen en het is de vraag of deze tijden er gunstig voor zijn. Wij
weten niet, wat de Duitsche revolutie geven zal, het onmetelijke Russische Rijk
verkeert in een toestand van chaos, die niet duurzaam zijn kan, om de eenvoudige
reden, dat millioenen menschen gewoonlijk niet goedschiks den hongerdood sterven.
Anderzijds is het sterk imperialistische Japan, dat tot onze onsterfelijke schande het
Duitschland van vóór den oorlog beter begrepen heeft, dan welke der naaste buren
ook, en het bovendien conscientieus heeft nagevolgd, een moeilijk element in een
Société des Nations. De geschiedenis leert ons, dat volkeren, die na een revolutie tot
een nieuwen staatsvorm komen, moeite hebben de andere landen met rust te laten.
Wij gaan zonder eenigen twijfel zeer moeilijke tijden tegemoet, waarin nieuwe
rechtsbegrippen geboren zullen worden en zich zullen verspreiden. Het vastleggen
der rechtsregelen voor de nieuwe organisatie zal dus ongemeen inzicht en veel
staatsmansbeleid eischen. Er moet een nieuw rechtsbesef onder de menschheid komen,
maar niet iets al te nieuws, dat in den loop der tijden maar al te gemakkelijk door
nieuwe, onvoorziene moeilijkheden in het gedrang komt en niet duurzaam blijkt te
zijn. De nationaliteiten-quaestie heeft in dezen oorlog een groote rol gespeeld. Polen
komt weer tot nieuw leven, de Donaumonarchie valt uiteen, Elzas-Lotharingen keert
tot Frankrijk terug. Het is nu maar de quaestie te weten, van welk standpunt men het
nationaliteitenvraagstuk beziet. Duitschers en Slaven hebben er een rassenquaestie
van gemaakt. De uiterste consequentie van deze leer is vermoedelijk getrokken door
een Duitsch dagbladcorrespondent, die beweerde dat Marokko van rechtswege Duitsch
was, omdat hij er Berbers met blond haar en blauwe oogen had gezien. In deze
doctrine speelt de philologie een groote rol, zoo niet de hoofdrol. In de praktijk heeft
dit alles geleid tot pangermanisme en tot panslavisme, tot historische disputen om
zekere rechten te bewijzen, tot Duitschlands eenheid en voor een niet gering deel tot
den tegen-
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woordigen oorlog. Een ander standpunt is dat van de Amerikaansche en Fransche
revolutionairen van de XVIIIe eeuw. Het is gebaseerd op de rechten van den burger
en den mensch, het laat alle ras- en taal-quaesties buiten beschouwing en wil, dat de
burgers van een provincie, een stad, een land naar eigen inzicht beslissen over hun
nationaliteit. De practische toepassing ervan zal vooral in Oostenrijk-Hongarije op
groote moeilijkheden stuiten. Deze opvatting heeft echter verschillende voordeelen.
Zij voldoet het rechtsgevoel, zij heeft geen veroverende tendenzen, en zij opent de
mogelijkheid om althans binnen zekere grenzen moeilijkheden door middel van
referenda op te lossen. Het is mogelijk, dat op dezen grondslag voor de komende
geslachten zegenrijken arbeid verricht kan worden. En waar deze mogelijkheid bestaat
is het voor de volkeren en staatslieden van dezen tijd een dwingende plicht met ernst
en toewijding een poging te wagen.
Sinds 11 November is een wapenstilstand gesloten. De Duitschers klagen steen en
been over de al te harde voorwaarden. Het dient erkend te worden, dat zij in de
Ententelanden weinig gehoor vinden. Hiervoor zijn verschillende redenen.
België en Noord-Frankrijk zijn bevrijd, het contact met de bewoners is hersteld
en men is bezig de aangerichte schade te besommen. Verder keeren dagelijks
duizenden krijgsgevangenen terug, dikwijls in een ellendigen toestand. De klachten
uit de bevrijde gebieden en die der krijgsgevangenen zijn gelijkluidend. Er heerscht
onder hen een grenzelooze verbittering en zij willen niet hooren van genade voor
recht te laten gelden. Zij vinden het al meer dan mooi, dat men van recht spreekt
voor de Duitschers, die hen zoo onbarmhartig gekweld en zoo barbaarsch behandeld
hebben. Het aantal lieden, en vooral kinderen, die aan de gevolgen van slechte
behandeling en honger bezweken zijn, is ongeloofelijk groot. Een zeker aantal
krijgsgevangenen is krankzinnig thuisgekomen. Hun verhalen stemmen wonderwel
overeen, zonder de postpakketten met levensmiddelen hadden zij er het leven niet
bij kunnen houden. Zij zijn woedend als zij de Duitsche krijgsgevangenen hier zien,
die overal kalm zonder overhaasting aan het werk zijn en er dik en blozend uitzien.
Dezen zijn dan ook wat b.v. het brood betreft, beter gevoed dan de burgerbevolking,
zij hebben 500 gram per dag gehad, terwijl de burgers zich met 100 gram tevreden
moesten stellen. Zij toonen dan ook weinig verlangen om teruggezonden te worden.
De Fransche regeering heeft zich in dezen strict aan de bepalingen der
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Haagsche Conventie van 1907 gehouden, die voorschrijft de krijgsgevangenen, wat
voeding, ligging en kleeding betreft, op denzelfden voet te behandelen als de troepen
der regeering, die ze gevangen heeft gemaakt. Daardoor komt het dat de
krijgsgevangenen in sommige opzichten er beter aan toe waren dan de burgers van
dit land, die overigens steeds het noodige en iets meer dan dat hebben gehad. De
verontwaardiging over de behandeling der krijgsgevangenen en der bewoners van
de bezette gebieden gaat zeer diep. De publieke opinie zou voor een verzachting der
voorwaarden van den wapenstilstand zeker niet te vinden zijn, er is werkelijk te veel
gebeurd.
Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, zich een gegrond oordeel te vormen over
hetgeen in Duitschland gebeurt. Van bolchevisme moet men hier, behoudens een
zeer, zeer kleine minderheid, niets hebben. En men is er zoo zeker niet van, dat het
vooral in Noord-Duitschland dien weg niet opgaat. Te Mainz en Keulen heeft de
overheid de geallieerde troepen te hulp geroepen om de orde te handhaven. Men
vraagt zich af, of niet verder gaande maatregelen in denzelfden zin genomen moeten
worden. Dit vooruitzicht is met het oog op de demobilisatie, waarnaar ieder hunkert,
verre van aanlokkelijk. Maar anderzijds kan men Duitschland niet tot volslagen
anarchie laten vervallen, al was het alleen maar, omdat er zekere rekeningen te betalen
zijn. Daaromtrent blijft het bij vage, zeer vage schattingen. Maar één quaestie is
geregeld en definitief geregeld, die van Elzas-Lotharingen.
De Fransche troepen, de President der Republiek, de Kamer- en Senaatsleden zijn
in het geheele herwonnen gebied ontvangen met een warmte, een geestdrift, die zelfs
de meest overtuigde Franschen heeft verbaasd. Tal van ooggetuigen verzekeren, dat
het in de couranten beschreven enthousiasme waarheid en niet anders dan de waarheid
is. De meest sceptische lieden zijn ten volle overtuigen over een plebisciet wordt
alleen nog in Duitschland gesproken. Geheel hiermede in overeenstemming is het
getuigenis van Fransche en ook Amerikaansche soldaten, die in den Elzas in de
loopgraven zijn geweest en uit den aard der zaak veel met de bevolking in aanraking
kwamen. Zij zijn een en al lof over de ontvangst, die zij al sedert jaren hebben
genoten, zij zijn in waarheid als bevrijders begroet en behandeld. Te Mühlhausen,
Straatsburg, Colmar, Metz enz. weten de inwoners niet wat zij doen zullen om den
Franschen soldaten genoegen te doen. Er is geen wanklank gehoord. De bevolking
is vooral sedert de laatste oorlogsjaren verbitterd geworden. De menschen leefden
onder een
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zwaren druk, de autoriteiten werden met den dag strenger en harder. De geheime
postcontrôle te Straatsburg was al maanden geleden tot de ontdekking gekomen, dat
ruim 80% van de geopende brieven beslist anti-Duitsch waren. Een man van het
gezag van Brentano schrijft in een boekje ‘Elzässer Erinnerungen’ dat de aanvankelijk
goede (in den zin van goed-Duitsche) stemming zeer verminderd was en dat hij nog
niet zeggen kon waarom. De Fransche autoriteiten hebben gezorgd, dat de komst der
Fransche troepen niet alleen een bevrijding van het Duitsche juk beteekende, maar
tevens een behoorlijke ravitailleering. Maar afgezien hiervan heeft het aan
merkwaardige manifestaties niet ontbroken. Het werkvolk van eenige publieke
diensten heeft met staking gedreigd, zoo eenige Duitsche bedrijfsleiders niet
onmiddellijk verwijderd werden. Elzassers, die in het Fransche leger hebben gediend,
zijn als helden gevierd. Nooit is een kind met hooger verwachting en inniger
genegenheid tot het moederhart weergekeerd dan Elzas-Lotharingen tot Frankrijk.
De beste kracht van Frankrijks mannendom is niet voor niets gevallen. Het is gebleken
in den vollen zin een triomf van het Recht te zijn geweest. De ontvangst, die den
Franschen troepen in de Paltz ten deel valt, is eveneens boven verwachting goed. De
bevolking is buitengemeen welwillend en tegemoetkomend, zóó zelfs, dat de
Franschen niet weten, wat zij ervan denken moeten en vragen wat erachter zit. Zij
hebben geleerd wantrouwig te zijn.
Ons kleine vaderland speelt in de politieke verwikkelingen van dezen tijd een grooter
rol, dan ons lief kan zijn. De ex-keizer heeft vooral de belangstelling van het groote
publiek, maar er zijn twee andere en meer ernstige vraagstukken aan de orde, dat
van het doortrekken der Duitsche troepen door Limburg en de Scheldequaestie. Wie
de officieuse Fransche en Belgische bladen volgt ziet duidelijk, dat er van geallieerde
zijde plannen bestaan ten opzichte van de Schelde en in zekere kringen ook ten
opzichte van Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. Het is m.i. te betreuren, dat de
Nederlandsche regeering zich niet tot het Belgische gouvernement heeft gericht met
een voorstel, dat de vooral voor België zoo ernstige Schelde-quaestie tot een
bevredigende oplossing heeft gebracht. In dat geval hadden we de eer aan ons
gehouden, ook al hadden we afstand moeten doen van zekere rechten, die in de
oorlogspraktijk zware plichten zijn gebleken. Wij hadden ongetwijfeld er,
internationaal gesproken, beter voorgestaan dan thans het geval is. Onze positie is
nml. rondweg slecht en
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we zullen goed doen ons daarvan rekening te geven. Het verlof tot doortrekken van
Nederlandsch grondgebied aan Duitsche troepen is een zeer ernstige fout geweest,
die ons duur te staan zal komen. Het is de moeite waard deze quaestie hier nog eens
grondig na te gaan.
Art. 2 van de 5e Haagsche conventie van 1907 zegt:
Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance
neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.
Art. 4. Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés
par les Articles 2 à 4.
En art. 11 luidt:
L'Etat neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées
belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
Deze teksten zijn duidelijk genoeg. De vrede, zelfs een voorloopige vrede is nog
niet geteekend, we leven nog steeds in oorlogstijd. Er worden zelfs nog
oorlogshandelingen verricht. De blokkade duurt voort en niemand zal het
oorlogskarakter dezer blokkade willen ontkennen. Duitsche troepen, die niet op den
vastgestelden tijd zekere gebieden hadden ontruimd, zijn krijgsgevangen gemaakt.
De plicht der Nederlandsche regeering was dus even duidelijk als eenvoudig. Zij had
óf de Duitsche troepen in quaestie desnoods met geweld van wapenen moeten keeren,
óf ze moeten interneeren. Het is in alle opzichten diep betreurenswaardig, dat zij
zich niet aan deze plicht heeft gehouden.
Wat nu heeft de Nederlandsche regeering dan wèl gedaan? Zij heeft op 15
November afgekondigd, dat de geïnterneerden naar hun diverse landen zouden
terugkeeren, zonder verder te laten weten in hoeverre dit in overeenstemming met
de verschillende mogendheden was geschied. Een nota van 25 November spreekt
van een mededeeling van de Britsche regeering, maar rept zoo min van de regeering
te Parijs als van die te Brussel. Intusschen is het misschien beter de woorden van
deze laatste verklaring niet al te zorgvuldig te wegen. Er zou b.v. uit opgemaakt
kunnen worden, dat de Nederlandsche regeering op eigen gezag den oorlog voor
geëindigd verklaard heeft, omdat de voorwaarden van den wapenstilstand den
Duitschers het hervatten der krijgsverrichtingen onmogelijk maken. Dit nu is moeilijk
aan te nemen. We gelooven en hopen dus, dat de Nederlandsche regeering
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het vereischte overleg heeft gepleegd en dat zij verlof heeft gekregen de
geïnterneerden naar huis te zenden. De regeering te Den Haag heeft nu op een of
anderen dag een verzoek tot doorlating van Duitsche troepen ontvangen. Het is wel
zeker, dat de Belgische bevolking van deze troepen last had en dat die last verhoogd
zou worden wanneer die troepen niet werden doorgelaten. Anderszijds zou het een
ietwat bespottelijke vertooning zijn geweest, die troepen te ontwapenen, b.v. naar
Utrecht te zenden en vandaar onmiddellijk weer naar Duitschland. De interneering
had opgehouden, maar juist daardoor was de plicht tot wering gebleven. Het blijkt
helaas uit niets, dat aan de Belgische regeering ontslag van deze verplichting is
gevraagd. Integendeel, aan de geallieerde gezanten is medegedeeld, dat de doorlating
geschieden zou en deze heeren hebben nóch ja, nóch neen gezegd. Het advies van
de Fransche en Belgische regeeringen, die gegronde hoop hadden, deze troepen
krijgsgevangen te maken en voor allerlei werkzaamheden te gebruiken, zooals volgens
de bepalingen van den wapenstilstand geoorloofd was, kon moeilijk anders dan
ongunstig zijn. Onze regeering had te veel medelijden met de Belgen getoond. Zij
had beter gedaan, zich strict aan haar internationale verplichtingen te houden, zooals
haar voorgangster steeds heeft gedaan. De Belgen zijn haar niet in het minst dankbaar,
althans niet in het openbaar, misschien wel in het geheim, omdat zij - onze regeering
- nu vat op zich heeft gegeven. Dit nu is nog niet het bedenkelijkste van het geval,
er is meer en erger.
Men kan der vorige regeering met reden, een zekere slapheid en een zekere
geneigdheid om ook ernstige schendingen van onze rechten uitsluitend met papieren
protesten te beantwoorden, verwijten. Maar hoe internationaal juridisch beleid was
niet alleen bekwaam, maar ook vlekkeloos. Wij waren en zijn helaas niet meer de
correcte neutralen bij uitnemendheid. Ter vredesconferentie, waar wij moeten
verwachten met onze zwakke middelen veelal alleen te staan, had deze correctheid
ons een soort prestige gegeven. Minister Loudon heeft zich ongetwijfeld zeer
verdienstelijk tegenover het internationaal recht gemaakt. Op deze verdienste kunnen
we ons niet meer beroepen, we hebben het eenige wapen, dat we nog hadden,
vrijwillig uit de hand gegeven. Het is te vreezen, dat dit ons duur te staan zal komen.
Deze oorlog heeft het vraagstuk van de vrije zee opnieuw op den voorgrond geplaatst.
Onder de vrije zee verstaat men het tot dusver
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nimmer erkende recht van den neutralen vrachtvaarder en koopman om buiten het
onmiddellijke oorlogsgebied, den handel te drijven, die hem goeddunkt. Het is
natuurlijk en begrijpelijk, dat dit recht nooit erkend is. De partijen staan niet gelijk.
De neutrale koopman is in de meeste gevallen uit op profijt, op winst, de belligerent
op de overwinning, op verkorting van den oorlog, op besparing van menschenlevens,
dikwijls op handhaving van zijn volksbestaan.
Aan den anderen kant geeft het bloote feit te beschikken over geweld van wapenen
maar al te gemakkelijk aanleiding tot machtsmisbruik. Neutralen, die aan vrachtvaart
doen, zijn tot dusver bij iederen zeeoorlog in het gedrang gekomen. Men is er dus
op uit geweest, de rechten der neutralen vast te leggen, en den neutralen koopman
althans eenige zekerheid te verschaffen tegenover den belligerent. De gevolgen van
den Russisch-Japanschen oorlog, waarin Engeland neutraal is gebleven openden
ongekend voordeelige vooruitzichten voor de neutrale vrachtvaart in het algemeen.
De Engelsche handel op het Verre Oosten had zwaar geleden door den
oorlogstoestand, zoozeer zelfs, dat Lord Reay op de tweede Haagsche
Vredesconferentie voorstelde voor de toekomst eenvoudig weg afstand te doen van
het geheele begrip contrabande. Als logisch gevolg daarvan zou ook het prijsrecht
vervallen. Geen contrabande, dus geen prijsrecht, werkelijk en absoluut vrije handel
voor de neutralen! Men make zich van een dergelijk idealen toestand geen al te
rooskleurige voorstelling. De neutralen, d.w.z. de kleine, zwakke neutralen, voor
zoover zij als Nederland en Noorwegen belangrijke vrachtvaarders waren, zouden
zeer zeker niet buiten den oorlog gebleven zijn. Hun rol in dezen oorlog zou te
belangrijk geworden zijn en zij zouden ongetwijfeld voor een beslissing gesteld zijn.
De neutrale vrachtvaart geschiedt op risico van particulieren, de neutrale staat is er
niet verantwoordelijk voor. De blokkade der centralen ware onmogelijk geweest, de
oorlog had onbepaalden tijd kunnen duren het belang bij de neutraliteit van Nederland
zou zoo uitsluitend aan Duitsche zijde zijn geweest, dat van een bij benadering in
evenwicht houden van de balans geen sprake had kunnen zijn. Door ‘la force des
choses’ zouden we in den oorlog gedreven zijn. Het is zeker dat de vrije zee voor de
neutralen een profijtelijke zaak is, zoolang de oorlog beperkt blijft tusschen twee
staten als Japan en Rusland, of Italië en Turkije. Zoodra de oorlog een mondiaal
karakter aanneemt, is de vrije zee echter buiten eenigen twijfel voor zwakke neutralen
een groot gevaar.
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Aangezien elke nieuwe codificatie van het zeerecht tot dusver steeds in het teeken
van den jongsten oorlog heeft gestaan en aangezien Engeland in deze quaesties steeds
de hoofdrol speelt en geenszins van plan schijnt die hoofdrol op te geven, is voor
ons het gevaar van de vrije zee niet groot. Het dient tot Engelands eer erkend, dat in
vredestijd de vrijheid en gelijkheid ter zee absoluut waren, hoewel Engeland over
de meeste belangrijke kolenstations ter wereld heer en meester was. De Duitsche
handel b.v. heeft daarvan ruimschoots voordeel getrokken. Anderszijds is het een
feit, dat sinds de oorlog onze vrachtvaart door beperkende bepalingen van geallieerde
zijde, beperkende bepalingen, waartegen terecht herhaaldelijk door onze regeering
is geprotesteerd, door de inbeslagname van onze schepen in de Amerikaansche en
geallieerde havens en vooral door den duikbootenoorlog, die ten slotte tot thuisblijven
dwong, zwaar heeft geleden, om van onze zwaar gekrenkte nationale waardigheid
maar niet te spreken.
De vredesconferentie zal het over de vrijheid der zeeën hebben, het is ons beloofd.
Maar zelfs afgezien daarvan is een grondige herziening van de bestaande bepalingen
onvermijdelijk. Het is te hopen en te verwachten, dat ook de [k]leine neutralen
gehoord zullen worden. Het is jammer voor hen, dat President Wilson, die in zijn 14
punten over absoluut vrije vaart heeft, ook hier zijn programma zoo grootsch heeft
opgezet, dat aan een practische verwerkelijking niet te denken valt. Maar het is niet
onwaarschijnlijk, dat zij bij de Amerikaansche vertegenwoordigers althans steun
zullen vinden.
Het zal, als altijd, ter vredesconferentie voor neutrale vertegenwoordigers zeer
moeilijk zijn, zich volkomen in het standpunt der belligerenten in te denken en te
begrijpen, dat de rechten der neutralen, hoe belangwekkend op zichzelf ook, niet met
die der belligerenten zijn gelijk te stellen. De oorlog is een meedoogenlooze meester
en door de rechten der belligerenten tegenover neutralen a priori te zeer te beperken,
komt men tot geen ander resultaat dan den belligerent in zekere gevallen te plaatsen
voor de keuze tusschen ondergang of rechtsschennis. Hiermede is niet gezegd, dat
een belligerent het recht zou hebben een eenmaal gesloten overeenkomst te schenden.
Maar het is te goed beleid van eventueele belligerenten geen zelfbeperking te eischen,
die een nog versche ervaring, als al te schadelijk heeft leeren kennen. De neutrale
regeeringen zullen dus goed doen, zooveel mogelijk een realiteitspolitiek te voeren,
zich van den beginne af te plaatsen op een
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standpunt, dat tot verwezenlijking van zekere billijke eischen kan leiden. Nimis nocet,
geldt hier meer dan ergens anders.
Het is tot dusver een loffelijk streven geweest de neutrale regeeringen zooveel
mogelijk buiten de bemoeiingen harer onderdanen te laten en met dat al hebben de
neutrale regeeringen ellende genoeg beleefd. De neutrale landen zelf hebben zwaar
te lijden gehad en zijn voor het meerendeel ernstig getroffen in de bronnen hunner
welvaart en in de volksgezondheid. Dit alles hebben zij trouwens met de meeste
belligerenten en dan nog in mindere mate gemeen. Het vraagstuk zal dus in de eerste
plaats zijn vast te stellen of het mogelijk is onnoodige schade, waarbij ook de
belligerenten geen belang hebben, te voorkomen.
Een recht, dat den neutralen koopvaarder, ten allen tijde toegestaan dient te worden,
is het vervoeren van broodgraan voor rekening zijner regeering, zonder dat hem,
behoudens het onvermijdelijke droit de visite, van welke zijde ook overlast aangedaan
kan worden. Onder overlast dient erkend door belligerenten veroorzaakt oponthoud,
allerlei formaliteiten enz. Teneinde aan de verdenking te ontkomen den vijand te
willen voeden, zou aan de neutrale regeeringen de verplichting opgelegd kunnen
worden, van het begin van den oorlog af, de bevolking te rantsoeneeren, en b.v.
maandelijks den staat harer korenvoorraden te publiceeren, zoo althans daartoe door
een der belligerenten het verlangen te kennen gegeven wordt. Neutrale regeeringen
zullen dan belang hebben, van bepaalde uiterlijke bij internationale overeenkomst
vast te stellen kenteekenen voorziene, voor uitsluitend graanvervoer bestemde schepen
in de vaart te brengen en het laden en ontladen dier schepen aan een scherp toezicht
harer ambtenaren te onderwerpen. Op deze wijze zou althans de broodvoorziening
der neutralen verzekerd kunnen worden. Plaats en gelegenheid ontbreken om na te
gaan, of een dergelijke regeling wellicht andere artikelen uitgebreid zou kunnen
worden. Over voeding van den veestapel valt bezwaarlijk te denken, het is niet aan
te nemen, dat de geallieerden bereid zouden zijn ons die toe te staan. Maar een
verzekerde graanvoorziening, de ervaring heeft het geleerd, zou reeds een kostelijk
goed zijn.
Tenslotte nog een enkel woord over de verschillende aan President Poincaré's tafel
gewisselde toasten. Men kan er met eenige moeite uit opmaken, dat bij de
tegenwoordige geassocieerden en geallieerden het voornemen bestaat, de
samenwerking voort te zetten en nauw
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verbonden de toekomst in te gaan. Er wordt beweerd, dat den anderen staten de
gelegenheid geboden zal worden, zich bij deze combinatie aan te sluiten, en menigeen
hoopt op deze wijze de Société des Nations zich geleidelijk te zien vormen. Het is
mogelijk, maar op het oogenblik valt moeilijk te ontkennen, dat de toekomst zoo
vele en zoo zwaarwegende factoren van onzekerheid inhoudt, dat alle overwegingen
ten deze, als overbodig beschouwd kunnen worden.
Parijs, 15 December 1918.
P. ROOSENBURG.
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Literatuur.
Menschen van hun Tijd, door Herman Salomonson, Amsterdam, van
Holkema en Warendorf, 1918.
‘Hij besefte dat hij nimmer had kunnen handelen, omdat de daad als zoodanig hem
slechts nietig geschenen had, doordat de algemeenheid van zijn onderbewustzijn zijn
menschelijke oogen verblind had met een stage spiegeling.... Het was hem of de
spiegelende vlakken zijner oogen en ziel aan ieder feit een schijn van eeuwigheid
gegeven hadden, door oneindige kaatsing.’
Dit staat op de voorlaatste pagina van Salomonsons boek en bedoelt te zijn het
kort begrip van Tino van Galens wezen. En het is tevens, misschien onder- doch zeer
waarschijnlijk on-bewust, de verklaring van Hamlets wezen en werkeloosheid. Wie
elk zijner daden terstond in het ‘licht der eeuwigheid’ ziet, en dan vanzelf als iets
mal ontoereikends, iets nietigs, en ondoeltreffends of een verkeerd doel treffends,
die kan moeilijk blijven handelen en heeft de neiging in een hoekje te kruipen, opdat
men hem met rust late.
Bedoelde de auteur inderdaad zijn Tino (met dien zeeheldennaam) ons zoo voor
te stellen? Men zou 't betwijfelen, als 't blijkt, dat de eerste keer, waarop hij het leven
zonder dien gevaarlijken schijn van eeuwigheid ziet, hem dusdanig ontstelt, dat hij
er zich om verdoen gaat. Zoo is er meer onklaars in het boek, een jeugdige neiging
vooral diep-zinnig verstrekkend, veel-omvattend te zijn. Oom Frans (gezegend zij
zijn naam; hij is ook conservator) gaat, helaas, het verste in die noodlottige richting
en raakt dan ook, tenslotte, aan lager wal, in Parijs. Dat komt er van, als men altijd
in scheurkalenderaforismen begeert te spreken. Dat hij ook nog zijns neefs dood zou
veroorzaken, kon hij niet voorzien en lijkt mij veel meer de schuld van den auteur,
die er op gesteld scheen ons te toonen, hoe een leven van zwakke vitaliteit en
betrekkelijk veel redelijkheid, een natuur die het leven nooit zonder voorbehoud
(gelijk de gelukkige term luidt) aanvaardde, op stuk van zaken toch niet vrij blijft
van het lijden, waarvoor hij instinktmatig altijd uit den weg is gegaan. Want zulk
een natuur, in een hoekje weggekropen, komt er dan allicht toe te meenen, dat hij 't
leven de baas is, wijl het nalaat hem te deren. Hij miskent de neigingen, die blijven
sluimeren, zoolang er niets voorbij gaat, dat hen opwekt en staat dan verbaasd over
zijn faculteit tot lijden (meer dan tot genieten) die het wapen van zijn redelijkheid
terstond waardeloos maakt en hem aantast op een leeftijd, waarin de toch al geringe
vitaliteit nog verminderd is door een zacht gewoonteleven.
Dat overkwam Tino, toen hij zich klaar bewust werd zijn stiefdochtertje te
beminnen, welk dochtertje harerzijds hem vroeger een bakvischjes-
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neiging had toegedragen, maar daar thans radicaal boven uit is. Dat meisje schijnt
ons het meest levend in het boek, meer dan de moeder, Tino's vrouw, die vergaat in
harteleed over die komende verbintenis van Tino en haar kind, die zij met vrouwelijke
scherpzinnigheid reeds jaren tevoren zag aan komen.... Een bewijs, dat de vrouwelijke
scherpzinnigheid zich wel eens vergist en hier tenminste ten onrechte haar eigen
zachte huwelijksleven vergalde. Want, al moge Tino's liefde langzamerhand naar
het jonge meisje toegeneigd zijn, van haar kant werd die neiging nooit ernstig
beantwoord en Tine's gevreesde ‘jeugd’ blijkt in dien tegenslag onmiddelijk onder
te gaan in de redeneerende zwakheid van altoos, blijkt geen onafhankelijk eigen
bestaan te hebben. Heeft de moeder op haar sterfbed deze dingen toch wel in een
reëeler licht gezien, toen zij hem het kind aanbeval, als haar kind? Ik wil het hopen,
al lijkt het mij bitter voor de vrouw in de moeder tot het besef te komen, hoe tenminste
de helft van haar lijden op een misverstand berustte.
Er komen heel treffende gedeelten in het boek voor. Zoo de eerste ontmoetingen
tusschen Tino en moeder-en-dochter. Zoo de bladzijden waar de jonge moeder het
nieuwe liefdegeluk in tranen aanvaardt, omdat zij het samenleven vreest met een,
vanwege zijn redelijkheid, schijnsterken jongen man, die nooit nog waarlijk leefde....
En dan is de algemeene toon van zwakken weemoed, die door het verhaal gaat,
sympathiek, als het naklinken van dat bescheiden levenssymbool der beide rails, die
elkaar steeds naderen, maar nooit bereiken. Aldus ondervonden eerst het jonge kind
en later de man het geluk en eigenlijk alle leven als een à-peu-près, dat toch juist
door dat gemis doet lijden.
F.C.

Vriendinnen, Roman van Suze La Chapelle - Roobol, Amsterdam, Van
Holkema en Warendorf, z.j.
Mevrouw Suze La Chapelle - Roobol behoort al niet meer tot de jonge auteurs en
heeft in vroegere dagen, geloof ik, wel eens heel leelijke romans geschreven. Maar
goede ook, zoover zij zich dapper door den litterairen storm van anno '80 heenwerkte
en er uit te voorschijn kwam met een gematigd realisme, vrij van sentimenteele
voorkeuren en edelaardigheid. En zoo is ook dit nieuwe werk: kalm verhalend van
een curieus geacht levensgeval, vol aandacht en belangstelling voor alles, de figuren
zoowel als het Landschap. Die figuren zijn van een deftige keukenmeid in een deftigen
dienst en haar vriendin, een ersleten naaistertje. Hoe die beiden voor hun
zomervacantie buiten enpension gaan en wat daar van wordt. Het arme naaistertje,
dat al maardoor haar stad betreurt, keert gauw terug, maar de keukenmeid heeft
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daar buiten iets bijzonders te doen gevonden. Er is nl. een koster, dien zij 't hof wil
maken, ineens besloten tot het huwelijk, nu onmiskenbaar de gelegenheid zich
voordoet. Als dan de aanslag jammerlijk mislukt, keert ook zij in volle ruzie naar
het Rotterdamsch Atheen terug en verzoent zich in godsnaam maar weer met de
vriendin, die in haar armoedig bestaantje niets liever verlangt.
Dit is de historie, die men ook tot een blijspelletje had kunnen verwerken. Om
zulke geschiedenissen waarlijk belangrijk te maken, moet men toch meer talent
hebben dan mevr. La Chapelle - Roobol haar eigen kan noemen.
F.C.

Bewogen Tijden. Kronieken en Beelden 1917-1918, door W.G.C. Byvanck.
3e Bundel, Zutphen, Thieme en Cie. 1918.
Het is wel curieus in deze journalistische stukjes nog eens de groote gebeurtenissen
van dezen tijd voorbij te zien trekken. Het lijkt al ver geleden. En ook wat Dr.
Byvanck er over schrijft, lijkt reeds ver geleden. Aldus worden deze bundels terstond
historische documenten, waar men de weerspiegeling zien kan van de wereldhistorie
in een Hollandschen, gansch niet gewonen geest. Dat ongewone is zelfs een bezwaar,
dunkt mij, gezien deszelfs zeer bijzondere ongewoonheid, Dr. Byvancks
ongewoonheid. Het staat te vreezen, dat de historie wel wat erg verwrongen wordt,
hier en daar, als in een ietwat bollen spiegel. Er is iets onrustig paradoxaals, iets
geëxalteerds zelfs, in al wat Dr. B. schrijft. Hij heeft vaak last van een te diep inzicht,
zoodat men bevreesd wordt hem in dien put te zien verdrinken. De dingen in 't groot
te zien is zijn eerzucht en behoefte, maar dat hij zich daartoe nog al eens forceert, is
de onaangename zijde van de voortreffelijke eigenschap. Ook is er soms een ontijdige
dichterlijkheid in zijn grootsch opgezette beschouwingen, die aan de befaamde ‘holle
retoriek’ doet denken en daar werkelijk niet ver van af is. Kortom: Dr. Byvancks
geest is er een, waarmee de eigenaar niet te voorzichtig kan omspringen, zal zijn
geestigheid niet met zijn gezond verstand er van doorgaan, om god-weet-waar te
belanden. Wat niet weg neemt, dat deze korte tijds-artikelen amusant zijn om te
lezen, juist ook om de soms geslaagde pogingen de nuchtere zaken dramatisch aan
te kleeden en aldus het levende leven te herscheppen. Laat dat dan vooral surrogaat
blijken, wij hebben in deze distributie-tijden geleerd menig surrogaat, als het echt
gemeend en naar beste kunnen de rol van iets anders speelt, hoog te achten, wijl het
ons de armôe deed vergeten, al bleek het op den duur niet zeer voedzaam.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Pierre Hamp, Le Travail invincible. Paris, Nouvelle Revue française, 1918.
Gedurende dezen oorlog heeft de macht van den menschelijken arbeid haar hoogtepunt
bereikt. Die macht is het die heeft overwonnen. En het is wel een van de grootste
wonderen dezer wonderbare jaren geweest, dat aanpassingsvermogen van alle
arbeidende krachten aan de nieuwe levensvoorwaarden die een wereldoorlog schiep.
Schoon en vervoerend schouwspel inderdaad van een land, waarvan alle werkkrachten
zich vereenigen in den strijd voor een gemeenschappelijk ideaal, dat zich aan allen
opdringt als eene onontkoombare noodzakelijkheid! En wie beter dan Pierre Hamp,
de sterke prozateur in wien de moderne arbeid een lyrische verheerlijker heeft
gevonden van zeldzame kracht, zou die wereld van koortsige bedrijvigheid en koppige,
stille vlijt in een boek kunnen vereeuwigen?
Dit boek, dat meer dan eenig ander een echt oorlogsboek mag heeten, dat is te
zeggen: ontstaan van de eerste tot de laatste bladzijde, onder den drang der
gebeurtenissen, overtreft in lyrische kracht en grootheid al het vorige werk van Hamp,
wellicht omdat het van al zijne boeken datgene is, waarvan het onderwerp en de geest
de schoonste harmonie vertoonen met zijne intiemste gevoelens en de eigenschappen
van zijn talent. Zelfs in het werk der grootste kunstenaars is zulke innige harmonie
een gelukkig toeval van groote zeldzaamheid.
Le Travail invincible is een reusachtig panorama van den oorlogsarbeid in al zijne
vormen. Wij zien er den smid en den boer, de kantwerkster en den glasblazer, den
stoker en de naaister, en in de tragische atmosfeer van dezen tijd hervinden de banale
gebaren van elken arbeider iets van hunne eenvoudige, antieke grootschheid. De
heiligheid van den arbeid straalt als een schoone glans over die koortsige wereld van
machines en ateliers. Wat een vloek leek wordt een zegen; wat voor zoovelen een
slavernij was en een dwang, wordt nu eene bevrijding en eene overwinning.
Le Travail invincible is niet alleen het loflied van den arbeid in de munitiefabrieken,
het is ook het tafereel van de onnoemelijke ellende, die in de halfverwoeste steden
geleden wordt door hen die, onder het huilen en barsten der granaten, hun
dagelijkschen arbeid voortzetten met heldhaftige koppigheid. De oude kantwerkster,
die 's zomers voor haar deur en 's winters voor haar venster, dat het kanongedreun
doet trillen, over haar kussen zit gebogen, volbrengt eene taak die evenveel moed en
koelbloedigheid vergt als het vermoeiende werk in de fabrieken. Elk werk heeft zijne
waarde en zijne kracht. In het stukgeschoten Armentières, tusschen de bouwvallen
waarop het onkruid tiert, ligt een tuin, waarvan de grasvelden even keurig
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onderhouden zijn als vroeger; de vruchtboomen zijn er met zorg en kunde gesnoeid,
de bloemen bloeien er met bedwelmende geuren. Wie roept op het geschonden gelaat
der aarde deze liefelijke glimlach te voorschijn? Het is een oude tuinman, die trouw
zijne taak volbrengt. In eene taal, die door hare sterkte en precisie doet denken aan
sommige karakterstudies van La Bruyère, beschrijft Pierre Hamp deze schoone figuur:
‘Qu'il trouve dans une allée une feuille morte, il la ramasse. Que les obus fassent
d'énormes trous, il les comble et resème sur la terre bien nivelée. Feuille morte et
obus se rejoignent dans son souci. C'est du dérangement. Remettre en ordre lui est
un impérieux besoin. Il ne comprend pas l'orgueil, mais le contentement d'avoir fini
ce qui était à faire. Et aussitôt il invente autre chose. Il a besoin d'inquiétude pour se
donner la satisfaction d'en venir à bout. Patient et scrupuleux, il n'est jamais à court
de besogne et craint toujours de n'avoir pas assez fait. Son ouvrage l'appelle mais ne
lui fait point de reproche. Devant sa besogne irréprochable il est le consciencieux.
Il ignore qu'il réalise la sainteté dans le travail. Il dit: “Je sais mon métier.” La chair
de ses grosses mains est liée de veines cordées. Il ne va pas vite. Il n'est pas pressé
d'en finir mais il ne s'arrête jamais. Il n'y a pas eu de jour dans sa vie où ayant fini il
n'ait pas recommencé. De tout ce qu'il entreprend il dit: “J'en viendrai bien à bout”
et toujours il a quelque chose à faire. Le repos est pour lui une forme du malheur.
Le contentement profond de sa difficile conscience est de sentir que son jardin ne
peut être mieux qu'il n'est. Au centre de la ville déteriorée, les fleurs sourient sous
les mains de cet homme têtu.’
En wanneer het nog erger wordt, wanneer de granaten de boomen ontwortelen en
een regen van steenen de bloemen afrukt, dan overweldigt hem een onuitsprekelijk
verdriet en springen de tranen hem uit de oogen. Maar nog wanhoopt hij niet. Weer
herbegint hij zijn arbeid, zijne heldhaftige taak die schijnbaar doelloos is: ‘L'espérance
de cet ouvrier est sans arguments. Il ne cherche pas pourquoi il doit espérer. Il a foi
et il travaille. Il sait que le temps reviendra où on n'entendra plus le canon et où les
fleurs seront heureuses sur la terre sauvée. Le symbole de son jardin bien tenu est
invincible dans la ville en ruines. A deux kilomètres du massacre, ses doigts attentifs
réparent les rosiers. Trop vieux pour aller se battre, il fait son métier et il le fait bien.
Cet homme est vainqueur par ses fleurs soignées.’
Le Travail invincible, dat boek van grootschheid en van ellende, is ook een boek
van waarheid. Het bevat niets dan feiten, en nergens heeft de schrijver getracht ze
te plooien naar eene vooropgestelde thesis, zooals vele schrijvers van oorlogsboeken
hebben gedaan. Niets erin is valsch of overdreven. Als schrijver bezit Pierre Hamp
de groote deugden die van een tuinman en eene kantwerkster stille helden maken:
de liefde voor het werk en de gewetensvolle ernst. ‘La pure grandeur de l'homme
revient toujours
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à bien faire son métier.’ Zij zijn niet talrijk de schrijvers van oorlogsboeken op wie
deze edele woorden toepasselijk zijn. Pierre Hamp is een der weinigen, en wellicht
van allen de voortreffelijkste.

André Salmon, Monstres choisis, Paris, Nouvelle Revue française, 1918.
Met zijn roman Tendres Canailles voerde André Salmon zijne lezers in een wereld
van vroolijke en sentimenteele apachen. Dit werk was allerminst realistisch. Het
miste de waarheidsliefde en de bitterheid van dien anderen mooien apachen-roman,
Jésus-la-Caille van Francis Carco, en eveneens diens soberen, strengen stijl. Maar
het bezat andere hoedanigheden: eene luchtige geestigheid en eene frissche fantasie,
door dewelke het eene gunstige plaats veroverde tusschen de laatste literaire producties
van voor den oorlog.
Ook deze Monstres choisis zijn werk van voor den oorlog en men bemerkt het
onmiddellijk. De figuren dezer schetsen en novellen zijn vaak even geestig getypeerd
als de personen uit Tendres Canailles, maar evenals deze missen zij het echte
algemeen menschelijke, dat ons voor de gedegenereerde vagebonden van Carco
interesseert.
Dit boek is, in zekeren zin, dilettantisch werk, zij het dan van eene goede literaire
hoedanigheid. Het is beïnvloed door de mode die voor den oorlog in zekere literaire
middens heerschte, en daarom maakt het op den tegenwoor digen lezer den indruk
van eenigszins verouderd te zijn. André Salmon stelt meer belang in het type dan in
den mensch, hij interesseert zich meer voor de vreemde geestelijke en sentimenteele
afwijkingen van enkele individuen dan voor de onveranderlijke hartstochten van het
menschelijk hart. Het grootste deel zijner novellen zijn dan ook niets anders dan min
of meer geestige anecdotes, die vaak aardig worden verteld in een aantrekkelijken
vorm.
In sommige stukken, als La folle des gares, heeft de schrijver iets meer willen
geven dan de beschrijving van een curieus type. Maar het psychologisch inzicht van
Salmon mist daartoe de kracht en de diepte. Dit blijkt ook uit La preuve, een verhaal
dat doet denken aan sommige Histoires désobligeantes van L. Bloy, maar zonder
diens dramatische geweldigheid. Als hij dramatisch wil zijn is de schrijver van
Monstres choisis het zwakst.
Zooals blijkt uit zijn Tendres Canailles, is André Salmon een aangenaam verteller.
Zijne Histoire de Boches bewijzen dat hij eveneens het talent bezit van een geestig
chroniqueur. In zijne Monstres choisis is hij, ondanks de talrijke goede en geestige
bladzijden, die het boek bevat, noch het een, noch het ander.
JAN VAN NIJLEN.
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De eenzame.
Ze noemden hem de ‘oude’ Heer Versteghe, omdat sedert een half jaartje zijn zoon
met zijn jonge vrouw bij hem in waren komen wonen op ‘Tana-Idjo’ om het beheer
over de onderneming en de huishouding van hem over te nemen. Maar oud was hij
nog niet en voelde hij zich ook niet. ‘You are so old as jou feel’ is een waar gezegde.
Menschen, die verstandig en hygiënisch hebben geleefd en verschoond zijn gebleven
van sloopende ziektes, die een open oog hebben voor natuurschoon en een opgewekte,
bezige geest, vóélen zich niet oud, al zijn ze 56 jaar en al hebben ze lange jaren
eenzaam in het binnenland van Java gezeten, zooals de Heer Versteghe. Hij zou nu
naar Holland gaan en verkeerde in een weemoedige stemming van afscheidnemen.
Het was hem een behoefte, allerlei herinneringen nog eens te doorleven en ook van
hen, als 't ware, afscheid te nemen. Met zijn vrouw had hij indertijd veel zorgen en
getob beleefd, door haar eigen zwakke gezondheid en door het gesukkel met hun
kinderen, waarvan er twee jong stierven, de vierde toen het twee maanden oud was
en zijn vrouw nog niet weer thuis uit de kliniek. Als hij daaraan terugdacht... Och,
och... Zoo'n vrouw hàd het dan ook lang niet makkelijk, vooral in die omstandigheden,
in het binnenland te zitten, zoo ver van alle hulp af. Zij was altijd wat tijdig naar stad
gegaan om in de kliniek haar bevalling af te wachten. Maar die keer, dat No. 4
gewacht werd, scheen alle misère tegelijk te komen. De twee jongens werden ziek
en Jeannette was zoo'n lieve, toegewijde moeder, dat ze zich er hevig tegen verzette
om naar beneden te gaan vóór ze aan de beterende hand waren. Nòg kon hij er zichzelf
een verwijt van maken, dat hij geen Europeesche verpleegster had laten komen, die
haar wat had kunnen regeeren. Tidja was een uitstekende zorgzame meid en sliep
voor de bedjes van de kinderen, maar het moederhart sprak zoo sterk in Jeannette,
dat zij zich toch veel te veel had vermoeid met de verpleging. God, wat zag ze er
toen toch afgetobt uit, met groote kringen onder de oogen en met die treurige, starende
blik. Ze kwijnde... Ze had heimweh... En toen onder het gaan naar stad, die vreeselijke
schrik! De paarden waren op hol geslagen door een plotselingen bliksemslag en een
zwaren boom aan den kant van den weg, dien getroffen werd en onder onheilspellend
gekraak neerstortte. De katjong achter op het rijtuig, kroop handig naar binnen en
bij den koetsier op de bok om hem te helpen de leidsels te houden. Hij zelf voelde
zich in de eerste plaats verplicht te
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trachten zijn vrouw te kalmeeren. Hij hield haar bevende hand vast en sprak haar
moed in. ‘Die knollen zouden immers zóó tegen de heuvels tot staan komen’. Dat
deden ze goddank ook en geen vijf minuten later reden ze het hek in van de kliniek.
De koetsier, de trouwe Kamsih, die nòg bij hem was, stond bij hun uitstappen en zag
zoo bleek als een Javaan maar zijn kan. Hij richtte zijn blinkende oogen ongerust op
zijn Njonja, zei, dat hij hoopte, dat Njonja geen letsel had bekomen door de schrik
en wenschte, dat hij Njonja binnenkort weer gezond boven zou mogen brengen.
Jeannette voelde zich moe en geeuwde steeds als reactie van den vreeselijken angst,
dien ze had doorgemaakt. Die afschuwelijke schichtige paarden ook! Versteghe
herinnerde het zich alles als den dag van gisteren, hoe een zuster hen verwelkomde
en de voor Jeannette bestemde kamer aanwees, haar met een geruststellende, kalme
gelijkmoedigheid naar allerlei vroeg en het hen wat behagelijk maakte. De wieg
stond al te wachten, heelemaal wit, met een helderwitte ‘kodjong’ erover. Hoe goed
had die ontvangst hen beide gedaan! En toch maakte Jeannette's uiterlijk hem erg
zenuwachtig.
Als dat maar goed afloopt, had hij gedacht. Een uur later was het reeds aan den
gang, wat een beproeving voor een man en vader! Hij beerde als gewoonlijk door
de lange marmeren gang op en neer, luisterend naar het geregeld terugkeerend gekreun
van Jeannette en naar het allerellendigst gegil dat van verder weg kwam, zeker uit
de verloskamer. Brr! Wat 'n baantje om dokter te zijn, en dan de patiënt zèlf! Het
moest iets vreeselijks zijn, zoo'n bevalling. En dat nou de heele wereld met zooveel
smart gebaard werd... Ai! wat kreunde Jeannette weer. Hij zou straks weer eens naar
haar toe gaan... Vervelend, zoo twee verlossingen tegelijk... Enfin, bij Jeannette alles
normaal. Wat zou het een verademing zijn, als hij eindelijk een welbekend
kindergehuil hoorde en de moeder, alle pijn vergeten, lachend en gelukkig het kindje
zou begroeten... 't Moest nu maar eens een meisje zijn, daar verlangde Jeannette zoo
naar. Hun oudste was een dochtertje geweest, ja ja... dat lag alweer zoolang in haar
grafje onder de klappers... Daar nu maar niet aan denken. De dooden niet betreuren,
dat moest een mensch toch op den duur leeren van den Javaan... Hoe dikwijls had
hij nu wel de gang al heen en weer geloopen... Er was niet veel meer afwisseling dan
soms een belletje van een patiënt, het even ophouden van het eentonig, eindeloos
gekrekel buiten, het gekwaak van kikkers en de jacht op allerlei insecten van een
paar dikke
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tjitjaks aan den witten muur. Telkens als hij langs kwam, schoten ze weg. Wat was
het hier heet beneden in stad! Goede hemel, je kon je gezicht wel blijven afvegen.
En wat een muskieten! Ze staken je door je witte jas heen. Toen hij weer bij Jeannette
binnen was geweest en ze hem even toegeknikt had onder de pijnen door, liep hij
door naar de voorgalerij om te probeeren of het daar soms koeler was en om te hooren
of dáár dat vreeselijke gegil misschien minder doorklonk. Een man zat daar op een
rottan stoel, met gekruisde armen, z'n strooien hoed ver over het gezicht. Opkijkend
herkenden ze elkaar.
‘Sakkerloot, Tengberg, kerel, hoe maak je het? Zoo, varen we in het zelfde schuitje!
Is dat jòuw vrouw? Zoo, zoo... ach... kans op operatie... Zit je hier al zóó lang? 't Is
moordend, die onmacht van ons mannen. Oneerlijk verdeeld, vind je niet, zij altijd
maar kinderen krijgen. Je moest elk je beurt hebben of tenminste “kop of munt”
kunnen doen!’
Tengberg was echter niet meer vatbaar voor humor en klapte herhaaldelijk
muskieten dood. Toen kwam het korte stilzwijgende avondeten, wat geen van beiden
groote eer aandeden, vooral Tengberg was uitermate zenuwachtig en stoof telkens
op, liep de kant uit van de verloskamer, trachtte bericht te krijgen van een der zusters
en luisterde dan weer met pijnlijke aandacht...
Het onweer was al lang afgedreven, toch lichtte het nog steeds in de verte. Het
was buiten doodstil, het getjirp van de krekels viel niet meer op. De beide hoeren
stonden vóór bij de marmeren stoep en hoorden in het huis er naast roepen: ‘Pos!’
Beiden dachten toen waarschijnlijk met eenige jaloezie, hoe gezellig de buren nu
misschien mailbrieven zaten te lezen.
Laat op den avond kwam Zuster Riessing, het vroolijke blonde meisje, dat hetzelfde
jaar nog aan de cholera stierf, den heeren een kop koffie brengen en maakte een
opbeurend praatje. Toch kon Versteghe zijn innerlijke onrust en het sombere
voorgevoel maar niet van zich zetten... Hij verbaasde zich erover, toen hij bij het
aanbreken van den dag, zijn dochtertje in de armen hield... Maar het kindje kreeg
hevige stuipen en stierf vóór het volle twee maanden oud was... Ja, maar niet te veel
aan denken... Jeannette hàd toch nog hun jongste lieveling, die haar eigen naam
droeg, gekend. Hoe frappant, dat met de geboorte van Netty, die twee vrouwen
toevallig wéér ongeveer tegelijktijdig in de kliniek waren! De dingen kunnen raar
loopen. Die beide meisjes zaten nu reeds lang in Holland, in dezelfde plaats, waren
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dikke vriendinnen en kwamen zeer veel aan huis bij Mevrouw Oolgaerdt-Tengberg,
een zuster van Anton Tengberg, wiens pad het zijne hier op zoo'n wonderlijke manier
gekruisd had. Netty was nu op den heerlijken leeftijd van 16 jaar en schreef werkelijk
alleraardigste brieven aan haar vrijwel onbekenden vader. Hij zat al weer zoo lang
in Indië. Geert en Mien bijvoorbeeid, vonden dat hij er té lang gezeten had. Het was
hier wel een dragelijk klimaat, maar je moest je tijd weten om weer naar Europa te
gaan. Je kon toch niet je heele leven in de rimboe zitten! Papa kon nog zooveel
genieten in Europa van goede muziek en comedies en van zoo'n massa meer. De
andere kinderen vervreemdden zoodoende totaal van hem. Hij moest nu toch ook
plannen maken voor de toekomst van Willem en Netty. Dat kon je immers heusch
niet allemaal per brief afhandelen. Nee, ze hadden gelijk, de ‘oude’ Versteghe voelde
zelf ook, dat het tijd was om afscheid te nemen van Tana-Idjo en zijn vaderlijke
plichten meer van nabij te gaan vervullen. Tot nu toe hadden die bestaan in het
geregeld geld-toezenden voor de opvoeding, de huisvesting en verzorging, het tamelijk
spaarzame brieven-schrijven aan zijn kinderen, die hij zoo weinig kende eigenlijk
en die zulke heel andere levensbelangen en aanschouwingen hadden door verschil
in leeftijd, opvoeding en omgeving. Wat heb je aan zoo'n verren vader in Indië, die
daar zoo'n beetje zit te verwilderen, en wat heb je aan zulke verre kinderen, die niets
van je afweten of begrijpen en je alleen herinneren aan een melancholieke, van
heimweh gestorven moeder?
Versteghe zag er in zijn hart onmetelijk tegen op om Java vaarwel te zeggen en
ook om Holland terug te zien met al zijn trieste herinneringen van elf jaar geleden,
toen hij daar Jeannette begraven had en grenzenloos eenzaam en vergrijsd naar hier
was teruggekeerd. Hoe onbeschrijlijk moeilijk en eentonig was het eerste jaar tòen
geweest! Zijn heele ziel was in opstand gekomen tegen een dergelijke behandeling
die het leven zijn jeugdig hart aandeed. Hij was een gestadig, plichtmatig werker,
die door zijn natuurlijke, gezonde aanleg bij alle zorgen en teleurstellingen hoopvol
was gebleven, maar dìt... Als jonge man van 45 je vrouw te verliezen, vier jonge
kinderen in Europa achter te moeten laten en zelf armzalig en ellendig weer terug te
moeten naar de onderneming! Hij zou nóóit vergeten in welken gemoedstoestand hij
Tana-Idjo terug had gezien en hoe alles hem veranderd toescheen, hoewel hij niet
kon zeggen, waar het aan lag. Hij haatte eenvoudig zijn tijdelijk plaatsvervanger, die
de goede geest onder de opzichters en het
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werkvolk verstoord had door ze te tiranniseeren inplaats van ze waardig en tactvol
aan te pakken. En dan z'n verregaande uitspattingen hier op Tana-Idjo. Bah! de
geruchten kwamen hem beneden in stad al tegemoet. De ploert, hij had Jeannette's
tehuis en dat van zijn kinderen ontheiligd. Versteghe had al zijn zelfbeheersching
noodig, om den man zonder scènes en moreele kastijdingen van de onderneming te
laten vertrekken. Dat was in zekere zin een opluchting, beter alleen, dan in zulk
gezelschap. Hij hervatte dadelijk zijn oude gewoontes en vond daarin afleiding en
sterkte. Het was toch iederen ochtend om half zes een weldaad, vóór de dagtaak
begon, in je pijama buiten te zitten in de voorgalerij, op zoo'n luie stoel, waarop je
je beenen languit kon uitstrekken, met het gezicht op de blauwe, in nevel drijvende
bergtoppen, de slapende sawahs en de onvergelijkelijke zonsopgangen. Wat smaakte
dan een sigaartje en een geurige kop koffie, die de jongen bracht of Tidja, de gewezen
kindermeid, die zoo zacht was en zorgzaam en met zoo'n stille, onopgemerkte
toewijding eigenlijk voor alles zorgde in huis, waaraan hij behoefte had. Als hij 's
ochtends uit de mandikamer1) kwam, lag er een schoon pak voor hem klaar, met de
dikke zilveren knoopen en gesp er aan gezet. Aan de rijsttafel, om twee uur, vond
hij een toegedekt kopje klaargemaakte vruchten-doorelkaar, mangistan en ramboetan
bijvoorbeeld of papaja met annanas. Niemand kon beter theezetten dan Tidja en
niemand kon beter verplegen dan zij, dat had hij gemerkt bij een flinke aanval van
malaria. Zij gaf hem geregeld zijn chinine-ouwels, sponsde zijn afgemat lichaam af,
spreidde handig een schoon laken onder hem en deed een nieuw sloop om z'n broeierig
kussen en goeling2). Zij waakte streng met een zwiepend kipasje,3) dat er geen
muskieten kwamen in zijn klamboe en bracht hem als verfrissching uitgeperste
djeroek4) met ajer-blanda5). Wat kon ze heerlijk en onvermoeid z'n pijnlijke bast
pidjitten!6) Ja God, in Holland zouden ze wel een zuur gezicht tegen hem zetten, hij
had het ze zién doen door de letters van hun brieven heen... Het lag zoo voor de hand
dergelijke dingen te gelooven van een eenzaam man in Indië, zelfs al was het niet
waar geweest. Een mensch is toch maar een mensch... en wat konden zij daar in
Holland zijn leven beoordeelen en de toestanden hier? Je werd toch maar
onverdraagzaam en bekrompen als je zoo nooit uit je land kwam. Vooral dat Holland,
wat een land van kruideniers en krentenk...!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Als van zelf overdacht hij nog eens de verschillende episodes uit zijn leven hier, ook
den tijd, dat hij beneden gelogeerd had bij de familie Janning toen de heele stad
feestvierde en hij zelf zich ook niet onbetuigd had gelaten. Zoo'n exces smaakte hem
buitensporig goed. Iedereen was uit over den joligen, moppigen Versteghe, van wien
ze vroeger wel eens een onpleizierigen zwaartilienden indruk hadden gekregen. Wat
viel hen die oude, cynische mopperpot uit de rimboe mee! Werkelijk, hij was zichzelf
toen bewust geworden hoe hij hen allen overtroefde in levensdurf, in levensblijheid,
en óók wat betrof zijn geestelijk peil. Niet voor niets was Tana-Idjo een kostelijke
bibliotheek rijk en had hij zich zijn vele eenzame avonden verrijkt met den inhoud
van tallooze literaire, wetenschappelijke en filosofische werken... Nòg proefde hij
de bitter-zoete stemmingen en overpeinzingen, toen ze dachten hem bijna in den val
te hebben laten loopen. Hij snapte het ineens donders goed, hoe gastheer en gastvrouw
en iedereen het er op toegelegd scheen te hebben, hem die nonna-achtige kletskous
van een Francine Leemer aan te smeeren. Wat een klap in zijn gezicht als ontwikkeld,
ernstig mensch! Brrr! hij rilde als hij dacht aan zoo'n klef-zoet, aanstellerig wezen,
aan het nagemaakte, oppervlakkige van al haar doen en denken, of liever gezegd
babbelen, want aan denken bezondigde zij zich niet al te hard! Onwillekeurig
vergeleek hij haar bij Tidja, de Javaansche vrouw, wier geheele innerlijk het stempel
droeg van toewijding. Als je zoo iemand eens in de geest tot je kon opheffen... Maar
dat was een onoverkomelijke diepe kloof natuurlijk...
Door Tidja werd hij zich langzamerhand maar al te goed bewust hoe eenzaam hij
feitelijk altijd was geweest. Jeannette was in hoogste instantie ‘moeder’ geweest, als
mensch nogal onbeduidend. Hun samenleving was verstreken in samen-zorgen, zij
had nooit tijd of animo om zich met hem te verdiepen... Tot hij er zich vriendelijk
bij neerlegde en genoegen nam met haar te beminnen als de moeder van zijn kinderen.
Hij begreep tè goed, dat er in ieder huwelijk of samenleving van die teleurstellingen
mòeten komen. Elkaar's volledige aanvulling te zijn als mensch, èn als man en vrouw,
dat kon je ook haast niet verwachten van het leven. Maar dàt was het waarnaar zijn
eenzaam hart eindelijk het meest ging verlangen... geestelijke vriendschap, een liefde,
geboren uit wederkeerige bewondering en waardeering...
Toen Geert, zijn oudste zoon, de landbouwschool had afgeloopen en een paar jaar
omgetobt in Holland om een baantje te vinden, stelde hij
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den jongen voor getrouwd uit te komen en het heft hier in handen te nemen. Dat alles
was niet direct van een leien dakje gegaan, z'n schoonouders opperden allerlei
bezwaren, maar gelukkig toonden de kinderen zelf genoeg ondernemingsgeest en
zetten hun zin door. Kort na het bericht van hun komst, legde hij de zaak aan Tidja
uit. Zij begreep het volkomen, verborg meesterlijk haar droefheid en trok zich
bescheiden terug naar haar vroegere dessa. Met enkele roerende woorden dankte zij
haar meester voor alle goede gaven, waardoor zij altijd onbezorgd zou kunnen leven
en voor zijn portret, maar het meest voor zijn goedheid al die jaren...
Zoo werd dat een half jaar geleden ineens een groote verandering op Tana-Idjo.
De vader liet het woonhuis aan alle kanten opknappen en deed zijn uiterste best het
zoo passend mogelijk te maken voor jonggetrouwde menschen. Hij nam voor den
korten tijd voor zijn vertrek naar Holland, zijn intrek in het paviljoen en hield daarbij
groote schoonmaak en opruiming van oude brieven, foto's en souvenirs. Van achter
een kast haalde hij, half beschaamd, een vergroot portret van Jeannette te voorschijn,
stofte het af, bekeek het starende gelaat met de melancholieke oogen, pinkte een
plotseling opwellende traan weg en hing het op de oude plaats in de slaapkamer, die
binnenkort de jongelui zouden betrekken. Het was Geert's moeder, hij zou het er
graag zien hangen. Hij zou nooit weten, dat het jaren lang van z'n plaats was geweest
en hoe zijn vader er toe gekomen was, het beeld met de schijnbaar verwijtende,
droeve blik vàn zich te zetten. De kinderen zèlf hadden die vergrooting laten maken
en hem toegestuurd.. Och, kinderen kònden de ouders immers niet begrijpen... Toch
gaf het hem een warm gevoel van vriendschap en tevredenheid, toen hij Geert zijn
eigen werk overdroeg en zooveel belangstelling en waardeering van hem ondervond.
Hij voelde dat hij de boel in goede handen achterliet, dat hij niet voor niets al die
jaren zijn beste krachten aan de onderneming gegeven had. Het jonge paar bracht
ineens een glans van jong geluk in de oude sfeer van Tana-Idjo, en 's avonds, als
Mien zoo gezellig zat te lezen naast Geert en ze af en toe zonder opkijken elkaars
hand streelden, deed hij net of hij het niet opmerkte. Maar een onverdragelijk,
ongekend gevoel van jaloezie bekroop den vader. Kinderen als zij, vonden hem
natuurlijk vreeselijk oud, dachten dat hij de zoetheid des levens niet meer ambieerde...
Alsof een mensch daar oòit te oud voor wordt! Hij begreep ineens, hoe hij hier
eigenlijk zeer overtollig gezelschap was en volstrekt niet meer noodig. Hij had ‘seine
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Schuldigkeit gethan’. Toen-deelde hij het zijn kinderen mee, dat hij met een vroegere
boot dacht te vertrekken, Juni was nooit een goede reistijd, eind April leek hem veel
beter. Dan zou hij ook in een mooier seizoen aankomen en nog wat aan den zomer
hebben. Hij wilde niet veel bagage van hier meenemen en eenige weken beneden
doorbrengen om zich het noodige aan te schaffen, 'n behoorlijke hutkoffer, het meest
noodige voor een Hollandsch uitzet enz. Het langgerekte afscheid van alles wat hij
hier achterliet, stond hem plotseling tegen. Hij hakte den knoop ineens door en
aanvaardde het late nieuwe leven moedig. ‘Kom oude jongen, nu toonen wat je waard
bent’, zei hij tot zichzelf. De kinderen in Holland hadden het wel goed getroffen met
hun tehuis, maar er moesten nu schikkingen gemaakt worden. Zij hadden zijn oordeel
en raad noodig. En daar heeft een mensch toch maar in de eerste plaats behoefte aan,
te weten dat hij nog noodig is. Zonder dat voel je je afgedankt, onnut, oud. En oud
wilde hij niet zijn. Daarvoor verwachtte hij heim'lijk nog te veel van de toekomst en
had hij zijn body te goed geconserveerd. De kleermaker, die zijn Hollandsche pak
maakte, gaf hem een compliment over zijn jeugdig, leste figuur. Hij bediende haast
nooit heeren van zijn leeftijd, met zoo weinig aanleg voor een embonpoint! Maar
dat dankte Versteghe aan de vele geregelde beweging, zijn dagelijksche groote tochten
te paard en te voet over de onderneming.
Die twee weken in stad vlogen om. Er was een heel lijstje vrienden en kennissen
om goedendag te zeggen. Bij de meesten beperkte hij zich tot een theebezoek. Verder
bedacht hij, toch niet in Holland te kunnen komen met leege handen! Wat een
onmogelijke vader zouden ze hem vinden, als hij niet wat typische Indische spulletjes
meebracht voor de kinderen, voor zijn familie en voor de menschen, waar zijn
kinderen jaren lang een goed tehuis gehad hadden. Hij verbracht zoodoende twee
ochtenden in de Chineesche kamp en kwam telkens beladen en belast in het hôtel
terug, hetzelfde, waar hij jaren geleden bij aankomst met Jeannette gelogeerd had.
Hij sliep slecht die laatste nachten, of het kwam door de vreeselijke hitte, hij wist
het niet. Misschien greep het hem meer aan dan hij zich bewust was, dat afscheid
van Java; 56 jaar... en zijn taak lag nu in Holland... Een geheime stem zei hem, dat
het een afscheid voor goed werd. Nog één nacht... Hij liep in den tuin van het hôtel
op bloote voeten in sloffen, liet zijn blikken liefdevol gaan over de contouren van
een breede waringin, eenige arènpalmen en een bijna wit lijkende bos hoog riet, die
het maanlicht
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in zilverig licht zette. Hij dacht aan Tana-Idjo, de uitgestrekte sawahs en het stuk
oerwoud daar dicht in de buurt, waar de orchideeën en aapjes zich van boom tot
boom slingerden. Wat zou het daar boven nu schitterend zijn met dit geheimzinnig
halflicht! Bij de wedonoh1) klonk maar steeds de gamelang, af en toe blafte een
kodok-bangkok,2) hoorde hij de waarschuwende fluitjes van de sado's3) op den grooten
weg of een mineur-galm van een koopman, die langs kwam met z'n riet-zuchtend
winkeltje aan een juk. Over de slokkan,4) tusschen het erf en den weg, vlogen langzaam
vuurvliegjes en diep ademend, rook hij de dichtbije melatti-struikjes en vager ook
de lucht van durian. Binnenkort zou hij weer zitten in het benauwde Holland met z'n
grachten-en menschenluchtjes. Enfin, I will make the best of it’, dacht hij. Hij was
blij, gezorgd te hebben, dat hij dien laatsten avond alleen zat. Morgen zou er al drukte
en emotie genoeg zijn door de traditioneele uitgeleide van vrienden en kennissen
aan de haven. Het vertrek van de boot was bepaald op twaalf uur.
Den volgenden morgen aan het ontbijt vond hij een hartelijk briefje van Mien, om
hem nog eens uit beider naam goede reis te wenschen en hem op het hart te drukken
goed voor zichzelf te zorgen en in Holland vooral ook die en die van haar familie en
vrienden op te zoeken.
‘Beste Papaatje’, eindigde haar brief, ‘we hadden er nog even over gedacht om
beneden te komen en u mede uitgeleide te doen, maar ten eerste geloof ik niet, dat
een herhaald afscheid u aangenaam zou zijn en ten tweede vertel ik u in vertrouwen,
dat u op weg bent om grootvader te worden, en vreesde ik dat het uitstapje me
misschien wat erg zou vermoeien. Wij verheugen ons zóó in het idee, over een poosje
een kleine baby rijk te zijn. Als het een jongen is, zal hij Johannes Ferdinand heeten
naar u. We zullen goed zorgen voor Tana-Idjo en onze beste wenschen en gedachten
vergezellen u op reis. Tot wederziens, veel liefs van uw kinderen
Mien en Geert.
Johannes Ferdinand keek verbaasd in den spiegel. Tamelijk gerustgesteld bedacht
hij, dat het grootvaderschap nog wel te overkomen was. Hijzelf was immers jong
getrouwd en nu Geert evenzoo. Hij verwedde er bij zichzelf wat om, dat niemand
het hem aanzag en vergat daarbij, dat de kleinzoon er ook nog niet eens was!
Sjonges, daar kwam de grobak5) voor, om zijn barang te halen en naar

1)
2)
3)
4)
5)
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de haven te brengen. Hij belde den jongen, die met den karrevoerder de koffers en
kisten weghaalde. Wat werd de kamer daardoor leeg, alleen zijn keurige nieuwe
bruin-leeren city-bag bleef op tafel staan.
Wat daarna gebeurde verliep in zoo'n roes, dat hij pas tot zichzelf kwam, toen hij
het gedender voelde van de machine en het dek al leeg was. De boot had vertraging
gehad door een mankement aan een schroef en het uur van vertrek was daardoor
zeven uur verlaat. De kennissen, die hem vergezelden op het kleine stoombarkasje,
dat hen naar het schip in volle zee bracht, bleven aan boord rijsttafelen en hem den
tijd bekorten. Zij vonden, dat hij trotsch mocht zijn op een uitgeleide als hij gehad
had dien ochtend. Ja, ze kwamen óók voor de familie van Staverden en Hein Boote,
die met zijn vrouw met ziekteverlof naar Europa ging, maar het was niet te ontkennen,
dat de menschen en vooral ook de jonge meisjes hem veel hartelijkheid hadden
bewezen.
‘Wat 'n bloemen kreeg je mee, oude jongen, dat zouden ze heusch wel nagelaten
hebben, als ze je niet bijzonder mochten lijden!’
Maar eerlijk gezegd, beklemde hem de vervagende kust van Java tien maal meer
dan het laatste gezicht op al die wuivende handen en zakdoeken, toen het bootje
afvoer en het kanaal uit was. De eenige, die hij met werkelijk leedwezen de hand tot
afscheid drukte, waren Tengberg en zijn vrouw, die speciaal over waren gekomen
voor zijn vertrek. Hij kende ze door en door en herdacht altijd met genoegen de
keeren, dat zij bij hem op Tana-Idjo waren geweest. Hij beloofde hen stellig, ook
aan hun opdrachten te voldoen en o.a. Mevrouw Oolgaerdt-Tengberg op te zoeken.
Enfin, dat lag ook voor de hand. Netty was in haar brieven altijd vol lof over die
schat van een Mevrouw Oolgaerdt, waar zij zooveel aan huis kwam als vriendin van
haar dochter Marrianne en ook Tante Gerda prees Mevrouw Oolgaerdt in opgetogen
bewoordingen. Wat hij door Netty aan dìe vrouw verschuldigd was! Zij had zooveel
van het gemis van een eigen moeder aan 't kind goedgemaakt, dat moest hij wèl
bedenken als hij haar ontmoette! Versteghe wist van Tengberg, dat zijn zuster vroeg
weduwe was geworden. Zij kwam toen terug uit Californië met drie jonge kinderen
en trok bij haar ouders in, maar zijn vader was kortelings gestorven en zijn oude
moeder nogal aan het sukkelen.
Maar wat kon hem dat allemaal schelen nu hij hier alleen stond op het achterdek
met het oog op de lichtende zee, waarin het schip een onafzienbaren witten weg
achterliet, een pad, dat binnen enkele uren
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met den dageraad uitgewischt zou zijn en niet meer terug te vinden... Hij tuurde op
het immer boeiend schouwspel van groen-en-wit-lichtend omgewoeld, schuimig sop
onder zich en de in liggende houding meereizende maansikkel, die de wijde, wijde
deinende zee met een droomachtigen schijn overgoot. Alleen de helderste sterren
konden zich doen gelden in dezen schemernacht. Een enkele maal was er een kustlicht
te zien en bracht de wind bloemige landgeuren mee. Johannes Ferdinand betrapte er
zichzelf op, dat hij sentimenteel werd en reciteerde van: ‘Een gordel van smaragd...’
Toen rukte hij zich uit zijn overpeinzingen los, knoopte zijn jasje dicht en kwam in
de rookkamer verbaasd tot de ontdekking, dat er niemand meer zat. Alles was reeds
naar kooi, hij had zijn tijd verpraat met zijn herinneringen, het phosphoresseerende
water, de maan, de sterren en z'n verlaten Heimat...’
Bij het afgaan van de trap, kreeg hij ineens een zeer sterke herinnering aan zijn
moeder, zooals zij hem bij zijn gaan naar Indië had aangekeken met ingehouden
tranen. Die blik scheen te zeggen: ‘Ja, m'n jongen, het is 's werelds loop. We winnen
onze kinderen en alles om het weer te verliezen. En niemand kan iets bezitten, dat
hij niet verloren heeft.’... Hoe ter wereld moest hij daar nù aan denken? Zouden
herinneringen misschien periodiek terugkeeren onder bepaalde gedachtestroomingen
en invloeden? Een haast kinderlijk behagelijk gevoel doortrok zijn wezen bij de
gedachte dat die groote liefde, zonder eenige zelfzucht, altijd deelachtig was geweest,
al was zijn moeder reeds lang dood. Hoe zou hij nu weer het ouderlijk huis terug
vinden, dat zijn oudste broer nog in eenzaamheid bewoonde?
In zijn hut, die hij gelukkig niet met een ander hoefde te deelen, was het smoorheet
en hij kon den slaap niet vatten. Eerst zette hij de electrische fan aan en daarna weer
stop, omdat de warme tocht hem hinderde.
Misschien door die plotselinge gedachte aan zijn moeder, had hij dien nacht een
wonderlijken droom, zonder actie, maar schijnbaar vol diepe beteekenis. Hij zag een
vrouw in den bloei van haar leven, met oogen vol zachtheid en verheven geluk. Haar
stille, heimlijke lach deed hem denken aan ‘La Gioconda’, van welk schilderij hij
een zeer goede reproductie bezat. Hij verwachtte in spanning, dat haar lippen zich
zouden openen om te spreken, maar ze bleven gesloten in dien goddelijk barmhartigen
glimlach, die droeve woorden onuitgesproken begrijpen laat...
Toen werd hij wakker, zeker door het geluid van het dekschrobben,
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zag dat het pas vier uur was en peinsde na over den droom. Hij kon de eigenlijke
reden maar niet begrijpen, die hem zoo doodmoe en rampzalig had gemaakt, dat zijn
wangen nat waren van tranen... Onzin, droomen waren maar bedrog... Abnormaal
om je er door te laten koeieneeren. Hij had zich zeker te veel laten meeslepen en
toegegeven aan allerlei weekhartige emoties. Toen draaide hij zich om en sliep vast
tot de eerste bel voor het ontbijt.
Dien dag gelukte het hem echter niet, den zeer sterken indruk van den droom van
zich af te zetten. Het had hem zelfs physiek aangegrepen, hij voelde zich er beurs
van. Het mandiën, noch de partijtjes boston of de whisky-soda, konden hem genezen.
De geest aan boord was gedurende die reis anders bijzonder goed en aardig. In de
havens die het schip aandeed, maakten ze in clubjes uitstapjes en 's avonds werd er
veel gemusiceerd en bedachten de jongelui animeerende spelletjes. Er waren weinig
zieken aan boord en de leden van het toevallig samenreizende gezelschap brachten
elkaar in een soort stemming van zoete verwachting, die het vaderland te
verwezenlijken zou hebben. Versteghe kwam ook onder de bekoring van de bijzondere
romantiek die het leven aan boord met zich brengt. Zoo'n heel klein varend eilandje
in den grooten oceaan, met een handvol menschekinderen, zich uitputtend om het
elkaar en zichzelf genoegelijk te maken en belang in elkaars aangelegenheden te
stellen. Bij aankomst zouden ze verstrooid worden als zandkorrels in den wind, om
waarschijnlijk nooit meer eenige notitie van elkaar te nemen.
In Genua vond hij hartelijke verwelkom-brieven van zijn kinderen en van zijn
zuster Gerda, en telegrafeerde hij hen zijn plan om over Brussel te komen. Hij begreep
wel, dat, als hij met de Europeesche mode wilde spotten, hijzelf de bespotte zou
worden, en er zat toch ook wel een zekere charme in om modieus en onberispelijk
voor den dag te komen en in Holland niet den indruk te maken van een achterlijk
Indischman, maar van een tip-top gentleman, zoo ‘à tirer à quatre épingles’ en toch
met een losse élégance, die den buitenlander kenmerkt. Daarom ging hij over Brussel,
waar hij eenige dagen wilde blijven om zich fatsoenlijk in de kleeren te steken. Hij
schreef, dat hij zijn intrek zou nemen in Hotel Métropole, Place Brouckère.
Hoe verbaasd en prettig verrast was hij den dag na zijn aankomst daar, toen er aan
zijn deur getikt werd en hij bij het opendoen Piet, Willem en Netty voor zich zag
staan!
Netty vloog haar vader om den hals en de jongens proefden éven de
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vreemde sensatie, dat ze hem geen zoen meer gaven als tien jaar geleden Het waren
breede kerels geworden, bijna een hoofd grooter dan den ‘ouden heer’ en Netty, och,
och, wat was zij al een dametje geworden! Het haar in twee vlechten om het hoofd
met een paar coquette strikken vastgebonden. Zij leken alle drie overwegend op hun
moeder, Geert had nog het meest van hèm. Versteghe, hoe prettig verrast ook, werd
zich ineens pijnlijk bewust hoe groot en volwassen zijn kinderen al waren en hoe
oud hij onverbiddelijkerwijze wel moest lijken. Hoewel ze hem trouw foto's hadden
gestuurd, gaf hij zich nu pas goed rekenschap van de werkelijkheid. Dat ze zoo geheel
op eigen initiatief hierheen gekomen waren bijvoorbeeld, zei al genoeg. Maar hij
moest dan toch ook bedenken dat Piet al een paar jaar in Delft studeerde en Willem
voor z'n eindexamen zat! Die twee waren toch warempel wel in staat hun zusterke
te begeleiden. Als die examens niet zoo vlak voor de deur stonden, waren ze zelfs
tot Genua gekomen om hem te begroeten. Hij wilde éven in zichzelf afmeten, wàt
hen het meest tot dit plan had aangelokt, hèm terug te zien vóór de andere familie
en zonder betrekkelijke vreemden om hen heen, òf het genot van het reisje. Maar hij
schoof die venijnige gedachte weer dadelijk van zich en hervatte die over het
onverbiddelijk oud-worden, en oud-schijnen, làng voor je het wàs... Enfin, dat
piekeren erover was reeds een veeg teeken en daarom deed hij zich die paar dagen
in Brussel voòr, alsof hij zich volstrekt niet moe en verreisd voelde en geen hinderlijke
pijn aan z'n voeten had van die beroerde schoenen. Sjonges, dat was toch een van
de zuurste dingen om weer aan te wennen hier in Europa, erger nog dan in een stoffen
pak te zitten en je geduwd, gedrongen en benauwd te voelen in 'n warreling van
menschen en karren en auto's en electrische trams. Wat een ontzettende benauwenis
eigenlijk, zoo'n stad, met haar rijen van huis-aan-huis, zonder licht, lucht en groen
er tusschen! En dat was nog maar een stad aan de oppervlakte beschouwd! Hij
huiverde bìj het denken aan de verborgen onderste lagen van armoede, vuilheid en
onwetendheid, in schrille tegenstelling met de overdadig ten toon gespreide luxe,
comfort en musea van kunsten en wetenschappen, waar schàtten opgestapeld lagen.
Uit den grond van zijn hart zei hij dan: ‘heilig-Indië’, waar iedere arme schobbert
voor een paar cent z'n buik dik kon eten aan rijst en pisang. Ieder, die daar maar
werken wilde, hoefde geen honger en gebrek te lijden; 'n rijk land, 'n zalig land, dat
overvloed heeft voor z'n kinderen! Hij voèlde hier de beklemming van het
elkaar-verdringen en vertrappen om zelf in het
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leven te blijven, en de moreele ondergang van de welgestelden door hun sleurbestaan,
hun geleefd-wòrden door het met lepels opgeschept krijgen van emotie, zedeleer en
beschaving. Toch deed hij zijn uiterste best zich verrukt te toonen over de architectuur,
waar Piet hem op wees en van vertelde, over het mooie Bois de Cambre en de
comedie, waar hij de grootste moeite had om niet steeds te denken aan de
ongewasschenheid van al die chic gekleede en geparfumeerde menschen Zijn instinct
zei hem, als hij ging schelden en mopperen, zou men hem oud vinden, ver-indischt
en vervelend. Zijn bruine gelaatskleur en de grijze haren en rimpels waren al genoeg
voor hen die hem lief hadden of die zich in jaren met hem konden meten. Voor zuster
Gerda zou het immers véél plezieriger zijn haar jongeren broer jeugdig en opgewekt
terug te krijgen, dan dat hij haar door zijn oud-worden pijnlijk aan haar eigen leeftijd
herinnerde!
Hij gaf zich veel vriendelijke moeite om achter de vrienden en vriendinnen van
zijn kinderen te komen en achter de ingewikkelde gespannen verhoudingen met
enkele familieleden, het kwalijk-nemen van dit of van dat en de beste manier om het
weer bij te leggen of zich oningelicht te houden. Het was zijn bedoèling geen désillusie
van Holland te ondervinden en er opgewekt en goed z'n taak te vervullen. 't Kòn zijn,
dat je van een land kreeg wat je 't gàf. Kwam hij het nu tegemoet met een hart vol
afkeer en minachting, lìcht dat het zich zou wreken met zijn eigen wapens! Je moest
je kunnen aanpassen en inzien dat alles zijn recht van bestaan had. Een aangeboren
geloovigheid gaf hem dat in, of was het iets hoogers dan geloof? Begrip meer, hoe
daarginder het bruine kindvolk in meer paradijsachtigen staat z'n ontwikkeling kreeg,
tenminste niet met dìe felle moeilijkheden te kampen had van materiëelen en moreelen
strijd als de Westerling hier, die misschien naar evenredigheid ook sneller evolueerde.
De maatschappij, zoowel als het individu kreeg precies wat haar of hem toekwam.
Hem z'n ervaringen te ontnemen was zooveel als zijn groei belemmeren, de
mogelijkheid tot ontwikkeling, benemen. Trouwens dat kón ook niet. Hij had hier
een kalm-gehouden redetwist over met Piet, die in Delft als een heethoofdige ‘roode’
bekend stond, en met Willem, die dezelfde neigingen vertoonde, maar minder ervaren
debater was dan zijn ouderen broer en met veel innerlijke moeite door zijn vader als
‘vol’ werd behandeld. Eigenlijk vond Versteghe, dat broekies uit Delft, en van de
H.B.S. zèker, nog onmogelijk een oordeel konden hebben over zulke groote
vraagstukken. Het was natuurlijk
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nog niets anders dan jong enthousiasme met een ingeblazen en niet zelf-veroverde
levensbeschouwing. Maar hemel, als je niet enthousiast begòn! Het was immers een
bewijs van wakker geestelijk leven van zijn kinderen, wat wilde hij meer? Hij had
het van te voren toch ook wel geweten en begrepen, dat zij natuurlijkerwijs van
meening zouden verschillen door de jaren en door de tijdgeest en ja, doordat hìj
Johan Versteghe was en zijn zoons elk een ander. ‘Tous les goûts sont dans la nature’,
maar óók alle opvattingen. Het lag in de rede, dat duizend menschen één ding op
duizend verschillende manieren zagen. Als iedereen het eens en één was, hield de
wereld op, dat was zoo klaar als een klontje! Hij wachtte zich wèl te zèggen, dat de
Socialisten natuurlijk hun tegenpartij mòesten hebben om te bestaan, zooals àlles
bestaat door zijn tegendeel, de dag door den nacht, de vrijheid door de gebondenheid
enz. Wat àlle stervelingen echter gemeen hadden, dat waren de oer-instincten: angst
voor den dood en angst in het algemeen, eer- en hebzucht en het meest intense, met
de grootste mogelijkheid tot verheffing, dat was: liefde, in al haar verschillende
vormen van sexe-liefde en ethische scheppingsdrang, tot de liefde van Christus, die
de geheele wereld liefhad. Ja, eigenlijk benijdde hij z'n jongens om tot de hooge,
verruimende vorm van liefde te zullen komen, die Sosialisme heet. Als het maar niet
ontaardde in uitsluitende haat en afkeer van tegenstanders. Hij kende er wel van
vroeger. Ze konden zoo snijdend scherp en onverdraagzaam zijn, zoo hopeloos
bekrompen en eenzijdig, ze gunden andersdenkenden het licht hunner oogen niet...
Het late nieuwe leven en zijn kinderen stelden wèl hooge eischen ineens aan zijn
geest en lichaam. Hij voelde zich als 't ware in een wervelwind. Bij Netty was hij
nog het meest op zijn gemak. Die liet z'n meeningen met rust, liep gezellig gearmd
met hem en verkneuterde zich over het feit, dat zij hier zoo fijn aan de boemel was,
terwijl de anderen op school zaten. De Heer Sluiter, waar ze aan huis was, keek eerst
bedenkelijk, toen het voorstel kwam, om nù, zoo vlak voor het examen, vier dagen
vacantie te nemen, maar de Directeur vond het dadelijk goed. Die begreep veel beter
wat een mensch toekwam. Verbeeld je, als je je vader in tien jaar niet gezien hebt,
dat je dan niet een paar dagen vrij mocht hebben voor zijn aankomst! Mevrouw was
wel goedig, maar sprak altijd haar man na. Tegenspraak kon hij ook niet dulden, in
huis niet en op school nog minder. Even verbaasde Versteghe zich over deze kritiek
van Netty. Ze hadden hem toch altijd geschreven, dat het beste menschen waren, de
Sluiters. Maar op zoo'n
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afstand ga je ook geen kleinigheden uitpluizen, die toch dikwijls de juiste stemming
in een huis verstoren en een jong menschekind, aan vreemden toevertrouwd, misschien
innerlijke kneuzingen berokkenden. Wat wist Tante Gerda misschien van de Sluiters
méér af, dan dat het ‘fatsoenlijke’ menschen waren, die Netty stoffelijk goed
verzorgden en haar hielpen met haar schoolwerk en met andere plichten? Veel later
hoorde hij pas van Gerda, dat Marrianne Oolgaerdt haar verteld had, hoe Netty bij
haar logeerende, op een avond, dat ze haar eigen kinderen nog een nachtzoen kwam
brengen en Netty natuurlijk niet oversloeg, haar armen om haar heen had geslagen
en, in hevige snikken losbarstend, zei: ‘Jet en Marrianne weten niet wat het is om
een moeder te hebben!’
In het ouderlijk huis, waar de oude Jaantje nog even plichtgetrouw als vroeger
haar bezigheden verrichtte, waar dezelfde poes, wat zwaar geworden, in haar hoekje
op de vensterbank zat te spinnen, hetzelfde tuinmannetje eens in de week kwam
werken en de ouderwetsche klok met haar eerwaardig tikken de maat sloeg, in dat
huis kwam Versteghe weer wat tot zichzelf. Het uitzicht van zijn broer Piet was hem
leelijk tegengevallen en ook z'n zíjn. Hij knipperoogde zoo, liep wat houterig en
verviel bij zijn praten dikwijls in herhalingen. Zijn frappante gelijkenis met hun vader
op dien leeftijd en alles wat Versteghe zoo sterk herinnerde aan vroeger, had
tegelijkertijd iets roerend-bekoorlijks en iets schrijnend-bitters. De zelfde typische
lucht kenmerkte nog het heele huis, zoo'n lucht was in geen tweede huis mògelijk.
Hij zou die herkend hebben wanneer en waar ook. De groene gordijnen, de meubels
de lucht en de gang van zaken schenen hier door de eeuwigheid geïnspireerd te zijn.
Niets was veranderd. Het deed Versteghe aan als een sprekend portret van een doode.
Het inwezenlijke van dit huis was immers reeds làng gestorven...
Den derden dag na aankomst, toen de ergste drukte van het wederzien met familie
en vrienden voorbij was, haalde hij volgens belofte Netty, Marrianne Oolgaerdt en
haar nichtje Noortje Tengberg 's middags van school, om bij Marrianne thuis eens
kennis te maken met haar moeder, grootmoeder en zuster en haar de laatste berichten
en groeten uit Indië over te brengen. Noortje was in de wolken toen Netty's vader
vertelde dat er kans bestond, dat haar ouders het volgend jaar over zouden komen.
Ze informeerde ijverig naar alles in Indië, wat zij zich nog vaag herinnerde of uit
brieven wist en citeerde: ‘O dierbaar plekje grond, waar eens mijn wieg op stond!’
Wat typisch toch, dat zij en
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Netty in dezelfde kliniek geboren waren! Zij was toch nog lekker een week ouder
dan Netty!
Versteghe bekeek ondertusschen het oude stadje met dezelfde gewaarwordingen
als zijn ouderlijk huis. Wat had hij hier op dit grachtje bijvoorbeeld tallooze
voetstappen liggen! Nee maar, daar stond weratje Vetter, de bakker op den hoek,
nog z'n pijpje te rooken en het plaatselijk dagblad te verslinden, hij was alleen nog
wat ‘vetter’ geworden. Al die jaren! Foei, 't was eigenlijk meer komisch dan treurig.
En daar gingen zoowaar de tweeling-gezusters Pruttel, of hoe heetten ze ook? met
d'r platte lijfjes, weer naar de middagkerk of de biecht. Van wat voor pekelzonden
zouden zulke zielen zichzelf wel betichten? Méér waarschijnlijk hielden zij zich
voor: ‘tadellos und rein wie eine Lilië’, of dan eigenlijk ‘zwei Liliën’. Vlak bij huis
beantwoordde Versteghe een vriendelijk-verbaasde groet van den ouden postbode
van Stappen, of het zijn echte naam was of een bijnaam, had hij nooit geweten. Maar
wat deed het er toe, hij stapte nog even kranig en las nog even weetgierig ('n man is
niet nieuwsgierig!) alle briefkaarten. Versteghe kon onmogelijk beseffen hoe hij nù
juist, in die stemming van genoegelijke kritiek op die vastgeroeste Hollanders, zóó
vlak bij een keerpunt in zijn leven stond, en een oogenblik zou beleven, dat nooit
meer uit zijn ziel gewischt kòn worden. Uiterlijk ging alles zoo heel eenvoudig en
nuchter. Toen ze binnengelaten werden, kwam Marrianne's moeder juist door de
breede marmeren gang en begroette hem vriendelijk. Maar hij zag haar tegen een
achtergrond van zondoorglansde bruine beuken, de tuindeur stond open, en werd
zóó getroffen, zóó geroerd door den aanblik van deze mooie, waardige figuur van
matrone en de zachte lichtgroene oogen, dat hij zich voelde als een plotseling verliefde
jongeling van achttien jaar. Wàt een vrouw! ‘Bij de kennismaking mag je wèl
bedenken wat dìe vrouw voor Netty is geweest!...’ Zijn hart joeg in zijn borst, de
ontroering had hem te pakken van top tot teen. Hij kon zijn woorden niet vinden en
voelde zich hopeloos stumperig, toen hij er stijfjes-stamelend uitbracht: ‘Ik kom u
eens bedanken voor al hetgeen u voor mijn kind gedaan hebt.’
Alles wat er gezegd werd onder het theedrinken en bij het bezichtigen van huis
en tuin, drong maar vaag tot hem door en als hij zelf sprak, scheen dat iemand anders,
die mechanisch en gewoon de beleefde belangstellende bezoeker speelde. Innerlijk
was de vreugde in hem ontloken als een sneeuwwitte reuzencactusbloem, die
ongeweten 's avonds laat, plotseling haar wondervol hart ontvouwt met den
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honingzwaren stamper en trillende meeldraden. Zij was in hem opgestegen als een
jubelkreet, als een zingende leeuwerik. Hoe was dit uit te houden zonder mee te
zingen?
's Avonds liep hij lang op zijn kamer op en neer en overlegde met zichzelf. Het
was geen gewoon geval, op je zes-en-vijftigste jaar op het eerste gezicht verliefd te
worden als een schooljongen en geheel de kluts kwijt te raken! Wat moest zij wel
van hem gedacht hebben met z'n kort-affe, verstrooide antwoorden? Hij deed
vruchtelooze pogingen om het heele gesprek weer op te rakelen en te ontdekken of
hij soms hier of daar in gebreke was gebleven blijken van aandacht en normaal
werkend verstand te geven. Zóóveel stond vast, dit mòest zijn vrouw worden. Hij
wist nù in zich de onmetelijke schat van de ware liefde, want niet alleen haar uiterlijk
had hem geboeid, maar één zaligmakend oogenblik van helderziendheid openbaarde
hem haar heerlijk wezen van door het leven wijsgeworden, en toch aanbiddelijk
onschuldig gebleven vrouw. Dat dàt nog voor hem was weggelegd, hààr te zien, te
ontdekken en lief te hebben. Het liefst was hij als een verliefd en voortvarend
jongeling naar haar toe geloopen om haar in vurige, teedere bewoordingen te vertellen,
wàt zij in hem opgewekt had, in hèm, die vòòr vandaag maar een vaag begrip had
gehad van waarachtig mooi geluk, in hèm, de eenzame, die het rijke leven als een
verschoppeling had behandeld en met aalmoezen zoet gehouden... Hij beleefde zijn
heilige verrukking als een soort stillen eeredienst, en maar half gewillig zakten zijn
gedachten langzamerhand af naar de practische alledaagschheid van het leven. Hòe
moest hij het aanleggen, die géén kwâjongen meer was, maar in het oog van menigeen
reeds een oude man? Mòcht hij het nu reeds aanleggen, ze hadden beiden nog kinderen
vóor wie gezorgd moest worden en zij nog haar oude moeder. Toen overdacht hij de
mogelijkheid Netty bij háár aan huis te doen, dan had ze bij voorbaat wat meer
moederlijke zorgen... Maar meteen daarop verzette zich zijn hoopvol egoïsme tegen
zooiets. Want niet waar, verplichtingen en geldzaken zijn immers doodsvijanden van
liefde! En hij wilde voor niets ter wereld zijn verhouding tot haar moeilijk maken,
schenden. Ze moesten zoo vrij tegenover elkaar blijven als nu. Hij moest maar
wachten tot hun kinderen hun weg gevonden hadden, hij rekende... Netty werd nu
zeventien, over twee, drie jaar zou ze toch denkelijk wel haar bestemming hebben
gevonden. En kleine Marrianne kwam in de vierde van de H.B.S., waar zou die naar
toe willen? Misschien nog een lange studie entameeren... Sjasses,
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stel je voor! Maar ze behoefden toch ook niet te wachten tot de juffrouw
gepromoveerd zou zijn, wel? Nee natuurlijk. Er kwàm een eind aan ‘onder moeders
vleugels’. En daarbij, het was een verduveld lief smoeletje, wie weet, waren er nu
al kapers op de kust! Die gedachte werkte als een electrische schok... Zouden er voor
de moeder géén kapers op de kust zijn?! Kon je gelòoven, hòpen, dat er één
losloopende vent was, die haar kende en met een hart in zijn lijf, die nìet gecharmeerd
zou zijn en zich zijn verdere levensjaren met haar wenschte te verbinden? O, o, wat
een bitter thema om op door te borduren in het holletje van den nacht, als de
hersenschimmige mededingers je steeds tergender hoonen of medelijdend je grijze
haren bekijken, je rimpelig vel en je leeftijd! Tevergeefs dacht hij er over na of hij
van Anton Tengberg of van Gerda wel eens van die nootjes had hooren kraken. Wat
was zij vóór vandaag ook anders voor hem geweest dan één van de vele opgedrongen
kennissen, waar hij ‘bepaald naar toe moest’, niets meer dan een nummer op z'n
bezoekenlijstje, een naam, een klank. Hoe was het mògelijk! En nu had hij haar reeds
lief, zooals hij nooit geweten had, dat een mensch lief kàn hebben, alsof hij haar al
làng kende, z'n volle vertrouwen schonk en niemand anders ter wereld haar
heerlijkheid van vrouw en mensch gunde... Die vervloekte jaloezie op zijn
denkbeeldige medeminnaars bedierf zijn verheven stemming, zijn geheel nieuwe,
jeugdige sensatie van overrompeld worden door het lieflijkste wat er bestaat. En voor
het eerst van zijn leven beving hem ook een werkelijke afkeer van zijn plicht en van
zijn kinderen. Werken kon je en geld geven en je mond houden, dat was precies wat
het leven van een mensch eischte! Zelf eischen stellen, daar moest je niet mee
aankomen. Je beurt afwachten en blijven hopen op de begenadiging des hemels.
En Versteghe beleefde in martelende werkelijkheid wat het consigne ‘wachten’
beteekent voor een jong, onstuimig hart, al klopt het in een man van 56 jaar. Het
gevoel van nog noodig te zijn had hem eerst moreele kracht gegeven en nu kwam
plotseling het jeugdig egoïsme alles verstoren. Het werd in hem een vermoeiende
tweestrijd. Wat ging vóór, de kinderen of zijn late, ongedachte geluk? Het kwam
hem voor, dat hij dit nu eindelijk eens verdiend had. Als hij 's nachts kreunend en
tandenknersend wakker lag, geplaagd door zijn onmacht van mensch van de
maatschappij in al zijn ingewikkelde banden van verantwoordelijkheid, plicht,
conventie, dan hielp het hem alleen aan haar te denken, aan die eerste wonderlijk
klare verschijning, aan haar beminlijk
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gezicht, waar voor hem zoo duidelijk op te lezen stond, het in alle zachtheid en
deemoed aanvaarden van haar levenslessen. Welke zouden die zijn? Zeker óók die
van op den achtergrond gedrongen te worden door kinderen, plichten, afhankelijkheid,
zeker óók die van grenzelooze ontbering en eenzaamheid... Het zich indenken in
haar leed, in haar in armoede vervlogen jonge jaren, verloste hem van het zijne en
de tranen om haar vergoten gaven hem ontspanning. Toen zag hij eindelijk den weg
voor zich. Niet als een onbesuisde te werk gaan en zich voor 't hoofd stooten, maar
zich laten kennen zooals hij wàs en niet zooals hij zich meestal voordeed, een beetje
kort-aangebonden, moppig en angstvallig gesprekken vermijdend, die konden getuigen
van zijn warm hart en z'n fijngevoeligheid.
Hij had eens moeten weten hoe Marrianne zelf de eerste was, die tegen zijn zuster
Gerda haar meening te kennen gaf, dat Versteghe toch heusch een heel anderen
indruk gaf, dan zij tot nu toe door de verhalen van hem gekregen had. Als je zooveel
jaren alleen in Indië had gezeten en je was zoo op de hoogte van alles en zoo belezen
als hij, dan was je om den dood geen prul!
En Marrianne was er van overtuigd, dat Netty's vader achter die onverschillige
maniertjes een hart van goud verborg, misschien wel een groote gevoeligheid, die
mannen liefst verloochenen. Haar menschenkennis en zuivere intuïtie zagen door de
oppervlakte heen. Haar liefhebbende aard begreep dezen man dadelijk en vergaf hem
de dingen, waarover anderen hem in stilte hard vielen. Trouwens Marrianne
veroordeelde nooit. Zij was zelf in omstandigheden geweest, die haar geleerd hadden
hoe onmogelijk het eigenlijk is voor den buitenstaander om te oordeelen, laat staan
om te veroordeelen. Haar uiterlijk weerspiegelde de zonnige diepte van haar
zieleleven, die den grootsten schat ter wereld deelachtig was, verdraagzaamheid,
begrijpende liefde. Dàt was het ook, dat haar deed zwijgen over al haar moeilijkheden
en teleurstellingen en over haar jong gestorven man, wiens trotsche, hartstochtelijke
natuur het leven ten val had gelokt, door te veel geluk, te veel succes, geld, eer,
macht. Zij zweeg over dit alles en zaligde daarmee zijn nagedachtenis met heiliger
bewijzen van liefde dan alle grafkransen en rouwkleeren en tranen het kunnen. Zij
had geleerd zichzelf weg te cijferen en geluk te vinden in het leven voor anderen.
Een enkele maal kwam haar hart nog wel eens in opstand en kostte het haar moeite
altijd even geduldig te blijven tegen haar oude moeder en tegen de kinderen, die in
hun onaangetastte levensdurf en egoïsme
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zich nooit rekenschap gaven wat zij, hun moeder, miste en hoe eenzaam zij zich
dikwijls voelde. Hoe moeilijk was het, om als alleenstaande vrouw kinderen op te
voeden, klaar te maken voor de maatschappij en dan nog dikwijls tegengewerkt te
worden door moeder, die zich nog jong genoeg voelde om er zich in te mengen en
haar oordeel te geven. Zij kon de oude vrouw, die toch al zoo weinig meer aan haar
leven had, en aan wie zij zooveel verschuldigd was, toch niet het zwijgen opleggen.
De kinderen zelf leden onder dezen niet normalen toestand van door twee vrouwen
opgevoed te worden. Vooral toen Rik nog niet uit huis was het vorige jaar, waren er
dikwijls vervelende scènes voorgevallen. Voor een jongen van achttien met een
opvliegende natuur is het te begrijpen, dat hij in botsing kwam met die schijnbaar
levensmoede, tobberige stemming soms in huis. Nu hij studeerde en op kamers
woonde, de huiselijke zorgen miste en op zichzelf stond, begon hij hoe langer hoe
meer zijn tehuis te waardeeren, begon hij notie te krijgen hoeveel liefde zijn moeder
en ook grootmoeder waard waren, en wat hij nog voor hen beiden zijn kon. Als nu
eens in de drie weken, of soms onverwachts, z'n langgerekt wielewaalfluitje z'n komst
aankondigde, ging de blijdschap hem vooruit en was reeds eerder binnen dan hijzelf.
Hoe kon hij hen allen laten lachen om zijn grappige studentenverhalen, wat klonk
zijn stem prettig door huis en ook zijn fluiten, al was dat meestal niet heelemaal
zuiver, zoo éven er naast, dat de zusjes er hem fijntjes mee plaagden. Ook zus Jet
kwam dan in een vroolijker stemming en werd wat uit de sfeer gehaald van
vermoeiend heen-en-weer reizen en hard werken. Jet was de laatste jaren eigenlijk
het meest veranderd, de volgehouden inspanning van het werk, de eerzuchtige dorst
naar kennis, hadden dit wilde kind ineens gemaakt tot een ietwat stug-lijkende,
zelfbewuste, jonge vrouw. Op haar nadenkend gezicht met de peinzende
schaduwoogen, lag nog het meest den afdruk te lezen van den onderlingen stillen
strijd van dit huishouden. Zij was op den leeftijd, dat zich principes gaan vormen,
zeer zeker een précaire periode om samen te zijn met ouderen van dagen die hun
verouderde opvattingen nog zoo gaarne laten gelden en dikwijls de onkieschheid
hebben, de onhandigheid, om te glimlachen om ‘zulke idee's van de jeugd’. Ook aan
hààr vrouwelijk medegevoel werden reeds groote eischen gesteld. Telkens en telkens
moest moeder er haar aan herinneren hoe zielig Oma was en hoeveel zij aan haar te
danken hadden, hoe liefdevol dìe haar leven gewijd had aan haar groote gezin en
toen nog weer aan de kleinkinderen. Niets was haar ooit te veel of te druk ge-
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weest. Hoe vergeeflijk dat je zoo wordt op dien leeftijd! Denk eens aan, om nooit
meer iemand van je eigen jaren te hebben en zoo bij den dag te moeten leven, zonder
toekomst. Jet moest goed bedenken hoe treurig en moeilijk het oud-worden is, vooral
als je geen man meer hebt en hoe je je dan natuurlijkerwijs vastklampt aan de enkele
sprankjes levens-blijheid van de jeugd om je heen. Jonge menschen begrijpen veel
te weinig wat het zeggen wil, zoo langzamerhand niet meer mee te tellen en in alles
afhankelijk te worden. Het wàs jammer, dat Oma altijd bedelde om hun vertrouwen,
maar dat was heusch om nog wat zèlf te leven, om méé te leven. De dagen gingen
voor haar zoo eentonig voorbij. Haar handen wilden nog zoo graag werken, maar de
arme oogen weigerden de inspanning voor het fijne werk en het lezen. Was het dan
te verwonderen, dat zij bedelde om de kruimpjes van hun jonge leven? Het hinderde
hen dat Oma zoo gesteld was op lekker eten en zoo licht pruttelde, maar och, voor
oude menschen is er al zoo weinig genot... Comprendre c'est pardonner. Maar Jet's
moeder bad den hemel om zelf nìet oud te worden en een last voor anderen... Als
dan de tranen van drift en ergernis werden tot tranen van berouw en meelij, deed Jet
haar best om geduldig te zijn, Oma eens wat voor te lezen en interessante dingen van
haar colleges te vertellen. Maar het liefst toch bleef ze onpersoonlijk. Heim'lijk
bekende zij en Marrianne elkaar, een physieke afkeer te hebben van Oma. Zij konden
er geen andere verklaring voor vinden dan dat oude en jonge menschen niet bij elkaar
hoorden. Hard als jonge menschen maar kunnen oordeelen, beschuldigden ze de
oude vrouw van onbescheiden indringerigheid. Wat hàd ze toch aan afgeperst
vertrouwen en half-boos afgebedelde liefkoozingen? Dat gaf je zoo'n hevige weerzin..
en wat hàd Oma er aan als het niet spontaan was? Moeder deed het nooit, die wachtte
af en begreep dat het alleen waarde heeft als je het ongevraagd krijgt. Grootje had
haar eigen glazen ingegooid... Hoe afschuwelijk vervelend voor Moeder ook om
altijd uitleggingen te moeten geven en rekenschap van alles wat in verband stond
met hun opvoeding! Wat had ze eigenlijk een zuur leven gehad, hun moeder, en ze
bleef er zoo lief bij en ging zoo mee in alles. Zij was het wel niet altijd eens met hen,
maar nam hen tenminste au sérieux en toonde belangstelling voor de tegenwoordige
tijdgeest. De beide meisjes gaven elkaar ook eens haar verbazing te kennen, dat
Moeder niet hertrouwd was. Zij zag er toch nog zoo jong en knap uit en aan kansen
ontbrak het haar vast niet. Maar Jet vond het niet onmogelijk dat Moeder, ondanks
den schijn, toch in zekeren zin al
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genoeg zou hebben van het leven, tenminste den moed missen om zich nog weer
eens aan een man te binden op dezen leeftijd. Als je zoo wereldwijs bent geworden,
beschouw je de boel wat nuchterder, cynischer misschien... Marrianne kwam er
echter tegen op om Moeder ‘cynisch’ te noemen; als er iemand idealistisch en hoog
gestemd was, dan was het hun moeder. Ja, dat gaf Jet toe, maar Moeder had toch
door al haar beproevingen en de jarenlange eenzaamheid eindelijk voor zichzelf
misschien de hoop op geluk opgegeven, den moed verloren die er toe noodig is om
het te verwachten.
Marrianne voelde wel wat voor die redenatie, maar het maakte haar opstandig van
binnen, dat Moeder zich geheel zou geofferd hebben aan hun drieën en Grootje, en
niets meer van het ware zoete geluk krijgen. Dat was onbillijk, slecht, akelig. Hoe
oneerlijk ging het toe op dit ondermaansche, de liefste, beste menschen hadden het
meestal het zuurst. Op een oogenblik dat zij zich indacht in het leven van haar moeder,
voelde ze haast als beschamend haar eigen rijkdom van jong en gezond zijn en vol
zoete verwachtingen. Hoe was het mògelijk, dat er een leeftijd zou komen, dat je
niet meer wenschte te trouwen, dat je ‘den moed er niet meer toe had’! Was er wel
iets heerlijkers dan de liefde tusschen een man en vrouw? Als je toch goed verliefd
was, wat fijn om dan als volwassene zoo maar te kunnen trouwen, echt trouwen.
Marrianne, die haar eerste kusjes geleerd had van een mooien hartstochtelijken
jongen, peinsde daar wel eens over, als ze op warme avonden voor 't naar bed gaan,
de zoele nachtlucht langs haar jongemeisjeslijfje liet streelen en bloosde tegen het
rose spiegelbeeld met de blonde golvende haren en de lachende oogen. Dan was ze
al heel gauw meer verdiept in de eigen zoete verwachtingen dan in de treurige
aangelegenheden van oudere menschen.
Het kostte Versteghe niet veel moeite de genegenheid te winnen van deze vrouwen
van drie generaties en zijn goed instinct gaf hem een vrij juisten indruk van haar
verhoudingen. Hij bleek een onderhoudend verteller te zijn en maakte dikwijls zeer
geestige en fijngevoelde opmerkingen. Hij hield er van de oude Mevrouw Tengberg
gezelschap te houden als haar dochter met de jonge meisjes eens naar stad ging voor
goede muziek of comedies en las haar dan voor en sprak van den goeden ouden tijd,
van ouderwetsche huiselijke feesten en gewoontes, van familierelaties en over alles,
waarin zij maar belang stelde. Ook smaakte hij het fijne genoegen om haar echt
Hollandsch vooroordeel tegen Indië grootendeels weg te nemen door zijn eigen, van
liefde getuigende

Groot Nederland. Jaargang 17

426
verhalen en door haar boeken voor te lezen als ‘Orpheus in de dessa’ en ‘Heilig
Indië’. Hij ging hoe langer hoe meer zijn leven als een kunst beschouwen. Het fijn
in elkaar gezette plan om hen te winnen wàs er en de uitvoering moest tactvol, met
de grootste zorg geschieden. Hij moest het vermijden haar achterdocht op te wekken
en daarom niet te dikwijls komen en vooral ook zijn aandacht en vriendelijkheden
wat verdeelen. Wèl knoopte hij het goed in het oor, als ‘zij’ eens een wensch uitte
en sloeg geen gelegenheid over om van dienst te zijn en een attentie te bewijzen, en
kon het toch zoo aanleggen, dat het niet overdadig scheen of verraderlijk voor zijn
innerlijke gevoelens. Het werd dan ook beschouwd als een vriendelijkheid terùg voor
al het goede, dat Netty in dit gezin ondervond. De meisjes pakte hij geheel in, toen
ze merkten hoe gezellig en royal hij kon zijn op uitstapjes die hij op touw zette en
wat een pret je met den ouden baas kon hebben. Hij miste zoo het stijfdegelijke van
andere mannen van dien leeftijd en droeg zoo echt het cachet van den buitenlander.
Hij slaagde er in oud te zijn met de ouderen en jong met de jongeren, het hoorde
alles tot zijn welberaamd plan. Nu hij niet meer op kon treden als veroveraar en
stormenderhand zijn doel bereiken, ging hij te werk met krijgslisten. Wie niet sterk
is moet slim zijn.
Het lag voor de hand om met Gerda allerlei dingen te bespreken met betrekking
tot zijn eigen kinderen, hoewel hij niet veel waarde hechtte aan het oordeel van een
oude jonge-juffrouw en ze hem dikwijls irriteerde met haar oudbakken opvattingen.
Maar hij kon haar niet overslaan, zij had de belangen van de kinderen gòed behartigd
al die jaren, zij het dan ook met een ouderwetsch hart. Ze waren het er gelukkig over
eens niet samen te gaan wonen. Gerda begreep gòed, dat het voor een vrij man, als
Johan al die jaren geweest was, een bezwaar zou worden, een last, de geregeldheid
en gebondenheid van een Hollandsch huishouden. Daar moest hij natuurlijk nièts
meer van hebben! Maar het zwijgende, moede huis van Piet ging hem benauwen.
Hij wilde daar ook niet telkens de rechtzinnige regelmaat onthutsen, door 's ochtends
om zes uur, half zeven, binnen te vallen in een kamer die nog niet ‘gedaan’ was of
door onverwacht langer uit de stad te blijven bij oude vrienden en zoodoende alles
in de war schoppen. Jammer, dat het idee van samenwonen met Netty natuurlijk
verworpen moest worden. Zoo'n meisje had het gezinsleven noodig en het was niet
dienstig voor haar, haar zoo maar ineens bij de Sluiters weg te nemen.
Toen ging de vrije Johan op kamers wonen, zonder dat Gerda een
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flauw vermoeden had, hòe gaarne hij zijn vrijheid op zou geven voor zekere dierbare
band.
Het eerste jaar verliep sneller dan Versteghe verwacht had. Netty ging over, Willem
kwam door zijn eindexamen, de zomervacantie brachten ze samen buiten door. Zij
maakten heerlijke wandeltochten en haalden hun hart op aan visschen en roeien. De
vader moest zijn kinderen telkens toegeven, dat Holland toch nog niet zoo'n kwaad
land was en dat het een massa te genieten gaf buiten de steedsche genoegens.
Werkelijk, het ‘kikkerland’ viel hem ongedacht mee. Hij zag nù ook de wijde luchten,
de spiegelende wateren, de groene weien en paarse heien met geheel andere oogen
dan vroeger, met den blik van een, die innerlijk een blij geheim verbergt, die verjongd
is door de wondervolle krachten der liefde.
Toch stemde het hem tevreden toen hij weer op zijn kamers zat, weer meer direct
bezig kon zijn aan zijn veroveringsplan en weer op nieuw zich overtuigen, dat zijn
eerste indruk juist was geweest, en voor hem nog maar één geluk mogelijk. Meestal
kon hij zelfs poëtisch gestemd blijven bij de vele mistige, regenachtige herfstdagen.
Dan voelde hij een zoete melancholie en welde er in zijn hart, als van zelf, zeer
rythmische kleine versjes, die daar waren blijven hangen zooals die van Verlaine.
Maar soms als de wind zoo klaaglijk gierde en achter de dorre blâren aanstoof,
verrees de twijfelmoed even tusschen de lief'lijke toekomst-beelden en verjoeg ze
met zijn afzichtelijk-spookachtige grijns. Als de ruiten van de lantaarns rammelden
en de tocht vijandig binnendrong als de koude adem van de plotselinge ontstane
vrees, dan sloot hij haastig de gordijnen, stak de lamp aan, wreef krachtig z'n handen
en belde om de juffrouw, die het gekheid vond om nu al een kachel aan te hebben
en er dan ook niet op lette of zij uitging. Je moest hier schijnt het kou lijden tot de
officiëele kachel-datum! Maar bij lamplicht, als de herfst buiten gesloten is, neigen
de gedachten gemakkelijker naar de vroolijke kant des levens en Versteghe zette
geregeld de luie stoel zóó neer, als ‘zij’ hier een paar maal gezeten had en de aarde
tot een hemel voor hem tooverde en den somberen herfstdag tot een onvergetelijk
feest. Hoe zoet was het om zich er in te denken hoe het later zou worden, als zij bij
het theeblad zou zitten met een handwerkje en hij haar voorlas of als ze samen zouden
praten over hun kinders en kleinkinderen, of genoeglijk boomen over
jeugdherinneringen, en in wederkeerige liefdevolle aandacht elkaar van hun latere
jaren vertellen en
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van hun innerlijken groei. En hij werd nooit moe het oogenblik te zegenen, dat hij
haar gezien had, zooals we in het dagelijksch leven maar zelden ‘zien’. Hij zou haar
alle lieve naampjes geven die ze verdiende en ja... als er geen kinderen of anderen
binnen waren...’ ‘Hoe ouder, hoe gekker’, dacht hij glimlachend. Het was haast tè
heerlijk om te bedenken hoe zij dan quasi zou tegenstribbelen en zeggen: ‘Manlief,
don't make a fool of yourself!’ Hoe goed zouden alle zorgjes en liefkoozingen hen
beiden smaken...
Maar het leven had een geheel andere bedoeling en die begreep Versteghe maar heel
langzaam aan. Het ìs niet makkelijk te beseffen, hoe wij zèlf dikwijls onze liefste
plannen verijdelen en schoorvoetend de heerlijke bergtoppen verlaten, waar de
krachtige vleugels van extase en bezieling ons konden verheffen boven al het gewone
om den glans en schoonheid te aanschouwen van eigen gedachten-schepping. Er zijn
trouwens maar zéér weinigen sterk genoeg, vooral op lateren leeftijd, als er reeds
groote désillusies geweest zijn, stoute verwachtingen te kunnen blijven koesteren,
ze moedig recht in de oogen te blijven zien en niet te gaan twijfelen en zelfs
instinctmatig angst te gevoelen voor de vervulling... Ook Versteghe was het
grootendeels zèlf, die de verwezenlijking van zijn illusie onbewust uit den weg ging
totdat hij bemerkte dat het te laat was. Eerst schenen hem zeer gegronde
beweegredenen een beletsel voor het zich-uitspreken en eindelijk kwam hij tot
dezelfde overtuiging als Jet, dat haar moeder in zekeren zin reeds levensmoe was,
ondanks het frissche, jeugdige uiterlijk, de energie om met haar tijd mee te gaan, en
nu niet meer den moed en de lust zou hebben om zich te binden. Daarvoor had zij
een tè lang volgehouden strijd met zichzelf gevoerd en de overwinning was te kostbaar
om ineens prijs te geven voor een twijfelachtig geluk. Het bitterst echter smaakte
hem de bekentenis, dat hij, hoe jong voor zijn eigen gevoel ook, tòch te oud was
gebleken om de durf te hebben regelrecht op zijn doel af te gaan, toen het nog niet
te laat zou zijn geweest. Hij had zich voorgepraat, dat er niets ter wereld zoo stom
is als een blauwtje loopen, vooral op dien leeftijd! Maar achteraf beschouwd, was
Marrianne, toen hij haar leerde kennen, nog juist in die periode dat een vrouw, die
weet er lang niet afstootelijk uit te zien, er zeer op gesteld is om dit te merken uit
den omgang met mannen. En dat hij haar bovendien sympathiek was, voelde hij een
enkele maal overtuigend met een hartklopping van vreugde. Wellicht had zij dit alles
vermoed en het
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betreurd dat ze zooveel in jaren scheelden. Want als hij werkelijk jong was geweest,
zou zijn eigen geloof in 't geluk misschien niet te kort zijn geschoten om het haar te
inspireeren, om haar levenslust vleugels aan te binden... Hij fulmineerde tegen zichzelf
en hield zich voor, dat hij zoo'n vrouw ook niet waard was. Toen hij zichzelf beter
had leeren kennen, scheen het of hij alles scherper zag. Tegen de oude Mevrouw
Tengberg, die méér begreep dan ze liet merken, stortte hij soms een beetje zijn hart
uit, al ging het niet regelrecht over hemzelf. ‘Zie je, die kleine Marrianne vond hij
een snoepje, 'n verjongde uitgave van haar moeder. Als hìj toch in de huid zat van
Piet of van Willem! Was het geen zonde tegenover Onzen lieven Heer, om je zooiets
voor je neus weg te laten pikken?’
Even geleidelijk als hij zich het onverbiddelijk ‘te-laat’ bewust werd, gewende hij
er aan geen vleugels meer te hebben en niet meer de heerlijkheid vóór zich uit te
zien, maar achter zich. In zijn liefhebbend hart was geen plaats voor bitterheid en de
berustende kalmte van den reeds veel beproefden mensch verving de wanhoop, die
de jeugd soms breekt met eigen kracht. Nooit was hem zijn aangeboren
gelijkmoedigheid en natuurlijke afkeer van treuren en kniezen méér te pas gekomen
dan toen hij afstand deed van zijn late geluk en den ouden dag in alle waardigheid
in zijn eenzaamheid liet binnenkomen. ‘Es hat nicht sollen sein’... Eéns, toen hij er
over liep na te denken, wanneer en hoe die zekerheid gekomen was, herinnerde hij
zich plotseling zijn wonderlijken droom aan boord en moest zichzelf met verbazing
toegeven dat zijn hooger bewustzijn toen reeds scheen geweten te hebben wat hem
te wachten stond, alsof hij in een fata-morgana het symbool had gezien van datgene
wat hem wachtte. Maar de smart die hij voelde was innig te samen geweven met
dankbaarheid voor de nog zoo laat beleefde, hooge vreugde. En hij trachtte zich in
te denken hoe leeg en akelig deze jaren zouden zijn geweest zònder de illusie en
hoeveel ergernissen ze hem bespaard of verzacht had. Want de vaderlijke plicht
waarvoor hij zijn werk, zijn woonplaats in Indië opgaf, bleek vrijwel fictie. Toen hij
dacht haar goed in de hand te hebben, viel ze als los zand uiteen. Willem scheen
reeds vóór zijn komst een vast studieplan te hebben, dus was geld weer het eenige,
waarmee de vader kon helpen. De jongen was toen ook op zoo'n prikkelbaren leeftijd
en had zooveel met zichzelf te verwerken, dat een eigen moeder alleen misschien
zijn vertrouwen had kunnen winnen, maar een vader, dien hij amper kende, zeer
zeker niet. Die begreep heel best, dat hij een
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groeiperiode doormaakte, zoowel lichamelijk als geestelijk en dat naturen als die
van Willem dan uiterst kwetsbaar zijn. Ook met Piet bleef hij aan de oppervlakte.
Versteghe gevoelde het, zij vonden hem een beste, royale kerel, maar ja, wat
ouderwretsch, zoo geheel buiten hun denksfeer. Met Netty ondervond hij eenzelfde
teleurstelling, hoewel hij de laatste zou zijn, het haar kwalijk te nemen, dat zij eerst
met tante Gerda en Mevrouw Oolgaerdt haar plan besproken had om in Zwitserland
verder voor haar diploma Fransch te gaan werken, en er tòen pas bij hem mee aan
kwam. Doch het ìs hard als je het zonder woorden, maar toch zoo duidelijk
gewaarwordt:... onnut... oud...
‘Wel, 't is 's werelds loop’, dacht hij. ‘Anderen vechten voor hun vrijheid en ìk
zou het me aantrekken, dat ik haar niet kwijt kan? Dat nooit! Quand on n'a pas ce
qu'on aime, il faut aimer ce q'on a!’
Zoo trachtte hij de eenzaamheid te verheffen tot vrijheid en door haar nog wat van
het leven te genieten. Voor Netty was in Genève een prettig tehuis gevonden en toen
hij haar wegbracht en een poosje bleef, raakte hij weer zoo in verrukking over dat
heerlijke land, dat hij er later eens een half jaar achtereen bleef en bij zijn thuiskomst
hart en mond vol had van de Alpen, de blauwe meren en het engageante Zwitsersche
volk. Als het gebeurde dat hij in Holland zat en balloorig werd door het aanhoudend
nattige, gure weer dan schold hij zichzelf dwaas, dat hij maar niet vreer z'n boeltje
inpakte en naar Indië terug ging. Maar wàt moest hij er beginnen? In stilte zou zijn
hart toch altijd weer verlangen naar haar en haar vriendschap. Verder dan Zwitserland
kon hij niet komen.
‘Zij’ hoefde hem niet erg te animeeren om ‘kleine Marrianne’ daar op te zoeken,
toen die er na haar schooltijd ook een jaartje doorbracht. Het jonge meisje was
opgewonden van plezier, toen ze Madame vroeg of Monsieur Versteghe, de vader
van haar vriendin, haar den volgenden dag mocht komen halen ‘pour un petit tour!’
Zij kreeg verlof hem het antwoord op zijn invitatiebriefje zelf te gaan brengen in het
hôtel. Toen ze daar aankwam, trof ze hem alleen in de conversatie-kamer, waar hij
zat te schrijven. Hij stond op, keek met merkbare bewondering naar het frissche
meisje in het neteldoeksche japonnetje, pakte haar handen en, om zijn ontroering te
verbergen, kuste hij haar op beide wangen en zei: ‘Kindje, wat lijk je op je moeder!’
‘Nou, dat is een compliment!’ vond Marrianne, terwijl ze blozend bedacht, dat hij
haar nog nooit gezoend had. Maar als je elkaar ziet
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in een vreemd land, is daar veel meer aanleiding voor. En trouwens, een stem diep-in
zei het haar, er zou wel meer achter zitten...
Versteghe zou het voor niets ter wereld aan iemand bekend hebben, dat hij de
komende dagen een comedietje voor zichzelf speelde en zich voorstelde de liefste
te zijn van dit jonge meisje, van deze verjongde editie van ‘haar’. Als hij Marrianne
na een heerlijken dag van klimmen en dalen of dobberen op het meer weer afleverde,
dan kwam hij er inwendig tegen in opstand en had hij het land, alleen terug te moeten
naar het hôtel. Op hun tochten dacht hij er zelfs over haar te schaken en hoe ze ver
genoeg weg konden komen zonder kans op aanhouding.
Marrianne vertelde hem, dat er kort geleden een Duitsch meisje van het
Conservatoire weg was geloopen met een Professeur de musique en dat daarom
tegenwoordig alle buitenlandsche meisjes zoo akelig streng bewaakt werden en
gewantrouwd. Zelfs den vader van je vriendin keken ze nog onderzoekend aan! Zijn
leeftijd stelde Madame blijkbaar gerust, toen hij hen een bezoekje had gebracht!
Versteghe bekende Marrianne, dat hij véél liever op den leeftijd zou zijn om
gewantrouwd te worden, en om hem daarover te troosten, betuigde zij ook haar spijt,
dat hij geen drie, vier en twintig was! Maar dàn zouden ze ook niet zulke gezellige
tochten kunnen maken samen, zoo maar zonder de traditioneele ring en het briefje
van den burgerlijken stand!
Ze lachten samen hartelijk om hun koddige comedie en Marrianne overwoog
heimelijk of ‘hij’ jaloersch zou kunnen zijn, als hij wist hoe ze hier aan 't pierewaaien
was... Toen voelde zij den verborgen weemoed van dezen man op leeftijd, die haast
nog even grooten overvloed aan levenslust en jeugdige verbeeldingskracht scheen
te hebben als zijzelf. Wat een bewonderenswaardige veerkracht, als je al zooveel
ondervonden hebt! En omdat Marrianne's wezen door dezelfde bron gelaafd werd
als waaraan hij zijn geheele innerlijk geluk en frischheid te danken had, waren ze
als een open boek voor elkaar. Zij voelden het, de essence van het leven bestond
voor hun beiden in verrukking, schoonheid en liefde. En zonder dàt zou het één
grauwe, doellooze ellende zijn...
Hoe waren ze beiden onder den indruk, toen hij haar op een avond meevroeg naar
de uitvoering van ‘Cyrano de Bergerac’. Marrianne schaamde zich niet voor een paar
behuilde, maar toch stralende oogen. Dàt was nog eens een minnaar, die het zóó
heerlijk kon zeggen.
Plagend liet hij er op volgen:

Groot Nederland. Jaargang 17

432
‘Maar die neus, zeg! Die neus, daar zou jij nóóit over heen komen. Dweep maar met
z'n geest en trouw met een “Christian”!
Ja, doet u hem ondertusschen vast mijn hartelijke groeten!’
... En toen de trein wegstoomde, hief hij even uit gekheid aan: ‘Adieu Mignon,
courage!’
Zij was al gauw uit het gezicht verloren, maar lang nog zong het in hem na: ‘Adieu
Mignonne, courage!’
De oude Mevrouw Tengberg was al lang dood en de kinderen allemaal getrouwd,
toen er nog een innig verlangen in hem ontstond, zijn hart tegenover haar uit te
spreken. Er was nu geen beletsel meer en geen onrust, het zou haar alleen prettig
kunnen aandoen te weten hòe hoog hij haar stelde, hòe lief zij hem was en hoe
sprakeloos verrukt hun eerste ontmoeting hem gemaakt had. Hij mòest haar dit nog
ééns zeggen, vóór het liedje ten einde ging. Vooral nu ze de stoute schoenen aantrok
en gauw de getrouwde kinderen in Indië zou opzoeken, wilde hij het niet langer
uitstellen. Je kon nooit weten, een jaartje bleef ze toch wel weg en de machine werkte
niet best meer...
Toen hij op een goeden dag het geboorte bericht van zijn kleinzoon Johannes
Ferdinand in de courant liet zetten (de twee oudsten van Geert en Mien waren meisjes)
kwam Mevrouw Oolgaerdt hem 's avonds gelukwenschen met een groote bos
zonnebloemen, waar hij zooveel van hield, en met een pakje kiekjes uit Indië, de
meeste natuurlijk van de kleinkinderen. Hij haalde zijn vergrootglas er bij en de jonge
grootmoeder was verrukt, zoo goed als ze toen die lieve snuitjes en de omgeving kon
zien. Ze vroeg hem opgewekt allerlei raad voor de aanstaande reis, maar dacht ineens:
‘Wat ziet hij er oud uit, hij is zoo stil. Zou hem iets hinderen?’
Toen pakte hij haar hand vast, keek haar vertrouwelijk in de oogen en zei in weinig
en sobere woorden, wat hij haar nog vertellen wilde.
De tranen rolden haar langs de wangen, haar stem begaf haar en haastig drukte zij
een kus op zijn voorhoofd...
Den volgenden dag vond ze een klein pakje met een paar regeltjes schrift, die
luidden:
Lieve kindje,
Je hebt gisteren, geloof ik, je vergrootglas bij me laten liggen en je zult het nog
zooveel noodig hebben, als Marrianne tenminste van plan
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is om even ijverig door te gaan met de productie van ‘prachtstukjes’. Gebruik het
maar als aandenken aan het liefste en toch bitterste uur van mijn leven. Je oude vriend
J.F. Versteghe.
Er kwam een keurig nieuw vergrootglas uit het pakje.
Toen het lieve geheim van zijn hart was, en hij afscheid van haar genomen had,
kon de sloopende hand van den ouderdom verder haar werk doen, tot het lied ten
einde ging...
N.M. PRINS - BURGERS.
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Verzen.
De Opstanding.
Alleen door lijden groeit alles.
Alleen door lijden wordt de menschheid geboren.
Uit lijden groeien de revoluties op, Lijden door den oorlog of lijden in vredestijd eenerlei,
Eenerlei het lijden in de loopgraven en lijden in de machinekamers,
In Amerikaansche slachthuizen lijden, lijden in fabrieken,
Lijden bij der groote hoogovens rossen gloed.
Lijden is zelfkennis.
Dáárdoor kende het Volk van Rusland eindlijk zijn eigen kracht, en bewust
Werd het van zichzelf, besefte de gemeenzaamheid,
Die heft de wrakke wereld op naar de zon, samenheid,
Die is oorzaak, kracht en doel tegelijk.
Alleen die bewust is kan zijn bewustzijn in een hoogere bewustheid verliezen,
Alleen die bewust is leeft waarlijk,
Alleen die lijdt kan bewust worden.
Wat heeft het Russische Volk tot zichzelf gebracht, vrijgemaakt?
Het lijden, universeel, boven ruimte en tijd uitgaand, en sterker,
Boven de sterren, boven weten, boven alle gevoel en voorstelling,
(Ook van ieder beest, kind, vrouw, man afzonderlijk, nooit gëuit of bekendgeworden)
Het eeuwige, razende menschenlijden, wereldlijden, oneindig, eeuwig, en toch van dezen tijd
en deze wereld,
Lijden van nu en hier, lijden dat het leven is, onoverwinnelijk,
En de natuur,
En waarin alleen de gemeenzaamheid is,
En verwijding en rust, het lijden....
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Dat nu ten leste tot één samenwezen heilig
Gebloeid is, - nu nog één volk, weldra de wereld -;
Eindlijke vrucht van jaren: levengevende, lichte, louterende Opstanding,
In grootsche eenheid, die vrijheid is, die is
Zelfheid!
O Russische October-Omwenteling
Waarvan de naam gezegend zijn zal door
Alle tijden....

Besomming.
Waarom kon ik het leven maar niet leeren
Aanvaarden als een eenvoudig bezit;
Waartoe dit eeuwig hunkeren en dit
Jammerlijk tasten en schrijnend bezeeren?
Was dit het werkelijke leven wel?
'k Voelde mijn zelf, maar kon het niet benadren,
Mijn daglijksch derven kon ik niet vergadren
Tot één gemis. 't Bleef onbegrepen spel,
Toevallig, toch noodzaaklijk, en verliezen
Deed ik altijd, altijd, ook bij gewin....
Ik keek den valschen bonten vuurgloed in, En had het toch niet anders kunnen kiezen.
En wat mij overbleef was enkel de asch.
Niet mij verwarmde 't vuur waarin ik brandde.
Toen 'k dacht aan zelf-gekozen kust te landen
Was opgebrand wat mijn zelfs leeftocht was.
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Toen 'k hoopvol zee koos zwierf 'k wel jaren rond,
Verloor vaak richting en wist van mijn dolen
Den zin niet meer, totdat, moede en verstolen,
'k Aan wal sloop waar ik met dorstenden mond
Lang, lang, lang in hardnekkig en dof willen
(Of dreef wind mij, willooze?) heengekoersd had.
Voor mijn oud lijf een grijs en guur strand dat
Verloren, verlaten, onder 't krijschgillen
Van aasvogels open lag, en 't tot stof
Vergaan van aangespoelde wrakken duldde,
Dit - en geen oude droom die 't meer verhulde Was alles, alles wat ik eindlijk trof.
De winden en de stormen van de zee
Verwoeien spoorloos naar den kouden nacht
De daden, en der woorden koele pracht,
En wat ik immer dacht of immer lee.
En niets bleef over meer dan mijn oude angst:
Of dit het leven was, dit dorre, harde,
Machtlooze wanen die mijn ziel verwarden
In eenzamen nood en duister verlangst,
Dat mij deed opstaan, voortjoeg en neersloeg,
Deed opstaan weer, en sloeg en neer deed vallen,
Altijd weer, altijd weer, totdat het me alle
Dingen afdeed en het donker indroeg.

VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Zeventiende-eeuwsch Individualisme II.
Descartes en zijn Twijfel.
Het ware wel te wenschen, dat elk denker ons een biografische mededeeling had
nagelaten waarin hij ons openbaart, uit welke drijfveeren en langs welke wegen hij
tot zijn formulen en conclusies kwam, zoo uitvoerig en zoo oprecht als Descartes
dat heeft gedaan in zijn ‘Discours de la Méthode.’ Veel van wat ons nu in vele
apodictische en dogmatieke uitspraken duister en onduidelijk schijnt, zou zich
ophelderen, als we omtrent het primaire instinct, de nooden der tijden, de
oorspronkelijke ingevingen, de ‘vormlooze vermoedens’ - omtrent dit alles, 't welk
aan alle denken voorafgaat en waaruit alle denken voortkomt, beter waren ingelicht.
Van hen, die de commentaren bij en de inleidingen tot bekende ‘philosofische
systemen’ schrijven, behoeven we pogingen in die richting helaas niet te hopen -,
om 't zeerst beijveren ze zich de menschelijkheid des denkers van zijn leer en beide
tezamen van den tijd te scheiden, als vielen ze gelijk meteoren uit de lucht, zoodat
de leer zich aan den onontvankelijke voordoet als de willekeurige beweringen van
een willekeurig man -, aan den ontvankelijke als een onomstootelijk, rondom-gesloten
Evangelie, terwijl het karakter van betrekkelijke en voorbijgaande waarheid, van
bijzondere functie tot, bepaald moment in de Eenheid, in 't kort, van phenomeen,
noch den eenen, noch den anderen recht duidelijk wordt.
Descartes echter legt in zijn ‘Discours’ met grooten eenvoud en openhartigheid
zijn ziel voor ons open; we herkennen de ziel, die onbewust zich naar de toekomst
wrendt, in onvrede leeft met zichzelf en met wat hij leerde, toch nog geenszins los
van zichzelf en van wat hij leerde, en boven alles angstig en afkeerig van het
veranderlijke, van den blijvenden twijfel, van het wisselende en beweeglijke, wanend
met de geboden stelligheden geen genoegen meer te nemen, op nieuwe stelligheden
uit en langs nieuwe wegen terugkeerend tot de oude. Er valt in vele opzichten een
treffende overeenkomst aan te toonen tusschen Descartes' ‘Discours’ en Augustinus'
‘Belijdenissen,’ die ook
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zeer wel, wat het eerste gedeelte, de ‘Belijdenis van Schuld’ betreft, den naam
‘Discours de la Méthode’ zouden kunnen dragen -, een overeenkomst in uitgangspunt,
in werkwijze, in de keus der argumenten, zelfs soms in de keus van beelden en
gelijkenissen. En deze overeenkomst ligt in de rede, wanneer we ons maar rekenschap
geven van het moment dat Augustinus was en van het moment dat Descartes was.
De eerste verschijnt bij het uitbloeien van de oude Redelijkheid, de tweede bij het
opbloeien van de nieuwe Redelijkheid -, in den eersten gloeit nog het avondrood van
de ‘Heidensche’ wijsheid, die twijfeling is en zelfbetwijfeling -, in den laatsten gloeit
het ochtendrood van de moderne philosophie, die opnieuw en anders hetzelfde zal
zijn. Tusschen beiden ligt de nacht van het blinde geloof, van het blinde vertrouwen
in het eigene, van den blinden haat tegen het andere -, een nacht, zoo van allen gloor
verstoken, dat het onderscheid tusschen ‘dwaling’ en ‘schuld’ er evenzeer in ligt
verloren als dat tusschen de felste kleuren -, noch het een noch het ander bestaat in
den volmaakten nacht. Tusschen beiden, tusschen Augustinus en Descartes ligt,
wanneer we voor 't oogenblik de half-ontwaking van het Humanisme ter zijde laten,
de lange periode van der Eenheid zelfvergetelheid tot zelfbehoud, in den mensch
zich voordoend als een noodzakelijkheid tot, een behoefte aan, dus een ongebreidelde
liefde voor de collectieve stelligheid, het dogma, waarin de opheffende intelligentie
een dienende rol vervult onder de beheersching van het tegengestelde moeten.
De innerlijke strijd, het worstelen en klagen van Augustinus is een getuigenis, dat
die intelligentie, na in oudere en jongere Platonici en Stoïcijnen te zijn ‘vrij’ geweest
- vrij om haar eigen rol te vervullen - nog niet zonder tegenweer zich in dienst stelt
van dat overheerschende moeten, van dat blinde gelooven -; de innerlijke strijd in
Descartes is een getuigenis, dat diezelfde intelligentie, bestemd om in Spinoza en
Kant weer te worden vrijgemaakt, zich niet langer zonder tegenweer onderschikt aan
datzelfde nog immer overheerschende moeten. Maar in beiden - gene geboren een
kwart-eeuw na de groote vergadering van Nicaea, de eerste bevestiging van het
Katholicisme als oppermachtige organisatie, deze gestorven een kwart eeuw voor
de opheffing van het Edict van Nantes, de laatste bevestiging van het Katholicisme
als zoodanig, komt de stelligheid den twijfel, het bouwend geloof de opheffende
intelligentie te boven, omdat het eerste in beiden het onuitroeibare, het
onwrikbaar-ingeschapene is.
Descartes behoort tot de ‘moderne wereld’, tot de achttiende eeuw,
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omdat hij den twijfel belijdt en van den twijfel uitgaat -, hij behoort tot de oude
wereld, tot de zeventiende eeuw, omdat hem de twijfel nog zoo bitter is, zóó bitter
als hij Augustinus was, die een innerlijk ‘onderzoek’ zou gaan instellen naar den
oorsprong van het Kwaad, naar den vrijen wil en vooraf God smeekte hem ervoor
te behoeden, dat hij twijfelen zou aan bepaalde vaststaande leerstelligheden.
Hobbes gaat uit van de vrijheid - ‘de mensch is vrij geboren’ - en concludeert tot
de gebondenheid, Descartes gaat uit van den twijfel en mondt uit in de meest
leerstellige stelligheid. En zooals Hobbes zich bedient van de fictie der ‘contractueele
verplichtingen’, zoo bedient zich Descartes van de theorie der ‘ingeschapen ideeën’,
welke in haar algemeene toepassing evenzeer een fictie is. Ook Augustinus hecht
aan de ‘ingeschapen ideeën’, aan het in het ‘geheugen’ voorhandene, die algemeene
bewijskracht -, ook voor hem is alle kennen, is alle leeren herinnering en wel:
geordende herinnering, en het woord dat aan Descartes' naam onverbrekelijk
verbonden is: ‘cogitare’ beteekent voor en volgens Augustinus (tiende boek, elfde
hoofdstuk) dan ook: te zamen brengen. En ook daarin is de methode volkomen
logisch, de conclusie - dat het aldus in eigen wezen opgespoorde voor altijd en voor
elkeen ‘De Waarheid’ zou kunnen, ja zelfs moeten zijn - volkomen absurd.
Tot hun zelfpijniging, hun moeizaam zoeken werden Augustinus en Descartes
beiden gedreven omdat het geleerde en ingeprente hen niet bevredigde -; Augustinus
drukt dat natuurlijk in een, na de ‘bekeering’ geschreven ‘Schuldbelijdenis’, welke
bovendien een zoo sterk polemisch en didactisch karakter draagt, geheel anders uit,
noemt zichzelf om zijn aanvankelijke twijfelingen en dwalingen beurtelings ziek en
schandelijk, hoogmoedig en verlaten, ellendig en schuldig, in dat wonderlijke
goochelen met ‘genade’ en ‘vrijen wil’, de duistere en verwarde woorden
hokus-pokus, die zich overal produceert, waar de diepe liefde tot het eigen
moeizaam-verworven, uit den twijfel verlossende dogma een gevoel van dankbaarheid
jegens den Begenadiger verwekt, maar de diepe haat tegen andersgezinden, tegen
de vijanden van dat eigen dogma, die eigen organisatie zich niet kan losmaken van
het gevoel, dat die anderen om hun dwalingen ‘schuldig’ zijn en ‘snood.’ De blinde
haat - de fanatische zelfingenomen onverdraagzaamheid, die kerken en organisaties
opbouwt en in stand houdt - schendt liever eigen pas-aanvaarde logische grondslagen,
dan dat hij den tegenstander vrij pleit van schuld. En ook den dolenden broeder
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moet men immers met recht kunnen tuchtigen en dreigen, ook hij moet niet vrij uit
kunnen gaan, als een splijtzwam anderen aanstekend, met een beroep op Gods
gebleken onwil om hem de genade des geloofs te verleenen. Omdat deze dubbele
gezindheid zich noodzakelijkerwijs binnen de grenzen van elke kerk voordoet en
dus alle theologische ‘bewijsvoeringen’ en redeneeringen precies dezelfde
redekunstige acrobatentoeren vertoonen, alle theologen als Augustinus halfweg
redeneeren en halfweg aanroepen, visioenen voor sluitredenen, en teekenen voor
wijsheid geven, daarom heeft men groot gelijk, dat men Augustinus den vader van
de Christelijke theologie heeft genoemd.
Toen Socrates, toen Spinoza de vreugde van het ‘gelukkige leven’ het Leven-in-God
hadden leeren smaken, begrepen ze tevens, dat niemand dit ‘gelukkige leven’ willens
van zich werpt, maar dat hij, die het niet smaakt, er door zijn onvermogen van
verstoken is. Doch noch Socrates, noch Spinoza waren bestemd om in en door
dogmatische collectiviteiten de ‘zelfontvlieding’ van het Absolute te voltrekken -,
in hen juist kwam dat Absolute tot de zelfherkenning, die de zelfopheffing is. Daarom
was hun intelligentie vrij en vloeide de zuivere gevolgtrekking uit de zuivere premisse:
Niemand kan God haten. Wie heeft welsprekender dan Augustinus het ‘gelukkige
leven’ bezongen, wie God vuriger geprezen, dat hij het hem na vele smarten beschoor?
Wat was het, dat zich in hem te weer stelde tegen het zuivere besef, dat niet ‘slecht’,
maar rampzalig en schuldeloos is hij, die het gelukkige leven niet kent? Het was, dat
in hem de Eenheid zich zelf ontvlood, tot zelfconservatisme in een dogmatische
collectiviteit, dat tot zijn ‘functie’ behoorde het voltrekken dier zelfontvlieding in
het door alles heen steunen en verdedigen dier collectiviteit -, daarom werd hij tot
de redeloosheid verwezen, veroordeeld tot bochtig en kronkelig redeneeren, tot
schelden en schimpen en smalen op Manicheeërs en Arianen en Pelagianen, die hij
in redelijkheid niets zou hebben kunnen verwijten dan dat ze, van Gods licht
verstoken, ongelukkigen waren.
In dit opzicht staat Descartes veel vrijer en het is juist die tweeslachtigheid, waarbij
het niet om zuivere bewijsvoeringen, maar om rechtzinnige (of blijmoedige)
conclusies is te doen, dat willekeurig en redeloos interpreteeren van feiten en
gebeurtenissen tot ‘teekenen’ en ‘goddelijke boodschappen’, waarin zich alle
‘Christen-filosofen’ van Augustinus af zoo volkomen bevredigd hadden gevoeld, 't
welk hem, naar zijn eigen zeggen dreef tot ‘l'écart absolu et le doute absolu’,
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tot het aanvankelijk verwerpen van alles wat hem was geleerd -, maar met het vaste
en uitgesproken voornemen langs dien weg tot een nieuwe stelligheid te komen, in
de vaste en uitgesproken overtuiging dat ‘De Waarheid’ te vinden en te formuleeren
is. En hoewel hij zijn vermogen om te twijfelen ten opzichte van de blinde kudde als
een superioriteit aanmerkt -, voelt hij dien twijfel ten opzichte van God als een
inferioriteit: het beroemde ‘bewijs’ voor Gods bestaan, afgeleid uit het ‘ingeboren
begrip’ van Gods volmaaktheid, berust vooral op de overweging dat een
niet-twijfelende God volmaakt is boven een twijfelenden mensch. En zoo
onverdraaglijk, zoo ondenkbaar lijkt hem een leven zonder positieve grondslagen,
dat hij gedurende den tijd, waarin hij bezig is, zijn op den twijfel gebaseerd
geestes-gebouw op te trekken -, zijn intrek neemt in een soort ‘hulpgebouw’ (we
volgen hier zijn eigen beeldspraak), opgebouwd uit de ‘gangbare dogma's en tradities
van zijn tijd.’ Precies datzelfde doet ook Augustinus, naar zijn eigen zeggen, wanneer
hij in Milaan Ambrosius heeft leeren kennen, en dan niet langer Manicheëer is, maar
ook ‘nog geen Katholiek.’ Tusschen alles dobberend, besluit hij dan ‘op de manier
der Academici, die beweren dat men over alles moet twijfelen’ als catechumeen in
de Katholieke Kerk te blijven, die hem door zijn ouders was aanbevolen, totdat het
licht der zekerheid ‘hem zou wijzen, waarheen de koers te richten.’
Noch in Augustinus - in wien de oude twijfel voorgoed ondergaat - noch dok in
Descartes - in wien de nieuwe twijfel pas opgaat - huist de ware levende
zelfbetwijfeling, het gevoel van eigen gebondenheid en afhankelijkheid in ook maar
eenig zelfwantrouwen tegenover het gemak, waarmee ze zich voegen en thuis
gevoelen in hun ‘hulpgebouw.’ Het komt niet in hen op, dat ze, wat ze meenen te
zoeken, reeds gevonden hebben -, geen van beiden zijn ze nog waarlijk vrij gemaakt
door het inzicht hunner innerlijke gebondenheid. Zooals Hobbes uit de volkomen
vrijheid onmiddellijk tot de volkomen onvrijheid komt, zoo komt Descartes uit den
twijfel-zelf onmiddellijk tot de stelligheid. Zijn eigen onvolmaaktheid doet Descartes
aan een volmaakt wezen denken, eigen twijfel inspireert hem de gedachte aan
alwetendheid, hij vindt dus ‘in zichzelf’ de Idee van een Superieur Wezen.
En besluit hieruit tot het bestaan van dat Superieur Wezen, 't welk zonder ‘bestaan’
aan de Idee der Volmaaktheid niet beantwoorden zou. Want zijn gedachten - aldus
het betoog - omtrent andere dingen buiten hem om, hemel en aarde, licht, warmte
‘en duizend andere
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zaken’ wekken niet dat gevoel van eigen inferioriteit in hem op en kunnen derhalve,
voor zoover ze ‘waar’ zijn als ‘dépendances de ma nature’ en voor zoover ze ‘niet
waar’ zijn, als afkomstig ‘du néant’ worden aangemerkt -, maar ze bewijzen niet hun
bestaan door hun Idee.
Deze Idee in mij van het ‘Volmaakte Wezen’ kan - aldus het vervolg der
redeneering - nimmer zijn gecreëerd door het onvolmaakte wezen, dat ik zelf ben,
de Idee van God is dus klaarblijkelijk het werk van God en aldus het tweede bewijs
van Gods bestaan. We moeten dus in Gods bestaan gelooven, omdat we in Gods
bestaan gelooven. Juist zoo ook Augustinus: het bederfbare en veranderlijke kan de
Idee van het onbederfbare en onveranderlijke uit zichzelf niet scheppen.
En dit geloof, aldus Descartes, is elkeen ingeboren.
Enkele hoofdstukken tevoren heeft Descartes op waarlijk veelbelovende wijze
uiteen gezet hoe hij door vergelijkend lezen en aandachtig reizen tot het inzicht kwam
van het betrekkelijke van alles wat hem geleerd is -, ja hij geeft er zich reeds helder
rekenschap van dat hij-zelf, ware hij onder de ‘Chineezen of Kannibalen’ geboren,
geheel andere opvattingen omtrent alle dingen zou hebben -, maar aan de
‘algemeenheid’ van de Gods-idee (in Katholieke opvatting!) twijfelt hij niet. Deze
is zijn groote stelligheid -, dààrin is hem de twijfel, krachtens zijn bestemming, zijn
functie tot de Eenheid, niet vergund.
Want nog immer niet is de mensch tot den onderscheidenden en opheffenden
twijfel vrijgelaten - nog immer heeft het Absolute tot dit moment in zijn zelfcreatie
de menschelijke stelligheid van noode. Maar hier als in alle geesten dezer periode
wordt het woord gesproken, de weg gewezen, de methode aangegeven.
In het putten van het bewijs voor Gods bestaan uit het ingeschapen geloof aan
God, dat ‘elkeen van nature in zich draagt als het kenmerk van zijnen Maker’ keert
Descartes, met versmading van de in zijn tijd gangbare theologische spitsvondigheden
en autoriteiten-aanroepingen tot het eigen Ik als tot de bron van alle kennis en van
alle waarheid, tot het eigen immanente dogma als tot het eenige richtsnoer terug -,
en daarin is hij wel zoo modern mogelijk. Inderdaad is er geen andere, geen verdere
kennis dan zelfkennis, geen andere arbeid dan dat ‘tezamen-brengen’, dat uit een
‘hulpgebouw’ van troebele meeningen en verwarde gedachten op trekken van een
definitief huis, waarin de geest
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kan wonen, de arbeid, dien Augustinus onder ‘cogitare’ heeft verstaan. Doch
onverbiddelijk volgt daaruit dan ook, dat de, volgens die methode van ordenen en
uitpuren, waarbij het laag-subjectieve, egocentrische, wordt verworpen en het
hoog-subjectieve, individualistische, wordt behouden, uit eigen wezen opgespoorde,
in eigen geest blootgelegde ‘waarheid’ geen algemeene, maar een bijzondere, geen
blijvende, maar een tijdelijke waarheid is, de openbaring van de eeuwig werkzame
Rede in de denkende, werkzame persoonlijkheid - en ‘De Waarheid’ in niets dan in
dat proces, in het eeuwig komen en gaan, het eeuwig groeien en verwelken dier
bijzondere waarheden, waarbij evenmin de waarheid van twee personen als die van
twee achtereenvolgende momenten in den tijd volkomen samenvallen kan. Doch dit
beseffen is individualisme, dit beseffen is de weerlegging van elke stelligheid, de
opheffing aller dogmatieke gesteldheden, het is de zelfweerlegging, en dit besef in
den mensch beduidt de zelfopheffing (in de opheffing van al het bijzondere tot een
volledig opgaan naar, dat ondergaan in zichzelf is) van het Absolute. Omdat daarvoor
de tijd nog niet gekomen is, vermag Descartes tot die uit zijn eigen methode zoo licht
te vatten gevolgtrekking evenmin te komen, als Augustinus vóór hem. Beiden, aan
den opgang en aan den ondergang van dezelfde periode der zelfvergetelheid tot
zelfbehoud van het Absolute, moeten ze de stelligheid belijden en in hun eigen
stelligheden opgaan. Boven Descartes' ‘Discours’ kon als motto het woord van
Heraklitus staan ‘De mensch is de maatstaf van alle dingen’ -, en ook hij houdt er
niets van over dan het oude, egocentrische: ‘Ik ben de maatstaf van alle dingen’ Duidelijk blijkt uit zijn weerleggingen van Gassendi's bezwaren tegen zijn
‘Méditations’ dat hij volstrekt niet van zins is uit het ongeloof der atheïsten eenig
bewijs tegen Gods bestaan te putten, zooals toch redelijk ware, maar dat hij dat
ongeloof eenvoudig toeschrijft aan hun minderwaardigheid en tegen hen optrekt zoo
fel als Augustinus eenmaal tegen de Manicheëers.
De boven-dogmatische opvatting van het goddelijke aanvaardt ook het menschelijk
ongeloof als een goddelijke openbaringswijze - gelijk de dood als deel van het Leven,
de nacht als deel van den Dag, maar daarvoor moest vooraf het groote woord
gesproken worden ‘God is alles’ - en de veelgebruikte spons van Augustinus (God
is in alles) voor altijd opgeruimd. Doch dit is pantheïsme en pantheïsme is
individualisme, in de opheffing aller (dogmatische) scheidingslijnen, zoo goed die
tusschen ‘geest’ en ‘stof’, als die tusschen ‘hun waarheid’
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en ‘onze waarheid’ -, tot ‘ons aller waarheid’, die dan in elk van ons allen anders is.
Daar dus Descartes altijd nog levend deel uitmaakt van een leven de collectiviteit,
zoo spiegelt zijn wezen niet een moment in de zelfontplooiing van het Absolute,
maar het collectieve katholieke dogma, daar hij echter reeds door de moderne methode
van het zelfonderzoek tot het blootleggen van dat eigen wezen vermocht te komen,
verhief hij dat collectieve dogma tot zijn eigen waarheid -, en zoo is hij dan het
zeldzaam voorbeeld van een geest, waarin ‘Rede’ en ‘Openbaring’ tezamen vallen
-, iets wat wellicht alleen toen (en in overeenkomstige tijdsgewrichten) op die wijze
mogelijk was.
Want gelijk Hobbes er in slaagt, met de vernuftige vondst der contractueele
verplichtingen uit den vrij-geboren mensch den slaaf van den Leviathan te maken,
weet Descartes van zoovele dingen die ‘krachtens hun evidentie’ ‘uit God’ zijn en
‘waaromtrent God ons toch niet zal willen bedriegen’ de onomstootelijke zekerheid
vast te stellen, dat we ten slotte in stede van ‘l'écart absolu et le doute absolu’ een
wereld vol gesteldheden, stelligheden voor ons verkrijgen, in hoofdzaak samenvallend
met de gangbare stelligheden en gesteldheden van zijn tijd -, en waarvan het
aanvaarden, evenzeer overeenkomstig den geest zijns tijds, zelfs niet alleen als teeken
van intellectueele volmaking, maar als een zedelijke plicht wordt aangemerkt, waartoe
elkeen kan worden genoopt! Hier, als bij Augustinus, een voortdurend verwarren
van ‘schuld’ en ‘dwaling’, voortspruitend uit eenzelfde collectivistisch tucht-instinct,
't welk geen (aan de hechtheid der collectiviteit schadelijke!) dwalingen vermag te
aanvaarden, zonder den dwalende te willen straffen. En ook deze scheiding zal
onmiddellijk worden gevoeld, zoodra het collectiviteitsinstinct (zin voor nut en tucht)
gaat afnemen, en dan zelfs door vrij middelmatige denkers, doch ze kan niet worden
gevoeld, waar het collectiviteitsgevoel nog bloeit, en dan zelfs niet door groote
denkers! Want we zien (onderscheiden) slechts daar, waar licht is ontstoken en we
steken zelf dat licht niet aan. We gelooven niet wat we zien, maar we zien wat we
gelooven. Ook voor deze erkenning - waartoe we wel altijd bereid zijn, maar die we
toch ook altijd weer verloochenen - is de persoonlijkheid van Descartes in zoo hooge
mate leerzaam. Want wat voor hem geldt, geldt ook voor onzen eigen tijd en ook
voor ons eigen denken -, ook wij denken binnen gestelde perken, ook al vinden we
in ons bewustzijn schijnbaar minder ‘ingeschapen ideeën’, ook ons denken reikt
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niet verder dan onze functie tot het Absolute gaat. Maar het onderscheid is steeds
weer dit, dat wij het weten en dat Descartes (en zijn tijdgenooten) het niet wisten en
aan hun ‘ingeschapen ideeën’ algemeene bewijskracht toekenden, omdat ze nog niet
(ver)mochten zichzelf als moment op te vatten. Dit immers is zelfbetwijfeling,
zelfonderscheiding -, opheffing, ontbinding.
Over Hobbes sprekend zeiden we: hij had, zoo goed als Bossuet, van de Schrift
kunnen uitgaan -, op dezelfde wijze is de scherpzinnige Cartesiaansche theorie over
de ‘ingeschapen ideeën’ terug te brengen tot de simpele uitspraak van den
weleerwaarden Samuel Johnson: ‘Sir, we know our will is free, and there 's an end
on it.’ Want deze uitspraak, hoe ook geleerd en pompeus-wetenschappelijk ingekleed,
is ten slotte de uitspraak van alle egocentrischen in alle tijden, die allen aan hun eigen
ervaringen, ontdekkingen, vindingen en vondsen een dogmatieke ‘objectieve’
bewijskracht zoeken toe te kennen -, zooals we dat in de latere hoofdstukken van dit
werk, die over een lateren en onzen eigen tijd handelen, hopen uiteen te zetten. Want
de wetenschappelijke natuurvorscher die het ‘relatieve’ van ethische en filosofische
‘waarheden’ wel toegeeft, maar tegelijk voor de waarheden op zijn eigen gebied
algemeene, volstrekte erkenning eischt, als vielen hij en zij buiten het wezen en de
functies van het Absolute, is ten slotte ook niet verder dan de weleerwaarde Samuel
Johnson. En hij ook, omdat tot daartoe zich zijn functie bepaalt.
De ‘twijfel’ van Descartes is dan de twijfel van den geest, die niet blijvend kan,
mag, durft twijfelen, die zich in den twijfel niet verheugt -, het is de
zeventiende-eeuwsche twijfel, de twijfel van hen, wien de stelligheidsdrang is
ingeboren, met de gevoelens voor tucht en gezag, die tot hetzelfde complex behooren.
Ook deze instincten zijn gemakkelijk genoeg in Descartes' werk op te sporen en bloot
te leggen. Precies naar dezelfde mate, waarin Descartes meer dan Spinoza dogmatisch
is, precies naar dezelfde mate is de plaats, der vrije persoonlijkheid vergund, kleiner
bij Descartes dan bij Spinoza.
Niet alleen, niet in hoofdzaak vrees voor vervolgingen - schoon hij er reden toe
zou hebben gehad: hij beleefde Giordano Bruno's verbranding, Vannini's pijnigingen,
Galileï's vervolging, ook was zijn eigen positie precair genoeg - maar afkeer van
scheuring, angst voor beroering deed hem dikwijls zwijgen of verbloemen. Het
duidelijk bewijs dat eerbied en niet vrees zijn beweegreden was, ligt in zijn eigen
herhaalde verzekeringen - in zijn ‘Discours’, in zijn ‘Méditations’,
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in zijn polemieken - dat hij alles wenscht te voorkomen wat twist en tweedracht te
weeg brengen kan -, ja dat hij liever een geschrift onuitgegeven zou laten, dan de
oorzaak zijn van andere beroering dan een ‘zuiver-filosofische en theologische’ -,
want evenals Spinoza, evenals zelfs Kant nog waant hij dat de ‘zuiver filosofische
en theologische’ tweespalt buiten het gewone leven kan worden gehouden. Wie dit
alles zoo openlijk uitspreekt, schaamt zich zijn motieven niet.
Over de menschen, die alles beter willen weten dan de bevoegde autoriteiten, is
Descartes heel niet te spreken, zelf heeft hij manuscripten onder zich gehouden en
plannen gewijzigd, en ten behoeve van zijn theorie over het licht een nieuwe Wereld
gefingeerd om niet met Schriftuurlijke opvattingen in botsing te komen. De in hem
werkende Wil zegevierde overal over zijn bewonderenswaardige Intelligentie en
belette hem tevens de draagwijdte te beseffen van zijn groote formule, met behulp
waarvan anderen zijn God en zijn maatschappij hebben omver gehaald.
En precies datzelfde kan worden getuigd van zijn tegenstanders, die al hun
scherpzinnigheid hebben aangewend om zijn bewijsgronden voor het bestaan van
God te ontzenuwen -, niet om God te ontkennen, maar om hem op de Openbaring,
als eenige bron van absolute zekerheid, terug te wijzen -, alweer in hun argeloos
egocentrisch voelen niet in staat, zich een geslacht te denken, voor hetwelk
‘Openbaring’ een klank zonder zin zal wezen en dat dus de volle scherpte van hun
eigen vernuft, dat de toereikendheid van ‘bewijzen’ loochent - zooals Bossuet het
heeft gedaan! - tegen hun eigen God zal keeren!
Overal, in de dogmatisch-geloovenden en in de heftig-critiseerenden, in de
Arminianen en Gomaristen, in Coccejanen en Voetianen, leeft hetzelfde ingeschapen
instinct, dezelfde waan: Ik ben de maatstaf van alle dingen. De goddelijkheid van
den Bijbel, de goddelijkheid van Jezus (de twistvraag tusschen de professoren Roëll
en Vitringa) -, het wordt alles min of meer in twijfel getrokken, maar elk dier
twijfelenden, ook die het verst gaat, roept anderen een ‘tot hier en niet verder’ toe -,
't welk beteekent: ‘Ik ben de maatstaf van alle dingen’ en gewaagt van de leeringen
der algemeen-verfoeide Socinianen niet als van ‘onaannemelijke thesen’ maar als
van ‘gevaarlijke nieuwigheden’.
Niet dus vóórdat de mensch waarachtig tot den levenden twijfel wordt toegelaten
- niet vóórdat de twijfel waarachtig tot den mensch wordt toegelaten, niet vóórdat
hij met den twijfel leven, den twijfel
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liefhebben kan, zal hij zichzelf als functie en zijn waarheid als betrekkelijk begrijpen
-, leeren begrijpen, langzaam aan, moeizaam, stap voor stap, langs den weg der
zelfbeschouwing, die zelfonderscheiding is, zelfcritiek, zelfbetwijfeling. Een critisch
onderzoek naar zijn eigen kenvermogens en zijn eigen kenbronnen - naar de herkomst
en de waarde van datgene wat hij ‘in zijn bewustzijn’ heeft aangetroffen - zal dus de
eerste stap zijn, die het nieuwe geslacht gaat wagen op den weg tot de nieuwe
waarheden. Langzaam aan begint het dan in hem te gloren dat zijn waarheid alleen
voor hemzelf geldt - daar ze niets is dan het resultaat van zijn zelfonderscheiding -,
en dit groeiend besef, dat elk mensch aldus zijn eigen wereld schept, zal in de filosofie
van Kant tot hoogste ontplooiing komen. Maar het is niet met en in Kant als een
meteoor uit de lucht komen vallen -, en het blijft dan ook een raadsel dat zoo velen
zeggen die filosofie te begrijpen, en zelfs te belijden, zonder zich te hebben verdiept
in haar wording en noodwendigheid als bekroning van een geesteswerkzaamheid,
die organisch aansluit aan de zeventiende eeuw -, van de zelfonderscheiding en de
zelfbetwijfeling, welke zich in de geschriften der vroegste achttiende-eeuwers
opsporen laten, onmiddellijk optredend wanneer voor het moment van der Eenheid
zelfconservatisme, in het willen behouden der gesteldheden, welk zich voltrekt door
menschelijken stelligheidsdrang, in menschelijk dogmatisme, wederom een moment
van zelfonderscheiding, zelferkenning, tot zelfopheffing in de plaats treden gaat,
zich openbarend, zich voltrekkend in menschelijke zelfonderscheiding en
menschelijken twijfel.

De Kentering. Pierre Bayle en zijn Twijfel.
‘Savoir douter, savoir ignorer’, het beroemde woord van Fontenelle, is als het
triomfantelijk klaroengeschal van de jonge achttiende eeuw, het is de
zelfbevrijdingskreet van het Absolute, ontwakend tot de herkenning van zichzelve,
de verloste roep van een menschengeslacht, dat in het zoeken-zelf het geluk, in de
onrust de rust, in den twijfel den vrede zal vinden, in het betrekkelijke zijn stelligheid,
krachtens de eeuwige, eene Noodwendigheid, die elk zijn functie toebedeelend, deze
omzet tot lust, een geslacht dat voor geen conclusies teruggaan, door geen licht
verblind zijn, in geen ruimte duizelen zal, geen dogma's behoeft om staande te blijven.
Wil en Intelligentie tezamen-werkend
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zullen het werk door de Renaissance - dat andere moment, waarin Wil en Intelligentie
samenwerkten - opgezet, tot volle ontplooiing brengen -, totdat dan weer voor den
aanblik van het Absolute de ‘zelfherkenning’ zal blijken ‘zelfopheffing’, voor den
aanblik der menschen de ‘redelijkheid’ zal blijken ‘ontbinding’ te zijn en de
menschheid, tot het besef dier eeuwige tegenstrijdigheid in zware weeën eindelijk
herboren, beladen met wat ze niet meer vergeten kan, opnieuw voor een nieuwe
verhouding tot Leven en Eeuwigheid te worstelen zal hebben, tot op en ver voorbij
den huidigen dag. Maar we zijn nog pas aan den dageraad, in het begin van de
achttiende eeuw.
Voor Fontenelle echter geldt reeds, wat Lessing later zoo bewust en scherp zal
formuleeren -, dat in het zoeken, niet in het weten het ware geluk, de ware vreugde
is. Degene die, tot andere functie geboren, anders is ingesteld, kan zich een leven
zonder stelligheid, zonder ‘geloof’ en ‘hoop’ niet dan als een gruwel denken -, maar
wie tot geen stelligheid is geboren, omdat juist bij middel van zijn twijfel het Absolute
tot zichzelf zoekt te komen, zal derhalve ook geen stelligheid behoeven. De
zeventiende-eeuwer behoefde tot zijn functie de stelligheid zóó onverbiddelijk, dat
een absurd bescheid hem liever was dan géén bescheid, gelijk Pascal dat erkent en
uitspreekt, waar hij den lof verkondigt van de ‘Christelijke religie’, die op elke vraag
een antwoord klaarliggen heeft. En nog immer hoort men de aanhangers van kerken
en secten tegen elkander in snoeven over het meer of minder ‘troostrijke’ van hun
onderscheidenlijke leeringen -, zelden of nimmer echter van het min of meer
aannemelijke en redelijke gewagen -, de gemeene man van alle tijden wordt liever
in zijn egocentrische en anthropocentrische wanen en illusies gevleid, dan bevredigd
in zijn redelijkheid.
Dat het veranderend inzicht op dit gebied samenhangt met een geheel veranderend
wezen, dat we hier te doen hebben met functie contra functie, complex contra
complex, blijkt uit den tweeden stelregel van Fontenelle ‘Il ne faut pas craindre les
nouveautés, toutes les vérités ont été neuf à leurs jour.’ Vergelijk hiermee weer den
term ‘gevaarlijke nieuwigheden,’ die den zeventienden-eeuwer vooraan in den mond
lag, krachtens zijn ingeschapen conservatisme (projectie, spiegeling van der Eenheid
zelfconservatisme), welk conservatisme hem tegelijk (en overvloedig) de drogredenen
en subtiliteiten aan de hand deed om het woord van Fontenelle, dat zoo heel eenvoudig
lijkt, en dat hij toch maar niet verduwen kon, te weerleggen, voor zoover
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het op zijn persoonlijke waarheden een aanslag poogde te doen.
Het volledige weerstrevend-individualistische geestes-complex ligt dus eigenlijk
al in de beide genoemde ‘stelregels’ van Fontenelle uitgedrukt: de twijfel, die tot de
opheffing van alle kerkelijk-maatschappelijke gesteldheden en stelligheden moet en
zal voeren -, en het waarachtig historische besef, 't welk, naar we zagen, den
egocentrische van alle tijden, ook al is hij hoogleeraar in de geschiedenis, vreemd
moet zijn, omdat het van zijn eigen instituten de voortdurende weerlegging en
opheffing beduidt. Uit die beide, zoo ‘eenvoudige’ en ‘onschuldige’ uitspraken, kan
het volledige achttiende-eeuwsche scepticisme en individualisme worden afgeleid.
Niet om dadelijk tot een oordeel te komen, maar om zich allereerst van
vooroordeelen vrij te maken, ziedaar de zorg van den waren denker - van Sokrates,
en ziedaar ook reeds weer Fontenelle's verlangen. Desnoods dan maar geen
eindoordeel, doch althans geen verblinding. Juist andersom als Bossuet het leerde:
desnoods een ongerijmdheid, doch althans geen onzekerheid! Dit beseffen van de
moeilijkheid om tot een definitief oordeel te komen beteekent tegelijkertijd het
optreden van het betrekkelijkheidsgevoel en van de verdraagzaamheid. Hij alleen is
hoogmoedig en onverdraagzaam - dat is: een sterk en twijfelloos strijder in en voor
zijn mililante collectiviteit - die zich in het bezit eener absolute waarheid en daarmee
saamhangende absolute zedelijkheid waant.
En verder brengen dan die gevoelens van betrekkelijkheid en verdraagzaamheid,
tezamen met den aanblik van het egocentrisch automatisme der anderen, die
voortdurend zelf doen wat ze anderen verwijten, voortdurend van hun belangen
idealen, van hun nooden deugden en van hun tekorten systemen maken -,
noodzakelijkerwijs den humor, de ironie weer in de geesten en in de litteratuur terug.
De humor ontstaat immers steeds waar een gevoel van betrekkelijkheid, ook eigen
betrekkelijkheid, zich wrijft tegen het fanatisme, de verblinding, den haat en de
onverdraagzaamheid rondom -, en toont dus in den ‘humorist’ de afwezigheid van
dat fanatisme, die verblinding, haat en onverdraagzaamheid, dat is, de afwezigheid
van collectivistisch dogmatisme. Daarom is de humor, we zagen het,
antimaatschappelijk, daarom heeft Bossuet de ironie instinctief ‘in strijd met een
Christelijke levensopvatting’ gevoeld, daarom ontbreekt de humor in de ‘groote
klassieken’ van de zeventiende eeuw, die zoo zuiverlijk de theologisch-mililaristische
(of kortweg: collectivistische,
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want elke collectiviteit is op haar wijze theologisch-militaristisch) instincten
weerspiegelen. Ook Molière, we zeiden het reeds eerder, heeft den humor niet gekend,
hij, de Jupiter-aanbidder, hij is het genie van de hoog-comische situatie, naar de
ironie (van den Humanist en den achttiende-eeuwer, van Erasmus en van Voltaire)
is hem zoo vreemd als Bossuet het maar verlangen kon. Alleen La Fontaine... maar
knopt niet reeds geheel en al de achttiende-eeuwsche geest in hem, den vriend en
beschermeling van Rochefoucauld, wiens fabelen verfijnde en verdiepte ‘maximes
morales’ zijn? Uitdrukkelijk heeft hijzelf een dier fabelen - ‘Les lapins’ - een
dichterlijke interpretatie van Rochefoucauld's ‘Maximes morales’ genoemd. Welk
een curieuse figuur vormt hij in zijn verhouding tot Koning en Hof (de collectiviteit)
tusschen den afhankelijken Racine, die zich gracieus en waardig krommen kon
(‘Servir le Roi, c'est encore servir Dieu!’) en den onafhankelijken Le Sage. La
Fontaine had wel gewild zich krommen, om wat er mogelijk mee te winnen viel voor
iemand met twee zulke kostbare ‘faiblesses’: luiheid en vrouwen! -, maar het lukte
hem niet meer, omdat hij de echte zeventiende-eeuwer niet meer was. En wat om
profijt en voorbedachtelijk wordt gedaan, dat kan nooit en nergens lukken, doch
alleen wat doelloos van nature wordt gedaan -, en dan volgt het profijt op den voet!
En dan is er de leerzame anecdote van zijn twist met Boileau, over het al of niet
redelijke van ‘ter zijde’, op het tooneel - waarbij La Fontaine zich zóó opwond, dat
Boileau, vlak bij hem staande, luid op en opzettelijk de onaangenaamste dingen over
hem zei, zonder dat hij er een woord van verstond. Achttiende-eeuwsch instinctief
realisme spreekt in La Fontaine's afkeer tegen de onnatuurlijke alleenspraak in
presentie van anderen, die heeten niets te hooren -, zeventiende-eeuwsche gewrongen
spitsvondigheid en subtiliteit (als steeds van theologische herkomst) in Boileau's
onmiskenbare geestige weerlegging, die echter niets weerlegt en weliswaar bewijst,
hoe een mensch zich soms zóó kan opwinden, dat hij niet hoort wat er vlak bij hem
wordt gezegd, maar geenszins dat monologen en terzijde's op het tooneel in het
algemeen redelijk zijn. Maar nog iets schuilt er in dezelfde anecdote: dat zelfs Boileau
zich niet meer eraf dorst maken met een schouderophalen of een verwijzen naar
autoriteiten, doch de ‘redelijkheid’ te hulp riep om het absurde te bewijzen, als Milton
en als Pascal!
Deze humor nu, die ironie van La Fontaine vindt zijn voortzetting in de ironie van
Fontenelle, op dezelfde wijze en met dezelfde strekking.
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De dierfabel - of wel de satirisch-moraliseerende roman, welke het tooneel der
handeling naar gefingeerde streken verplaatst, zooals Swift het doet in ‘Gullivers
Travels’ en Voltaire in ‘Eldorado’, in ‘Candide’, in ‘Zadig’ en in ‘l'Ingénu’, zooals
de satiricus van Humanisme en Renaissance ook deed - heeft altijd de bedoeling den
lezer als het ware te forceeren tot zelfonderscheiding, door de zeden, gewoonten,
opvattingen, waarmede hij is vergroeid, tengevolge van het aan onze ontwikkeling
zoo noodlottige menschelijke aanpassingsvermogen, die voor hem ‘vanzelfsprekend’
zijn, die hij even weinig voelt als de hand haar eigen temperatuur, als het ware van
hem los te scheuren en ze over te plaatsen op andere figuren, in andere streken,
waardoor ze in een nieuw licht verschijnen en, dank zij de menschelijke eigenschap,
anderen te laken en te vonnissen tot eigen verheffing (distinctie-drang), in hun ware
leelijke gedaante worden herkend. De aldus te werk gaande satirische moralist hoopt
daarmee een blijvende onderscheiding tusschen den lezer en zijn tot dan voor hem
‘vanzelfsprekende’ handelwijzen (een blijvende zelfonderscheiding) te bewerken,
zoodat de lezer diezelfde dingen voortaan ook in zichzelf waarneemt, critiseert en
verwerpt. Behoort die lezer tot de gelederen der kerkelijk-maatschappelijke
‘steunpilaren’, dan gelukt dat natuurlijk nooit: hem kan men zooveel ‘spiegels’
voorhouden als men wil, hij ziet toch altijd zijn buurmans aangezicht -, doch het
kerkelijkmaatschappelijk instinct is al niet meer in zijn volle kracht, wanneer de
satirische moralist verschijnt.
Wat La Fontaine, dikwijls althans, beoogt met de moraliseerende dierfabel, beoogt
Fontenelle met zijn ‘Histoire des Oracles’. In schijn is het een onschuldige bewerking
der Latijnsche verhandeling van een Hollandsch theoloog, die daarin met zeer
spitsvondige redenen de ongeloofwaardigheid der Heidensche Orakelen bewijst, zonder dat het in hem opkomt, hoe elk zijner argumenten volkomen toepasselijk is
op en tegen de Christelijke Mirakelen -, en het is juist deze egocentrische geslotenheid,
welke de ironie van Fontenelle in zoo hooge mate gaande maakt, zoodat hij overal
waar hij ‘Orakel’ zegt, eigenlijk ‘Mirakel’ bedoelt en, nog verder gaande, als het
ware achteloos-weg in uitspraken van Plato de herkomst aanwijst van Christelijke
leerstukken, ten einde aldus hun natuurlijke ontwikkeling (tegenover het nog algemeen
geldige starre en invariabele karakter van ‘Goddelijke Openbaring’) aan te toonen,
het aan anderen overlatende, daaruit de consequentie van hun betrekkelijkheid en
vergankelijkheid te trekken.
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Twijfel en humor, verdraagzaamheid en historisch besef verschijnen aldus
onmiddellijk als uit den mensch merkbare symptomen van het nakend moment der
zelfherkenning van het Absolute -, maar de voltrekkers van het verloopend moment
der zelfvergetelheid, de dragers van de oude dogmatieke, autoritaire
levensbeschouwing, zij leven nog en weten niet van wijken, onvatbaar voor
redelijkheid, en ze vechten voor hun bestaan en zoo zien we in de poort van de
achttiende eeuw de worsteling tusschen het neergaande en het opgaande moment,
bij middel van hun elkaar-hatende en betwistende voltrekkers, de kentering, als overal
en altijd gekenmerkt door storm en geweld.
In den strijd tusschen Bayle en Jurieu treden, in de beide partijen, de beide
complexen zuiver en volledig aan het licht, in dien strijd spiegelt zich dus de kamp
tusschen dogmatisme en twijfel, tusschen de zelfvergetelheid tot zelfconservatisme
en de zelfherkenning tot zelfopheffing van het Absolute.
Dat in dit tijdsgewricht de sceptische Bayle zedelijk en geestelijk de meerdere is
van den autoritairen en rechtzinnigen Jurieu, spreekt evenzeer vanzelf als dat het een
eeuw te voren juist andersom moest zijn. Altijd zijn de besten in de voorhoede, soms
naar het scepticisme toe, soms ook van het scepticisme af. Er is dus altijd een tijd,
waarin ‘rechtzinnigheid’ wijst op ernst en zedelijke hoogheid, maar daarop volgt dan
ook altijd een tijd, waarin dezelfde ‘rechtzinnigheid’ wijst op dofheid en egoisme.
In Bayle herkennen we de trekken van den wijzen, den redelijken individualist:
gematigdheid en verdraagzaamheid en zachtzinnigheid -, een onmiskenbare afneming
voor het maatschappelijke instinct ook in het sterk afnemen van verlangen naar
maatschappelijke waardeering en succes, het opgaan in eigen arbeid, om dien arbeid,
afgezien van eenig ‘nut’ -, het (onbewust) uiteenvallen van ‘belang’ en ‘ideaal’, 't
welk het kenmerk van alle individualisme is. Want ons aller belang is in het
opbouwen, het in stand houden, het stichten, en Bayle's ideaal is juist op het
ondermijnen, het breken, het ont-stichten gericht. Uit het reusachtig materiaal aan
scherpzinnigheid en spitsvondigheid, door de twistende theologen bijeengebracht
om tegen de tegenstanders, nimmer tegen eigen leer te keeren, begint Pierre Bayle
de algemeene consequenties te trekken, die dan op alle leerstellingen zonder
uitzondering van toepassing blijken. De waarde van tradities, het gezag der
autoriteiten, de betrouwbaarheid van ons oordeel, de
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gegrondheid van onze beweringen, ziedaar de onderwerpen van zijn voortdurende
critiek, met als onveranderlijke conclusie en moraal: geen waarheid staat zoo vast,
dat ge er elkaar om zoudt mogen vervolgen en haten, daarom: weest boven alles
verdraagzaam. En deze nieuwe stem klonk op, juist terwijl het Edict van Nantes werd
vernietigd en, onder de toejuichingen van Frankrijks grootste mannen, het
onverdraagzaamst Katholicisme scheen te zegevieren -, zoo beginnen juist op den
dag, dat de winter invalt, de dagen te lengen!
Pierre Bayle is meer dan wat men hem gewoonlijk noemt: de vader van Voltaire
(of de kleinzoon van Montaigne) hij is ook de vader van Kant -, in zijn geest ligt de
kiem, de knop van het volledige achttiende-eeuwsche voelen en denken. Dat hij
tegelijk nog vol zit van zeventiende-eeuwsche restricties en daarbij nimmer kwam
tot een afgerond systeem van wereldbeschouwing, want zijn ‘Système abregé de
Philosophie’ is dat toch niet, maar zich spontaan uitstort, zooals hij is en gevoelt,
maakt hem als overgangsfiguur zoo zuiver en belangwekkend.
Hoezeer de strijd tusschen de ondergaande zeventiende en de opkomende achttiende
eeuw er een was tusschen utiliteitsbesef en redelijkheid, blijkt o.m. uit den heftigen
strijd naar aanleiding van het verschijnen van een aantal kometen in het jaar 1680-'81,
het jaar van Bayle's vestiging als predikant te Rotterdam.
Aan den eenen kant, in den filoloog Graevius, den theoloog-filosoof Bayle en den
theoloog Balthazar Bekker het zuiver-redelijk verzet tegen het kometen-bijgeloof,
om waarheidswil alleen -, aan den anderen kant, in rechtzinnige predikanten als Cocq
en Koelman (en ook de groote Voetius, de kwelgeest van Descartes, liet zich hierin
niet onbetuigd) een uitgesproken onomwonden woede tegen de ‘nieuwlichters’, die
hen willen berooven van een zoo werkzaam dreigmiddel en tuchtmiddel, een
boeman-voor-groote menschen, om de gemeente klein te houden in de tucht en in
de ‘Vreeze des Heeren’, waarmee natuurlijk vooral 's Heeren plaatsvervangers zijn
bedoeld! Het redelijke tegenover het nuttige.
Bekker en Bayle hebben, we stipten het indertijd terloops reeds aan, onafhankelijk
van elkaar hun geschrift tegen het kometen-bijgeloof uitgegeven en Bayle, in wien
alle kiemen van achttiende-eeuwsche onrechtzinnigheid voorhanden zijn, achtte
tegelijk Bekkers ‘Betooverde Wereld’ een radicaler opruiming van spoken en duivels,
dan naar zijn meening rechtzinnig en richtig was!
Welk een moderne elementen daartegenover in Bayle's eigen anti-
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kometengeschrift! ‘Temoléon, overtuigd dat zijn geboortedag zijn geluksdag was,
begon altijd op dien dag en in volle vertrouwen zijn veldslagen, hij wist zijnen
soldaten dat vertrouwen mede te deelen, en daarom, niet omdat er “geluksdagen”
bestaan, overwon Temoléon op zijn geboortedag.’ Denken we ons dat beginsel
doorgevoerd - en de eeuw zou het onverbiddelijk doorvoeren - dan komen we
rechtstreeks bij het pure filosofische individualisme: de mensch maakt zijn eigen
wereld, wat hij buiten zich waant, is in hem, in zijn eigen creatie! ‘Het feit, dat velen
iets lange jaren geloofden, en dat men het ook zelf gelooft, bewijst volstrekt nog niet,
dat het waar is.’
Dit is in zijn eenvoud niet alleen de genadeslag aan het autoriteitsgeloof, het is
ook - en de uitspraak is zelfs vooral daarom zoo bij uitstek belangwekkend - de
genadeslag aan de algemeene bewijskracht der ‘ingeschapen ideeën.’ In Pierre Bayle
leeft de zelfbetwijfeling, die zich niet meer vergenoegt met het ‘Sir, we know our
will is free...’, die zelfs in Descartes nog ontbrak, en toch is Bayle geenszins ‘grooter’
dan Descartes! Doch deze werd nog wel, gene wordt niet langer door een
onverbiddelijk moeten tot een egocentrisch critiek-loos opgaan in zichzelf gedreven,
hij is van zichzelf verlost, door het heil der zelfonderscheiding. En ook anderen
begeert hij van zichzelf los te scheuren, door hun critisch vermogen te wekken, hun
egocentrisch zelfvertrouwen te schokken, door hun wantrouwen in te boezemen
jegens eigen op autoriteitsgeloof gedresseerde en daarin vastgegroeide wezen, jegens
die autoriteiten, mogen het kerkvaders en heiligen zijn, die ten slotte toch ook
‘menschen waren, meer vervuld met wat ze geloofden, dan met wat ze zagen.’ Nergens
de behoefte om te stichten, te verzekeren, te bemoedigen, te beloven, op te beuren
-, overal de drang en het verlangen tot waarheid te komen en te brengen. In
overeenstemming daarmee geen spoor meer van de zelfoverschatting - geheeten
‘idealisme’ - van de zeventiende eeuw, en de achterlijke Engelsche moralisten (niet
die uit de realistische school van Fielding en Smollett, maar die uit de ‘idealistische’
school van Addison) der achttiende eeuw -, overal een inzicht in de onmacht en de
onwaarde van den mensch, welke een weerlegging is van het maatschappelijk
optimisme, dat zich zoo gaarne een schoonen schijn geeft en een schoonen naam,
maar in werkelijkheid beduidt een blind en koppig ophemelen van zichzelf en het
bestaande, om zich met een schijn van recht op de hervormers te kunnen werpen,
noodig voor alle collectiviteiten, daarom van alle tijden, en het duidelijkst uitgedrukt
in de
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door Schopenhauer zoozeer verfoeide formule van het ‘Joodsche optimisme’: (En
God zag) dat het goed was.’ Op dit essentieele, onontbeerlijke optimisme van elke
collectiviteit - steeds het luidste weergalmd door haar beste steunpilaren - en op de
volledige weerlegging ervan in de achttiende eeuw komen we uitvoerig terug. Het
werkt nog onverflauwd en onverdroten, tot op den huidigen dag.
Maar Pierre Bayle heeft zich, om zijn ontwakend inzicht in de zedelijke
onvolmaaktheid van den mensch, den naam ‘pessimist’ op den hals gehaald -, het
brandmerk van Socrates en van Swift, van Rochefoucauld, van Ibsen en van Shaw,
van elkeen die het waagt aan te toonen, dat het (zooals het is), niet ‘goed is,’ en ook
daarin is hij modern.
Dit inzicht in eigen onvolmaaktheid tracht Bayle den menschen vooral te geven
om ze tot verdraagzaamheid te stemmen (zooals de collectiviteit precies het tegendeel
tot een tegengesteld doel beoogt). Wat weten we, dat we anderen onze waarheid
zouden opdringen? Wie zijn we, dat we over anderen rechter en beul zouden durven
zijn? Kunnen we ooit ‘De Waarheid’ vinden? Duidelijk blijkt het: Bayle gelooft nog
hartgrondig in ‘De Waarheid’ - wie in onze eigen dagen is zelfs van dat bijgeloof
vrij? - maar hij admitteert nauwelijks nog, dat die voor menschen te veroveren zou
zijn.
Monsterachtig zonder meer dunkt hem de toepassing van het ‘Dwingt ze in te
gaan’ -; met onverholen afschuw spreekt hij van het ‘corrigeeren van religieuze
dwalingen met stokslagen.’ En bovenal, vraagt hij den lezer af: wat is de waarde van
dergelijke geforceerde bekeeringen? Zoo ergens, dan blijkt wel uit een dergelijke
vraag, met welk een volkomen veranderd gemoedsleven wij hier schier plotseling
te doen hebben. Na de herroeping van het Edict van Nantes waren dwangbekeeringen
met ijverige medewerking en onder volle goedkeuring van Bossuet aan de orde van
den dag. Of deze tot het ‘ware geloof’ teruggebrachten, ook innerlijk overtuigd waren,
was en is den mannen van het Bossuet-type (b.v. onzen modernen organisators)
vrijwel onverschillig; voor de collectiviteit is dit (schijnbaar) van geen belang, het
collectiviteitsinstinct houdt er dus geen rekening mee. Maar Bayle begrijpt dat instinct
zelfs niet meer, het blijkt duidelijk uit zijn naieve vraag.
Om diezelfde reden verbaast en bedroeft hij zich dan ook, dat alle Kerken (en
andere organisaties, als ‘Vaderlanden’ en politieke groepen) haar leden een vergrijp
tegen de organisatie, (twijfel, ketterij
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of verraad, of ‘gebrek aan solidariteit’) zooveel zwaarder aanrekenen dan eenig
moreel vergrijp. Naar hun leven, niet naar hun leer, naar hun zedelijk gehalte, niet
naar hun rechtzinnigheid wil hij de menschen beoordeeld hebben. En in wezen is dit
reeds weer een individualistische aanslag op dogmatieke strafwetten en uniforme
tuchtmaatregelen Zoo goed als in ‘De Waarheid’ geloofde Pierre Bayle ook nog vast
in ‘De Zedelijkheid’ -, maar een dwang-zedelijkheid was voor zijn oordeel even
waardeloos als een dwang-waarheid. Beter eerlijk een ‘dwaalleer’ aan te hangen,
dan rechtzinnigheid te veinzen -, beter ter goeder trouw verkeerdheden te begaan,
dan schijnheiliglijk de ware ‘zedelijkheid’ te beoefenen. En daarmede raken we aan
het gewichtigste punt van Bayle's denken, bron van de felste botsing met de
tegenstanders. De zeventiende eeuw vroeg slechts (als alles wat collectief gevoelt)
wat iemand deed -, niet met welk oogmerk hij het deed -, Pierre Bayle komt op voor
de rechten van het Dwalend Geweten (‘les droits de la conscience erronée’). Nog
steeds gelooft hijzelf in een ware leer, in het ‘gelijk’ van sommigen, het ‘ongelijk’
van anderen, maar zijn niet te keeren redelijkheid dicteert hem reeds de stelling, dat
menschen, eenmaal levend in een dwaalleer, ten opzichte van eigen geweten het
recht, ja zelfs de plicht hebben, daarin te volharden, zoolang ze niet door kracht van
redenen tot de ‘ware’ leer innerlijk zijn bekeerd. Alleen voor zijn eigen geweten
zondigt de mensch. En zoo is dan de onderscheiding gemaakt tusschen ‘schuld’ en
‘dwaling’, die reeds in het schuchterst ochtendlicht der ontwakende redelijkheid
wordt gezien, zóó evident als ze is en die toch niet kon worden gezien door
Augustinus, die voortdurend zijn tegenstanders, de Manicheëers, om hun ‘dwalingen’
beschimpt en veracht, niet door Dante, die Brutus met Judas tezamen tot de diepste
hel heeft gedoemd, niet door Milton, die den Duivel geen enkele der rechten toekent,
welke toch elke vijand tegenover zijn tegenstander heeft. En dat die onderscheiding
in al haar zonneklare evidentie niet kon worden gemaakt, dat is omdat ze niet mocht
worden gemaakt, omdat ze een mokerslag is tegen elk kerkelijk-maatschappelijk
gebouw, omdat ze in het algemeen het strafrecht der maatschappijen, het tuchtrecht
der kerken op losse schroeven zet en in dit geval rechtstreeks heenwijst naar de
individualistische moraalfilosofie van Kant, naar de leer van den ‘categorischen
imperatief’, die den mensch losrukt van elke collectieve moraal en terugwijst naar
zijn eigen geweten, als een nieuwe interpretatie van het oude individualistische ‘Het
Koninkrijk Gods is binnen in U.’
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Het was om dit alles dat de oude rechtzinnigheid, o.a. in de persoon van den fellen
Jurieu zich zoo heftig tegen hem keerde en duidelijk spiegelt zich dan ook in elk
hunner geschilpunten het conflict tusschen zeventiende-eeuwsch collectivistisch
utiliteits-instinct en achttiende-eeuwsche redelijkheid.
Ook in een schijnbaar zuiver-theologische vraag, wie ‘slechter’ is, - de ‘atheïst’
of de ‘afgodendienaar’. De zeventiende eeuw (Jurieu) geeft instinctief den voorkeur
aan den afgodendienaar, de achttiende eeuw (Bayle) aan den atheïst. En dit is van
een doorslaande karakteristiek. Want een afgodendienaar is althans een dienaar, een
vreezende, een onderworpene, een collectief-voelende, maar in den ‘atheïst’ speurt
en verfoeit het autoriteits-instinct den rebel, den hoogmoedige, die zich verstout op
eigen gezag te keuren en te verwerpen! Juist andersom in Bayle -, voor hem is de
afgodendienaar in zijn stompe onderworpenheid de mindere van den zoekenden en
dwalenden, daarmee voor eigen geweten gerechtvaardigden ‘atheïst’, die zijn eeuwig
heil veil heeft ter wille van wat hij voor ‘waarheid’ houdt. Ziedaar het standpunt van
den moralist-intellectueel.
Daarbij komt nog dit, dat het ‘atheïsme’ zich in Bayle's dagen meer en meer
voordeed als verdraagzaam en beminnelijk modern epicurisme, waartoe hij zich, zelf
verdraagzaam en beminnelijk, onbewust meer voelde aangetrokken dan tot de domme,
drieste, onverdraagzame, aanmatigende (af)godendienaars; - de liefdelooze
aanmatiging van zijn tegenstander Jurieu, die zich in zijn heeten ijver aan meer dan
één vervalschte aanhaling uit Bayle's geschriften schijnt te hebben schuldig gemaakt,
had hij aan den lijve ondervonden! En bovendien werd ook Spinonizme en zelfs
Cartesianisme in sommige kringen als ‘atheïsme’ gebrandmerkt -, zoodat het
‘ongeloof’ er vrij wat redelijker en sympathieker uitzag dan ‘het geloof’ -, symptoom
van het naderend verval der Kerken!
Ten slotte - want we kunnen over bijzondere personen niet te uitvoerig wezen, er
wacht ons nog zoo veel - willen we dan nog even de aandacht vestigen op het geijkte
misverstand tusschen persoonlijke redelijkheid en collectivistische redeloosheid in
de weerlegging die Bayle met het hem eigen phlegma placht te geven van Jurieu's
aanhoudende aanklachten en aantijgingen tegen zijn ‘ketterijen’ -, de weder-aanklacht
tegen Jurieu's allergrootste ketterij: zijn onchristelijke liefdeloosheid. Als ware
liefdeloosheid (tegen andersgezinden) niet juist het wezen van alle rechtzinnigheid!
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Het optreden van figuren als Fontenelle en Bayle bewijst met onmiskenbare
duidelijkheid, dat de geest van Humanisme en Renaissance, van Petrarca en
Montaigne, tegelijk critisch en verdraagzaam, nederig en fier, rechtstreeks
heenwijzend naar den geest van Lessing en Voltaire, Goethe en Kant; weer in aantocht
is, als de zichtbare verwezenlijking van der Eenheid zelfonderscheiding en
zelfopheffing, waarvan we in de volgende hoofdstukken de ontplooiing zullen pogen
te schetsen.
Aldus leert ons reeds deze korte uiteenzetting, wat we ook in de voorafgaande
hoofdstukken voortdurend hebben kunnen opmerken, dat het gevoel voor de
Eenvormigheid (voor de collectiviteit, de zichtbare, tastbare ‘gemeenschap’) afneemt,
naarmate het gevoel voor de Eenheid (de onzichtbare, ontastbare) toeneemt -, en
hoezeer dus Eenheid en Eenvormigheid elkaars vijanden zijn! Niet in den
hooggeprezen Staat of Kerk openbaart zich de Eenheid aan zichzelf, maar in het
individu, dat zich dan juist altijd van Staat of Kerk afkeeren zal en moet. Dit aan te
toonen, is de bedoeling van onzen geheelen arbeid en we hopen in den nu volgenden
ontwikkelingsgang duidelijk de bevestiging ervan te geven.
(Wordt vervolgd).
CARRY VAN BRUGGEN.
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Oudje.
Met 'r laatste levensrestje
Staart 't rimpelige beste
Naast 't welbekende pleintje
Met 't springende fonteintje.
Uit de doffe oogenspleetjes
Tuurt zij door die nauwe reetjes
Op 't leeggeloopen leven
Dat zoo ver is weggedreven.
't Wollig doekje om 't hoofdje
Met 'r pootjes op 't stoofje
Zit ze knusserig in de zon
In d'r ouwe feestjapon.
Tuitend zuigt 't murmelmondje
Op 'n smeltend suikerklontje
Poesje spinnend op d'r schoot
Wacht ze op haar vriend de Dood.

C. KRAK.
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Querido's ‘Koningen’.
Het Eerste Boek van ‘De Oude Waereld.’
I.
Sedert langen tijd gebeurde het mij niet, dat een nieuw boek van een onzer
Nederlandsche schrijvers mij gaf die heerlijk gelukkige gewaarwording van
enthoeziasme, die zich van ons kan meester maken als een bizondere schoonheid
zich aan ons openbaart. Ik wil hier dankbaar erkennen, dat de lezing van dit boek
‘Koningen’, het eerste van Querido's te schrijven cyclus ‘De Oude Waereld’, mij die
zoo lang ontbeerde gewaarwording heeft gegeven en dat ik blijde en verrukt heb
kunnen vast stellen, hoe een zéer bizonder boek, een boek van buitengewoon groot
belang, een subliem boek van schitterendste kunstschoonheid door dezen auteur aan
de Nederlandsche litteratuur geschonken is.
Onzer dagen bloeien in den lande vele talenten. Onze schrijvers en schrijfsters
zijn bijna allen talentvolle; zij hebben bijna allen min of meer talent en onze
hedendaagsche letterkunde is de bij uitnemendheid talentvolle, rijk bezaaid met
romans en novellen: over den dauwregen der jeugdige poëzie wil ik op dit oogenblik
niet spreken als zijnde te gewagen van dezen overvloed niet ad rem. Het gaat maar
door: roman volgt roman, novelle novelle; men behoeft maar redakteur van een
maandschrift te zijn om aan den lijve te ondervinden hoeveel talentvols in novelle
en roman er door onze letterkundigen geproduceerd wordt. Het is alles zoo talentvol,
dat ge geen oogenblik éen oogenblik van matheid u durft veroorloven en u wel
overgeven moet aan zorgvuldige doorlezing van de u door zoo vele talenten
voorgelegde litteraire kunstproducten. Ter beoordeeling. Ter vaststelling of dit
koortsachtig afgeroffelde handschrift of die zorgvuldig getikte copie de eer waard
is opgenomen te worden in het tijdschrift, welks goede reputatie ge moet bevorderen.
Te weigeren is bijna nooit een vereischte: eigenlijk is àl het ingezondene aan te nemen
want talentvol in hooge mate.
Het zijn Amsterdamsche, Haagsche of Rotterdamsche zeden- en liefdeverhalen,
meestal spelende in burgerlijken kring of middenstands-milieu. De roman uit de
Haagsche aristocratie en hofwereld is nog nooit geschreven. Des te meer wemelen
de zeer prijzenswaardige
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Larensche of andere interessant dorperlijke binnen- en buitenhuisschetsen. Er is van
‘psychologie’ sprake; de helden en heldinnen beminnen elkander of beminnen
elkander niet en deze hartkwesties zijn altijd min of meer belangwekkend om
uitgeplozen te worden door schrijver, schrijfster en nageplozen door jeugdig
lezeressen-publiek. Welke redakteur zoû zoo bar zijn dergelijke talentvolle schetsen
te weigeren? De man zoû zich van een misdaad bewust voelen. Hij neemt aan, het
kunstwerk verschijnt in het tijdschrift; enkele maanden daarna ziet de novelle of het
dikkere boek bij een uitgever het tweede licht en de rijkdom van het Nederlandsche
romans- en novellenfonds is wederom met één vermeerderd.

II.
Ik kan mij vergissen maar voor mij staat het vast, dat geheel deze litteratuur - op een
enkel meer dan talentvol en reprezentatief werk na - ten ondergang is gedoemd binnen
een halve eeuw, binnen tien jaren, binnen morgen-ochtend. Voor mij is de
psychologische, bourgeoise roman en het dito kortere verhaal geschreven. Er is niet
meer aan toe te voegen. Het is een uitgeput genre, dat nu geduurd heeft van-af
Madame Bovary of vroeger. Er zullen daarom nog wel honderd dergelijke romans,
duizend dergelijke novellen toegezonden worden aan tijdschriften en uitgegeven
door altijd gewillige, milde uitgevers. Maar even den blik richtende over deze
allernaaste toekomst heen, zie ik het blauwe niets aan de kim dezer bourgeoise
litteratuur, vol ‘zielkunde’: zij is te gemakkelijk geworden voor iedere schrijver of
schrijfster met eenig talent, die een held en een heldin in een min of meer locaal
milieu-tje weet te plaatsen en de poppetjes te doen bewegen volgens de overbekende
truc-jes der litteraire ‘psychologie’ - die groote trots onzer jeugdige jaren! - de
schrijverspsychologie, die leert, dat zij dit zoo ‘voelde’ en hij dàt zoo ‘doordacht’,
tot zij in elkanders armen vallen of dood gaan.
Het is allemaal niets meer. Ge moet het zelve hebben door gemaakt om te bevinden,
dat er werkelijk binnen kort een einde aan moet komen. Vermoedelijk zal dan, vóor
de allerlaatste roman is geschreven, nog een sociale roman worden gedicht onzer
modernste dagen, vol van de heftige bewogenheid onzer tijden en eigen, allernaaste
toekomst, met de beschrijving - vooral tendentieus en niet meer zuiver artistiek - der
psyche van de door elkander geslingerde en dan mengelende menschenlagen onzer
maatschappij.
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Maar ik zie dit boek nog slechts als een vizioen, dat mij niet verhindert het eindelijke
Einde te zien doemen...
Want eenmaal zal geen roman meer worden geschreven.

III.
Nù zijn er nog romanciers en zij schrijven boeken. En het heeft mij zoo bizonder
verheugd, in mijne melancholie van te voorvoelen, hoe eenmaal een kunstgenre,
waaraan ik mijzelven wijdde, verdwijnen zal - dat ik in onze litteraire landouwen,
gelegen tusschen de evocaties der drie groote steden des lands en - laat ons zeggen
- Laren en andere buitenplaatsen, een monumentaal werk heb zien rijzen - Querido's
‘Koningen’ - stralend van licht aan de wat dof mat nevelige horizonnen onzer
talentenrijke litteratuur. Het geniale van dit boek, dat geheel ter zijde staat van de
algemeen beöefende genres, straalt als een zon door die nevels. De immense bouw,
die plots voor mijn verrukten blik optorende tusschen de burger-interieurs en de lieve
landhuisjes, was als een stralende, Oostersche burcht op den trotschen top van een
hoogen, trotsenden berg en de exotische pracht in vreemde zonverzaadde contreien
stoorde zich niet aan de overbekende alledaagschheid van laag neêr gedoken
‘zielkundig’ rafelen in onze wel dierbare maar te veel gezegde en gezongen eigen
omgevingen.
Ik geloof niet, dat het onderwerp er nièt toe doet en dat de kunst, ten koste gelegd
aan ‘Larensche’ binnen- en buitenhuisjes - hoe teeder lief en aandoenlijk soms - op
het zelfde plan staat als die welke een kunstenaar - oproeper en ziener - wijdt aan de
herleving-inwoord van tijd en land en stad en paleis en figuur en ziel eens, eeuwen
geleden geleefd hebbenden, Perzischen konings. Hoe ik ook de vriendelijk getinte
en dadelijk geziene teekening van onze huidige levens kan waardeeren, ik geef hooger
prijs aan de wondere evocatie, die mij opstijgt uit ‘Koningen’, als in tooverdampen
en wierook van zwoelrijke taal, waarin de magische schimmen opduizelen voor mijn
geboeiden aandacht. Het talent kan zich spoedig eigen maken de kleine kunst, noodig
tot het schrijven van een goed, in tijdschrift te plaatsen hedendaagsch verhaal:
genialiteit hoeft daar niet gauw te pas bij te komen. Een boek als ‘Koningen’ is wel
de openbaring dier grootere genialiteit, die de heilige dronkenschap zich heeft bewust
gevoeld en de extaze om op te roepen en weêr te scheppen wat reeds eeuwen geleden
den dood der tijden gestorven was: voor mij - zoo zij niet
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terug voert tot de eerste ‘historische romans’ der Romantiek - een kunst van hoogere
bezieling, van grootere glorie: de kunst van wie een god en een daimon wilde zijn
op het oogenblik zijner naschepping des Verledens...
Een matelooze, trotsche illuzie, na de verwezenlijking aan den dichter vaak gestraft
met de onmiddellijke in-een-storting van zijn ideaal en grenzenlooze teleurstelling,
maar waarin het kunstwerk zelve toch blijft rijzen.

IV.
Of Querido reeds deze teleurstelling om zijn eerste boek ‘Koningen’ heeft gekend,
betwijfel ik. Hij is nog aan den aanvang van den langen weg, die voor hem uit slingert
naar te overwinnen horizonnen. Mij is het geweest, met hem voort ijlende langs zijn
vizioen, of ik stond op een vurige luchtkar, getrokken door vlam blazende griffioenen
of gevleugelde paarden en of de prachtige tooverbeelden opwirrelden tegen den
rooden gloed van zijne Oostersche hemeltransen. En ik heb bewonderd met de
bewondering, die gelukkig maakt en mocht ik ook soms wel gewenscht hebben, dat
de matelooze energieën en vaart van dit steeds voort ijlend, -ijlend gespan, zich soms
temperen zoû tot rustiger rythme, dwars dóor en langs zoo tallooze, overstelpende
opbeeldingen, tot meer goddelijk evenmatige en heilig getemperde deining van
taalgolf na taalgolf, mocht ik ook soms wel gewenscht hebben, dat een krachtige
heldenvuist de teugelen der vuur snuivende chimere-rossen strak hield en ìn, opdat
de luchtvaart niet vaak een orkaan zoû worden maar meer een statige triomftocht
door de hooge luchten der Verbeelding zoû blijven, ik bewonderde toch te gelijker
tijd die zelfde mateloos razende vaart, die is van een heroïesch uithoudingsvermogen
en eene stuwkracht, ongekend bij onze Neêrlandsche taalbroeders.

V.
Wat ik zeer schoon vind in dit Romantische Epos, dat verbeelde Historie is en van
Geschiedenis verzaadde Fantazie, is de Compozitie. Compozitie in een letterkundig
kunstwerk is het geheim, dat de ingewijden onder elkander wel begrijpen en voor
zich zien rijzen als een ijle, mystieke, broze tooverarchitectuur van woorden, van
zinnen,
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van taal, maar dat nergens geleerd kan worden als in de plastische en muzikale
zusterkunsten. Letterkundige compozitie is het wel voor den oningewijde aan te
zweemen tooverraadsel, dat de eene woordkunstenaar weêr geheel anders oplost dan
de andere en waarvan alle vaste wetten den leek ontglippen. Letterkundige compozitie
is bijna altijd te vergelijken bij architectuur, bij het bouwen van een huis, een tempel,
een paleis, een toren. Zij streept op in diafane lijnen van licht in de slapelooze nachten
des scheppers en dàn streeft zij op met éen impuls: zij staat meestal dadelijk,
oogenblikkelijk voor zijne in het duister starende oogen en lijnt zich uit in glanzende
zuilen en architraven van licht. Ik geloof, dat compozitie, die overdacht is en
uitgerekend, als een werkelijk gebouw, nooit de hoogste is. Het ideëele gebouw der
compozitie onzer woordkunst is met een bliksemschicht voor ons opgerezen als een
ideaal model: in de koelere dagen der nabezinning werken wij naar dit goddelijke
voorbeeld, dat zich voor ons openbaarde, verwerkelijken wij zoo goed mogelijk met
het nooit tastbare woord dat wat allerontastbaarst voor ons verrees in een gezegende
stonde...
Het is meestal als een opstreving van stijgende lijnen naar een hoogtepunt en dan
een snellere daling, schijnbaar in het verkort. Het zijn als breede, langzame trappen,
die geleiden tot een hoog, smal terras van hoogste bereiking, van waar weêr de
snellere treden dalen... Maar ieder schepper van taalkunst zal ànders het ideëele
gebouw zijner compozitie voor zich zien.
Sommige schrijvers - talentvolle dikwijls - weten niet wat compozitie is. Andere
overdachten haar: het zijn de intellectueelsten onder ons. De gevoeligsten, geloof ik,
zien het plotse vizioen met den impulsieven schok hunner bezieling.
Het zoû mij verwonderen, als Querido de compozitie van ‘Koningen’ had
overdacht. Hij heeft haar, vermeet ik mij te zeggen, gezien in den bezielden impuls
der oogenblikkelijkheid. Hij zag zijn boek dadelijk, in eenen, als niets dan een koning,
die peinsde over een kwestie van hoog staatsbelang - wien zijner beiden zonen hij
den troon zoû achterlaten. Tot Dareios zich had bezonnen en uit zijn beide zonen
Xerxes koos... Het boek zelve zoû niets zijn dan éen stijgende lijn van Dareios'
Mijmeringen, over de stapelende Herinneringen heen naar vroegere dagen der jeugd
en vroegere landsveroveringen, tot dat hoogtepunt, opperterras van compozitie, van
waar de oude vorst - en de schrijver en na-schepper met hem - de hen beiden liefste
landen
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en de beminde stad, Judaea, Palestina en Jeruzalem - zoude zien liggen, om na een
korte Bezinning Xerxes zelven, den stralenden, door den vader verkozenen troonprins
voor te voeren in verheerlijking, maar ook in allerroerendste vroomheid.
Zelden was de compozitie van een groot werk - zij dit dan ook gedacht als inleiding
eener cyclus - zoo gaaf, zuiver, klaar, eenvoudig, helder. Zij is wel te waardeeren bij
dezen overbruischenden, overstelpenden schrijver, erbarmingloos als hij zijn lezer
is. Niets dan dit: de op zijn hoog paleisterras mijmerende en zich herinnerende koning
Dareios, zoon van Hystaspes, die zijn zoon Xerxes kiest tot troonopvolger. Geen
vrouwefiguren, die storen zouden met de onnoodigheid harer hier nuttelooze
ontroeringen van moeder- of minnaresseliefden den stijgenden en daarna snel dalenden
gang van de grootsche, epische epizode. Niets dan dit: de mijmerende Grootvorst,
Dareios, van het wereldrijk Perzië. Hij herinnert zich, na den dood van Cambyzes,
den Overweldiger en den Bedrieger, den Valschen Smerdis, en hoe deze door de zes
Perzen, waaronder hij, Dareios, éen, ten ondergang en ten dood werd gebracht. Hij
herinnert zich, hoe zijn schildknaap door een list zijn strijdhengst het eerst deed
hinniken bij de poort van de stad, het eerst zijn hengst onder de andere paarden,
zoodat volgens het orakel Dareios tot koning werd uitgeroepen. Dan herinnert hij
zich Hellas en prachtig is weder opgeroepen de haat, de onverzoenlijke, razend
onmachtige en te gelijk laatdunkend minachtende, van den Perzischen Despoot, wien
enkele Hellenen, om een onbegrijpelijke ongunst der goden, een nederlaag - maar
van geen belang! - bij Marathon zouden hebben betrokkend. Volgt het blanke vizioen
van den tocht naar het sneeuw-hermelijn overdekte Skythië, eveneens een nederlaag,
maar waaruit de gunst der lichtgoden de Perzische legers nog redde... De koning
mijmert voort over Egypte, dat, overwonnen, cijnsplichtig, hij desniettemin beheerd
had met grootste wijsheid en bijna bovenmenschelijk begrip van wat andere naties
dan Perzen zijn. En met de herinneringen van den koning - iedere herinnering een
machtig hoofdstuk van historie en geografie, beiden verheerlijkt door de scheppende
fantazie van den kunstenaar tot meer dan nauwgezette ontplooiïng van zorgvuldig
vergaârde kennis, tot een uit den afgrond van het Verleden opwolkend massa-beeld
van geheel een antieke wereld, van talrijke antieke volken, naderen wij naar het
toppunt van waar de beminde rijken en de beminde stad zich verduidelijken in het
oneindige lichtwaas der verre kimmen: Judaea, Palestina,
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Jeruzalem. Tot Dareios, na zoo vele herinneringen, zich zal bezinnen...
En Xerxes kiest...

VI.
Een roman? Neen, geen roman - gelukkig niet - in den gewonen zin van het burgerlijke
liefdeverhaal met milieu-beschrijving, maar waarom zouden wij een dergelijk boek
niet toch een roman noemen. Mij dunkt, een dergelijk werk van terugblik naar door
een kunstenaar bezielde Verledens-schoonheid, is juist de roman, juist het romantische
werk, dat onze uitgebloeide, uitgebloede, moderne litteratuur behoeft, eer zij
krachtdadig is om te geven het epos der Nieuwe Tijden. Wie zich daaraan reeds
wagen zoû, zoû ik voorbarig heeten. In onzen woelenden en woedenden tijd kon de
soldaat-dichter op de slagvelden, tusschen ontploffende granaten, een oogenblik de
ingeving hebben gehad om een werk te dichten, dat weêr gaf wat hij deed en leed
op dat oogenblik zijner overmenschelijkheid, die samen ging met verbeestelijking.
Maar reeds het nog niet bezonken epos te willen uitzeggen dezer eigene, gistende
jaren lijkt mij te ontraden den ernstigen kunstenaar. Te meer juich ik Querido toe,
die, trots modernen werelddrang, in zich gevoeld heeft de kracht door te zetten zijn
boek van het verre Verleden.

VII.
Ook is een dergelijk werk goed - zoo ik mag veronderstellen, dat, na dit eenige boek
van voor-tooverende pracht meerdere, er meê te vergelijken, werden geschapen in
de wereld-litteratuur of er in geschapen worden zullen -, omdat het den lezer eindelijk
alléén belang doet stellen in het boek zelve en niet de ziekelijke belangstelling wekt,
die dezer dagen zoo woekert: ik meen, de ziekelijke belangstelling in den auteur, die
het boek schrijft. Deze belangstelling werd in onze tijden, door het te veel bloot-geven
van des schrijvers ziel in lyriesch of zelfs epiesch werk - hij kon op dat oogenblik
wellicht niet anders - zoo overdreven, dat enkele litteraire kunstbeoordeelaars niet
schroomden, in blasé-heid van de kunst zelve, met ophef en trots te verzekeren, dat
de psyche van den auteur hun meer belang inboezemde dan het door hem gedichte
werk, dat voor hen lag. Maar wat kon het mij schelen, toen ik voor het eerst Salammbô
las, wat Flaubert had gedacht, gedaan, bemind of niet bemind, ja gegeten of niet
gegeten? Wat raakte het mij,
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wie of wat Jean Lombard was - of hij dood was of leefde - toen ik in ‘Bysance’ het
antieke Byzantium voor mij herleven zag? Wat, toen ik mevrouw Bosboom-Toussaints
niet aan compozitie-rijke maar toch zoo eerlijk enthoeziast geschreven, historische
verhalen wel wist te waardeeren, deerde het mij te weten de détails van haar
persoonlijk leven? Het boek alleen als een kostbaar ding-aan-zich bestond voor mij,
woog soms zalig in mijn hand en de schrijver, de schrijfster, wat deerden zij mij!
Mij dunkt, tot deze gezonde waardeering en zuivere kunstgenieting leidt het lezen
van een werk als ‘Koningen’ terug: het interesseert werkelijk den lezer niet of de
schrijver van dit boek blond of bruin, driftig, edelmoedig, lichtgeraakt of wat meer
ook zij en misschien alleen mag het doorwazen, dat wie Oostersch bloed door de
aderen jaagt, schrijven kan een dergelijk gloeiend proza-epos, waar de vlammende
perioden volgen als snelle vloeden lava en zonnegloed.

VIII.
Als détailschoonheden in verschillende dezer hoofdstukken, die den bouw van het
werk schragen, wil ik kiezen hier en daar, en grilligweg - want er zijn er op iedere
bladzijde - een zin als:
‘Zwarte en blanke gesnedenen, goudgegordeld met halfgecikkelde zwaarden,
schreden schimstil op hun carmozijnen, spitse schoenen langs de zuilbasementen of
verstrakten zich plots bij eenig gerucht, gelijk de schacht, waarachter zij stonden.’
Een dergelijke uitbeelding - en, ik herhaal, zoo treffen ons vele - is de volmaaktheid
van het litteraire kunstwoord. Ik scheid liever bijwoord van bijvoeglijk-naamwoord;
ik spel liever karmozijn met een k en sikkel eveneens, maar wat doet er dit toe, als
ieder van ons dezer dagen zich - misschien te veel - niet akademiesch voelt. De
uitbeelding zelve, het beeld in zin en woord is volmaakt. Omdat er niets te veel is wat er in vele andere uitbeeldingen wèl is, zoodat de overstelping het beeld verwart
en veronduidelijkt. Het zijn de wachten onder aan het terras, waar Dareios, op zijn
troonzetel, mijmert. Er is juist genoeg kleur in, genoeg lijn van figuur en architectuur:
het is precies dàt wat het zijn moet, er is niets naast geglipt; het is geheel zuiver en
gaaf als een gesneden gem, gegraveerd met zuiverste kunst. Bij zulk een detail sta
ik gaarne even stil omdat het bewijst, dat Querido, zoo hij het wil en zich bedwingt,
de volmaakte maat weet te houden als de overstelpende rijkdom van zijn
scheppingsdrang hem
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niet mede sleept. Ik doe nog een greep, in dat sublime hoofdstuk van De Ziel van
Zerubbabel, dat als het hoogtepunt der compozitie tusschen de oproepingen der
geliefde landen Judaea en Palastina zich strekt als een symboliek terras van het
bereikte opperste, de gouden top van den lichtenden berg, die het boek is:
‘Darius, streng en hoog op zijn heerlijken gebeeldhouwden troon, in zijn
amethyst-purperen kaftan met de sleepwijde mouwen, het gelaat onder den stoelhemel
beschaduwd door Ahura Mazda's gevleugeld symbool, baard en kunstiglijke hofpruik
rijk gekruld in geurige zalven en reuken, wees met zijn gouden scepter die reikte tot
de gouden voetenbank.’
Misschien zijn de beide adjectieven voor ‘troon’ te veel, want niets-zeggend maar
de ‘sleepwijde mouwen’, het gevleugeld zonnesymbool boven in het troonbaldakijn,
haar en baard des konings en vooral de lange schepter, die reikt tot de gouden
voetenbank, zijn juist en volkomenlijk de zeer fijne lijningen, die geduid moest
worden om den troonenden potentaat te evoqueeren en de kleur is voornaam sober
gehouden in het enkele amethyst en de gouden strepen en glanzen; maat is zuiver,
rythme bewaard.
Zoo zoû iedere zin met groote genieting van wondere schoonheid als een juweel
zijn te beschouwen: mij was het alleen, in deze boeking van een enthoeziasten indruk
des geheels, te doen om te overtuigen, dat, waar men schept uit dezen grooten schat,
de zuivere juweelen glijden in onze hand.

IX.
Zoo vind ik dit boek in groote lijnen van opbouw en in kleinere détails van
woordbeeldhouwwerk een machtig, grootsch werk. Werkelijk, het is zeer bizonder;
het is niet maar een nummer meer bij ons nationaal litteraire fonds; het is een boek,
dat een gebeurtenis is en de grootere gebeurtenissen zijner vervolgen aankondigt. Ik
ken een land waar de schrijver, na zulk een boek te hebben geschreven, geëerd zoû
worden door de Regeering en ontboden zoû worden ten Hove, ten einde hem te
complimenteeren en hem te zeggen, dat land en volk hem dankbaar waren voor wat
hij wrochtte ten voordeele der taal, dat is de grootste schat der nationaliteit, zonder
welke geen volk is. Bij ons is men niet zoo warmbloedig en een boek als dit gaat op
als een zon of het een gewone dag ware en niet meer. De letterkundige in
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Nederland is in die hooge, officieele sferen ongekend, misschien wel onbemind,
maar zeer zeker ‘quantité negligeable’. Daarom hoop ik, dat velen van Querido's
kunstbroeders, minder officieel, maar niet minder eerlijk, zullen getuigen met mij
mede, dat ‘Koningen’ een buitengewoon werk is en de schrijver een groot schrijver
tusschen ons.

X.
Met een epiloog als het Boek der Toelichtingen - hoe interessante dingen hier wellicht
ook in staan - ben ik niet eens. Het boek was voor mij uit na het allerroerendst schoone
gebed van Xerxes: ik heb het Boek der Toelichtingen niet anders kunnen dan
zenuwachtig doorbladeren. Na Xerxes' vrome verdeemoediging voor den god des
Lichts kan het mij niet meer schelen wat Querido van Bolland of Nietsche denkt. De
schepper van een romantiesch-historische evocatie moet niet, zoodra de laatste
wolkdamp zijner magie is verijld, den toeschouwer in zijn werkplaats binnen leiden.
Het ‘kunst- en vliegwerk’, de tooneelmachinaties, de ‘bronnen’, zij kunnen mij na
mijn eindindruk van verrukking niet schelen meer. Dat alles kan heel interessant zijn,
maar is mij niet welkom te doorworstelen na een betoovering van hoogste schoonheid.
Want al die inlichtingen en beweringen doen er niet toe en de meer of mindere
wetenschap en belezenheid van den schrijver dóén er niet toe. Wij veronderstellen
die als een conditio-sine-qua-non; wat er toe doet, is zijn macht ter evocatie en die
alleen.
En deze heeft Querido ons koninklijk getoond: zijn boek der ‘Koningen’ roept
ons het Verleden op van den Perzischen Despoot, Dareios, den zoon van Hystaspes,
voor geheel het horizonwijde verschiet der kimmen, die hij beheerschte.
En daarom herhaal ik: dit is een gróotsch werk, waarvoor wij den schrijver mogen
eeren.
LOUIS COUPERUS.
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Middeneeuwsche tafereelen.
Een Sire de Coucy1).
Je ne suis Roy ni Prince aussi
Je suis le Sire de Coucy.

I.
De lijfknaap.
Toenmaals - in de groote vasten van het H. Paaschfeest O.H. jaar 1397 - stond daar
in het stedeken Coucy, nabij Nogent aan de Marne, het burchtslot van Sire Enguerrand
(Engelram) de Coucy, den Zevende van dien geslachtsnaam.
De krijgshafte burchtheer voerde de titels van Opperschenker des Franschen
Konings Karel VI en van Eersten Voorzitter aan het Hof van Comptabele.
Hij was door den oom des Konings, den Bourgondischen Hertog, Philips den
Stoute, aangewezen tot gids en beschermer van zijn zoon Jean de Nevers, bij diens
tocht naar Turkenland.
Vijf maanden lang was van de heirvaart naar het Land der ongeloovigen door
Fransche, Bourgoensche en Hongaarsche edelen, op drang van den Hongaarschen
Koning ondernomen, tegen Bajazet, den Saraceen, geen andere boodschap ontvangen
dan over glorie der verbonden wapenen. De Koninklijke Lelies der Valois, onder
heilige beschutting van de Lieve-Vrouwe-Vaan, in de handen van Frankrijk's admiraal,
Jean de Vienne, stonden in blauwzijden luister en alle prelaten en priesters profecijden
de bevrijding van het Heilige Sepulcher.
In de laatste weken echter brachten reizende kooplieden en kramers uit Reims,
termijnende2) Franciscanen en soudeniers uit Parijs geruchten van nederlagen. Te
Soissons en te Nogent, te Amiens en te Laon, door geheel Picardië verontrustten
sombere voorgevoelens het gemoed van poorters- en bouwmanskroost, van adel en
geestelijkheid en van de burcht- en edelvrouwen, die hunne ridders-gemaal naar de
Sara-

1) De Duitschers hebben in Maart 1917 de ruïne van het kasteel Coucy platgeschoten. In tijden
van oorlogen in de 20ste eeuw gevoerd, moge de historie nog van eenige beteekenis zijn, de
kunsthistorie wordt als een blad weggeblazen.
2) Op liefdegaven in een stads- of landskwartier uitgaande monniken.
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cenen hadden zien uittrekken en thans reeds zoovele maanden zonder betrouwbare
tijdingen waren. De priesters der kleine parochiën konden hun H:werk nauwlijks af
en aan de kloosterabdijen werden meer Votief-missen geordonneerd dan met de
statigheid van het Kapittel overeenstemde.
Déze ‘kasteleinesse’ had eene gelofte gedaan dat, indien binnen drie maanden haar
Ridder met Jean de Nevers gekeerd zou zijn, in levenden lijve en gezond van harte,
zij een, met het naamcijfer der H. Maagd, zelf gestikte pelle van goudlaken voor het
hoogaltaar zou schenken; gene hertogin had na rijp beraad met haren huiskapelaan,
niet alleen een huive van zilverlaken en een zijden opperkleed voor Onze Lieve
Vrouwe aan een der kapellen van de kathedraal toegezegd, doch tevens aan het
Kapittel het eeuwigdurend oogstrecht op een derde van haren wijngaard. Ja, zoo
hoog steeg de gloed van den geloofsijver bij jonge edelvrouwen, dat zij Votief-missen
doorbevriende priors van bevriende conventen deden lezen, - op belofte van den
bouw van een Scriptorium en een Librarije, indien hare bedaagde mannen, naar de
ziele verjongd, wederkeerden uit het Heilige Land en zoo het de Lieve Vrouwe van
Troost behaagde ook naar den lijve.
In de schichten der lagere vazallen, bij de vrouwen en dochters der huislieden die
als hand-, voet- of armboogschutters, als lans- en speerknechten, handwerkers en
dienstmannen van edelen en ridders de heirvaart medemaakten, openbaarden zich
gelijksoortige verschijnselen. Déze helleveeg had iederen dag in de laatste maand
tot de Lieve Vrouwe van Troost een lang gebed opgezonden in het kapelletje aan
den weg; gene drensfeeks elke week een kaarsje geofferd op het outer harer
parochiekerk; vele andere vrouwen prevelden schietgebedjes voor het behoud harer
mannen, opdat rijke oorlogsbuit hun werk zou verzoeten en nog meerdere hadden,
nu hare geloovige echtvrienden krijgden tegen de ongeloovigen, haar eigen geloof
doen versterken door de bekorende taal van proost of kanunnik.
Allerlei gewaarwordingen van droefheid en blijdschap, van vrees en hoop, van
sterk verlangen en zwakke vervulling doorkruisten de gemoederen, die zich bij feesten marktgetier onder het volk luchtgaven door luide klachten en verwenschingen
tegen de tailles of in kwinkslagen op geestelijke en wereldlijke overheid.
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Een toeloop van vrouwen en mannen ter Woensdagsche markt te Coucy naar één
punt - bij de monumentale pomp, waarop arduinen leeuwen als schildhouwers het
wapen dragen van den zevenden Enguerrand de Coucy, het van vair en keel gefaasde
schild van zes stukken - geldt een jonkman in pelgrimsmantel.
- Hei daar, knaapje, schoone termijner, tot welke orde behoor-je!
- Tot de Orde der Tempeliers?! Of ben je een leeke- en likkebroêr?!
- Hier is de taveerne!
- Kom je van Rome? Of sprak je biecht te Avignon?
- Hoeveel aflaten en relieken breng je, heer?
En met armen en wandelstaf afwerend en zich een weg banend door de kraampjes,
waarin allerhande koopwaar was uitgestald - bont- en kantwerk, lakens en weefsels,
tot kurassen en kasuifels toe - roept de jongeman: ‘Blijft schacheren, goede poorters
en laat mij met rust!’
- Vanwaar kom je dan? En waarheen ga je?
- Van de Turken kom ik en naar de Christenen ga ik. Want bij Sint Nicolaas jullie
schijnt me Heidens!
- 't Is een melaatsche!
't Was nauwlijks geüit door een opgeschoten knaap, die heilige beelden en
bidkransen verkocht in een kraam, waarop als uithangbord de blanke Fransche lelies
in vermiljoen roode verf schitterden of het groepje volk stoof uitéén. Vrouwen en
mannen sloegen kruis op kruis; kinderen en jonge meisjes prevelden een schietgebed
aan hunnen patroon en tusschen de ruimte der uitstallingen, kwam een ledig om den
jongen pelgrim. Maar de marskramer had niet alleen het babbelend landvolk
weggeblazen; het was ook ter zijde geweken voor een monnik in de witte dracht der
Augustijnsche orden, die aankoopen op de weekmarkt had gedaan.
- Komt ge uit Turkenland? vroeg hij den pelgrim.
- Ja, van Nicopolis!
- Van Nicopolis? Ik heb daar een jongeren broêr; kom met me naar 't convent;
mijn ezelkar wacht. Vertel uw avonturen.
- Eerwaarde vader, de burchtvrouw zal verwittigd moeten worden. Ik haast mij
tot haar.
- De burchtvrouw is meer dan twee maanden in Engeland en verzelschapt Madame
Isabelle die met Richard van Plantagenet huwde.
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- Dat is een Satansstreek! Bij den H. Norbertus, dat noem ik een Satansstreek!
- Bij 's Heeren Kruishout, wat durft ge zeggen over onze hooge Borchvrouw?
- Herhalen zelfs: dat is een Satansstreek, pater; bruiloft vieren in den weduwstaat!
Kalm en op doffen toon uitgebracht, sprong als een vonk van het éene aanbeeld
naar het andere de ontsteltenis over op den Prémonstreiter.
- De Borchvrouw is....?
- Weduwe sinds tien weken en de Satan laat haar banketteeren.
- God hebbe de ziel des dapperen Ridders!
- Amen, amen! murmelde de lijfknaap, jonker Adamas de Buxeul.
- Maar de boodschappers die van Nicopolis kwamen zeiden ons niets.
- Zij konden niets zeggen; mijn heere stierf te Burse in gevangenschap. Zie hier
zijn laatste troost, die geen aalmoezenier kon schenken.
En de Buxeul toonde den monnik een klein gouden paternoster met edelsteenen.
De nieuwsgierigheid van den religieus steeg; haastig vervolgde hij:
- En de losprijs? De losprijs die reeds weken, de tapijten en valken die reeds
maanden met Sire de Helly onderweg zijn?!
- Bereikten mijn meester niet vóór zijn dood.
- Ge waart zijn lijfknaap?
- Ja eerwaarde, twee jaarlang.
- En de andere knapen?
- Zijn allen vermoord door de ongeloovigen.
- God zij hunne zielen genadig!
- Amen!
En de Prémonstratenser kruiste zich nà het ‘Amen’ van den lijfknaap, met wien
hij in zijn ezelkar naar het O.L. Vrouweklooster te Nogent reed.

II.
In het Scriptorium.
Een kleine zaal met booggewelven en spitsboogvensters; een hardsteenen vloer
halverwege met tapijten bedekt; een zevental krijt- en
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verfbeelden van kerkvaders, martelaars en heiligen op de muren met nisvormige
openingen, waarin de perkamentrollen met missalen, ordinariën, pontificalen en
kloosterschrifturen rusten. In het midden der zaal een zware eikenhouten tafel, wier
lengte naar die van het reventer (reefter) zweemt en dubbel zoo breed is. Aan die
tafel op grooten afstand tusschen elkander vijf kloosterbroeders. Drie monniken gebogen over perkamenten, waarop pen en penceel zich langzaam, langzaam
voortbewegen, verluchtend het leven van den H. Lodewijk, de H. Catharina van
Siena en van den kruisvaarder-troubadour Renaut de Magni, uit het geslacht der
Coucy's. Twee andere kloosterlingen, in gepeins hunne hoofden naar het
spitsboogvenster gewend, dat de Oostzijde van het scriptorium in het Onze Lieve
Vrouweklooster der Prémonstratensers te Nogent verlicht. Bij tusschenpoozen
schuiven zij een bidkrans kraal voor kraal verder of prevelen gebeden uit een brevier.
- Stil voor u zelven heen, stil fratres; neuren en preevlen stoort de broeders
scriptores in hun vromen arbeid en geeft den Euvele kans op gewin.
De prior fluisterde deze woorden eerder dan hij ze sprak; vandaar dat zij niet
volkomen doordrongen.
1e Monnik. Wij gebruiken, eerwaarde, erkentelijk de dispensatie voor de librarije
van den zeer eerwaarden abt.
2e Monnik. En de poenitentie eischt spoed, eerwaarde Overste.
Prior. Hoeveel bedraagt de poenitentie?
1e Monnik. Zevenmaal zeven paternosters vóór den Vesperdienst en 3 maal 7
litaniën aan de H. Patronesse, aan den H. Augustinus, en den H. Ambrosius vóór
Onzes Heeren Verrijzenis.
Prior. En voor u, frater Ignaas?
2e Monnik. Een en twintig vigiliën in dezen heiligen advent, die nog maar zeven
dagen duurt.
Prior. Verdeelt de vigiliën in waak- en vaststonden en volbrengt beiden de
poenitentie in uwe cellen, waar ge de scriptores niet kunt storen. Bedenkt, dat de
dispensatie noodig voor het intreden van het Scriptorium uwe schriftuur-oefeningen
betrof en dus meer den arbeid uwer handen dan die uwer ziel. Zielsarbeid zij in
zelfverzaking, in zelfkastijding, in zelfvermorseling volbracht. Stoornis in 't
Scriptorium is ontheiliging ook. Herinnert u het voorhangschrift: ‘Stilte regeert hier,
wees stille den Heer, die in de stilte u geleidt tot de Hemelsche Heerlijkheid’, en
brengt de heilige Legende
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in uw heugnis terug over de ééne letter van het alphabet. Die ééne letter immers,
vergeten bij schriftuurarbeid uit een heilig woord, kan het purgatorium een trimester
verlengen.
1e Monnik. De schrijfstift is nog te vreemd aan onze handen, eerwaarde Overste,
ze beweegt zich nog te onvast over het perkament opdat ons, naar wij in alle
gehoorzaamheid meenen te mogen gelooven, geene indulgentie zou geworden.
2e Monnik. En aan het penceel durft onze onstandvastigheid zich nog minder
wagen.
- Fratres, (zucht de prior fluisterend) de demon Titivilitarius vraagt niet enkel naar
de verwaarloosde schrijfletter, maar ook naar de geslipte mondletter. Dus ook voor
u is de heilige stilte een genade van Onze Lieve Vrouwe - Patronesse.
Schuchter schuiven de twee broeders uit de statige stilte, die in het Scriptorium loomt
naar hunne cellen. De prior zet met den sub-prior en den boekbewaarder den
schriftuurarbeid voort.
Nauwlijks is het zware tapijt-voorhang neergevallen, waarop in het midden de H.
Patronesse van het klooster is geweven en het wapen van den Zevenden Enguerrand
de Coucy in den linker bovenhoek prijkt of de Prior, haastig zijn houten bankje
verlatend, fluistert de twee andere religieusen toe:
- Enguerrand de Coucy is dood. Silentium... Silentium in nomine Domini.
De broeder werkzaam aan het leven van de H. Catharina van Siena arbeidt aan
eene verluchting die de fijnste kleurenmengeling behoeft. Een gouden starrenovaal
penceelt hij om het hoofd der Heilige en met eindeloos geduld streelt hij het blauwe
oppervlak, zoodat het penseel langs de scherp gekartelde randjes der starren strookt,
zonder zelfs een onnoemlijk klein verwpuntje achter te laten op het zilver van het
perkament.
- Requiescat in pace, prevelt hij zonder op te zien.
- Amen! laat de schrijver van het Leven des H. Lodewijks hooren en blijft over
zijn perkamentrol gebogen.
- In het koor zal hij rusten in de tombe zijner vaderen, aldus de prior.
- De profundis clamavi ad te, Domine, neurt de ééne monnik.
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- Hodie mihi, cras tibi, zegt de andere. En de prior herneemt: Het leven van Renaut,
den kastelein-menestreel-kruisvaarder is ons met XXI verluchtingen opgedragen.
Wij moeten het onder de aanroeping en de inwerking van den H. Geest en van onze
H. Patronesse, die hij bevruchtte, ten bate van ons klooster volbrengen. Wat wij in
zijn nazaat Engelram VII verliezen, zal blijken zoodra zijne weduwe in de
nalatenschap treedt.
- Als zij die aanvaardt, waaraan ik twijfel, fluistert de librarius.
- Twijfel niet mijn broeder: twijfel is uit den Euvele maar luister:
‘Op den burcht weet men in dezen oogenblik nog niets; de burchtvrouw is in
Engeland en verzelschapt Isabelle van Frankrijk. Zoodra de dood van Engelram
bekend is, zullen de dotatiën worden ingetrokken; de milde bron die over het
Scriptorium vloeide, zal opdrogen en prébenden en novalia tot het tiende deel van
nu ingekort worden. Engelram was een groot zondaar en hoe grooter zondaars des
te milder moet de genadestroom voor hen vloeien...
- Uit en naar onze beddingen, valt de sub-prior aan.
- Dignum et justum est...
En terwijl de broeder-boekbewaarder deze woorden bezigt uit de praefatie van de
H. Mis, zegt de prior: ‘Het zij, frater librarius, de praefatie van een zegening, die wij
van onze H. Patronesse, de Zoete Moeder van den Heiland, voor de edelvrouwe van
Coucy zullen afsmeeken.
- Doch die slechts verhoord kan worden, indien de Burchtvrouw óf de nonnewijle
óf den eeuwigen weduwsluier omhangt.
- Na haar huwlijk met Enguerrand den Zevende, die echtbreuk pleegde tegenover
zijne eerste vrouw, eene Engelsche koningsdochter, zou ook dàt billijk en betamelijk
zijn, antwoordt de prior met toespeling op het dignum et justum, zoo even door den
librarius gebezigd.
- Hoezoo, mijn broeder? gij spreekt raadselachtig.
- Ook mijne gedachten staan verre van eene verklaring, zegt de schrijver van het
Leven van den H. Lodewijk.
- Luistert! En de prior fluistert voort: ‘Gij, fratres, kent de geschiedenis der Coucy's
niet. Zoo geeft wèl acht op hetgeen ik u hier onder het heilige zegel van
geheimhouding mededeel. In deze zelfde abdij en misschien wel in dit Scriptorium,
op deze zelfde plek is door kruisridders, onder de vanen van den H. Lodewijk van
het Graf onzes Heeren weêrgekeerd, een perkament beschreven toen zij de stilte der
h. devotie zochten voor de rumoerigheid van den aardschen roem.
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Zij hebben uit geheime schrifturen en overleveringen in het Heilige Land het leven
van Renaut de Coucy te boekgesteld ten schrikbarend exempel voor de geloovige
nazaten.’
‘De lijfknaap, dien ik dezen ochtend op de markt te Coucy ontmoette, heeft mij
de laatste oogenblikken zijns heeren meêgedeeld, en met tusschenpoos van drie
eeuwen waren zij overeenkomstig aan die van den zondaar Thomas de Marle, die
de absolutie en de h. Sacramenten weigerde en van zijnen anderen voorzaat Renaut,
den burchgraaf, die nog gruwlijker einde had.
- Blasfemie, blasfemie, mompelden de monniken.
- Want wat ik sinds twee jaren en drie maanden, vervolgt de prior, op het perkament
neerschrijf en verlucht, is de geschiedenis van dien anderen voorzaat Renaut de
Magni, verwant aan de Coucy's door zijne moeder en slotvoogd tijdens de heerschappij
van Sire Raoul de Coucy. Ofschoon hij uit een zijlijn stamde, zijn, mijnes erachtens,
de ondeugden uit de rechte linie hem na-geijld en heeft hij er nieuwe bijgevoegd.
- Bij dergelijken zondenstroom schijnt toevloed ondenkbaar, zegt de eene monnik.
- Niets is ondenkbaar voor den Euvele, antwoordt de prior.
En de andere monnik waagt op te merken: ‘Ik meen te weten, eerwaarde Overste,
welke die is. Mag ik spreken?
- Het zij u geoorloofd, broeder librarius.
- Ik las een gedeelte van het perkament der kruisridders, die ons klooster hunne
kostbare lettergaven schonken en het werd mij duidelijk hoe deze Borchgraaf van
Coucy bij snarengetokkel van vielle of guiterne de bekoorlijkheden der Vrouwe van
Famweel bezong.
- Juist, mijn broeder, hij was een profaan vinder, een wellustig minnedichter en
een minnaar buiten het verband onzer h. kerk en alzoo schuldig aan doodzonden
door woord- en overspel.
- Dat de lijflijke Satan hem hale! zegt de sub-prior.
- Hij werd reeds gehaald en brandt in het sulfer in saecula saeculorum, antwoordt
de prior. Luistert wat de borchgraaf misdreef, volgens het verhaal dat de eerwaarde
kruisvaarders hebben neergeschreven in dit Scriptorium, hetgeen als letterschat
bewaard bleef in deze librarije:
- Ten tijde dat Sire Raoul I hem Renaut als slotvoogd had aangesteld, leefde daar
in den omtrek, in het landschap Vermandois, d e borchvrouwe van Famweel. Renaut
was een dapper en kloek ridder,
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vol jolijt en bekoring, die de wapenen had aangegord met sierlijkheid en eere voor
zijn Koning en zijne Dame.
- Edoch, met oirlof, niet had aangegord, eerwaarde prior, voor God en de H. Maagd.
- Neen, broeder librarius, anders ware hij niet ten schrikbarend exempel gesteld.
De h. Norbertus, de stichter van Prémontré, wiens klooster hij beschonk, heeft andere
verzoekingen dan hij gekend en overwonnen. Onze broeders uit Laon die naar Brabant
verhuisden, brachten de geschiedenis van den ‘kastelein’ van Coucy naar andere
kloosters onzer orde, naar de abdijen Mariënwaerd en Bern bij Heusden.
- Daar liggen in de graafschappen van Gelder en Holland de perkamenten
euveldaden ommuurd in de stille kloosters als in tomben.
- Tot een schennende hand hen opdelft en ten dag brengt.
- Dat verhoeden alle Heiligen! Van de booze geschiedenis gruwt de geloovige en
de zielebloei eischt stilte en duisternis en schuwt het licht.
- Meermaals is het licht van kwaden effecte. Het verblindt den kortzichtige.
- Zwart is de kleur van ons scapulier en wit die van onze pij.
- Donkerzwart is de Duisternis bij de ontbinding des Vleesches.
- En lijkwit de kleur der vergankelijke stof.
- Maar het Licht der Ziel is rozig als de vlam der kaarsen op het outer.
- Daarom straalt van outertafel en uit hooge gewelven het Licht der H. kerke op
povere Zondaren neêr.
- In saecula saeculorum!
- Amen! Amen!
Dit responsorium tusschen Prior en Librarius in plechtigen toon gefluisterd als eene
litanie, die op wieken van ruischende stilte het benauwde hart der kloosterlingen
eene vrome koelte toe-aêmde. Daarna vervolgde de Prior:
- Hij was een zanger, een vinder, een zegger, doch die Godes lof en die Zijns Zoons
en der Heilige Maagd niet bezong. Hij sloeg niet de harpe Davids en tokkelde de
snaren niet voor gewijde dingen, doch het ongewijde trok hem en aardsche liefde
rukte hem omlaag in een poel van miserie.
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- Was dan de h. Genade der Bekeering hem onthouden? vraagt de sub-prior.
- Eilacy zoo was het, want al nam hij het Kruis ter heirvaart, de kleuren zijner
‘dame’ cierden zijn kuras en van zijn helmet wapperden hare goudblonde lokken.
En intusschen gleden de fijne vingeren der Vrouwe van Famweel langs den vlasdraad
en bewoog haar goudgestikt muiltje het rad van het spinnewiel en terwijl zij kondschap
verbeidde van haren ridder uit het Heilige Land, hare wintersche burchtkapel met
rozen en leliën zomersch deed cieren en een huive van goud brocaat stikte voor de
Heilige Kelk, ontving daar in het verre Oosten een doodelijken lanssteek de slotvoogd
van Coucy, Renaut de Magni, de harpenaar.
- En alvorens de Ziele des Zondaars werd opgenomen in het Vuur ter loutering
van allen aardschen smet, sprak de slotvoogd zijn schildknaap deze onheilige woorden
toe: ‘Ga, zoodra mijn lijf is afgeleefd en de smart is vergaan, ga, zoodra ik zal gekeerd
zijn in het Godsrijk van het Zalige Onbewuste, naar Frankrijk, in het Graafschap
Vermandois, naar het landschap Coucy bij Nogent aan de Marne en begeef u naar
de Vrouwe van Famweel. Breng mijne ‘dame’ mijn hart, met de linten harer gouden
tressen in een zilveren schrijn en verkondig hoe mijn minne voor haar onvergankelijk
was in het Westen en in het Oosten, onder krijgsrumoer en vredetoon, onder de
palmen en bij de dennen, in levens- en stervensuur. Zeg haar, wat ik haar door de
hindernis der scheiding niet zeggen kón, maar in dezen brief heb besloten; zeg haar
hoe de Sire van Famweel haar en mij lasterde en daardoor naar ridderzede bij Franken
en Germanen ontridderd is; zeg haar dat ik niet trok ter heirvaart tot boete van zonden
en om te verdienen den aflaat voor een misdrijf dat zijn sponde had ontwijd, maar
dat sinds den slag van Bouvines een gelofte mij bond; zeg dat zij is als de roze van
Saron aan de wateren des Euphraats van zoet-kuische roocke en dat als hare vingeren
het zilveren schrijn omvatten, waarin hare gouden tressen mijn hart bewaken zij, bij
morgen- en avondgloor, onder zongefonkel en stargeflonker, moge herdenken mijn
minne voor haar, mijner harpe Bezielster, op haren wenk ruischend.
- En zich daarna van zijn veldleger oprichtend sprak hij tot zijn lijfknaap verder,
zeggend: ‘En nu, reik mij de guiterne, dat ik nog eens en voor de laatste maal den
lof bezinge van haar zoet leven!’
- Edoch naulix had de goddelooze ridder, wiens vindernatuur hem in plaats van
de h. Hostie de profane guiterne deed kiezen, de snaren
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getokkeld en het laatste minnelied aangestemd of op de voorspraak des H. Michaëls
en der h. Cecilia sloot de hemelsche Rechter zijne oogen en ontviel het ongewijde
speeltuig als te wichtig een slagzwaard zijnen zondigen handen.
- En de lijfknaap, gehoorzaam aan het bevel, opende het lichaam en nam het hart
zijns meesters, balsemde het met geurige kruiden en omwikkelde het met de zijden
linten tusschen het gouden tressenweefsel van het hoofdhair der vrouwe van Famweel.
- Daarna nam hij het kleine zilveren schrijn en borg daarin het hart zijns meesters
tusschen ringen met paarlen en diamant, door de ‘dame’ van Famweel haren ridder
geschonken, die hij op kussens van zijde en fluweel ter liefde van haar bij vrede- en
krijgstocht voor zich liet uitdragen. En daarna toog de lijfknaap naar Frankrijk en in
euvelen schijn het gebeente van een heilige mét zich voerend, bewaakte en vereerde
hij den zilveren schrijn waarin tusschen paarlen en diamanten en omwonden door
de vloszij van gouden tressen het hart van den Slotvoogd van Coucy lag besloten,
die in zondige minne was ontstoken voor de Vrouwe van Famweel.
- En zóó heet gloeide des dooden Ridders zinnenlust, dat hij de ziel van zijn
lijfknaap omstrikte, waardoor deze menigwerven, als hij rustte op zijn verren
wandeltocht, of 's nachts onder heilige gewelven herberg vond, op de altaren van
kerken en kloosters en in de kapellen aan de voeten van de h. Maagd het zilveren
schrijn met het hart zijns meesters plaatste, dat omwikkeld was door de zijïge tressen
der Vrouwe van Famweel en rustte tusschen diamanten en paarlen.
- Anathema sit, anathema...! fluisteren de broeders.
- Edoch, de Gerechte Wraak des Hemels en van zijne Heilige Bevolking werd aan
den Ridder en zijne ‘Dame’ voltrokken.
- Schrikkelijke straf! Heilige Jozef, zij ons genadig! zucht de librarius.
- Ja, wel schrikkelijk, schoon evenredig aan het misdrijf door den Slotvoogd begaan
onder het oog van den grijnzenden Dood ten spot van ons heilig Geloof.
- Edoch - waagt schuchter te uiten de librarius - hij minde haar alevel kuisch en
onbevlekt bleef zij van de aanvechtingen der wulpschheid?
- Vervloekt, wie zoo spreekt! hervat de Prior. Kuische min en onbevlektheid zijn
vondsten van een vinder gelegd in zijne poeëtsche ordonnantie ter omstrikking van
zijn lijfknaap.
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Hier poost de priester ter verademing zijner hoorders, en wanneer door een
verzuchting de prangheid hunner ziel is gelucht, slaat de prior zijn handschrift dicht
en schuift de perkamentbladen in de nissen der librarije.
- Maar is deze kastelein van Coucy, vraagt de librarius op zijn zachtsten fluistertoon
met de uiterste behoedzaamheid, dezelfde slotvoogd die kanunnik van het kapittel
te Soissons was?
- Dat heb ik niet overgeschreven zegt de prior met starre kilheid, omdat ik het niet
gelezen heb. En dewijl het duivelsche logen moet zijn, had ik het, bijaldien ik het
gelezen hadde, alevel niet uit het oude manuscript overgenomen. Wij zuiveren de
profane teksten onder leiding van den Heiligen Geest. Al hetgeen tot zuivering van
den tekst kan dienen, is ons ter zalige nuttigheid. Doet gijlieden desgelijks bij uwe
levens van den H. Lodewijk en der H. Catharina van Siena.
- Amen! zeggen de kloosterbroeders onderwijl zij in een zwijmel van vroomheid
het teeken des Kruises slaan.

III.
Hoe het Kapittel van Nogent het stedeken Coucy nadert.
Van een hoogen heuvel, omwarreld door wingerd- en eikenstruik, beheerscht het
kasteel Coucy, grenzende aan de lage stadsmuren, de omringende vlakte. Zijne slanke
torens, vier zwaar gekapte reuzen, de windstreken met hunne ooggaten instarend,
slinken tot dwergen tegenover den torenkolos van het binnenhof, die, wanneer de
alarmklok van het stadje luidt en de beide poorten worden gesloten, pijlen, steenen
en vuur begint te braken op den naderenden vijand, terwijl het kapittel der kerk van
den h. Verlosser en de h. Geestmeesters van het Hospitaal in harnas en wapenrok
aansnellen.
Nu echter op dezen zonnigen dag kort na het h. Paaschfeest de klokken van de
Sint Salvator over de wit bestoven vlakte tinkelen en de ijle voorjaarslucht de
kristalheldere trillingen voortdraagt, schijnt de kolos van het kasteel te rusten gelijk
het belfort van Coucy. Hoorbaar is de stilte van het landschap; voelbaar de zoelte,
die het fijn bevrozen kantwerk van boom en heester ontrafelt, dat in sneeuwflarden
neerdaalt op de smalle voetwegen naar het stadje.
Daar worden de trompen gestoken van de Westertorentinne en her-
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halen de hoornen der wachters aan de poort van Laon het signaal. Een twaalftal
mannen in witte monnikspij met zwarte kappen, op ezels gezeten, nadert de
stadsmuren. Een draagstoel met een verguld kruis aan de vier zijden, sluit den stoet.
Het is het kapittel der abdij van Nogent dat rouwbeklag gaat bedrijven bij de Vrouwe
van Coucy, die door den slag van Nicopolis weduwe werd en dat tezelfdertijd
bestendiging der prebenden en novaliën van de hooge Burchtvrouw voor het klooster
gaat afsmeeken. In den draagstoel tusschen welks staven twee lichtgrijze ezels loopen,
is de abt van het klooster der Prémonstratensers gezeten en de kloosterbroeder die
het span bestuurt en er naast voortschuifelt, vraagt nu en dan bevelen aan de beide
jonge monniken - de sub-prior en de librarius - die op muilezels naast de
gordijnportieren voortstappen. Na het hoornsignaal uit het stadje heeft de abt de
gordijntjes van zijn draagstoel geopend en eenige woorden met zijne geleiders
gewisseld. Weldra heeft de stoet halt gehouden, is de prior bij den abt ontboden en
na kort beraad worden de kloostervanen ontplooid. Het wit satijn van het vaandel
waarop de H. Maagd - in borduurwerk van de koninklijke hand der eerste Vrouwe
van Coucy - het kindeke Jezus aan eene neergeknielde edeldame vertoont, schemert
door het rouwfloers, waarmeê het is omhangen, en een somber zwart krip verduistert
de azuren kleur der met goud omzoomde kloosterbanier.
Twee levensgroote houten kruisbeelden, moeizaam geheven door zwaargebouwde
kloosterlingen, van wie er één den stoet, en de ander de draagkoets van den
hoog-eerwaarden abt vooruitgaat, schrijnen in de zonnige klaarte. Zoo beklimt het
kapittel langzaam de steile helling waarop het stadje Coucy zich ontplooit. Aan de
poort van Laon wordt het door een nonnenkoor begroet, dat het Salve Regina aanheft
op een wenk van den Deken der priesters van den H. Verlosser.
Klokgelui en maagdenzang klinken door de klare lucht, die tegen het wit der fijne
sneeuw het rouwkleed van nonnen, monniken en priesters, en het krip van vaandels,
banieren en kruisbeelden schril doet afvlekken. Dan sluit ná de eerste begroeting en
het wegvoeren der muilezels de geestelijkheid van Coucy zich aan bij die van het
klooster. De abt is uit zijn draagstoel getreden en de stoet schrijdt onder den zang
der nonnen naar het marktplein. Bij de kerk van Sint Salvator wachten koorknapen,
die een lijkzang aanheffen.
Middelerwijl treden nonnen en geestelijken zwijgend de kerk binnen,
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waar de tafel van het hoofdaltaar door het zwart van rouwlaken is verdonkerd, de
glans van het blanke zilver der hooge kandelaren door het krip heenwaast en de
tinteling van gouden outer- en kerkcieradiën in kapellen en aan kolommen verdoft
in de strakheid van het zwart.
Klaaglijke kanunnikstemmen ruischen door de gewelven, terwijl de celebrant van
de h. Zielsmis voor Enguerrand VII, heer van Coucy, gestorven te Burse in het Land
der ongeloovigen, in rouw-ornaat het altaar nadert. Het is de abt van het
Onze-Lieve-Vrouweklooster te Nogent aan de Marne, die na zijn Confiteor onder
den Introïtus uit den 139sten Psalm: Ook verduistert de duisternis voor U niet, maar
de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht, het altaar beklimt, en, terwijl
zijne ministranten terzijde van hem zijn neêrgeknield de gewijde tafel der H. Trinitcit
kust alsof hij zijn mond drukte op de wonden van Christus-Redemptor, Salvator
Mundi.

IV.
Hoe het kapittel van het O.L.V. Klooster te Nogent onder Coucy
rouwbeklag doet.
Een floers van rouw vult de hooge saele van Coucy: schilden en wapenborden,
trofaeën en vanen, zwaarden, lansen en speeren zijn omwoeld door krip en de
kleurrijke wandtapijten van Arras, waarin de heldendaden der heeren van Coucy zijn
geweven - zóó Enguerrand III met zijn schild een aanvallenden leeuw bedwingend
als een andere Jason den Minotaurus - zijn thans achter zwaar-zwartlaken voorhangen
verborgen, waarop in de hoeken witte doodskoppen, kruisen en zandloopers zijn
gestikt en in het midden het geslachtswapen der Coucy's het van vair en keel gefaasde
schild van zes stukken. Aan het einde, tegenover den voorhal voert de steenen met
geurige kruiden bestrooide vloer naar een verheven eikenhouten koor met
gebeeldhouwde hekken, waarvan de veertien spitse kapiteelen de kleurrijk glansende
kwartieren der Baronnen van Coucy en der Hertogen van Lotharingen dragen. Twee
hooge armzetels met spitsboogversieringen vullen de vloer onder een rouwhemel.
Twee vrouwen - de Burchtvrouw Baronesse Isabeau van Lotharingen en hare
stiefdochter Jonkvrouw Marie de Coucy - in diepe rouwkleedij met lange sluiers,
die, haar aangezicht bedekkend, tot de voeten neervallen, zijn daar gezeten. In hare
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nabijheid tien jonkvrouwen allen in rouw. Achter haar, langs de lage hekwerken van
het opgehoogd koor vijftien edelknapen in rouw aan weerszijden, en op kleinen
afstand van die groepen ter eenre de clerezij van de Sint Salvator en ter andere het
kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe van Nogent.
Daar treedt in vol ornaat de kloosterabt met den kromstaf naar voren, gevolgd
door den prior, die na oirlof van de Burchtvrouwe een perkament ontvouwt en
aanvangt te lezen:
- ‘In den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes Amen. Alzoo het
sedert de tijden der h. Paradijsvreugde tot die van den louterenden Zondvloed in de
feillooze ordonnantiën van den Drieeenigen Schepper van hemel en aarde en al wat
daarin en daarop zich beweegt, is vastgesteld dat daar zal wezen een dag en een
nacht, dat daar zal wezen zonneschijn en maneschijn, regen en droogte en hitte en
koude - desgelijks heeft de Geduchte Hemelheer, Wiens donders rollen en Wiens
bliksems neerschieten den Kerstenmensch de genade van het leven en de zegening
van den dood toegekend, die door onze h. Kerk voert naar het hemeloord der eeuwige
zaligheid, waar de h. Drieëenheid op den keizerszetel troont gelijfstaffierd door
Serafijnen. In dat glorierijk midden, op dat hemelplein waar geen hellesulfer braakt
of slanggesijfel sist wordt nu gewacht Messire Enguerrand VII, dewijl de Eeuwige
Rechter bewogen werd door het h. Misoffer in de Sint Salvator opgedragen door
Priesterhand, dewijl onze genadige Heere en Meester de Zevende Coucy uit den
doorluchten stam is gesproten die sinds eeuwen aan eeuwen door het h. Kerstengeloof
en zijne h. Offerhanden onzer Kerke gebracht zich inkocht in den hemeltuin. Daar
zal hij wandelen met ontbloot zwaard aan de zijde van den H. Michaël, die de
Engelsem1) aanvoert in het gevecht met de hellegeesten en daar zal onze mogende
Burchtheer zijn zwaard en lans tegen de draken en monsters in de afgronden richten
in saecula saeculorum.
- Zoo hebben wij in hem een Zoon des h. Kerstengeloofs verloren die de wapenen
tegen het ongeloof voerde. Zoo verliest onze h. moeder de kerk en haar h. opperhoofd
te Avignon in hem een strijder, en ons klooster een beschermer, die als loot van een
roemruchten stam de h. Geboden volgde om 's Heeren erfgoed door giften en
schenkingen tot verwerving van eeuwig Kerstenloon te vermeerderen. Hierin was
Messire Enguerrand VII - Wiens Ziele Gode genadig zij - zijnen

1) Engelsen = Engelen, zeer bekende midder-nederlandsche expressie.
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vromen voorvaderen getrouw. Kruisvaarten en heirtochten tot heil onzer h. Kerke
en van ons h. Kerstengeloof, giften en schenkingen tot versterking onzer stiften en
kloosters waren in den loop der eeuwen hunne getuigenissen. Enguerrand I en zijn
zoon Thomas de Marle vangen er meê aan, zalige voorvaderen en stichters van een
edel geslacht dat in Enguerrand VII zijn toppunt van godsvruchtigheid heeft bereikt.
Vrome telgen van een door onze h. Moeder de Kerk gebenedijden en voor ons h.
Kerstengeloof arbeidzamen stam, waarvan de laatste loot ten bate onzes H.
Kerstengeloofs aflijvig werd te Burse in der Heidenen Land. Resquiescat in pace!
- Amen! gonzen éénstemmig prelaten, priesters en monniken, waarna de
smeekschrifturen door prelaten en priesters op gouden schalen worden neergelegd.

V.
Hoe Jonker Adamas de Buxeul lijfknaap van Messire de Coucy de
sproocke zegt van den dood zijns meesters in het land der ongeloovigen.
In de hooge saele slechts één priester - de huiskapelaan. Op banken en vouwstoelen
in de nabijheid der Barones de Coucy en hare stiefdochter Marie, weduwe van Messire
Henri de Bar neef des Konings van Frankrijk, edeljoffers - een blozende jonkheid in
dofzwart kleed.
Als een aanééngeschakelde keten langs de zaalmuren honderden edelen en
edelvrouwen uit den omtrek - vazallen uit de zeven en dertig landschappen van de
heerlijkheid Coucy. Een heraut meldt de komst van Jonker Adamas de Buxeul,
lijfknaap van Messire Enguerrand de Coucy, Graaf van Soisons en Bedford,
Opperschenker van Z.M. den Koning van Frankrijk Karel den Zesde, die voor
Frankrijk's H. Geloof stierf in het Land der ongeloovigen. Hij nadert statig het koor
langs den keten van edellieden. In zwart fluweel gedost, draagt hij op een zwartlaken
kussen met witte kwasten een zilveren schrijn. Hem volgen zes edelknapen die 's
Meesters gedreven zilveren schild op een kussen van groen fluweel; zijn slagzwaard
in een krans van ridderteekenen gevat op een kussen van rood laken en zijn gouden
sporen op een van zilverlaken voor zich uitdragen. Knechten met tournooi- en
krijgsvanen volgen en scharen zich cirkelsgewijs aan den ingang van het koor
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voor de zetels van de Burchtvrouwe en hare dochter. De Buxeul knielt neêr aan den
voet van de zetels en overhandigt het zilveren schrijn waarin het met geurige kruiden
gebalsemd hart zijns meesters is besloten aan de Edelvrouwe van Coucy. Dan richt
hij zich op en begint te zeggen:
- Vrouwe en Dochter van mijnen Meester, zeer roemrucht, edelvrouwen wilt mij
aanhooren! En Gij Edelen en Edelvrouwen in de hooge saele van Coucy wilt luisteren
naar de sproocke van den dood mijns lieven meesters, die daar aflijvig werd in het
Land der ongeloovigen, na wonderen van dapperheid te hebben verricht op het
slagveld van Nicopolis, van hem wien onze zeer geduchte Heer en Koning oirlof gaf
zijnen neef Jean de Nevers te verzelschappen naar het Land der ongeloovigen en die
door 's Konings oom, Philips le Hardy den Bourgoenschen Hertog, tot Beschermer
gesteld werd van Jan van Bourgonje zijnen zoom Vrouwe en Dochter van mijnen
meester zeer roemrucht, Edelen en Edelvrouwen in de hooge saele van Coucy wilt
mij aanhooren!
- Daar trokken in het jaar na Onzes Heeren Vleeschwording MCCCXCVI in de
Octaven van Maria Hemelvaart een tros van Kerstenridderen en baroenen uit naar
het land der Heidenen; en zij waren zeer geducht voor het aangezicht der Zoete maged
Maria, onder wier vanen zij streden tegen Saraceensch gebroed. En onder de
geduchtste was hij Enguerrand de Zevende, Heere van Coucy, ridder, edelman,
Kerstenheld, wiens naam geprezen zij in het Koor der Zaligen.
- En zij kwamen in Hongarije, het land van den Kerstenkoning Sigismund en zij
trokken verder en kwamen in het Turkenland, om te bekampen en te verwinnen
Bajazet, der Saracenen koning en Heer, wiens naam vervloekt zij. En zij sloegen het
beleg voor een stad, genaamd Nicopolis, en zij belegerden haar weken aan weken
en zochten haar te vermeesteren, hetgeen niet geschiedde.
- En toen werden zij op zekeren dag moedeloos te moede en sloegen aan het
banketteeren. En toen de bekers rondgingen in de tenten van Fransche en
Bourgoensche ridders en edelen kwamen wapenherauten, bliezen de klaroenen en
schreeuwden: ‘De Saraceen nadert! Op, ridders en baroenen op! De Saraceen wil u
te lijf!’
- En toen werden de hoornen gestoken, en de vaandels ontplooid; en toen werden
de harnassen omgegespt, de schilden aangedragen en het slagzwaard werd gegrepen
en de lans werd omkneld.
- En toen werd daar gestreden man tegen man, Kerstenen en Heide-
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nen; Franschen en Hongaren, Bourgonjers en Grieken, Serven en Wallachen tegen
Turken, Meden en Persen. En er werd met verwoedheid gestreden. En de Franschen
en Bourgonjers hielden stand en werden dood geprest en de Hongaren vluchtten heen
en bleven in het harnas ongedeerd.
En onder de ridderen die stand hielden, stand hielden uren lang in het gevecht was
mijn meester Enguerrand de Coucy, wiens naam geprezen zij in het Koor der Zaligen.
En hij stond als een reus te midden van reuzen, en zijn strijdkolf beukte
Heidengebroed.
En zijn slagzwaard hieuw neêr wat kwam in zijn kring; Durandal!
En zijn strijdkreet weerklonk in 't schettrend gewoel: Coucy à la merveille, à la
Bannière, Montjoye au noble Duc!
En zijn lijfknaap ving menigen stoot voor hem op.
En zijn wapenschild klikte van wee, toen de Lieve Vrouwe Vaan zonk en zoet
Frankrijk met haar. God helpe ons!

II.
Franschen, Bourgonjers God helpe ons! Enguerrand ziet heuvlen en vlakten met
lijken bezaaid. Hij stort tranen als een edel ridder betaamt. Dat God u behoede,
Graven, Baroenen, mannen van wapenen! Dat Hij opensluite Zijn paradijs voor uw
zielen, die hij doe rusten op heilige bloemen! Nooit zag ik betere strijders dan Gij!
Gij die mij hielpt in zoo menigen slag. Voor dit hardvochtig lot werdt Gij dus
gespaard. Frankenrijk! Frankenrijk! O, mijn zoet Vaderland! Moesten, om dezen
rampspoed, zij U verlaten? Franschen, Bourgonjers, zonen van Kerstenen die door
Heidenen stierft, God zij uw hulpe! God. die nooit wankelt. Ik sterf van smart als
het zwaard mij niet doodt.

III.
Enguerrand wild van smart en van toorn stort opnieuw in 't gewoel zich. Tien
Heidenzoons slaat hij neer. Zijn zwaard gaat te gast aan Saraceensch bloed. Frankrijk's
vaan klimt weêr naar de wolken. Sainte Vièrge is de strijdleus. Enguerrand strijdt
dapper. Hij stikt van hitte en van zweet drupt zijn lijf. Zijn kolf verbrijzelt
Saraceensche hersenen. Zijn zwaard hupt van vijand op vijand. Durandal!
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IV.
De Maria-vaan zinkt. Haar drager Jean de Vienne, stort neêr. Geknakt zijn de Lelies
van Frankrijk. Gebroken is 't Bourgondische Kruis. Enguerrand zegt: Jean, mijn
brave makker, die zoo lang dapper streedt, thans wacht het Paradijs u; neem mijn
schild als een peluw, de Banier als een wade. Nooit zag ik dapperder Ridder dan Gij.
U zegene God! Vaarwel! De Heiden verwint, God helpe ons!

V.
Mijn meester is gevangen. In een dompigen kerker heeft Enguerrand een leger van
stroo en boomblad. Hij denkt aan Jan van Bourgonje, wiens Beschermer hij zijn zou;
hij denkt aan d'admiraal Jean de Vienne, aan zijn Hertog Philippus, en aan zijn Koning
Karel Zes uit het Huis van Valois. Hij denkt aan ridders, baroenen, graven van
Frankrijk, aan schildknapen, lijfjonkers en speerdragers. Hij denkt aan vrouw en kind
die allen vertoeven in het verre vaderland en hij schreit.

VI.
Mijn meester kwijnt en voelt naadren den Dood. Hij neemt zijn gouden paternoster,
en kust zijnen Heer, den zoeten Jezus. Hij slaat zijn hand op de borst: ‘God, mijn
God door Uwe deugden wisch uit mijne ondeugd, sinds mijne geboorte tot dit uur.’
Hij richt zich op, het oog naar zijn Heer en de Engelen des Hemels dalen af naar zijn
sponde.

VII.
Een pooze herleeft de prachtige ridder. Zijn hand tast rond en wil grijpen zijn zwaard.
Het bleef in Saraceensche hand, wee van hun bloed. Hij tast vergeefs; voor zijn oog
rijst het zwaard, en zijn mond spreekt het toe: ‘Zwaard dat mij nooit verliet en dat
ik moest verlaten, vergeef uw ontrouwen meester, wiens hand U thans zoekt. Nooit
schittert ge meer voor mijn oog en valt uit Kerstenhand uw vuurstraal verdelgend
neer op den heiden. Nooit hoor ik meer de stem van uw lemmet: ‘In te Domine
speravi.’
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VIII.
Enguerrand is stervend. Beelden van voormaals verrijzen. Hij denkt aan de glorie
van Kersten- en Ridderdeugd.
Hij denkt aan zoet Frankrijk, aan zijn Koning, aan zijn Hertog, aan vrouw en aan
kind. En hij weerhoudt niet zijn tranen. Hij vraagt God om vergeving van zonden en
bidt voor zijn ziel en gaat heen met saâmgevouwen handen.
Enguerrand is dood. God heeft zijn ziel genomen in den Hemel. F. SMIT KLEINE.
N.B. Om zeer verklaarbare ontsteltenissen van den lezer te voorkomen,
legt de schrijver hier het getuigenis af plagiaat te hebben gepleegd in enkele
strophen van des Lijfjonkers Sproocke. Critische naturen zullen den roof
op het Roelantslied naar rechte waarde weten te schatten.
F.S.K.
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Epictetus' handboekje.
‘Enchiridion.’ Zedekundig handboekje.
Vertaald en van een inleiding voorzien door Dr. D.F. Scheurleer.
J.M. Leopold: ‘Stoïsche Wijsheid’. Handboekje van Epictetus en 3 boeken
van Marcus Aurelius' ‘tot zich zelven’.
Van de rijke stoïcijnen deelt de Fransche schrijver Martha ons een vermakelijke
bijzonderheid mede. Zij zouden er in hun paleizen een afzonderlijk vertrekje op na
hebben gehouden dat zij de ‘armenkamer’ noemden. Daarin brachten zij nu en dan
enkele dagen door, gebruikten er het eenvoudigste voedsel, sliepen er op een harde
matras en beoefenden er gedurende dien tijd de moraal der onthouding, welke zij
voorstonden en predikten, maar die zij kwalijk wisten te vereenigen met hun
dagelijksch bestaan. ‘Seneca’, zoo vervolgt hij ironisch doch niet zonder waarheid,
‘Seneca zal de boeken welke zijn ascetische beschouwingen bevatten, wel in dat
armenkamertje van zijn paleis hebben uitgedacht’. Hij is meer een amateur de la
vertu dan een ‘homme vertueux’ geweest.
Epictetus echter heeft voor de beoefening en prediking der ‘lijdzaamheid en
onthouding’ geen afzonderlijk armenkamertje noodig gehad. Reeds daarom niet,
dewijl hij zijn gansche leven arm geweest en gebleven is, en dus, figuurlijk gesproken,
altijd in zulk een kamertje heeft gewoond. Nu is het feit dat een Stoïcijn in armoede
verkeert, en dat dus in zooverre zijn leven in overeenstemming met zijn leer is, nog
niet een bewijs dat men hem voor een deugdzaam mensch houden moet. Hij kan nog
minder dan een liefhebber, hij kan een tooneelspeler zijn. Zulke stoïcijnen zijn er
geweest. Door de omstandigheden tot een bescheiden, armoedig bestaan gedwongen,
maakten zij door en met de leer van de School bonne mine à mauvais jeu; hun krasse
beweringen echter, hun bittere en uitdagende woorden deden vermoeden, dat zij voor
weelde en gemak geenszins zoo onverschillig waren als zij 't voorkomen lieten.
Het Enchiridion van Epictetus bevat noch de bespiegelingen van een ‘amateur de
la vertu’ noch de declamaties van een tooneelspeler. Integendeel! Een ernstig man
niet alleen, een heldhaftig mensch heeft er het woord, éen die de wereldsche dingen
verachten kan, omdat hij er waarlijk bovenuit is. Laat het waar wezen dat de
omstandigheden, welke hem reeds vroeg aan ontberingen wenden, hem gunstig
geweest zijn! Laten zij het hem betrekkelijk gemakkelijker dan aan menig
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ander gemaakt hebben, aan de strenge eischen der Stoïsche School te voldoen.; hij
heeft toch die eischen van ganscher harte aanvaard als middelen om zich te koopen
wat hij boven alles hoogschatte: ‘vrijheid, vrijheid van banden, vrijheid van kommer,
vrijheid van vrees, vriendschap met God.’
Tot het naderbij komen aan dit ideaal ziet hij maar éen weg.
‘Meester van een ander is hij, die de macht heeft dat, wat de ander wil of niet wil,
hem te geven of te ontnemen. Wie vrij wil zijn mag dus niets begeeren of vermijden
wat in de macht van een ander staat. Anders wordt hij noodzakelijk zijn slaaf.’1) Hij
moet zich in zijn begeeren, in zijn zucht tot vermijden beperken tot wat in zijn eigen
macht staat. Doch wat heeft de mensch in zijn macht? Ziedaar de vraag waarop een
zedeleer, welke van zulk een grondbeginsel uitgaat, allereerst antwoord moet geven.
Zij moet beginnen met te zeggen, wat wij in onze macht en wat wij niet in onze macht
hebben. Nu, dat doet deze zedeleer ook. Zij verdeelt de dingen in τ
μ ν en
τ ο χ
μ ν en weet zoowel het gebied der eene als der andere dingen te
bepalen. ‘Van alles wat is, heeft de godheid het eene in onze macht gesteld, het andere
niet. In onze macht stelde zij het beste en gewichtigste, datgene waardoor zij zelf
gelukkig is: het gebruik der voorstellingen... Al het overige heeft God niet in onze
macht gesteld.’
Met een bewijs van het goed recht dezer indeeling maakt Epictetus 't zich niet
druk. Theoretische vraagstukken wekken zijn belangstelling niet; hij is moralist en
al zijn aandacht is op de vraag, hoe wij leven en ons gedragen moeten, geconcentreerd.
‘Wat raakt het mij of alle dingen bestaan uit atomen, uit hoemoeomeriën of uit vuur
en aarde?’, zoo zegt hij in de Fragmenten. En het zijn niet slechts zulke natuurkundige
vragen welke hem koel laten; om theoretische vraagstukken, welke op het gebied
van den practischen mensch liggen, bekommert hij zich naar mijn oordeel, even
weinig. Of zal ik liever zeggen dat hij ze niet ziet? Mij dunkt, wanneer hij het woord
van Schopenhauer: Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer’, gekend had,
hij zou het eerste gedeelte er van wel, maar het tweede gedeelte niet

1) De citaten in dit opstelletje ontleen ik aan de vertaling van Scheurleer, echter niet omdat ik
haar prefereer boven die van Leopold, maar omdat zij mij gelegenheid geeft ook nu en dan
een woord uit de Fragmenten aan te halen. Een enkele keer heb ik de citaten iets verkort of
gewijzigd weergegeven, zonder, naar ik meen, den zin te veranderen.
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beaamd hebben. Hij vindt ‘Moral begründen’ niet ‘schwer’, hij vindt het heel
gemakkelijk. ‘Het eerste en noodzakelijkste deel in de wijsbegeerte is het deel van
de toepassing der stelregels, bv.: “niet te liegen”. Het tweede deel behandelt de
bewijzen, bv. “waarom men niet liegen mag”... Het eerste verwaarloozen wij geheel.
Zoo komt het dat wij wel liegen, maar hoe men bewijst, dat men niet liegen mag dat weten wij opperbest.’
Een benijdenswaardige kennis, die kennis van Epictetus!
Ik twijfel er aan, of de wijsgeeren tegenwoordig wel zoo ver zijn, enkelen
uitgezonderd, die 't eveneens opperbest weten. Zoo bespeuren wij ook bij die
verdeeling van de dingen in τ
μ ν en τ ο χ
μ ν niet de minste
aarzeling of onzekerheid. Het behoort, meent hij, tot de zaken welke wij opperbest
weten, dat wij onze meeningen en voorstellingen, de wijze waarop wij de dingen
opvatten, in onze macht hebben, dat wij ze kunnen regelen en ordenen zooals wij
willen, - als wij maar willen.
Doch de uiterlijke dingen, rijkdom, aanzien, ziekte, dood en alles wat dies meer
zij, kunnen wij niet sturen naar onzen wil, wij kunnen ze nooit volkomen in onze
macht krijgen. De eenige houding welke ons dus daartegenover past, is om ze te
negeeren. Dat ze ons onverschillig zijn! Dat ze voor ons bestaan als niet bestaande!
Zulk een houding onttrekt ons niet slechts aan hun slavernij, ze doet niet de minste
afbreuk aan ons geluk. Integendeel, zij doet ons het geluk zoeken waar het ligt.
Immers in die uiterlijke dingen ligt ons geluk niet. Want de dingen zijn ons slechts
datgene wat onze voorstellingen er van maken. ‘Niet de dingen schokken de
menschen, maar de meening omtrent de dingen. Zoo is bijvoorbeeld de dood niets
verschrikkelijks, anders zou hij ook Socrates verschrikkelijk moeten zijn
voorgekomen. De meening dat de dood verschrikkelijk is, dat is het eigenlijk
verschrikkelijke.’
Wie dus heer is over zijn meening, die is heer over zijn geluk. Wie zijn
voorstellingen in z'n macht heeft, heeft de wereld overwonnen. ‘Die zal niet alleen
een dischgenoot der goden zijn, hij zal met hen heerschen.’ Om nu datgene wat in
onze macht gegeven is, feitelijk ook in onze macht te brengen, daarop komt het
derhalve aan, het komt er op aan om te willen. Zoo den wil te stalen, dat hij de
begeerte niet toelaat zich te vestigen op de uitwendige dingen, en dat, wanneer de
gebeurtenissen tot ons komen, zij in een geordend geestesleven een beproefd
krijgsman ontmoeten, die zeker is van de overwinning.

Groot Nederland. Jaargang 17

493
Ziedaar het gansche leven gesteld in het teeken van den strijd! Leven is kampen.
‘Wanneer u iets moeitevols of onaanganaams, iets roemvols of vernederends
overkomt, bedenk dan: ‘nu komt het er op aan om te strijden, thans geen getalm
meer! Van éen enkelen dag, van een enkele handeling hangt het af, of uw vorderingen
verloren of behouden zijn.’ Doch niet slechts in zulke gevallen, altijd is het voor den
wijsgeer oorlog. Voortdurend staat hij op wacht. ‘Hij houdt zichzelf in het oog als
een vijand, als een belager.’
Wilt ge met hem meedoen? Wilt ge een wijsgeer worden als hij? ‘Mensch, bedenk
toch eerst eens wat dat is; onderzoek dan uw natuurlijken aanleg, of die voor zulk
een taak berekend is. Wilt ge een worstelaar worden of aan den vijfkamp deelnemen?
Bezie dan uw armen, uwe dijen, onderzoek uwe heupen, want de een heeft aanleg
voor dit, de ander voor dat.’
Zullen wij 't zulk een worstelaar, zulk een krijgsman kwalijk nemen, zoo hij na
het bevechten eener moreele zegepraal aan het besef meent te mogen toe geven dat
hij als soldaat wat beteekent? Zullen wij van geestelijken hoogmoed spreken wanneer
hij uitroept: ‘Verhef u niet op voortreffelijkheden die niet uw eigen zijn, bv. dat ge
een schoon paard bezit. Gedraag u bij het gebruik uwer voorstellingen op natuurlijke
wijze; dan moogt gij terecht trotsch zijn, want dan verheft gij u op eigen deugd.’
Ik geloof niet, dat wij recht hebben om dit hoogmoed te noemen. Immers, wat wij
als zoodanig afkeuren wordt op klassieke wijze geteekend in het bekende verhaal
dat aldus aanvangt: ‘En hij zeide tot sommigen die hij zich zelve vertrouwden dat
zij rechtvaardig waren en anderen niets achtten, deze gelijkenis.’ Ik zal niet uitweiden
over het verschil tusschen de zelftevredenheid van den farizaeer in deze gelijkenis,
en het besef van verdienste dat volgens Epictetus in het hart van den zegevierenden
moreelen strijder behoort; ik wil er slechts op wijzen dat het ‘anderen niets achten’
een wezenlijk element uitmaakt van wat wij als hoogmoed afkeurend beoordeelen.
En dit element ontbreekt bij Epictetus geheel.
Toch, ‘Epictetus leidt tot den hoogmoed’, zoo vonnist Pascal in zijn beroemde
samenspraak met de Saci. Maar volgens Pascal was elk natuurlijk zelfgevoel
ongeoorloofd, en zelfs zijn vonnis treft niet zoozeer 's mans practische leven, als wel
zijn meeningen over wat een mensch al niet in zijn macht heeft. Nu, de groote
Fransche Christen, voor wien het opmerken van 's menschen zwakheid, onrust en
ge-
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breken de eerste stap tot de ware voortreffelijkheid was, moet zeker iets demonisch
gezien hebben in Epictetus' verheerlijking van de menschelijke geestkracht. De
meesten onzer echter zullen geen hoogmoed meer vinden in diens beschouwingen
over den menschelijken geest en deszelfs vermogens. Wij zien er geen deugd of
ondeugd, wij zien er eenvoudig een dwaling in, maar - een gelukkige dwaling, een
voordeelige misvatting.
Immers voor een zedeleer welke uitgaat van de theoretische onderscheiding
tusschen wat de mensch wel en wat hij niet in zijn macht heeft, welke alzoo het
terrein beperkt en bepaalt waarop zij de activiteit aanwijst, voor zulk een zedeleer is
het van buitengewoon gewicht dat zij dit terrein niet al te klein neemt, met andere
woorden, dat zij niet een te geringe voorstelling bezit van wat een mensch in zijn
macht heeft. Pascal moge verklaren: ‘Epictetus is een der wijsgeeren dezer wereld,
die 's menschen plichten het best gekend heeft...
... Ik durf zeggen dat hij aanbiddenswaardig zou zijn, wanneer hij evengoed zijn
machteloosheid gekend had’, wij moeten toch zeggen: wanneer deze zedeleer een
minder hoog denkbeeld gehad had van wat een mensch in zijn macht heeft, dan
zouden haar aanhangers datgene wat zij voor hun plichten hielden minder goed
gekend en zeker minder goed beoefend hebben. Dan zou ze minder geslaagd zijn in
het vormen van ijzervaste karakters. In zooverre mogen wij van een gelukkige dwaling
spreken:
‘Vain Wisdom all and false Philosophy
Yet with a pleasing sorcery could charm
Pain for a while or anguish and excite
Fallacious Hope, or arm the obdurate breast
With stubborn Patience, as with triple steel.’

En in zooverre weerlegt Epictetus zich zelven, namelijk zijn overschatting van den
invloed van louter verstandelijke kennis.
‘Wanneer iemand u kwaad doet met daden of woorden, bedenk dan dat hij in de
meening verkeert dat hem zulks voegt’, zoo leeraart de wijze. ‘Indien hij de zaak
verkeerd inziet, schaadt hij zich zelf. Want wanneer iemand een juiste gevolgtrekking
voor onwaar houdt, zoo wordt hierdoor niet de gevolgtrekking geschaad, maar hij
die gedwaald heeft.’
Zou iemand die eenige zaak verkeerd inziet daardoor altijd zich zelven schaden?
Zou hij steeds afbreuk doen aan zijn kunnen, zijn
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veerkracht, zijn heerschappij over de dingen? Neen, gij zelf o, Epictetus zijt een
bewijs dat dwalingen somtijds den menschen bijzonder ten goede gekomen zijn in
hun practisch bestaan en dat uw kennis niet altijd macht is.
De geschiedenis der moraal kent meer zulke vruchtbare onjuistheden. Was het
niet een onjuistheid van Kant de kategorische imperatief tot grondwet te maken van
ons zedelijk leven? Toch, hoe krachtig heeft die onjuistheid haar als plichtsbesef
doen werken op de moreele vorming, de zedelijke vernieuwing van heel een natie
en tijdvak!
In Epictetus' handboekje ontmoet ons het naieve intellectualisme der oudheid
talrijke malen. Merkwaardig, hoeveel vertrouwen hij stelt in verstandelijke
redeneeringen als hulpmiddelen in den zedelijken strijd. ‘Bedenk dat niet hij u kwetst,
die u beschimpt of slaat, maar alleen de meening dat hij u kwetst. Wordt gij door
iemand getergd, bedenk dan dat het uw eigen opvatting is die u kwetst.’ Zulke
redeneeringen hebben dit eigenaardige dat zij terstond onze instemming verwerven,
doch dat wij ons over hun effect geen illusies moeten maken Zouden zij ons vast
doen staan in den storm der hartstochten? Zouden zij ons matigen in onze begeerten?
Er zijn blijkbaar nog altijd menschen die dat meenen. Paulsen bijvoorbeeld heeft er
groote verwachtingen van; hij wil ze gebruiken als hulpmiddelen in den strijd tegen
de genotzucht van onze dagen. De meesten echter zullen niet in 't onzekere verkeeren
omtrent het gewicht dat aan zulke beschouwingen gehecht worden moet. Ja zeker,
iets kunnen ze wel helpen, maar slechts bij menschen die alleen nog maar een laatste
stootje noodig hebben, om er te komen. Dan zijn ze niet zoo zeer middelen ter
overwinning als wel bewijzen dat men reeds aan de overwinning toe is. In elk geval
is de invloed die ze oefenen zullen volkomen afhankelijk van de kracht en
levendigheid waarmee een zeker ideaal vat op de geesten heeft.
Het ideaal der vrijheid nu heeft voor Epictetus blijkbaar een machtige bekoring
gehad; het heeft hem overweldigend gemotiveerd. Zij was hem het hoogste goed.
Aan dat feit alleen, en aan zijn geloof dat hij dit hoogste goed binnen zijn bereik had
als hij maar wilde, aan geen verstandelijke beschouwingen dankte hij zijn
overwinning.
Hier is dus een eigenaardige ironie. Deze man die de aandoeningen hun recht
ontzegde, die de onaandoenlijkheid nastreefde, is daarbij zelf zijn geheele leven lang
door éen machtige, alles overheerschende passie bezield geweest, de passie der
vrijheid.
Daaraan schrijf ik het o.a. ook toe dat zijn moraal rigoristischer is
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dan die van Seneca en Marcus Aurelius. Deze groote heeren verkeerden in andere
omstandigheden. Ook zij hebben zonder twijfel de geestelijke vrijheid een begeerlijk
goed geacht, maar zij hebben haar niet in dat schitterende, verlokkende licht kunnen
zien als deze arme slaaf die de dienstbaarheid van het lichaam gekend heeft. Voor
hem was zij het een en het alles. Daarom, oorlog onverbiddelijke oorlog aan alles
wat haar in gevaar brengen of verhinderen kan! Geen ruimte aan sentimenten, ook
niet aan die welke wij tot de natuurlijkste en eerbiedwaardigste rekenen. Zwijge het
medelijden! Zwijge de droefheid zelfs om het verlies van vrouw en kinderen en
vrienden! ‘Bij het lezen van zulke harde beginselen, komt men in verzoeking om te
gelooven dat deze moralist-wetgever van het stoisch Gemeenebest geen wezen van
vleesch en bloed is.’ Diezelfde Martha, aan wien ik dit citaat ontleen zegt: ‘Doch
zooveel heldhaftigheid maakt ons kregel en iedereen is geneigd om zijn sympathie
te ontzeggen aan dengene die ons het medelijden verbiedt. Wat ons betreft, wij
verkiezen boven deze stelselmatige verharding de inconsequenties van Seneca, die,
na eerst een lofrede gehouden te hebben op de onaandoenlijkheid, ons belijdt dat hij
over zijn vriend Serenus tranen gestort heeft, verboden door de philosophie.’
Wat mij betreft, ik zou mij liever aldus uitdrukken: De eenzijdigheid waarmee de
gedachte der vrijheid Epictetus beheerschte, heeft hem tot een consequenter
vertegenwoordiger gemaakt van de stoische School in haar ouderen, har[d]eren vorm
dan Seneca en Marcus Aurelius. Daardoor staat hij ook op een verderen afstand dan
zij, vooral dan Marcus Aurelius van ons moderne menschen, die aan de aandoeningen
waarde toekennen, en die begrijpen dat de vrijheid, hoe hoog wij haar schatten mogen,
op zich zelve toch alleen een goed van negatieven aard is.
Misschien is het ook daaraan te wijten dat in de zedeleer van Epictetus nog een
ander kenmerk van de antieke moraal-philosophie in haar geheel zoo sterk op den
voorgrond treedt. Zij verstaat het slecht de voorschriften der moraal te vereenigen
met de eischen van ons dagelijksch bestaan. In geheel zijn dagelijksch leven is de
mensch aangewezen op het werken naar buiten, doch de gedachte welke in alle
voorschriften van dit handboekje ligt opgesloten, is deze: ‘Wie zich om de
buitenwereld bekommert, verwaarloost zijn ziel.’
Deze twee dingen worden scherp van elkander gescheiden: ‘het is niet gemakkelijk
zijn gemoedstoestand te bewaren zooals die van nature zijn moet en gelijktijdig op
de buitenwereld te letten. Integen-
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deel is het beslist noodzakelijk dat hij, die zich om het eene bekommert, het andere
verwaarloost.’
Eigenlijk is volgens Epictetus de deugdzame mensch geroepen tot een leven van
beschouwend ascetisme. Dat sluit natuurlijk de activiteit niet buiten. Actief is deze
strijdende moraal in de hoogste mate. Doch 't is een reflectieve activiteit, die zich
voortdurend en uitsluitend bezig houdt met eigen gedachten, eigen voorstellingen,
eigen persoon. Ze is egocentrisch; men zou haar egoistisch kunnen noemen, wanneer
het woord gewoonlijk niet in zulk een anderen zin werd gebezigd. In allerlei
voorschriften komt dat draaien en wenden om eigen persoon, dat koopen van eigen
gemoedsrust om den hoek kijken. Zou zelfs dat mooie woord over het oordeelen er
wel zonder zijn? ‘Wascht iemand zich haastig, zeg dan niet: “hij doet het slecht”
maar “hij doet het haastig.” Drinkt iemand veel wijn, zeg dan niet: “daaraan doet hij
slecht”, maar “hij drinkt veel.” Want hoe weet gij of het slecht is, gij kent immers
de reden zijner handelwijze niet’ Wat mij betreft wanneer hij vervolgt: ‘op deze wijze
zal het u niet overkomen dat gij van sommige dingen een onjuiste voorstelling
ontvangt,’ dan lijkt mij de bedoeling wederom deze: Dat zou het ergste zijn wat u
overkomen kan. Daardoor zoudt gij uw vrijheid verliezen en uw heerschappij over
de dingen.
Doch in de meeste gevallen komt diezelfde tendentie heel duidelijk tot uiting:
‘Onderdruk gedachten als deze: indien ik mijn slaaf niet kastijd dan wordt hij een
deugniet... Het is beter dat uw slaaf een deugniet dan dat gij ongelukkig wordt.’
Het zou eigenaardig en leerzaam zijn een parallel te trekken tusschen het ascetisme
van Epictetus en een andere ascetische zedeleer, namelijk die der puriteinen en
hugenooten uit de 17e eeuw. Evenals alle ascetisme had ook het hunne tot doel: de
gemoedsaandoeningen te brengen onder de tucht van en in de gehoorzaamheid aan
de Rede. Maar dan werpt zich dit alzoo in tucht gehouden en gehoorzamende
gemoedsleven met alle kracht op het werken in de buitenwereld, de arbeid in het
beroep, het bevorderen van sociaal nut. Deze moraal spoort niet zooals die van
Epictetus de menschen aan tot een voortdurend aan God denken en van God spreken,
maar tot een uitwerken van Gods welbehagen in den maatschappelijken kosmos.
Dat geeft ook onafhankelijkheid, vrijheid, vrede, gemoedsrust. Echter niet zooals
bij Epictetus een vrede welke men koopt en waarom het den mensch te doen is, maar
een die hem als een geschenk in den schoot valt.
F.J. DE HOLL.
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Literatuur.
Naar de Bronnen van het Inzicht, door J. Eilkema De Roo, Amsterdam,
H.J.W. Becht, 1918.
Verleden jaar, toen ik bij de bespreking van het eerste deel des Wegs van Paul de
Raet, den wensch mocht uitspreken, dat het tweede deel levender, plastischer,
werkelijker zou zijn, opdat onze aethetische zin ook iets aan 't geval kon hebben, had
ik echter een flauw vermoeden dat mijn wensch niet vervuld zou worden. Er zijn
zoo weinige wenschen, die hier beneên vervuld worden... En nu is daar het tweede
deel, veel belovend genaamd: Naar de Bronnen van het Inzicht, en even dik als de
Maalstroom, maar het leven schijnt zich uit deze bronnen nog verder te hebben
teruggetrokken en het lijkt nog meer op een tractaatje, een lijvig (zelfs hardlijvig)
tractaat. Ik beweer niet dat de schrijver het helpen kan. Hij moest als Paul de Raet
zijn smartelijken weg vervolgen en heeft het zelf wel beseft hoe precair het geval er
toe lag. Zegt niet zijn porte voix De Rijck: ‘Hoe 't ten slotte geworden is, als kunstwerk
- ik weet 't niet. Ik vrees... Den recensenten zal 't niet behagen. Er wordt veel in
beschouwd, gepraat, gepluisd; literair is 't, geloof ik, niet al te zeer... En, o gruwel,
de romantiek er van! Maar - ja, als 't nu enkelen menschen wat brengt, laat anderen
dan maar betere boeken schrijven. Ik heb tenminste getracht iets van mijn tijd te
begrijpen, van zijn rampzalige dwalingen, zijn treurige verscheurdheden... Ik heb
den maalstroom der onbewustheid niet onbewogen aangezien, er in meegeleden,
gepoogd iets te doen... Kom - ik heb gedaan wat ik kón. Meer kan ik niet.’
Dit is nu wel lief gezegd, maar sterk is 't niet. Een kunstenaar heeft allereerst de
verplichting een levende wereld te scheppen. Als hij dit doet, zal men verder elke
‘strekking’ van hem aanvaarden. De drama's van al de groote dramaturgen zijn
tendenzstukken, zelfs vanzelf tendenzstukken. Doch als zij niet nog iets anders waren,
zouden zij maar weinigen hebben bewogen en nu al lang vergeten zijn. Dat men iets
voor zijn evennaaste wil doen in dezen tijd van ‘rampzalige dwalingen’, mag geen
excuus blijken voor honderden pagina's zwak of niet geziene phantaisieën, die zoo
goed en kwaad als 't gaan wil, een levenscomedie spelen, naar een verstandelijk plan
vooruit vastgesteld. Daar is al het papier te duur toe. Geen dezer personages verheugt
zich in een noemenswaardig eigen leven en in de groote momenten (als die
droomnacht van Paul of de moordscène van Wildenborch) schiet de schrijver
ganschelijk te kort in zijn suggestie van 't angstige of schrikkelijke dat gebeurt.
Wat dan overblijft, als men het kunstelement buiten beschouwing laat, is de
langzaam groeiende overtuiging van den heer E. de R., dat niet de protestantsche
orthodoxie noch het modernisme, doch een geïdealiseerde

Groot Nederland. Jaargang 17

499
Katholiciteit voor den mensch van thans een staf des levens zijn kan. Met uitvoerige
en interessante documenten wordt dit gestaafd, terwijl dan tevens blijkt, hoe de ware
en menschwaardige liefde in dit geloof gedrenkt behoort te zijn. Een geenszins
onverdienstelijke paraphrase van de H. Mis besluit ongeveer het boek, dat ongetwijfeld
‘enkelen menschen wat brengen zal.’
Het is maar de vraag of de kunstenaar in den schrijver zich daar niet voor behoorde
te schamen.
F.C.

Een Prijsvraag in de Hel, Imitaties door F. de Sinclair. V. Holkema &
Warendorf z.j.
Dit is een grap, maar een volumineuze en niet heel duidelijke. In een korte proloog
verhaalt de bekende schrijver De Sinclair, hoe een groepje Hollandsche letterkundigen
in den grooten oordeelsdag op eigen gelegenheid ter helle voeren, om daar hun
oordeel af te wachten. Dat viel mee. Door den ouden heer Virgilius ontvangen, werd
hun een prijsvraag voorgelegd, wier voortreffelijkheid van beantwoording verder
hun verblijf zou bepalen. Die prijsvraag bestond in de uitwerking eener novelle uit
een korte opgaaf, die luidde:
‘Een Oude Man, een Jonge Gade, een Dochter en een Dinger, welgevallig in het
oog der Gade, naar de hand der Dochter.’
Het overige boek is nu gevuld met de verschillende uitwerkingen van dit thema,
op de wijze van eenige bekende huidige letterkundigen. Ik meen Couperus en Querido
ontdekt te hebben, mitsgaders Van Hulzen, Reyneke van Stuwe, Timmermans en
Brusse. Als ik mij tenminste niet vergis. Hun ‘manier’ of manieren zijn vaak
verdienstelijk nagedaan, maar wat moet dit eigenlijk? Voor een grap zijn die diverse
schrijfsels meest niet grappig genoeg. Soms zijn ze zelfs vrij sinister, leveren altemaal
voornamelijk dezen indruk op, dat de heer Sinclair stijlgevoel en verbeelding heeft
en dat geen schrijver op den duur ontkomt aan een zekere ‘manier’. Doch eerlijk
gezegd ware deze demonstratie beknopter en eenvoudiger te leveren geweest.
F.C.

De Liefde die overwint door Anna van Gogh - Kaulbach, 2 dl., Amsterdam,
P.H. van Kampen en Zoon, z.j.
De geschiedenis van het ‘gevallen meisie’, maar nu zonder gekkigheid overgebracht
in het gematigd realisme, dat nog van de tachtiger principes profiteert. Zoo lijkt mij
dit boek van de bekende schrijfster tegelijk een aangenaam lees-gebruiksartikel,
eerste-klasfabricaat, en toch niet zoo hopeloos ‘schablone’ en koud technisch, als de
Engel-
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sche goede Society-novels wel zijn. Er is sprake van een erg argloos naaistertje,
phantastisch kind van een zwakzinnige moeder, zonder eenige karakterkracht en dus
een volmaakt onbeduidendheidje. Zij wordt op de bekende manier verleid door
wulpsche jonge heeren, die rijke pipa's hebben en raakt dan, subiet losgelaten door
haar natuurlijke beschermers, in een ommezien verder aan lager wal. Van den eenen
arm in den andere, leidt zij gedurende eenige jaren het ontkrachtende, ontzenuwende
leven, - orgie afgewisseld door absolute werkeloosheid - van een ‘meisje van de
vlakte’, en is dan dat leven volledig zat. En voelt zich, ook bij afwisseling, verhard
en onverschillig of wel ongelukkig en verongelijkt, omdat zij niet bedenkt, hoe het
bestaan van een arbeidskind perse op misère, fatsoenlijke of zedelooze, uitloopt. Als
dan een ietwat harkerige aanbidder uit vroegere schuldelooze jaren de edelmoedigheid
zoover drijft van haar ‘trots alles’, te willen huwen, wordt al haar sentimentaliteit
wakker; en daar zij levenszat is en op de moreele wedergeboorte misschien maar
weinig fiducie heeft, neemt zij liever te veel morphine dan met Gerrit te trouwen en
hem verder eindeloos dankbaar te moeten zijn. Haar afsterven verschaft dan tevens
het gewenschte pathetisch dramatische slot van het boek, dat de gewone lezer bepaald
noodig heeft voor zijn ontroering. ‘De Liefde en de Deugd, die overwinnen’, vormen
nog immer dankbare onderwerpen voor het romanlezend publiek, dat bovendien
graag van de demi-monde leest, als er minstens één Dame met de camelia's in
voorkomt. Hier is er zoo een, behandeld in salon-realistischen trant, niet te erg, niet
te diep, niet te schokkend, niet te wanhopig, maar zacht triestig, aangenaam
weemoedig, vrijwel bekoorlijk zondig, als een boetvaardige Maria Magdalena.
Ik zou wel eens willen weten, in hoever mevr. Van Gogh - Kaulbach, die menig
gedeelte van dit werk met virtuositeit en menig ander met overtuigden ernst schreef,
zich er van bewust is, dat het geheel een verkapt ouderwetsch, sentimenteel romantisch
product oplevert, hetwelk den ouden zuren en verschaalden wijn in een nieuwe flesch
met fleurig etiket beschikbaar stelt voor de weinig kieskeurige menigte.
Misschien weet zij 't en dan is 't niet erg, want waarom zou men de
winstgevende-romanfabricage halstarrig aan anderen overlaten? Maar indien zij dit
boek ‘meent’, kan men haar enkel naar Zola's Nana en naar ettelijke andere Franschen
en Noren en Russen verwijzen, om tot de bezinning te komen, dat de demi-monde
slechts aan de oppervlakte gesuikerd is en een verhaal van banale zielen alleen
belangrijk wordt, indien men een tragischen strijd van wereldkrachten daarachter
voelt, waarvan zij niets dan de onbewuste en schuldelooze tolken zijn.
Anders blijft het verhaal dood realisme, gelijk zijn geest doode romantiek kan
heeten. Twee nieten in....
F.C.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen)
Staatssubsidie voor Letterkundigen.
In de Nieuwe Amsterdammer publiceeren eenige jonge letterkundigen een Program
van Actie, om te komen tot lotsverbetering. Zij achten de literaire kunst miskend
door te geringe betaling van de zijde der gemeenschap, nl. des publieks. En meenen
zelfs recht te hebben op bezoldiging door den Staat. Al ware het maar, dat om te
beginnen de Staat, door middel der Ver. voor Letterkundigen, hun uitgaven steunde.
Want, zeggen zij, de letterkundige doet een werk ‘voor de gemeenschap, aan den
thans ten hoogste bezoldigden arbeid evenwaardig.’ Als men bedenkt, dat ‘de hoogst
bezoldigde arbeid’ thans die der Kroon is, dan lijkt de Majesteit der Kunst hiermede
niet kwaad uitgedrukt. En wordt het duidelijk, dat men den letterkundige niet tevens
mag laten schoenlappen of diamantslijpen.
In afwachting, dat nu eindelijk in deze reeds eenigszins communistische
maatschappij, het on-gemeene karakter des letterkundigen kunstenaars erkend worde,
willen bovenbedoelde jonge litteratoren thans reeds frisch den gemeenzamen vijand
te lijf. Ik bedoel den Uitgever, die zich mest met ons zweet en bloed, en bovendien,
dwars tegen het belang der beschaving, ‘het letterkundig voortbrengsel’ niet steeds
nader tot de groote massa wil brengen. Wat kwaadaardig mag heeten, want nu leest
‘de massa’ stuiversromans, die weliswaar amusanter en schokkender, doch veel
minder letterkundig zijn, dan hetgeen gebrouwen wordt door hen, die thans ‘in elk
geval’ aan den hoogst bezoldigden arbeid evenwaardig werk leveren.
Zoo betoogen deze jonge letterkundigen en hun betoog heeft in elk geval de
verdienste eenigszins literatuur te zijn. Maar misschien stonden zij sterker, indien
zij eenvoudig gezegd hadden ook wel eens iets uit de Staatskas te begeeren in een
tijd, die zooveel andere en zonderlinge aanspraken hoorde verheffen. Waarom zou
de Letterkunde niet evengoed wat krijgen als de Nederlandsche Opera? Er zijn een
aantal reeds oudere kunstenaars, wier verdienste niemand meer loochent en wier
onderhoud aan den Staat lang niet zooveel zou kosten als thans aan het leger en Onze
Vloot bespaard kan worden. Wij zouden voor hen iets kunnen vragen, daarbij
argumenteerende, dat deze kunstenaars over 't geheel aan staat en maatschappij nooit
zoo erg veel kwaad deden. En dat verder immers de Kunst een ‘algemeen belang’ is
en beschavend werkt en de zeden verzacht en enzoovoorts. Maar het hoofdargument
zou toch moeten zijn, dat, waar thans aan alles en iedereen om alle redenen gegeven
wordt, er geen reden is sommige medeburgers uit te sluiten enkel omdat zij weleens
zonde bedrijven met een stalen pen en niet altijd weten wat zij schrijven moeten.
Hebben wij thans al of niet een Christelijke regeering?
F.C.
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Het gebaar.
I.
Toen de doodstrijd ten einde was en de dokter had geconstateerd, dat de
kapitein-kwartiermeester Gijsbert Janssen tenslotte was gesuccombeerd aan de
hoofdwonde, welke hij zichzelf met een revolverschot had toegebracht, bleef het
eenige oogenblikken stil in het kleine vertrek van het ziekenhuis, waar de patiënt
twee dagen lang was verpleegd en waar hij nu koud en stijf op zijn bed lag.
‘Heeft hij nog iets gezegd?’ vroeg de geneesheer.
‘Ja dokter,’ zei de verpleegster. ‘Hij had het over een dagboek... Dat dagboek ligt
in zijn schrijftafel, en het moest na zijn dood worden gestuurd naar een vriend van
hem. Het adres van dien vriend moet er buitenop staan...’
‘Heeft hij nog familie?’
‘Dat weet ik niet. Er is hier wel een dame geweest, om hem te zien: mevrouw
Heyers heet ze. Maar hij heeft haar niet meer herkend; hij was al stervende. Overigens
zijn alleen de menschen, bij wie hij inwoonde, naar hem komen informeeren. Zij
zullen vanmiddag wel terugkomen. Dan zal ik hun zeggen van dat dagboek...’
‘Heel goed zuster. Maar zegt u er dan bij, dat ze dat dagboek voorloopig nog niet
wegsturen, maar het laten liggen, waar het ligt.’
‘Mag het niet worden verzonden, dokter?’
‘Neen, in de eerste dagen niet... Het is mogelijk, dat het door de militaire justitie
in beslag wordt genomen.’
De dokter nam haastig afscheid, om te ontkomen aan het beantwoorden van de
vraag, die hij in de verwonderde oogen van de verpleegster had gelezen.

II.
Het dagboek van den doode werd inderdaad in beslag genomen. Het was geadresseerd
aan den kapitein der artillerie Johannes Broere te Arnhem.
De inhoud luidde als volgt:
Dinsdag 14 September, 10 uur des morgens.
Nu het beslist is, en ik sterven ga, wil ik al mijn gedachten tijdens dit etmaal, het
laatste, dat ik te leven heb, zoo nauwkeurig mogelijk opschrijven.
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Waarom? Ik weet het niet, - tenminste, op het oogenblik weet ik het niet. Misschien
zal het mij later duidelijk worden. Op het oogenblik gehoorzaam ik slechts aan een
innerlijken drang. Wellicht is het de onbewuste hoop, dat ik op deze wijze met mijzelf
tot klaarheid komen zal...
Vanmorgen om half negen, toen ik op de ontbijttafel, naast mijn bord, den brief van
den kolonel zag liggen, wist ik, dat het uit was. De kolonel schreef ongeveer, wat ik
mij had voorgesteld, dat hij schrijven zou: een uitnoodiging om morgen, Woensdag,
te twee uur des middags bij hem te komen, ten einde hem eenige inlichtingen te
geven, omtrent den toestand der regimentskas. De woorden waren uiterst wellevend;
maar tusschen de regels las ik het wantrouwen. Men had iets gemerkt; er was iets
ontdekt. Wat het precies was, kon ik niet gissen. Maar dat deed er ook niet toe.
Eenmaal moest het aan den dag komen; en achteraf verbaast het mij, dat het nog
zoolang heeft kunnen duren, voordat dit gebeurde.
Wanneer ik alles optel, wat ik sedert dien middag, een week of zes geleden, uit
de regimentskas heb genomen, dan kom ik tot ten naastenbij tienduizend gulden.
Verduistering. Voortgezette verduistering. Ik, Gijsbert Janssen, de zoon van kolonel
Janssen, een oplichter, een dief.
Het is zoo vreemd, het is zoo gek, het is zoo krankzinnig...
Enfin, het is nu uit. Morgenmiddag. Dan zal ik dood zijn. Uiterlijk morgenmiddag
om half twee - omdat ik om twee uur bij den kolonel ben ontboden.
Ik beklaag mij daarover niet. Integendeel, ik vind het nu een groote rust, te weten,
dat binnenkort alles van mij zal zijn weggenomen: zoowel de afkeer van mijzelf en
de angst voor ontdekking, als het tobben en piekeren over het Onafwendbare.
Op het oogenblik, dat ik voor de eerste maal honderd gulden uit de kas nam, wist ik,
dat mijn leven voorbij was; dat ik was gevangen in een strik, die binnenkort zou
worden toegehaald, en mij worgen zou.
Ik wist het, en toch deed ik het. Op dat oogenblik heb ik nog terug gekund. Als ik
toen het geld weer had neergelegd en uit was gegaan, of als er iemand - een kennis,
een collega - bij mij was gekomen, om mij te spreken, dan zouden mijn wil, mijn
verlangens, mijn innerlijke drang, misschien van richting zijn veranderd.
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Het is niet gebeurd; en ik heb het geld meegenomen en weggestuurd naar
Monte-Carlo; naar den man, die daar in opdracht van mij en anderen aan de speelbank
speelde.
Zoo hangt ieders levenslot af van een uiterlijk onbeduidend toeval. Of neen, - dat
is maar schijn. Alles is voorbeschikt. Alles moet verloopen volgens een vooraf bepaald
plan. Daaraan doen je eigen wil en je eigen begeerten niets af. Ook dat geeft rust om
te weten.
Voorbeschikt. Was het ook voorbeschikt, dat Jan, toen ik dien middag, nu reeds ruim
negen maanden geleden, met hem op den Velperweg liep, het voorstel moest doen,
om, tijdens ons verlof, het Carnaval te Nice te gaan bijwonen? Als hij een jaar tevoren,
toen wij eveneens gelijktijdig verlof hadden, dit plan zou hebben geopperd, had
daarvan niets kunnen komen; want ik had toen geen geld. Maar nu had ik juist kort
tevoren een erfenisje gekregen. Het geld was dus geen bezwaar. En het was al zoo
lang een van mijn liefste wenschen geweest, om nog eens naar het Zuiden te komen.
En Jan was in die buurt bekend Hij kon mij alles laten zien. Er was dus veel voor te
zeggen, dat ik met hem mee zou gaan. Het scheen mij een prachtig plan.
En als ik mij alle bizonderheden van die reis weer te binnen breng, dan blijkt elk
voorval mij thans een tusschenstation op den weg naar de groote catastrophe.
Waarom moest ik, na een langen zonnedag van dwalen langs de ‘Route de la
Corniche’, eindelijk, dronken van zon, van blauwe luchten, van bloemenaromen en
vergezichten overzee, met Jan terecht komen in de electrische tram, die van Nice
naar Monte Carlo gaat? En waarom moesten wij daar gaan dineeren in het Café de
Paris, tegenover het speelpaleis, waar mannen en vrouwen in avondtoilet voortdurend
in- en uitgingen?
Als ik toen niet de zuidelijke zonneweelde had gevoeld in mijn hoofd, of als wij
geen champagne bij ons diner hadden gehad, dan zou ik waarschijnlijk niet zoo
dadelijk zijn ingegaan op het voorstel van Jan, om samen ook eens een kijkje te
nemen in het Casino. Want ik had mijn heele leven een afschrik van hazardspel: een
soort van minachting, gemengd met geheimzinnige, slechts half tot mijn bewustzijn
gekomen angst.
Maar op dat oogenblik, toen het Leven, het zuidelijke zonneleven, door mij heen
gloeide; toen alles wat buiten mij was, - de boomen, de geurende struiken, de stralende
avondhemel, het beweeg der feestelijk
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gekleede en schijnbaar genietende menschen, - vaag en onwezenlijk tot mij kwam
als door een waas, een ijle atmospheer van vreugde, die geen enkele wanklank, geen
enkele leelijkheid, geen enkel gevaar doorliet; toen ben ik, in een roes van overmoed,
met Jan naar binnen gegaan.
Het was mij, of ik in een groote stilte kwam. Een kalmeerende, eenigszins plechtige
stilte. Onder de hooge koepeling der van electrisch licht schitterende zaal, die met
voorname weelde was geornamenteerd en gemeubeld, merkte ik in het eerst de
menschjes, die in het midden om de lange speeltafels waren geschaard, haast niet
op. De afmetingen waren hier zóó, dat bij het binnenkomen den indruk van de
zaalvoornaamheid domineerde. En alle geluiden van het menschengeleef schenen
gedempt of opgelost in een zacht, heel zacht geklingel, alsof een aantal menschen
bezig waren, telkens met een zilver mesje heel even tegen een kristallen glas te tikken:
een vloeiende stroom van aarzelende, slechts even hoorbare zilvergeluidjes. Het was
de klinkklank van de zilveren en gouden geldstukken, die onophoudelijk op de cijfers
en kleuren van de rouge-et-noir tafels werden opgezet en afgenomen.
Dit gedempte geruisch vervulde de zaalruimte als met een zachtdruppelende regen
van zilver. Hoe zacht en aarzelend het ook was, het overstemde elk nader geluid, ook de stereotype uitroepen der croupiers, van wie er zich aan elke tafel drie of vijf
bevonden, die het spel regelden, en aan wier spiedende oogen niets ontging.
Aan de tafels was het stil: een rustig-voorname stilte. Heelemaal geen beweging,
geen blijken van zenuwachtigheid of opgewondenheid. Dicht opeen zaten de dames
en heeren, en zij legden zwijgend hun geldstukken op de nummers en de kleuren.
Achter hen stond nog een rij menschen, die eveneens medespeelden, en over de
schouders der zittenden, hun inzet op de tafels plaatsten. Allen keken met scherpe,
doch beheerschte aandacht naar hetgeen op de tafel gebeurde: het opzetten van het
geld, het ronddraaien van het bord en het manuaal der croupiers, die met hun kleine
harkjes den winnaars het gewonnene toeschoven en de verloren inzetten naar zich
toehaalden.
Hier, vlak bij de speeltafel, hoorde men het geklingel van het geld niet meer; hier
werd slechts de stem van den croupier vernomen. Het was of het kleine geldgeluidje
hier ongemerkt van de tafel was weggeslopen, om zich met de geluidjes van de andere
tafels aan den ingang der zaal te vereenigen tot een zachten stroom van zilverklank:
als een
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welkom voor den binnentredende, als een verleidend gefluister, dat den argeloozen
vreemdeling meetrekt naar de diepte.
Wij gingen naar een der tafels, en bleven staan tusschen de menschen van de tweede
rij, achter de stoelen der zittenden. In de eerste oogenblikken had ik alleen aandacht
voor de lieden vóór mij, op de stoelen. Het waren blijkbaar de habitués. De meesten
hunner hadden vóór zich op tafel een of twee stapeltjes met zilver- of goudgeld
liggen, waarvan zij, telkens als zij hadden verloren, iets afnamen voor een nieuwen
opzet. Hadden zij gewonnen, dan lieten zij meestal hun inzet liggen, terwijl de winst
op een der stapeltjes werd geplaatst.
Enkele menschfiguren aan de tafel boeiden mij zeer. Daar zat een oude heer met
grijze bakkebaardjes: het type van den engelschen lord, zooals deze in illustraties en
prentenboeken wordt afgebeeld. Onbewegelijk zat hij en schijnbaar absoluut
onverschillig voor de menschen om hem heen. Zijn oogen volgden slechts de
bewegingen van het roulette-balletje, dat telkens opnieuw in het draaiende bord heen
en weer ging springen. Na elke ronde lichtte hij, op de manier van een automaat, zijn
rechterarm op, om een twintig-francstuk af te nemen van een der vijf stapeltjes, die
vóór hem op tafel lagen, en het op nummer 36 te plaatsen.
Telkens verloor hij; en telkens nam hij weer een nieuw goudstuk, koel,
onverschillig, machinaal. Geen spier van zijn gelaat vertrok. Naast hem zat een jonge
vrouw met een kindergezicht, blond, eenvoudig, fatsoenlijk. Zij scheen een duitsche.
Toen ik haar eenige oogenblikken nauwkeurig had gadegeslagen, werd het mij
duidelijk, dat de langzaamheid van haar bewegingen en de correctheid van haar
houding, bestudeerd waren en gedwongen. Zij had een hoogroode kleur. Haar
neusvleugels waren in aanhoudende trilling onder het voorbijstroomen van den
fel-jagenden adem, die zich hier een doortocht baande, nu de weg tusschen de stijf
toegeknepen lippen was versperd.
Daar zaten nog een paar andere vrouwen, aan kleeding en opschik onmiddellijk
kenbaar als demi-mondaines. Maar het wonderlijke was, dat in hun houding, optreden
en bewegingen, alles verdwenen was, wat overigens aan hun beroep kon herinneren.
Hun doen en laten was geheel gelijk aan dat der anderen rondom de tafel. Zij waren
even gesloten, even onverschillig voor hetgeen óm hen was; en zij hadden zich even
fel geconcentreerd op het beweeg van het roulette-balletje.
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Plotseling schalde door de zware, drukkende atmospheer van de aandacht, heel even,
het geluid van een lach.
Alle hoofden richtten zich op en keerden zich naar den kant vanwaar die klank,
vreemd aandoend alsof hij tot een andere wereld behoorde, den kring van hun hijgende
spanning was binnengeknald.
In onze nabijheid stond een jonge vrouw, dicht aangeleund tegen een jongen man;
het was blijkbaar een paartje op de huwelijksreis. Zij waren geheel in elkanders
bijzijn verdiept. Wat rondom hen gebeurde, ging hun niet aan. Hij had haar iets
toegefluisterd en zij had erom gelachen. Zij had erom gelachen, te midden van het
angstige spelgebeuren.
Zij waren natuurlijk hier binnen gekomen, om even de beroemde speelzaal te zien
ten einde bij hun thuiskomst ook over deze reismerkwaardigheid te kunnen vertellen.
Zij waren geen spelers, doch toeristen, - als wij.
Als wij.
Hoe kwam het, dat, terwijl ik dit bedacht, er een huivering door mij heen ging?
Het was toch volkomen juist; ook wij waren toeristen en kwamen hier alleen om
een reismerkwaardigheid te zien. Hoe kon mijn innerlijk dan onbewust reageeren
tegen een zoo onbetwistbare feitelijkheid?
Op dit oogenblik zag ik, hoe Johan zich overboog tusschen de voor de tafel zittende
menschen en een vijffrancstuk op zwart zette. Hij stond nu niet meer vlak naast me.
Allengs hadden zich vier of vijf menschen tusschen ons ingeschoven. Ik ging
onmiddellijk weer naar hem toe.
‘Wat doe je nou Jan?’ vroeg ik, ‘je wilt toch niet gaan spelen?’
‘Spelen... spelen...’ zei hij, ‘je kan het geen spelen noemen... Ik wil alleen maar
een paar van die fransche rijksdaaldertjes wagen... voor de curiositeit, zie je.’
En toen hij zag, dat ik verward en verlegen zweeg, vroeg hij eenigszins verwonderd:
‘Vind je dat dan zoo erg...? Het zou toch immers te gek zijn, als we in Monte Carlo
geweest waren, zonder gespeeld te hebben aan de speelbank...’
Maar mijn oogen werden reeds gefascineerd door het draaibord en het balletje,
die door den croupier in beweging werden gebracht. Ook Jan zag nu oplettend toe.
Gedurende enkele seconden was het getik van het balletje het eenige
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geluid, dat rondom de tafel te hooren was. Ieder hield den adem in. Ik ook, - en ik
gaf er mij op hetzelfde oogenblik rekenschap van, dat ik voor de eerste maal in
angstige spanning naar het spel keek; tot dusver had mijn belangstelling alleen maar
de spelende menschen gegolden.
‘Trente-six, pair, rouge,’ zei de croupier.
‘Verloren,’ riep Jan.
‘Eigen schuld,’ zei ik machinaal en toonloos, ‘ga nou maar mee..’
Ik hield plotseling op. Het was of mijn woorden werden vastgehouden in mijn
keel.
Maar Jan zei: ‘Wacht nog even... ik wil het nog eens probeeren.’
Weer legde hij een vijffrancsstuk op de tafel, ditmaal op rood. Weer eenige
oogenblikken van ademlooze aandacht.
‘Dix-huit, pair, noir’, klonk de stem van den croupier.
‘Ziezoo, nu heb ik er genoeg van’, zei Jan. ‘Zou jij ook niet eens een keertje
opzetten...?’
Ik weet, dat Jan het zichzelf later bitter heeft verweten, dat hij - zooals hij meent mij op dat oogenblik tot spelen heeft aangezet. Als hij dit leest, - want ik zal zorgen,
dat hii deze regelen onder de oogen krijgt, - dan zal hij weten, dat hem zelfs geen
schijn van zedelijke verantwoordelijkheid voor mijn ongeluk treft.
Want nog vóórdat hij een woord geuit had, werd ik door een gevoel van angst
bevangen. Mijn hart bonsde. Ik wachtte erop, dat hij mij zou uitnoodigen, om ook
te gaan spelen.
Ik wachtte erop.
En mijn angst, - op dat moment was ik er mij nog niet van bewust, maar nú weet
ik het - het was de angst, dat hij de woorden, waarop ik wachtte, niet uitspreken zou.
Zonder mij den tijd te gunnen, hem te antwoorden, had ik een twintigfrancstuk
opgezet.
Het bord draaide en ik won.
Ik zette weer 20 francs op en won weer. De derde maal liet ik de inzet en de winst
- dus veertig francs - staan. Ik verloor. De vierde maal zette ik twintig francs op en
won. De vijfde en zesde maal verloor ik.
Toen voelde ik Jans hand op mijn schouder.
‘Zou je nu maar niet uitscheiden?’ vroeg hij. ‘Je bent nu quitte, en je hebt de
sensatie van het spelen gehad...’
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Maar ik had alweer tien francs opgezet.
‘Nog even,’ zei ik.
Ik verloor nu zes maal achtereen, telkens tien francs.
‘Kom nou mee,’ drong Jan aan. ‘Het begint hier gevaarlijk voor je te worden.’
‘Toe zeg, zanik nou niet...’
De woorden waren me ontvallen, voordat ik er mij van bewust was. Ik begreep,
dat Jan gelijk had. Ik begreep, hoe ik snel afgleed, langs een hellend vlak van
plotseling losgebroken speelpassie, naar een afgrond van onbekend, slechts vagelijk
vóórvoelbaar ongeluk. Maar zijn raad om uit te scheiden deed me aan als iets
kriebelig-sarrends, iets taquineerend vijandigs. Het was haast als een physiek gevoel
van prikkeling op de huid.
‘Wat bezielt je toch,’ zei Jan. ‘Ik herken je niet meer...’
Dit is het laatste, wat ik mij van Jans aanwezigheid nog herinneren kan. Verder is
er van dien middag niets in mijn geest gebleven, dan de sensatie van te worden
voortgestuwd door een hel van waaiende vlammen en van warrelend beweeg, met
den heeten adem der menschen om mij heen, en het geluid van het rollende balletje
der roulette.
Ik moet toen alles machinaal hebben gedaan: het nemen van het geld uit mijn
portemonnaie, het leggen van mijn inzet op de tafel, het wisselen, bij den croupier,
van een bankbiljet uit mijn portefeuille, telkens als mijn gouden en zilveren
geldstukken op waren. En ook moet ik werktuigelijk en gedachteloos zijn opgestaan
en weggegaan, toen ik mijn laatste vijf francstuk had opgezet en verloren...
Overigens is sedert dien dag alles voor mij verdoezeld in een zee van grijze
vaagheid en halfbewustheid, waaruit nu en dan, als eilanden, enkele momenten van
scherpe gewaarwording in mijn herinnering opdoemen: het voorthollen, in den
sneltrein naar Parijs, met Jan, die in Monte Carlo mijn hotelrekening betaald had...
de aankomst aan het hollandsche douane station... het eerste ontbijt weer op mijn
kamer... de eerste ontmoeting met mijn oppasser...
Maar het is alles fragmentarisch en zonder samenhang. Ik leefde in een roes, waarin
mijn denken en mijn bewust handelen gedempt werden als voetstappen in een dik
tapijt. Het eenige waaraan ik met bewustheid dacht en steeds weer denken moest,
het eenige, dat zich elk oogenblik opnieuw uit de grauwe massa mijner vage,
ondefinieerbare gewaarwordingen losmaakte en zich onweerstaanbaar aan mijn
bewuste aandacht opdrong, was de vraag, hoe en wanneer en wáár ik

Groot Nederland. Jaargang 17

511
verder zou kunnen spelen, en waar ik het geld ervoor zou kunnen krijgen. Het was,
of uit mijn onbewuste leven, uit de plaatsen waar mijn diepste zielediepten uitmonden
in den levensstroom, die mij met mijn voorgeslacht verbindt, plotseling een nieuwe
persoonlijkheid naar boven was gekomen; een ander ik, dat mijn oorspronkelijke
ikheid, mijn bewuste persoonlijkheid geheel overschaduwde en tot lijdzaamheid
dwong; met karaktertrekken, die ik, voor zoover ik mij herinneren kon, nooit had
bezeten, en die in geen enkel opzicht pasten in het milieu, waarin ik was
grootgebracht.
Want hoe meer ik denk aan mijn ouderlijk huis en aan den toon, die daar heerschte,
hoe onmogelijker, hoe krankzinniger het mij toeschijnt, dat ik plotseling, zonder
eenigen moreelen weerstand, ben meegesleurd door de hartstocht van het spel.
Mijn vader stierf als gepensioneerd kolonel, toen mijn opleiding te Breda bijna
was voltooid. Mijn moeder overleefde hem maar een paar jaar. Altijd was er bij ons
eenvoud en orde in alles geweest. Er moest worden rondgekomen met het pensioen
van mijn vader: geen enkele uitgaaf boven het hoognoodige kon worden gedaan.
Maar dit werd in ons gezin niet gevoeld als gemis of als gêne. Mijn vader voelde, zoo had het tenminste mijn moeder en mij altijd toegeschenen -, niet de minste
behoefte aan wat men gewoon is ‘aisance’ te noemen. Hij verdeelde zijn tijd tusschen
zijn dienst en zijn boeken. De eenige weelde die hij zich veroorloofde, was het rooken,
nu en dan, van een pijp. Voor hem bestond de levensvreugde niet in het bezit van
materieele goederen, of in genot, dat voor geld te koop was. Hij hield van een mooien
zomerdag, van een stillen zomeravond. Uren kon hij zitten kijken in de lucht, naar
het voorbijdrijven der wolken. En op zijn wandelingen kon hij merkbaar worden
geïmpressioneerd door de bewegingen van een insect of van een vogeltje.
Was hij een dichter? Had hij een kunstenaarsnatuur? Ik weet het niet. Want nooit
heeft hij zich naar kunstenaarswijze ge-uit. Hij was niet woordenrijk en niet
mededeelzaam. Maar het was zijn rustig beweeg, zijn kalme, stille tevredenheid, zijn
weemoedig-blije berusting in het leven, die de atmospheer van ons huis vervulde.
Mijn moeder die van een heel andere natuur was en vóór haar huwelijk veel van
uitgaan en weelde en mooie kleeren had gehouden, had zich langzamerhand, zonder
eenigen dwang en zonder eenig gevoel van spijt, omgevormd naar onze vrij
bekrompen levensomstandigheden. En dat zij daartoe in staat was geweest, dankte
zij alleen,
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zooals zij mij na vaders dood herhaaldelijk heeft verteld, aan het suggestieve
voorbeeld, dat hij gaf.
Zijn houding tegenover de onaangenaamheden van het leven, zijn geestelijk
evenwicht, ver-rustigde en verkalmde al hare vroegere begeerten naar materieele
welvaart, tot een beraden waardeering van hetgeen haar was geschonken.
Hij had ‘Ja’ gezegd tot het leven.
Wat, naast zijn onverschilligheid voor geldbezit, het meest bij hem opviel, was
zijn minachting voor oneerlijkheid in geldzaken. Een moord kon hij verontschuldigen,
maar bedrog met geld niet. Iemand, die aan geld hing, en daardoor tot een daad van
onbetrouwbaarheid kwam, was voor hem een minderwaardige, een gedegenereerde.
En nu, - nu ben ik, zijn zoon, een speler, een dief...
Goddank, dat alles uit is, - morgenmiddag.
Dinsdag 14 September, zeven uur des avonds.
Ik heb nu ongeveer tien uur lang geleefd met het bewustzijn, dat ik sterven moet.
Vanmorgen om half negen is de brief van den kolonel mij in het oog gevallen. Van
dat oogenblik af, heb ik het Weten-van-het-onvermijdelijke gedragen.
Vanmiddag, toen ik was klaargekomen met het opschrijven van hetgeen hier
voorafgaat, heb ik een paar brieven verzonden, en enkele papieren en oude brieven
vernietigd. Ook maakte ik beschikkingen voor mijn begrafenis. Ik heb, zooals men
dat noemt, orde op mijn zaken gesteld.
Ruim een uur lang was ik daarmede bezig, en ik raakte er in het eerst vrijwel in
verdiept. Het was, of ik dat alles voor een ander deed. Ik was mij er niet meer van
bewust, dat mijn eigen leven met dat alles in verband stond. Ik voelde mij er met
mijn eigen belangen volkomen buiten. Was dit nu, omdat de Arbeid een ijverzuchtig
God is, die steeds den mensch, welke hem zoekt, volkomen tracht te beheerschen?
Of was het mijn innigste Zelf, dat onder de vleugelen van dien God bescherming
zocht tegen het aandreigende Niet?
Toen ik met alles klaar was, voelde ik heel even een Ledig in mij. Ik wist niet wat
ik nu nog verder te doen had in het leven...
Ik ben uitgegaan.
Op straat deed het gewoel van menschen en voertuigen mij vreemd aan, in het
nevelige licht van den herfstdag. De straatgeluiden kwamen tot mij als uit een andere
wereld.

Groot Nederland. Jaargang 17

513
Ik liep door een der hoofdstraten. Waarheen? Ik wist het niet. Ik voelde alleen maar
dat ik voortloopen moest, altijd maar voortloopen.
Het was op het drukst van den middag, tusschen vier en vijf, als de scholen en
bureaux uitgaan. Maar het was of het straatleven steeds verder van mij wegweek.
Op zeker oogenblik liep ik tegen iemand aan. Ik keek op; het was een dienstmeisje.
‘Pardon’, zei ik werktuigelijk. Zij keek mij even glimlachend aan, alsof zij er op
wachtte, dat ik een praatje met haar zou maken. Toen ging zij verder. En plotseling
kwam het met een schok tot mijn bewustzijn, dat zij, dat meisje, Woensdag nog
precies zoo op straat loopen en lachen en glunderen zou; Woensdag, - als ik er niet
meer zijn zou...
Heel dat straatleven, dat gewiel, geratel en getuf, - het zou er na een etmaal zijn,
precies als nu, - maar ik zou het niet zien en niet hooren. Ik zou eruit verdwenen zijn,
zonder dat er zelfs maar het geringste in veranderd zou schijnen.
En nu was het me op eenmaal, of ik de menschen en de dingen veel nauwkeuriger
opmerkte en waarnam, dan ik tot dusver had gedaan. Aanhoudend troffen mij in de
houding, de gebaren, de kleeding, de gelaatstrekken van de voorbijgangers allerlei
details, die mij vroeger nooit waren opgevallen. Het scheen mij toe, of ik een blik
had geslagen in de verborgen diepten hunner zielen, waar hun persoonlijkheid zich
vormde uit de botsing en verbinding van allerlei geheimzinnige psychische krachten.
Ik zag aan den overkant van de straat een jonge vrouw, die ik eenige malen had
gesproken, en die ik altijd heel mooi had gevonden. Het viel mij op, dat haar
bevalligheid het gevolg was van een bepaalde manier om haar hoofd te houden, en
van een eigenaardig langzaam sleepend bewegen van haar armen, als zij liep; en dat
de indruk van haar ‘mooi gezichtje’ hoofdzakelijk werd gewekt door haar zeer dunne
en zacht gelijnde lippen. Want haar gezicht was, nauwkeurig beschouwd, leelijk.
Ik zag ook een kleermaker, die dicht bij mij woonde. Ik had hem, met zijn breed
gezicht, uitpuilende oogen, en dik schommelend lijf, altijd voor het type van bruutheid
en kwaadaardigheid gehouden. Toen hij mij nu bijna rakelings voorbijliep, hoorde
en zag ik zijn aamborstig hijgen, en trof mij uit zijn groote, bolle oogen een
uitdrukking van angstige hulpeloosheid, die mij plotseling een heel anderen kijk op
zijn wezen gaven. Hij was een arme stakker, die zwaar de onvolkomenheden
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van zijn physieke leven droeg. Maar toch - hij had het leven tenminste; hij lééfde.
En Woensdagavond zou hij óók nog leven...
Eenige oogenblikken later bevond ik mij in een café. Mijn voeten hadden mij
erheen gedragen, zonder dat het plan om er heen te gaan in mijn denken was
opgekomen.
Het stemmengezoem en de rookatmosfeer omvingen mij in het eerst als iets
vertrouwds, - iets van vroeger, dat mij beschermen kon.
Maar de heen en weer loopende kellners en de bitterende mannen aan de tafeltjes,
gaven mij op eens weer, - waarom, weet ik niet - de sensatie van den afgrond, die er
tusschen mij en al het levende was gekomen.
Ik werd op mijn schouder getikt. Het was mijn collega, kapitein Dolf van Hassel.
Ik wist, dat hij hevig jaloersch op mij was, omdat hij meende, dat ik beter bij de
superieuren stond aangeschreven, dan hij; en ook, omdat ik een paar jaar geleden in
een militair tijdschrift een artikel over een onderwerp van legeradministratie had
gepubliceerd, waarover in officierskringen gunstig was gesproken. Ik wist ook, dat
hij bij verschillende gelegenheden heel terloops, heel fijntjes, en heel verdekt, had
getracht mij bij de kameraden te denigreeren. Ik had mij daar nooit iets van
aangetrokken. Alleen had ik zijn nu en dan wat opdringerige pogingen tot
vriendschappelijk verkeer steeds langs mij laten afglijden.
En nu drukte hij mij met veel vertoon van jovialiteit de hand; en hij noodigde mij
uit om aan zijn tafeltje te komen zitten.
Ik accepteerde. Op dat oogenblik meende ik, dat ik het deed, omdat het café vol
was en ik dus nergens anders plaats had kunnen vinden. Maar nu, terwijl ik dit schrijf,
weet ik, dat ik toen onbewust mezelf een rad voor oogen draaide. Tot nu toe had ik
nooit aan dergelijke invitaties van van Hassel gevolg gegeven; en in gewone
omstandigheden zou ik tienmaal liever het volle café weer zijn uitgeloopen, eer ik
mij zijn gezelschap had laten welgevallen.
Ik weet nu, dat het de geheime drang was, om mij vast te klampen aan iets levends,
iets wat ademde en bewoog in een wereld, waar ik zou worden buitengesloten. Het
was een poging, om den afgrond te dempen, den nabijen wachtenden afgrond...
‘Weet je al van het diner, dat ik vandaag voor veertien dagen heb gehad?’ vroeg van
Hassel. ‘Niet? Neen, dat is waar ook, ik heb je in den laatsten tijd niet gesproken.
Maar je had het van Broekman of
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van Laborie kunnen weten, want die heb ik het verteld... Nu, dan - een week of drie
geleden, op een Maandag, bracht de post mij een prachtige gedrukte kaart. Ze was
van geschept papier, en de letters waren met roode inkt gedrukt... Het was een
uitnoodiging om “deel te nemen aan het feestmaal, dat te Amsterdam zou worden
aangeboden aan den mijningenieur van Deurnevoort, bij zijn vertrek naar Indie.”
Zoo stond het er. Je weet immers, dat ik met dien van Deurnevoort nog op de Hoogere
Burgerschool ben geweest? Niet?... Heb ik je dat nooit verteld? Ik heb met hem in
de tweede en de derde klasse gezeten, totdat ik naar Breda ging. Hij moest toen nog
een jaar in de derde blijven zitten. Ook zijn onze moeders nog verre familie van
elkaar Hij gaat nu voor een groote petroleummaatschappij naar Indië om exploraties
te doen... Het diner was schitterend weet je... zaal van Zomerdijk Bussink... veel
toasten... veel pagne... en naast wie denk je, dat ik zat? Aan mijn rechter kant had ik
meneer van Raven, den oud-minister van koloniën... hij is een van de groote
aandeelhouders, weet je... en links van mij zat meneer Bunga, een neef van den
generaal!... En dan waren er nog drie jonkheeren en een baron. Dat was nog eens de
moeite waard, wat? Je moet het zoo treffen, zie je. Maar je begrijpt... ik sta nogal
goed aangeschreven bij de superieuren, weet je... Anders hadden ze mij toch niet
gezet naast een neef van den generaal, wat?... Maar ik heb den heelen avond zeer
aangenaam met hem gepraat... zeer aangenaam... en met den oud-minister ook...
Nou, je kunt wel denken, dat het in elk geval mijn promotiekansen niet achteruit
zet... zoo amicaal den heelen avond met een neef van den generaal...’
Hij ratelde door, misschien wel een kwartier lang. Ik kwam er geen enkel maal
tusschen. Want ook hém zag ik nu op eenmaal anders, dan ik hem tot nu toe had
gezien. Waarom was hij mij tot nu toe zoo anti-pathiek geweest? Om zijn
onoprechtheid, zijn afgunst, zijn neiging om te intrigeeren. Maar datgene, wat mij
huichelarij en intrigue-zucht had toegeschenen, was eenvoudig de uitingswijze van
zijn natuur.
Hij was eigenlijk een maniak. Alles wat het leven kon bieden, concentreerde zich
voor hem in den omgang met ‘hooge oomes’, en in het verlangen naar een hierarchisch
etiket.
Van zijn jeugd af had hij daar àl zijn aandacht op gericht. Blijkbaar was hij in zijn
ouderlijk huis in den cultus voor maatschappelijken rang en stand opgevoed, - en nu
was dit tot een lichte obsessie geworden. Hij was niet meer in staat, het belachelijke
van zijn gepraat in te zien.
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Al zou ik hem ook hebben bestookt met den felsten spot, - alles zou zijn afgegleden
op het pantser van zijn ziekelijk uitgegroeide adoratie.
En was hij eigenlijk wel zulk een groote uitzondering? Kon hij, bij nader inzien
eigenlijk wel abnormaal worden genoemd? Week hij werkelijk van het gewone
menschentype op belangrijke wijze af?
Neen immers. Want als ik mijn heele milieu de revue liet passeeren, bleek dat bij
de meesten mijner kennissen, hun eenzijdige belangstelling voor hun vak of voor de
een of andere liefhebberij, van maniakalen aard was geworden. Maar voor hun
omgeving waren deze lieden soms juist de personen van beteekenis.
Wat kwamen mij nu op eenmaal de menschen armelijk en onbeduidend voor, en
hoe bleek mij hun innerlijk leven van simpele constructie! En wat moest het
gemakkelijk zijn voor een ieder, die dit doorzien had, om, als hij wilde, zijn milieu
te beheerschen! Je had maar ieders stokpaardje te ontdekken, en dit dan te streelen
en te koesteren. Dan kon je met allen doen, wat je verkoos; je kon ze voor je in het
gareel laten draven, ze zouden je karretje gewillig voorttrekken tot aan het gestoelte
van macht en aanzien en glorie.
Maar op datzelfde oogenblik, dat ik dit bedacht, antwoordde mijn diepste Zelf:
‘En jij, wat ben jij dan? Heb jij in de laatste maanden je geest met iets anders kunnen
bezig houden, dan met je kansen op winst en verlies?’ Een hevige afkeer van mijzelf
steeg in mij op. Een groote helderheid van inzicht in het sociale en psychische leven
der menschen voelde ik in mij, tegelijk met een walging voor mijzelf.
Bah, wat was alles in dit leven, in deze menschenwereld, toch klein en onbeduidend
en waardeloos. En hoe kon iemand, die dit had begrepen, nog een minuut langer zijn
bestaan willen dragen!
‘Hé zeg Jansen, zeg kerel, waarom geef je geen antwoord? Zit je te slapen?’
De woorden van van Hassel kwamen plotseling tot mij als door een dikke mist.
Ik was zijn aanwezigheid vergeten. De sfeer van mijn gepeinzen stond tusschen ons.
‘Wat bedoelt hij?’ vroeg ik mij af. Was hij dan niet bezig te kletsen over den neef
van den generaal en over den oud-minister?
‘Neem me niet kwalijk van Hassel,’ zei ik een beetje aarzelend, ‘maar ik had je
zooeven niet goed verstaan... Wat zei je ook weer het laatst?...’
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‘Ja man, je zit formidabel te soezen’, antwoordde hij. ‘Ik zei, dat ik daarnet Heijers
heb zien binnenkomen. Hij komt onzen kant uit, en als hij ons ziet, zal hij wel bij
ons komen zitten...’
‘Heijers?’ vroeg ik, ‘die woont immers al jaren in Utrecht...’
‘Ja, maar hij komt tegenwoordig dikwijls een dagje hier... voor zaken.’
Toen Heijers een oogenblik later tegenover mij zat, werd het mij wonderlijk te moede.
Die buikige fabrikant, met zijn dik rond blozend gezicht, waaruit de bleekgrijze
oogen zielloos puilden, zijn bruut ploertige kop, zijn dikke, slap afhangende snor,
zijn kortgeknipt blond haar, - hij vertegenwoordigde voor mij een stuk van mijn
leven.
Twaalf jaar geleden was hij getrouwd met het eenige vrouwelijke wezen, waar
ooit mijn verlangen naar is uitgegaan. Heeft zij destijds vermoed, dat ik haar lief heb
gehad?
Heeft zij mijn liefde beantwoord? Ik heb het nooit geweten. Ik heb het nooit willen
weten.
Ik had haar leeren kennen in Den Haag, op een ‘kadettenbal’, en omdat wij
stadgenooten waren, konden wij later in onze vacanties den omgang voortzetten. Wij
fietsten, tennisten en roeiden samen. Onze verhouding bleef naar het uiterlijk dezelfde,
als die welke tusschen de andere leden van ons clubje bestond. Maar voor mij was
zij destijds de glans mijner dagen en de droom mijner nachten.
Na een paar jaar kwam toen plotseling de dikke Heijers op het tooneel. Hij was
een verre neef van haar en kwam bij haar ouders logeeren. Kort daarna nam hij haar
mee als zijn vrouw.
Later, toen ik te Utrecht in garnizoen lag, heb ik haar en haar man eenige malen
in gezelschappen ontmoet. Daar had ook van Hassel hen leeren kennen.
En nu, - terwijl ik stond tegenover den dood, nu terwijl een stijgend gevoel van
afkeer het Leven langzaam losweekte uit mijn belangstelling, kwam daar plotseling
die man, op wiens gelaat, ondanks de ziellooze bruutheid, toch ook de gouden
weerschijn lag van mijn voorbije liefde.
‘Mag ik de heeren uitnoodigen om vanavond met ons te soupeeren in ons hotel?
Mijn vrouw is ook in de stad, en wij blijven tot morgen. Ook haar zal het stellig
bizonder aangenaam zijn, een paar Utrechtsche vrienden terug te zien.’
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‘Kerel, zouden we jullie niet erg dérangeeren?’ vroeg van Hassel met gemaakte
verlegenheid.
‘Heelemaal niet... Het zou integendeel bizonder gezellig zijn, en, Alice zal het
zeer apprecieeren. En jij Janssen... op jou mogen we toch ook rekenen?’
Jawel, dacht ik, dàt moest er nog bijkomen; mijn laatsten levensavond, als ik heb
af te rekenen met alles, met álles, - mijn laatsten avond door te brengen in gezelschap
van... van zoo'n poen. Wat zou ik voor reden opgeven, dat het niet kon? De dienst?
Dat ging niet, want 's avonds heb ik geen dienst, en van Hassel is daar precies van
op de hoogte. Maar wat behoefde ik mij ook eigenlijk druk te maken om een uitvlucht,
wat kon me die vent ook schelen... ik zeg dat ik verhinderd ben en daarmee uit.
‘Uitstekend, jij komt dus óók,’ zei Heijers, die mijn zwijgen als een toestemming
had opgevat.
‘Ik zal komen,’ zei ik.
Ik hoorde mij de woorden uitspreken, alsof ze uit den mond van een ander kwamen.
Wat was dàt nou? Was ik krankzinnig geworden, of kindsch? Was ik aan het ijlen,
dat ik precies het omgekeerde zei, van hetgeen ik bedoelde?
Toen Heijers onmiddellijk daarna was opgestaan en afscheid had genomen, had
ik dezelfde sensatie als destijds aan de speeltafel in Monte Carlo. Diep in mij nam
ik een gevoel van bevrediging waar, omdat het nu tóch te laat was, om de fout te
herstellen en te zeggen, dat ik bedoeld had, niet te komen...
Ik liep naar huis, in een roes van warrige, kaleidoscopisch veranderende,
ondefinieerbare emoties. Waren zij van aangenamen of van onaangenamen aard?
Telkens, als ik trachtte mij daarvan rekenschap te geven, vervloeide alles in het Niet
en bleef er een wijde, angstige leegte achter. Tevergeefs trachtte ik de een of andere
gedachte in mij te doen bezinken. Het was niet mogelijk. Had ik er goed aan gedaan
de invitatie aan te nemen, - nú? Had ik er verkeerd aan gedaan?
Stil, er niet over denken,... er heelemaal niet over denken, zoemde het in mijn
hoofd. Maar toen ik op mijn kamer was, in de nuchterheid der dagelijksche
omgevingsdingen, kreeg de drang, om met mijzelven tot klaarheid te komen, weer
de overhand. En daar de dompe dofheid in mijn hoofd niet wijken wilde, - de dofheid,
die mijn gedachten in de kiem verstikte - zette ik me aan mijn schrijftafel, om het
doorleefde op te schrijven.
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Als alles maar eerst in woorden en zinnen buiten mij stond, zoo meende ik, zou de
bezinning wel komen. De woorden zouden - natuurlijk - van een grove en ruwe
onbeholpenheid zijn; zij zouden maar heel tennaastenbij kunnen wijzen in de richting
van hetgeen ik uit te drukken had. Maar dat zou niet hinderen. Want juist in de
worsteling met de onmacht van mijn pen zou mijn zelfbesef zich sterken.
Zoo heb ik dan het bovenstaande opgeschreven.
Woensdag 15 September, 2 ure in den morgen.
Gisteravond om elf uur zaten wij - Alice, Heijers, van Hassel en ik, - in de zwart
notenhout gemeubelde en donkerrood fluweel gedrapeerde kleine salon van het hotel.
Het electrische licht, door de kristallen luchters gezeefd tot een zachte, melkblanke
schijn, stroomde uit over de sneeuwwitte vlakken der gedekte tafeltjes; het deed uit
gordijnen en meubels een droomstemming ontbloeien, verzorgd en gekoesterd door
klanken van zachte vioolmuziek, komend van een klein Tzigane-orkestje.
Mijn ontmoeting met Alice had niets opvallends gehad. Wij hadden elkaar begroet
met de hartelijke belangstelling, welke men mocht verwachten bij oude vrienden,
die elkander in geen vier jaar hadden gezien.
Heijers praatte met van Hassel over de wederzijdsche Utrechtsche kennissen. Alice
zat naast mij. Wij hadden eerst deelgenomen aan het algemeene gesprek, maar allengs
begon ik de klank van haar stem om mij heen te voelen als een gordijn van licht, dat
mij afsloot van de donkere omgeving.
Wij waren, - hoe het zoo was gekomen, weet ik niet meer - bezig met het ophalen
van herinneringen uit onze jeugd, uit onze geboortestad; herinneringen, die van ons
beiden waren, van ons beiden alleen. Het gepraat van Heijers en van Hassel raakte
ons niet meer; wij vingen er nu en dan enkele woorden van op, vagelijk, als kwamen
ze heel uit de verte.
Wij zeiden heel gewone dingen tot elkaar. Weet je nog wel van dat bal op de soos?
Heb je die lange van Berkel nog wel eens ontmoet, je weet wel, die zoo goed roeien
kon, en die altijd meedeed aan de wedstrijden? Wat was dat toen een gezellige tijd,
hè die zomervacanties elk jaar, met die fietstochtjes en die pic-nics! Herinner je je
nog Anna Lansinge, die zoo druk met Alberts flirte?
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Zoo praatten wij over alledaagsche gebeurtenisjes. Maar de duiding onzer woorden
was zwaar van den adem der voorbije dingen.
En haar stem was rondom mij, overal. De klanken drupten op mij neder als een
lenteregen op kiemend plantenleven. Zij laafden iets, dat diep in mij van brandend
verlangen versmachtte.
‘Wat jammer,’ zei Alice, ‘dat je niet meer hebt meegedaan aan die
liefdadigheids-voorstelling, toen ze dat stuk van Maeterlinck - hoe heet het ook weer?
- hebben opgevoerd...’
‘Ja, daar kon ik toen niet meer aan meedoen. Het was kort na mijn bevordering...
toen ben ik juist weggegaan.’
‘Ja, - toen ben je weggegaan...’
Terwijl ze het zei, was de blonde teerheid van haar hoofd naar mij toe gekeerd;
ze keek mij aan, - één enkel oogenblik.
Maar ik had de diepte gepeild van haar donkerblauwe oogen - en ik wist.
Ik wist het dan nu, na zooveel jaren.
Het was plotseling in mijn ziel een wijde openheid, een opgolving van bruisend
leven, dat uitstroomde naar de ziel van Alice, - als een rivier, die, lang tusschen
nauwe rotswanden gemarteld, eindelijk in dorstend verlangen zijn zaligheid zoekt
in de zee.
Wij zaten beide doodstil. De betoovering duurde een paar lange seconden...
Toen kwam een kellner en bracht wijn.
Heijers vulde onze glazen, en betrok ons weer in zijn gesprek met van Hassel.
Na eenige oogenblikken had Alice ons beiden weer weten los te wikkelen uit de
conversatie, en spraken wij weer over het verleden, - óns verleden.
Het waren nog altijd dezelfde herinneringen aan gewoon, onschuldig
vacantieplezier, aan tennismiddagen, aan roeitochtjes. Maar haar stem klonk nu
anders dan tevoren; in het geluid van haar woorden beefde de gloed van een verlangen.
Op hetzelfde oogenblik echter, dat ik dit opmerkte, wist ik, dat ikzelf er al niet meer
op reageerde.
Ik poogde de stemming van geluk, die uit haar oogen straalde, en die zooeven ook
mij nog doorsidderde, opnieuw te benaderen. Ik trachtte met nog grooter emphase
te spreken over den voorbijen tijd; ik probeerde tot zelfs de geringste bizonderheden
op te diepen van het tezamen doorleefde. Maar het was me, alsof ik van een verwelkte
bloem
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de blaadjes uiteenplukte, om er te speuren naar de vervlogen geuren van haar
verbloeide ziel.
Ik voelde, dat er in de klank van mijn stem iets was gekomen, dat de ontroering,
die in haar was opgebloeid, verkillen en verstijven moest. En telkens als er, door een
woord of een blik van haar, weer iets zachts en innigs in mij bewegen ging, dan werd
dit dadelijk als verteerd, als weggevreten door een schrijnende knaging van angst,
die onverbiddelijk zich hechtte aan al mijn sensaties.
Allengs merkte ik, hoe Alice, in haar woorden, zich niet meer gáf. Ik zag, hoe zij
zich, teleurgesteld en gegriefd, terugtrok. Het gaf mij een gevoel van knagende,
wanhopige machteloosheid...
En toen wij, een half uur later, elkander vormelijk en gedwongen vaarwel hadden
gezegd, en ik met van Hassel op straat stond in den donkeren nacht, was het alsof
ik, op het punt om van dorst te versmachten, het glas waarin mij het koele water was
toegereikt, met eigen handen had stukgegooid.

II.
Van Hassel had mij gebracht tot aan de deur van mijn pension. Hij had nog wat
nagepraat over het souper. En, op den stoep staande, betrapte ik mij er op, dat ik
trachtte het gesprek zoo lang mogelijk te rekken. Aan het bijzijn van den mij
antipathieken man klampte ik mij vast, als aan het laatste wat mij met mijn milieu,
met de geheele samenleving verbond. Hij was de laatste mensch, het laatste levende
wezen, waarmee ik in eenige gemeenschap zou zijn. Want morgenochtend...
morgenochtend...
Toen hij afscheid had genomen, bleef ik staan, totdat het holle geklak van zijn
voetstap was weggestorven in de nachtstille straat.
Ik luisterde nog even, of ik ergens nog een gerucht, een geluid, een stemklank
vernam. Zoolang ik geluiden hoorde, geluiden, die de vertolking van leven waren,
stond ik nog in het leven.
Maar alles bleef doodstil in den donkeren najaarsnacht.
Ik stak nu mijn sleutel in het slot en opende de straatdeur. In de gang brandde een
klein gaspitje. Ik ging naar binnen. Ik gooide de straatdeur achter mij dicht. Ik deed
dit harder dan noodig was, omdat ik het geluid van den slag in mij op wilde nemen.
Ook stapte ik harder dan gewoonlijk de trap op naar boven. Ik deed alles om mij te
omringen met geluid: het geluid van mijn eigen levensbewegen. Zoolang ik dat
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doen kon, zou ik, naar ik meende, mij nog eenigszins veilig en beschermd kunnen
voelen.
Het schoot mij plotseling te binnen, hoe ik, als kind van vijf of zes jaar, erg bang
was in donker. En als dan mijn ouders, om mij van dien angst te genezen, mij 's
avonds naar boven stuurden om in een donkere kamer het een of ander voor hen te
gaan halen, dan stampte en kuchtte ik zoo hard mogelijk en maakte ik gerucht zooveel
ik maar kon. Want daardoor voelde ik mij eenigszins beveiligd tegen het gevaar, dat
mij van alle kanten uit het donker beloerde. Datzelfde instinct brak zich thans baan
- ik voelde het - uit de geheimzinnige diepten van mijn onbewustheid.
En eerst nu, - eerst nu! - stond het in al zijn afschuwelijkheid vóór mij, het feit,
waarvan het weten mij een verstikkende golf van walging en zelfverachting deed
stijgen naar de keel: ik was bang voor den dood...
Ik durfde niet te sterven.
Als ik dacht aan hetgeen gebeuren ging, dan begon mijn hart met felheid te bonzen
tegen mijn keel, dan knikten mijn knieën, dan voelde ik het ijskoud sidderen in mijn
rug.
Was ik een man, een officier, was ik de zoon van mijn vader?
Ik trachtte een harde hoonlach uit te stooten, ik sprak luid tegen mijzelf, ik schold
me voor lafaard, voor ontaarden schavuit, voor nietswaardige ellendeling... maar
boven mijn honende woorden uit griende mijn angst, mijn krankzinnige angst, voor
het liggen onder den grond, verstikt in het eeuwige donker, de zwarte aarde drukkend
op mijn borst, de zwarte aarde, vullend mijn mond en mijn oogen...
Was er dan geen hulp, geen redding te vinden tegen den dood?
Ik stak licht op. De meubelen en de andere vertrouwde dingen in de kamer zagen
mij aan. Zouden zij mij nu zoo hulpeloos laten sterven, zouden zij mij zóó uit hun
midden laten gaan?
Zou ik niet kunnen vluchten... of zou ik niet desnoods de gevangenis...
Op hetzelfde oogenblik, dat die gedachte als een adder door mijn hersenen
schuifelde, had ik een vreemde gewaarwording. Ik had een stoel genomen en bij de
tafel geschoven om te gaan zitten. En nu voelde ik, hoe het gebaar, waarmede ik dat
deed, - de manier, waarop ik met mijn rechterhand de bovenzijde van den stoelrug
vastgreep, de stoel met een smak neerzette, en met mijn rechtervoet een der voorste
pooten dichter bij de tafel schoof, - het gebaar was van mijn vader. Ikzelf was gewoon
dat heel anders te doen. Maar nu, op het moment,
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dat heel mijn opvoeding, heel mijn verleden, heel het voorbeeld, dat mijn vader mij
door zijn leven had gegeven, zich verloochenden, en mijn persoonlijkheid dreigde
onder te gaan in een ellendige, laffe angst voor den dood, - op datzelfde moment
openbaarde zich mijn vader in mijn eigen levensbewegen. Was hij gekomen, om mij
te roepen tot mijn plicht?
Ik sloeg mijn oogen op naar zijn groot portret, dat boven de schrijftafel hing. Ik
had dat portret steeds vóór mij als ik werkte. Maar nu scheen het mij toe, dat het er
nooit tevoren geweest was, en dat het nu eensklaps was gekomen. Zijn oogen, - de
strenge plichtoogen, met hun wijdopenheid en hun klare, doordringende glans, waren op mij gericht. En een bizonderheid, die mij vroeger nooit was opgevallen,
trof mij op dat oogenblik zóó, dat het mij bijna een gil van ontzetting had ontperst:
Hij was in kolonelsuniform en hij had zijn Atjeh-medaille op de borst. Het was heel
zijn leven, dat uit die uniform sprak: heel zijn soldatenleven van mannelijkheid, moed
en goede trouw...
Ik strekte de handen naar hem uit.
‘Vadertje’, riep ik, als toen ik een jongen was, ‘Vadertje... Vadertje...’

III.
Meer dan een uur lang heb ik, met de ellebogen op tafel en het hoofd in de handen,
hartstochtelijk geweend.
En in den stroom van mijn heete tranen zijn de zelfverachting, de angst, de
vertwijfeling langzaam vervloeid.
Kalmte en klaarheid van begrijpen zijn toen over mij gekomen.
Ik daalde neder in de diepten van mijn eigen Zelf, en dáár loste alles, wat mij
benauwd en vernield en verscheurd had, zich op in een grooten Vrede.

IV.
Laat ik - laat ik nu trachten iets van hetgeen mij in dat uur duidelijk is geworden,
hier, op het papier na te stamelen.
Mijn vader heeft mij geroepen. In het vreeselijke oogenblik van mijn leven heeft hij
zich aan mij geopenbaard in het gebaar, dat ik maakte, maar dat in werkelijkheid zijn
gebaar was. Hij waakte over mij. Toen
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het noodig was, liet hij mij den band voelen, die mij bond aan hem, en dóór hem aan
onze familie, aan ons gansche geslacht.
***
Al mijn gebreken zijn de gebreken van mijn geslacht. Al mijn deugden, - indien ik
die heb - ontleen ik eveneens aan mijn geslacht. En ook in mij wordt het Noodlot
aan mijn geslacht voltrokken; evenals dit is geschied in hen, die mij voorafgingen,
en geschieden zou in mijn afstammelingen, indien ik die had gehad.
Zou ik dan schandelijk en laffelijk den last uit den weg gaan, die mijn geslacht te
dragen mij geeft? Of zou ik, tegenspartelend en onwillig, komen tot een morrende
en mokkende berusting? Neen, neen, neen...
Hoog en fier wil ik gaan en blij en juichend, door de vallei van het lijden. En ik
wil het Noodlot, dat mij treft, aanvaarden, als een zalige voleinding: omdat het is het
Noodlot van mijn geslacht.
Zooals een minnaar lijdt om zijn liefde, vreugdevol, zoo wil ik vreugdevol lijden
om mijn geslacht.
***
Is het een geërfde eigenschap in mijn karakter, die mij willoos en verblind maakte
aan de speeltafel, en is het een geërfd gevoel van rechtschapenheid, dat mij, onder
het gewicht van mijn schande, drijft in den dood?
Welnu, beide accepteer ik, als de heilige nalatenschap van mijn geslacht.
Ja - zeg ik tegen beide.
Mijn geslacht werd geschandvlekt door mijn speelwoede en mijn diefstal. Mijn
geslacht zal in zijn eer worden hersteld door mijn vrijwilligen dood. Mijn geslacht,
niet ikzelf. Mijn eigen nagedachtenis moge bevlekt blijven met mijn
minderwaardigheid; mijn geslacht zal in zichzelf de kracht tot eigen regeneratie
hebben gevonden.
***
Hoe anders zie ik nu ook de zwakheden en onvolkomenheden van anderen! Hoe
wordt het mij nu duidelijk, dat elke dwaasheid, elke slechtheid, elke bekrompenheid
van het individu, hare wortels heeft diep in den voedenden bodem der familie.!
Wie zal zeggen, hoeveel vernedering, hoeveel maatschappelijk onrecht, den ouders
of grootouders van van Hassel aangedaan, er
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noodig zijn geweest, om bij den zoon of den kleinzoon diens onscrupuleus streven
naar een hoogeren rang, of zijn ziekelijke begeerte naar den omgang met ‘voorname’
personen te ontwikkelen?
En wie weet, hoeveel armoede en ontbering in het geslacht van Heijers zijn noodig
geweest, om dezen te maken tot den meedoogloozen man van zaken, den
geldverdienenden bruut? Misschien zullen zijn kinderen, in weelde opgevoed, een
traditie van largesse en edelmoedigheid scheppen in het geslacht... Misschien zullen
die kinderen veel hebben van hun moeder Alice...
Alice, Alice... wat zou mijn leven zijn geworden, indien wij elkander vroeger
hadden begrepen?
Stil, ik moet in deze richting niet verder denken... Ook mijn onvervulde liefde
vindt haar oplossing in den dood.
Had ik de teere reinheid van haar wezen mogen omwademen met het verlangen
van mijn verscheurde en bezoedelde ziel?
Maar nú, nu zal zij weten, dat de avond, waarop wij elkander voor het eerst hebben
aangezien, de laatste avond van mijn leven is geweest.
Zoo zal ik blijven leven in haar herinnering.
***
In de diepten van mijn ziel heb ik de eenheid van mijn individueel bestaan met het
leven van mijn geslacht gevonden. Maar elke menschenfamilie is in den oceaan van
het Zijnde slechts een oneindig klein golfje, waarvan de individueele mensch weer
een heel klein deeltje is. Een deeltje, onmiddellijk vervloeid en verloren bij de
geringste trilling van het golfje.
Zou het kleine deeltje zich inbeelden, dat het een middelpunt, een blijvend
middelpunt nog wel, is van den eindeloozen Oceaan?
Het bestaat alleen in en dóór den Oceaan. En een enkel moment is het gegeven,
om tot het besef daarvan te komen. Hoe de individueele mensch tot dat besef komt,
- door innerlijken drang, door lijden, door bespiegeling, of door dat alles te zamen,
- het doet er niet toe.
Heeft hij het Besef bereikt, dan is dat de Voleinding. Dan kan hij niet langer als
afzonderlijkheid blijven bestaan.
***
Zou ik niet willen zijn een bloemblaadje aan de bloem van het Leven, een seconde,
gemarkeerd door den slinger der Eeuwigheid?
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En zou het blad treuren, omdat het afvallen moest, wanneer het zijn Wezen, zijn
innerlijkst Zijn, zegevierend vereenzelvigd wist met de rijpende vrucht?
Woensdagmorgen, tien minuten over negenen.
De ochtend is gekomen, terwijl ik te schrijven zat. Ik heb nu het raam van mijn kamer
opgeschoven. Het zonnelicht lacht in het ijle herfstwaas, dat de dingen omwademt,
en het lacht over de gelende boomen, beneden in den tuin. Dicht onder mijn raam
heffen groote zonnebloemen hun peinzende bloemhoofden naar den hemel. Bijen
zoemen voorbij en vogelgeluiden tsjilpen door de lucht.
In mijn raamkozijn heeft een groote spin zijn web geweven. Zeker en zelfbewust
stapt hij met zijn lange, krachtige pooten langs de draden van zijn web. Hij voelt
zich hier den heer en den meester. Veel zekerder voelt hij zich, dan de menschen,
die machteloos zich bewegen in netten, welke zij niet zelf hebben gemaakt.
Allerlei insecten vliegen in het rond, of kruipen over de bladeren van den grooten
boomtak voor mijn venster; zij zoeken overal de kleuren van de late bloemen. Het
is, of in het gefladder van elk klein vleugeltje het Leven zich uitspreken wil, of in
de bloemkelk van elke bloem het Al zichzelve spiegelt...
Nu wil ik heengaan in den grooten Vrede.
Mijn geladen revolver ligt op tafel.
Nu wil ik het doen... nú... nú...
A. MORESCO.
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Prometheus.
Een Bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de Litteratuur.
(Vervolg).
Achttiende-eeuwsch Individualisme I.
Opkomst. Algemeen Overzicht.
Wanneer mannen van de kracht en het gehalte van Pierre Bayle niet meer stellen,
maar opheffen - van buiten gezien: niet meer bouwen, maar breken, niet meer stichten,
maar ontwrichten - dan ligt daarin een duidelijk teeken, dat de tijd voor het stellen,
het bouwen, het stichten weer verloopen is, dat voor de maatschappij, waarin ze
werken en leven, de ontbinding, de opheffing nadert, als symptoom van der Eenheid
vernieuwde zelfonderscheiding -, en dat zij het zijn, in hunne geestelijke
nakomelingschap, die haar ontbinden zullen. We brengen in dit verband nog even
in herinnering, wat van de Middeleeuwen tegenover de Renaissance werd gezegd:
niet de ‘fouten’ van de Middeleeuwen wekten de critiek der Renaissancisten, deze
critiek beduidde eenvoudig als individualisme, de ‘zelfherkenning’ der Eenheid, die
in de eeuwige wisseling der dingen de ‘zelfvergetelheid’, uitgedrukt in
collectiviteitsgevoel, vervangen kwam. Zoo ook hier. De critische zin, het scepticisme
van een man als Bayle kwam niet voort - komt nimmer voort - uit wat hij rondom
zich zag; ze was eenvoudig een nieuwe gemoedsbehoefte; teeken van een nieuwe
noodzakelijkheid. Deze zelfde critische zin zou weliswaar, doorwerkend, de geheele
Fransche staatsinstelling sloopen, maar Bayle zelf was naar dien kant en naar eigen
gevoelen allerminst revolutionair -, zijn sympathieën lagen bij het koningschap, al
behoeven we de hooggestemde lofrede op Willem III ‘Favori de Dieu’ in zijn ‘Avis
aux Réfugiés’ niet al te letterlijk op te vatten, en mocht hij al geen fanatisch absolutist
als Hobbes wezen, van wiens ‘Leviathan’ hij in zijn ‘Nouvelles de la République
des Lettres’ getuigt, dat hij den mensch verlaagt tot den rang van redeloos beest, hij
ging, blijkens hetzelfde ‘Avis...’ op den weg naar de ‘volkssouvereiniteit’ lang niet
zoover als bijvoorbeeld reeds Locke zou willen gaan. Ook van een aan den
Renaissance-dichter Theodore de Bèze - dezelfde ‘ketter’, ter wille van wien
Montaigne bijna zijn
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Romeinsch burgerschap misliep - toegeschreven, onder den naam Junius Brutus
gepubliceerd geschrift, waarin het recht van de Revolutie wordt bepleit, heeft hij
niets willen weten.
Het in aanleg reeds anti-maatschappelijke critische instinct brengt dus lang niet
steeds tot een bewust anti-maatschappelijk optreden, ja, het kan samengaan met de
meest uitgebreide concessies aan de maatschappij of aan de kerk, door een
verstandelijk inzicht in de bruikbaarheid van maatschappij of kerk dan wel een
(hoezeer ook verzwakt) instinct voor collectiviteit en autoriteit. Duidelijk zagen we
dit bij Spinoza. En toch blijkt uit Spinoza's concessies zelf, dat hij de collectiviteit
niet meer begrijpen kon en daar, waar hij haar meende te dienen, haar eerder schaadde,
door haar instellingen, met de beste bedoelingen, te ontmaskeren als nuttig, terwijl
de fictie van hun heiligheid de voorwaarde is tot hun duurzaam en ongerept behoud.
Reeds eerder wezen we op de plaats, die Spinoza het maatschappelijk strafrecht,
zonder het ‘heilig’ te achten, niettemin toekent, het vergelijkend met het recht van
den mensch, een ‘dollen hond neer te schieten.’ Welke soort ‘misdadigers’ in
aanmerking komen om door een in haar wezen ‘misdadige’ collectiviteit als dolle
honden te worden neergeschoten, laat hij in het midden; het zwaartepunt van zijn
ware belangstelling lag elders. Maar de concessie-zelf toont, hoe weinig Spinoza de
eischen en ficties van een hechte organisatie heeft begrepen, d.i. hoezeer verzwakt
in hem het maatschappelijk instinct vergelijkenderwijs reeds was. Men vindt immers
(onder de waardigen) geen rechters, die hun ambt willen gelijkgesteld zien met het
neerschieten van dolle honden, de maatschappij heeft tot de uitoefening van haar
regelend of bestraffend recht de fictie dat dit ‘goddelijk’ of ‘heilig’ althans ‘verheven’
is van noode en geen enkele waarlijk collectief voelende, die dan ook niet instinctief
die fictie overeind houdt, die er niet zelf de dupe van is! Een aardige bevestiging
hiervan verschaft ons een uiting van Cicero (Catilina's felle bestrijder!) waar hij het
rechtsleven van de Romeinen met dat van het oude Griekenland vergelijkt - en vol
trots constateert dat in zijn land de voornaamsten en edelsten zich met de uitlegging
der wetten bezig houden, terwijl dat (naar zijn zeggen) in Griekenland door den
minderen man voor een gering loon werd verricht. En ten overvloede legt hij dan
nog Crassus de woorden in den mond, dat er voor een oud man geen edeler en
waardiger arbeid bestaat dan de bestudeering van het Recht. Dat de Grieken voor
het redelijk oordeel ‘het beste deel’
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kozen, zoo ze liever filosofeerden, en de zorg voor het sluwe, platte, kronkelige,
altijd over belangen handelende en in belangen vastzittende ‘Recht’ mèt het andere
‘vuile werk’ aan den minderen man overlieten, behoeft nauwelijks betoog. En dat
elk geslacht, zoo gauw het maar van collectivistische instincten en van collectivistische
wanen is ontdaan, er precies zoo over oordeelt, - maar elk maatschappelijke als Cicero
- blijkt uit Goethe's verzuchting:
‘Es erben sich Gesetz' und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort...

die overal in de achttiende eeuw (en vroeger in het Humanisme) weerklank heeft
gevonden. Maar wie Cicero's oordeel met dat van Spinoza vergelijkt, die ziet duidelijk
welk een afneming van collectieve instincten (en collectieve exaltaties) er reeds zoo
lang vóór de Revolutie te constateeren valt!
Soortgelijke misvatting omtrent de eischen en pretenties van de collectiviteit vinden
we nog bij Kant terug. In de voorrede van zijn “Kritik der Reinen Vernunft” beklaagt
hij zich bitter over de oppermacht der theologen en over de Overheid, die hen in
hunne aanmatigende voogdij over alles en allen voortdurend stijft -, hij acht dit
opvijzelen van de waarde en de waardigheid der theologie overbodig. Waarom zoude
ik “God”, “Vrijen Wil”, “Onsterfelijkheid” niet mogen weg-redeneeren - aldus is
Kants gedachtegang - waarom zou ik de stupide subtiliteiten der theologen niet mogen
weerleggen, daar de goe-gemeente ook zonder hun “hokus-pokus” uit de kracht van
het spontane geloof aan “God”, “Vrijen Wil” en “Onsterfelijkheid” gelooft en evenmin
aan hunne argumenten steun als aan de mijne twijfel ontkenen kan! Laten de theologen
zieleherders zijn, maar laten ze afblijven van de filosofie’. Hetzelfde misverstand
als bij Spinoza. Rechters willen geen ‘dolle honden schieters’ en theologen geen
politiemannen worden genoemd, al zijn ze het beiden! Beiden moeten gelooven dat
hun ambten verheven en hun waarheden onomstootelijk zijn, aan minder kunnen zij
zich niet staande houden. En hoe weinig kende Kant de ‘goe-gemeente,’ wanend dat
haar leden zich kunnen tevreden stellen aan een eigen innerlijke overtuiging, niet
beseffend, dat juist zij, zonder de bewijzen te willen begrijpen of controleeren, altijd
de hokus-pokus het meest van noode hebben, die hun illusies tot waarheden en hunne
ficties tot dogma's verheft. Bovendien is de theologie er niet voor de geloovigen,
voor de
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onderworpenen, maar voor de weerspannigen en weerstrevenden. Dat weet ze zelf
het best en daarom toont ze nog immer als Janus haar dubbele aangezicht en spreekt
uit dubbelen mond, één tot de gemeente gekeerd, die van ‘geloof’ en ‘vertrouwen’
gewaagt, geen woord rept over ‘bevoegdheid’ en de grofste geestesarmoe het grifste
zalig prijst -, en één tot den denkende gekeerd, die bij een begin van twijfel, een
begin van scepticisme tegenover de kromste exegese, de willekeurigste
redeverdraaiing ‘oerteksten’ en documenten, handboeken en preekenbundels eischt.
Van een heele kudde ‘geloovigen’ eischt geen zieleherder een uitgebreider
‘bevoegdheid’ dan die met de ‘belijdenis’ begint en eindigt, noch heeft hij tot zijn
eigen geloof iets meer van noode -, en de gansche geleerdheid van den theoloog, de
gansche theologie is en was immer een dressuur voor de apologie tegen en de
polemiek met het denken, en van jongsaf leert de theoloog krompraten, om het
kromme recht te praten.
Dat Spinoza de fictie van het heilig recht verstoorde en Kant die van een alwetende
en hoogst-bevoegde theologie, bewijst dat ze de vijanden van de collectiviteit waren,
ook waar ze zich als haar vrienden meenden te gedragen. Zoo toont zich de
‘onmaatschappelijke gezindheid’ in eersten aanleg niet in bewuste
anti-maatschappelijke daden of uitingen, maar in een verzwakken en afnemen van
het maatschappelijk instinct. Geen menschelijk opzet, maar universeele
noodzakelijkheid werkt hier als elders.
Zulk een maatschappij, tot welker instandhouding het beste intellect, het braafste
gemoed instinctief niet langer meewerken kan (wil), zal spoedig de teekenen van
haar uiterlijk verval vertoenen. Deze worden dan gretig opgemerkt door het opkomend
geslacht, met critisch gevoel en vrijheidsbegeerten toegerust zoodanig, dat ze zelfs
een gezonde en bloeiende maatschappij op aristocratisch-theologischen grondslag
zouden haten, zoo ze in haar konden ontstaan. Zoo is er weer de dubbele
wisselwerking: er is verval, en er zijn geesten die dit vermogen te onderscheiden, en
die het dus niet dulden kunnen. Want alle vertrouwen is blind, doch wie heeft leeren
zien, die critiseert en kan niet langer lijdelijk dulden. Dezen gaan dan weer in de
voorhoede -, terwijl de verdedigers van de bestaande tradities en instellingen de
‘achterhoede’ de geestelijk en zedelijk achterlijken en baatzuchtigen vormen.
Lodewijk XIV kon in zijn goddelijkheid gelooven en toch in zijn soort groot zijn -,
na hem is dat geloof geen levende overtuiging meer, maar een leus, waarmee platte
ijdel-
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heid haar wanen, eerzucht haar begeerten, machtswil zijn doeleinden dekt. Den
besten, in dit tijdsgewricht: den sceptischen, is over deze dingen een nieuw licht
opgegaan. En zoo is de beërver en handhaver van de absolute monarchie op den
ouden grondslag in de achttiende eeuw noodzakelijkerwijs of baatzuchtig en
lichtzinnig, zonder grootheid, zonder idealen: Lodewijk XV; of krachteloos, achterlijk
en hulpeloos-passief: Lodewijk XVI. De grootste vorst van de achttiende eeuw,
Frederik de Groote, heeft zichzelf ‘de dienaar zijns volks’ genoemd en hij had ook
blijkens andere curieuse uitlatingen, waarop we terugkomen, met het dogma zijner
goddelijkheid gebroken. Na Lodewijk XIV is er in diens stijl geen groot heerscher
meer geweest.
Ditzelfde kan gezegd worden van den zeventienden-eeuwschen geestelijken
monarch: Bossuet.
Nimmer predikte Bossuet de heiligheid van het kerkelijk en wereldsch Gezag voor
een bewust doel buiten de zaak om, ook in hem was de doelloosheid, was het ‘l'art
pour l'art,’ het geheim van den gloed en de welsprekendheid, die hem triumfeeren
en slagen deden. Onmiskenbaar blijkt zijn volmaakte goede trouw uit zijn
onvoorzichtigheid, uit de verheven argeloosheid, waarmee hijzelf de
onvereenigbaarheid van geloof en rede bepleitte, overtuigd dat toch nooit iemand
het geloof zou kunnen missen of willen verwerpen! Hij leerde niet de
onderwórpenheid om menschen ‘klein te houden’ met de een of andere enghartige,
politieke bijbedoeling, zooals de 19e eeuwsche ‘School van Bossuet’ (De Bonald
c.s.) dat zou doen, maar omdat hij onderworpenheid de natuurlijke plicht achtte voor
de ongetitelde en ongefortuneerde ‘massa’ waarin hij, als zijn gansche
theologisch-aristocratische maatschappij, niets anders dan een minderwaardige kudde
kon zien. Zulke inzichten bestaan nu nog wel, doch alleen bij een troep stupide
stuipekoppen en ze zijn sinds lang onvereenigbaar met grootheid van geest en
hoogheid van karakter. Ze worden daarom ook niet meer openlijk en eerlijk beleden,
doch geniepig weggemoffeld onder omhaal van frasen en teksten. Tot in de achttiende
eeuw zijn ze door eerlijke menschen eerlijk beleden; d.w.z. waren ze deel van de
levende werkelijkheid. In ‘Clarissa Harlowe’ nog heet het van een tevoren als hoogst
ongunstig en immoreel gekenschetst man ‘we behandelden hem met den eerbied aan
zijn ouden naam en zijn groot fortuin verschuldigd.’ Niet alleen de eerbied voor den
naam, maar ook voor het fortuin werd rondborstig beleden. Richardson's ‘Pamela’
vindt haar deugd beloond door haar huwelijk met een schavuit van goeden huize,
een
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man, dien geen meisje van heden het aanzien waard zou achten. Doch dit neemt niet
weg dat dezen toch ook al waarlijk niet tot de ‘voorhoede’ behoorden. En wie in het
een héél eind in de avant-garde marcheerende Frankrijk nà Bossuet nog de
onderworpenheid van de rede aan het blinde autoriteitsgevoel hebben gepredikt,
waren of minderwaardige geesten of minderwaardige karakters, van geen kansel
donderde meer het ‘Soyons soumis’ met het vuur van Bossuet's eerlijke overtuiging.
In de grooten en eerlijken werkte de geest van critisch onderzoek, de geest van
Fontenelle en Bayle -, en geen stumpers, al meenen ze het nog zoo goed, en geen
huichelaars, al maken ze zich nog zoo dik, en geen baatzuchtigen, al zijn ze nog zoo
geslepen, kunnen een organisatie of kerk voor den ondergang behoeden, daartoe
behooren oprechtheid, geestdrift en zielegrootheid en juist die ontbreken, want de
oprechten en geestdriftigen en grooten behooren tot het nieuwe kamp, spiegels van
den nieuwen geest, dragers van de nieuwe gedachten. Lebt das Wort, so wird es von
Zwergen getragen; ist das Wort todt, so können es keine Riesen aufrecht erhalten.
En als er dan tegelijk geen reuzen meer zijn! Want Rollin is al geen Bossuet -, en na
Rollin, niets meer, dan, in den loop der eeuw de machtelooze pogingen van het orgaan
der Jansenisten. ‘Les Nouvelles ecclésiastiques’ en dat der Jezuïeten ‘Le Journal de
Trévoux’, om met bulderen en dreigen den wassenden geestesstroom te keeren.
Zooals zich bij het verloopen der Renaissance, de nadeelen deden gevoelen aan
het vrije individualisme noodzakelijk verbonden, zoo laten zich bij het verloopen
dezer periode de nadeelen van het centraliseeren van alle macht in één persoon
gevoelen.
Beiderlei waren ze er steeds. Onafscheidelijk aan de voordeelen zooals zijn schaduw
aan den mensch -, maar zooals de schaduw nauwelijks gezien wordt als de zon hoog
staat, doch langer en duidelijker wordt tegen het ondergaan van de zon -, zoo werden
ook deze schaduwen niet opgemerkt, zoolang de zon van het Absolutisme hoog aan
een helderen hemel stond -, en ook in dezen zin pas opgemerkt, toen de zon daalde.
Wie over het verwordend en vervallend Absolutisme de uitgebreide mededeelingen
leest in Taine's ‘Origines de la France Contemporaine’ - in Carlyle's ‘French
Revolution’ -, in het desbetreffend werk van Jaurès of elders, proeft overal duidelijk
in de verschijnselen de ‘verstarring’, de ‘verwisseling van middel en doel’, welke
we als het wordings- en verwordingsproces van elke collectiviteit hebben gepoogd
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te schetsen. Er is geen enkele der voorrechten en voordeelen, waaraan zich een
verwende en verwaten kaste om hunne waarde als distinctiemiddelen vastklampte,
die niet eenmaal rechtmatig en redelijk was geweest als uitdrukking der levende
zelfonderscheiding in het Absolute -, maar is dat hardnekkig vastklampen aan het
gestorvene, dit met egocentrisch automatisme blijven treden in de ‘voetstappen der
vaderen’ dit volkomen loochenen van een nieuw pad door nieuwe voeten bereid -,
is het wel iets anders dan de consequentie van die blinde gehoorzaamheid, van dat
critiekloos hooghouden der traditie, zóó lang en zoo herhaald door voorgangers en
woordvoerders als de beste deugd geprezen? Niets is eigenlijk dwazer dan dat wij,
in andere tradities opgegroeid, van ander licht doorschenen, persoonlijke verwijten
zouden gaan doen aan deze tot lediggang gedoemde epigonen van een uitgebloeide
maatschappelijke orde, in wie de simpele zelfbehoudszucht als distinctiezucht de
drijfveer werd tot excessen van een uitdagende hooghartigheid, welke ons nu bijkans
ongelooflijk voorkomt. Maar wat moet er voor onze zelfbehoudszucht al niet wijken!
Een curieus voorbeeld van dat ‘verwisselen van middel en doel’ - waarvan elke
collectiviteit er in de critieklooze daden en opvattingen harer blinde leden
overvloediglijk te zien geeft - is de verheerlijking van de wolvenjacht als bij uitstek
nobel bedrijf. Eenmaal was door de edelen de wolvenjacht beoefend met de
rechtmatige en redelijke bedoeling de akkers der boeren van wolven te zuiveren.
Wat wonder dat de boer voor den in den wapenhandel bedreven ridder, die leven en
oogst hem spaarde, gaarne zijn aandeel opbracht in de algemeene kosten? Nu er,
door meer wegen en drukker verkeer, geen wolven meer waren, nu moesten de boeren
dulden, dat ze opzettelijk in hun akkers werden gekweekt en moesten ze tweemaal
jaarlijks zes weken lang hun eigen gronden mijden, om het gebroed niet te verstoren,
mochten ze geen heggen zetten, om de jacht door dik en dun niet te hinderen, moesten
ze hun bedrijf verwaarloozen, om de fazanten niet te verontrusten. Want wie nobel
was, joeg wolf en fazant en daarvoor moest alles achterstaan. Dit kleine voorbeeld
kenmerkt de gansche maatschappij, kenmerkt elke maatschappij als uitdrukking van
der Eenheid zelf-conservatisme in zelf-vergetelheid: wat eenmaal was gegroeid door
een momenteele noodzakelijkheid, werd om zich-zelfs wil in stand en in eere
gehouden, ook nadat de noodzakelijkheid reeds lang verdwenen was. Want de
(redelooze) collectiviteit kan slechts bij de door een voorafgaande individualistische
creatie voortgebrachte
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onderscheidingen blijven, die dan, in een min of meer machtig conflict met de
nieuw-ontwaakte individualistische redelijkheid, realisme, weer worden opgeheven,
vernietigd, hetzij weerlegd door het scepticisme van den denker, dan wel vervangen
door uit het persoonlijk rechtsbesef van den moralist voortvloeiende
natuurlijk-zedelijke onderscheidingen. En zóó blind, zoo van alle critiek gespeend
waren de nakomelingen van een geslacht dat nimmer een andere superioriteit had
gekend dan die van roode hakken en blauw bloed - nu zijn ze het nog, zoo goed als
toen - dat ze zelfs niet bemerkten hoe er een nieuw licht was opgegaan, hoe er een
nieuw geslacht was geboren, redelijk, dat is realistisch, over-scherpzinnig,
over-critisch en ten gevolge van andere zedelijke en maatschappelijke waardeeringen
zelfbewust en prikkelbaar.
Want het proces der zelfherkenning van de Eenheid, waarvan we in Rochefoucauld,
in Fontenelle, in Bayle de eerste teekenen waarnamen, - werkt onweerhoudbaar
verder, en het Absolute bedient zich daarbij van den mensch van zijn twijfel, zijn
werkelijkheidszin, welke immers na opheffing van alle gesteldheid en stelligheid tot
het besef van de Eenheid voert. In het meerendeel der medewerkende individuen
kan het daartoe natuurlijk niet komen, zij zijn zich van de strekking hunner geestelijke
werkzaamheid niet bewust; de Noodzakelijkheid, de Wil der Eenheid, die in dat
moment eigen zelfherkenning beoogt en dus niet langer in het weerstreven der
menschelijke intelligentie zichzelf weerstreeft, zet zich in hen om tot lust en
overeenkomstig dien lust handelen zij; zoo Bayle en Fontenelle. Zij voltrekken de
eerste phase in het moment der zelfherkenning, zooals we die in onze Inleiding als
noodzakelijk hebben ontvouwd. Aan de gangbare dogma's immers kan het Absolute
niet tot zelfopheffing komen -, de zelfaanschouwing moet voorafgaan en de redelooze
dogmatische distinctie, die buiten ‘het werkelijke’ staat, zooals en in zooverre als
een mummie buiten ‘het levende’ staat, daartoe vooraf worden vervangen door
redelijke, individueele onderscheidingen. Dit doen, naar we zagen de her-stellers,
die niet tegelijkertijd ook opheffers kunnen zijn, hetzij omdat zij tot de taak van het
her-stellen het vertrouwen in eigen stelligheden (gesteldheden) van noode hebben -,
dan wel omdat ze tegen de consequenties van hun eigen stellingen nog niet
opgewassen zijn. Aan de door hen her-stelde, tot levende onderscheidingen
her-vormde redelooze dogma's kan dan het Absolute, bij middel van den denker, pas
tot de volkomen zelfopheffing komen. En deze aanvankelijke
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werkzaamheid stempelt hen dan, meer dan hun daden, tot individualisten. Dit
achttiende-eeuwsche individualisme te beschrijven, in zijn opkomst, zijn bloei en
zijn bankroet - samenvallend met zijn schijnbare zegepraal, de Fransche Revolutie
- is al een zeer netelige taak. Hoe gecompliceerd deed zich reeds het
Renaissance-individualisme aan ons voor, en hoeveel te meer dan dit nieuwe
mouvement, dat weliswaar volkomen dezelfde trekken vertoont, maar waarin al het
voorafgaande, de Reformatie, is opgenomen en verwerkt en waarin de gansche
zeventiende eeuw met haar wetten en instellingen weerlegd en opgeheven moet
worden. Welk een eindeloos aantal wegen kon het achttiende-eeuwsche individualisme
inslaan, is het ingeslagen, in hoevele elkander in onderling misbegrip tegenstrevende
groepen konden de menschelijke spiegels en dragers van der Eenheid zelfherkenning
en zelfopheffing uiteenvallen, zijn ze uiteengevallen -, en hoe weinig, zeggen we
maar steeds, kunnen we daarbij van onderlinge invloeden spreken of bepaalde factoren
aanwijzen als meer en eerder dan andere oorzakelijk. Ja, hoe geheel en al verdwijnt
bij deze beschouwing het begrip ‘oorzakelijkheid’ in de gangbare opvatting, die
noodzakelijkerwijs de bijgedachte aan een redeloos en grillig toeval wekt, om plaats
te maken voor coïncidentie met een, als we het woord onder voorbehoud mogen
gebruiken, ‘wetmatige’, redelijkgeregelde, in het ‘plan’ begrepene wisselwerking.
Waar we de Renaissance kunnen noemen, van menschelijk standpunt beschouwd,
een aanloop ter bevrijding van de persoonlijkheid uit de collectiviteit, door een nieuw
vermogen zichzelf daarin te onderscheiden, dat hij tevoren had gemist, daar voltrekt
de achttiende eeuw de taak der definitieve emancipatie van het Ik. Want al hebben
beide perioden, van de Eenheid uit, dezelfde beteekenis, er is niettemin een
hemelsbreed onderling verschil tusschen de medewerkende individuen en wel het
eenige verschil dat tusschen mensch en mensch reëel mag heeten: het verschil in
bewustheidsgraad, dat wil zeggen, in zelf-onderscheidingsvermogen. We zagen het
in den aanvang: elke geestelijke ontwikkeling is een verdieping van dat
zelf-onderscheidings-vermogen. Het zichzelf onderscheiden, om daarna door de
opheffing aller onderscheidingen weer tot zichzelve in te gaan, zichzelf op te heffen,
totdat dan de zelfbestendigingsdrang weer de overhand krijgt als een zucht om bij
eenmaal gestelde onderscheidingen te blijven -, daarin verwerkelijkt zich het gansche
proces der aldus eeuwig tegenzichzelf-gekeerde Eenheid. Welnu, van hoevele
onderscheidingen,
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reëel, want redelijk, zich ook het Renaissance-denken bewust geworden was, niet
nog van die tusschen ‘Ik’ en ‘Collectiviteit’ -, wel onbewust maakten ze de scheiding,
maar niet bewust de onderscheiding. Ze keerden zich tegen een maatschappij, die ze
verachtten, hetzij om die te trotseeren, dan wel om ze te verbeteren, maar de
fundamenteele tweespalt tusschen ‘persoonlijkheid’ en ‘collectiviteit’ hebben ze niet
gevoeld.
De hoogere graad van bewustheid in den achttiende-eeuwschen individualist van
den allerhoogsten aanleg - Goethe bijvoorbeeld - doet hem den zin van zijn streven
verstaan en de werkzaamheid der Eenheid in haar waren aard, haar waar oogmerk
onderkennen. In den Renaissancist ook streefde de Eenheid naar zichzelf, maar het
passiefactieve, het werkend-aangewende individu was zich daarvan niet bewust en
zag den zin van zijn streven niet verder dan het nabijliggend oogmerk -, de
achttiende-eeuwer wordt zich, in hem wordt zich de Eenheid volkomen van de
strekking harer werkzaamheid bewust en de mensch leert daarvan het voor zijn
ik-heid onbereikbare, aan zijn persoonlijk bestaan noodlottige verstaan. De jonge
Goethe heeft zijn streven naar het Absolute herkend en als onvervulbaar ervaren -,
daarin ligt de grondslag van de achttiende-eeuwsche melancholie, de Weltschmerz,
zoo menigmaal zich uitend in zelfmoord, die dan ook niet beduidt een tekort aan,
maar een overmaat van vitaliteit, welke wetend te streven naar het onbereikbare, aan
het ondraaglijke besef van eigen ontoereikendheid ten gronde gaat. In latere
geslachten, in hartstochtelijke temperamenten zal dit streven naar het Absolute, dat
streven van het Absolute naar zichzelf in den mensch, waarin de mensch voortdurend
zichzelf weerstreeft, zal dit moeten willen van wat hij eigenlijk niet mag en niet kan
willen, somwijlen worden gevoeld als een boosaardige duperie, het duivelsche drijven
van een wreede, duistere Macht -, dan zal de Weltschmerz zich versomberen en
verdichten tot een hartgrondig pessimisme, en zoo zullen we het in Hebbel zien.
Die hoogere graad van bewustheid toont zich naar den anderen kant als een
versterkte zelfbewustheid in iederen zin. Het individu dat in zich weet den drang
naar het Absolute en dien drang, gelijk zoo duidelijk uit ‘Werther’ blijkt, weliswaar
als een zware last, maar tegelijk als het blijk van zijn hoogheid voelt, moet heftig
lijden in een maatschappij, waar alleen de distincties van geboorte en rijkdom gelden
en hij, moge hij zich in zijn smachten tot het goddelijke voelen reiken, alleen naar
zijn naam en zijn geboorte wordt geacht, als ‘rôturier’,
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geminacht door een verwaten en holhoofdige aristocratische kaste. Zoolang het
maatschappelijk instinct tot de levende werkelijkheid hoorde, de maatschappelijke
distincties als realiteiten werden gevoeld, dus realiteiten waren, kon het genie voor
den edelman buigen zonder iets van zijn geluk en iets van zijn waardigheid in te
boeten. Doch een nieuwe maatstaf, nieuwe onderscheidingen zijn gegroeid in een
nieuw geslacht, dat de vernieuwde drang van de Eenheid naar zichzelf, die doodsdrang
is, reproduceert en dat dus het instinct, 't welk aan de dingen om hun nut en om hun
eenmaal daar-zijn hangt, geheel en al mist. Als de Eenheid eigen zelf-conservatisme
prijsgeeft, dan is er in de (uitnemende) menschen geen conservatisme meer, geen
instincten-van-behoud, maar al feller een drang naar redelijkheid, naar het toetsen
van alle gangbare waardebepalingen aan de redelijkheid, het stellen van
onderscheidingen op redelijken grondslag die daarna, buiten het toedoen en ver
voorbij het oogmerk van hen, die ze stellen, altijd opgeheven kunnen en zullen
worden. Een der eerste resultaten is de erkenning van de persoonlijke superioriteit
op grond van de persoonlijke waarde, als eenige maatstaf, zonder aanzien van rang
en fortuin - iets waaraan de zeventiende eeuw eenvoudig niet dacht - en dat gevoel
tezamen met het diep besef van ontoereikendheid tegenover het Goddelijke, vormt
het dan zoo veelvuldig voorkomende Werther-temperament, saamgeknoopt uit de
fierheid en de zelfverguizende melancholie, hoogheid tegenover de grooten der aarde
en deemoed jegens God, die zoo duidelijk blijken in het relaas van Werthers zelfmoord
en zijn begrafenis1)

1) Dat de wijze waarop Werther volgens eigen besluit ten grave werd gevoerd - ‘handwerkslieden
droegen den baar, geen priester heeft hem begeleid’ - niet als de gril van een overspannen
jonkman, maar als een belangrijk symptoom van den tijdgeest moet worden opgevat, vindt,
behalve in het voelbaar gewicht der woorden-zelf, nog een eigenaardige bevestiging in
Goethe's ‘Dichtung und Wahrheid’:
‘Von Ochsenstein, der ältere jener drei Brüder, deren ich oben als unserer Nachbarn gedacht,
war, bei seiner eingezogenen Art zu sein, während seines Lebens nicht merkwürdig geworden,
desto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Verordnung hinterliesz, dasz er
morgens früh, ganz im stillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Handwerksleute zu
Grabe gebracht sein wolle. Es geschah, und diese Handlung erregte in der Stadt, wo man an
prunkhafte Leichenbegängnisse gewöhnt war, groszes Aufsehn.’ ‘Ich führe diesen Umstand
an, weil er eins der frühern Symptome jener Gesinnungen von Demut und Gleichstellung
darbietet, die sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so
manche Weise gezeigthaben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.’ De
laatste woorden toonen duidelijk, hoe zeer Goethe den algemeenen zin van zulke
schijnbaar-bijkomstige feiten en gebeurtenissen heeft gevat. (Cursiveering van ons).
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Bij die algemeene verhooging van den zelf-bewustzijnsgraad die het
achttiende-eeuwsche individualisme in aanleg tot iets veel gecompliceerders maakt
dan dat van de Renaissance, voegt zich dan nog de erfenis van de zestiende en de
zeventiende eeuw, van de Reformatie. We hebben gezien, hoe de autoritaire latere
leiders van de Reformatie, in wie de zelfbehoudswil der Eenheid over de ontbindende
Intelligentie zegevierde, de zuivere grondslagen der Reformatie hebben geknot en
verstard, waar deze zich deden kennen als opheffend (ontbindend) en verwarrend -,
maar aan de formulen hebben ze niets kunnen veranderen en den Bijbel, dien ze den
mensch tot eigen onderzoek in handen gaven, hebben ze nimmermeer terug kunnen
vorderen. Zoolang de gemeente daarin alleen las, wat de voorgangers wilden dat ze
lezen zouden - en dit geschiedde, zoolang het autoriteitsgeloof levend was en de
autoriteiten hunnerzijds blind - werd het ‘gevaarlijke’ van dat erfdeel even weinig
gevoeld als het gevaarlijke van Plutarchus, als het gevaarlijke der formule van
Descartes, maar het openbaarde zich, toen een nieuw geslacht er niet meer in las wat
anderen wilden, maar wat de eigen oogen bij voorbaat zagen en het eigen hart bij
voorbaat beleed -, zoodat ze dan ook overal elders de bevestiging daarvan zouden
hebben gevonden. Zoo begonnen dan ook in het achttiende eeuwsche individualisme
de door de Reformatie in letterlijken zin vastgelegde gedachten van zedelijke
aansprakelijkheid op christelijken grondslag zich wederom los te werken - van
star-uniform weer beweeglijk, vloeiend, veelzijdig, individualistisch te worden - en
nam het individualisme in zeer velen, o.a. in Lessing en in Rousseau, een ethisch,
christelijk karakter aan.
Zoo zullen we, aan de hand van verschillende personen en feiten, nog andere
karakteristieke verschillen kunnen opsporen, houden we ons voorloopig bij de groote
overeenkomst tusschen de beide mouvementen.
Zoo goed als het vroeg-christelijke individualisme, in zijn neiging tot opheffen
van dogmatieke gesteldheden, de ‘Verzoeningsleer’, het Deïsme van Philo -, en
daarna het Renaissance-individualisme, in gelijksoortigen opheffingsdrang het Deïsme
van Pico heeft voortgebracht, zoo brengt de achttiende eeuw reeds in haar aanvang
het Deïsme van Toland en Shaftesbury voort. Philo trachtte, als Jood, de Mozaïsche
voorschriften allegorisch en symbolisch te verklaren, uit te heffen boven hun aard
van begrensd-maatschappelijke wet van onwrikbare stelligheid, tot een
openbaringswijze van de Goddelijke
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Wijsheid, in wezen een met de wijsheid van Plato en met die tezamen dan ook in de
Wijsheid op-te-heffen. Het maatschappelijk instinct daarentegen waarschuwt immer
tegen dergelijke ‘verzoening’, verzet zich uit een innerlijke aandrift, dien de drager
volgt, maar niet begrijpt, tegen alles wat naar ‘verlegging van de grenssteenen’, naar
opheffing van gesteldheden, dat is naar zelfopheffing, zweemt! Het fundamenteel
onmaatschappelijke karakter van de achttiende eeuw verraadt zich dus weer
onmiddellijk in de behoefte van een Lord Shaftesbury om te ‘verzoenen’ om te
symboliseeren, om bijvoorbeeld het voor de rede onverteerbare en onbegrijpbare maar als distinctie en merkteeken eener collectiviteit niets te minder bruikbare en
daarom niets te minder gretig aanvaarde en verdedigde - dogma der Drie-Eenheid
op-te-heffen tot een Drie-Eenheid van Waarheid, Goedheid en Schoonheid -, een
bijzonder stoute gedachte voor een tijd, die toch nog steeds met beide beenen vast
zat in het moeras van de theologie.
Overal wordt het begrensd-dogmatische vervangen door het
onbegrensd-symbolische en dit is in zijn onbegrensdheid dan ook wel zoo algemeen,
dat het zich in vele verschillende temperamenten tot vele verschillende karakters
vormen kan, zooals de individualistische periode, welke wij thans gaan beschrijven,
ons overvloediglijk te zien geeft.
In de eerste plaats werd Deïsme het aangewezen geloof van de velen, die eigenlijk
geen ‘geloof’ in den ouden zin meer van noode hadden, en in wie de zeventiende
eeuwsche theologische belangstelling reeds plaats maakte voor de achttiende eeuwsche
natuurwetenschappelijke belangstelling, dat is weer: het zeventiende-eeuwsche
kerkelijk-maatschappelijke instinct, voor het achttiende eeuwsche individualistische
instinct. De Natuur, we zagen het en zeiden het herhaaldelijk, is de vijandin der
kerken en collectiviteiten; in de kerk, van de theologie leert de mensch dat hij (en
de zijnen) alleen boven anderen gelijk heeft, dat hij (met de zijnen) alleen boven
anderen uitverkoren is, door het aannemen van bepaalde dogma's, het volgen van
bepaalde wegen. ‘Opdat het u wel ga’ is de eenige leus; hier als overal in de
collectiviteit is het slechts te doen om ‘to be easy here and happy after wards’,
waarvoor gehoorzaamheid, volgzaamheid de voorwaarden zijn. De kennis van en
de liefde tot de natuur (die veel later op haar beurt gedogmatiseerd zal worden en
dan ook in dien zin geen baten meer afwerpt!) verlost den mensch van die pretenties
en die wanen,
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maakt hem vrij in een besef van zijn onvrijheid, hoog in een besef van zijn nederigheid
en nietswaardigheid, waaruit geen volgzaam nakomen van bepaalde wetten hem tot
beteren staat verheffen kan, maar alleen het persoonlijke streven naar persoonlijke
volmaking op individualistischen grondslag. Doch dit is alreeds pantheïsme en daartoe
reiken slechts de weinigen. In het algemeen verhoudt zich het achttiendeeeuwsch
deïsme tot de zeventiende eeuwsche dogmatieke theologie als het
midden-negentiende-eeuwsch positivisme tot de vroeg-negentiende eeuwsche
Roomsche romantiek. De belangstelling is verlegd. Het ‘hiernamaals’, met zijn ‘loon’
en ‘straf’, de Schrift, waaruit een iegelijk zijn ‘gelijk’, dat is zijn recht op
gehoorzaamheid van anderen en macht voor zichzelf komt puren, is er niet langer
het zwaartepunt van, doch het hier-beneden, met zijn leerrijke wonderen en
onontgonnen schatkameren vol kostelijke kennis. Men eert nog vagelijk den Schepper
als den grooten Bouwmeester, maar wijdt zich dan verder aan wat kenbaar en
doorgrondbaar schijnt. Aan deze weinig-speculatieve zijde van het Deïsme
beantwoordt de weinigspeculatieve, materialistisch-sensualistische filosofie van
Locke. Zij is de filosofie voor een geslacht van ontdekkingsreizigers en
natuurvorschers. Want ook hier is weer een trek van gemeenschappelijkheid tusschen
achttiende-eeuwsch en Renaissance-individualisme; beide perioden zetten zich in
met groote ontdekkingsreizen, beide beteekenen ook in dien zin: Ontdekking van
Mensch en Wereld. En dezelfde practische geesten die in een periode van theologische
belangstelling hun ‘leiddraden tot de Eeuwigheid’ schrijven, komen in een deistisch
natuurwetenschappelijke periode tot een materialistische filosofie.
Het Individualistische, anti-maatschappelijke karakter van het Deïsme werd in
Engeland onmiddellijk onderkend en derhalve werd het van overheidswege
onderdrukt. Vrome lieden lieten legaten na voor de bekeering der Joden en voor de
bestrijding der deïsten en atheïsten. De Engelsche zin voor den ‘gulden middenweg’,
waardoor Engeland noch de uitersten van autoritairen dwang, noch die van
revolutionaire eigenwilligheid in hun volle scherpte heeft gekend, schoon het groote
rhytme zich daar zoo goed als elders liet gelden -, hield de Kerk als nuttige instelling
in stand en in eere bij velen, die door hun inzichten de Kerk ruimschootsontwassen
waren. Voltaire stond verbaasd, toen hij vernam dat Newton een ‘Ariaan’ was geweest
en de groote Deïstische filosofen, Locke en Hume konden zich evenmin van het
maatschappelijk instinct dat de Kerk als een nuttige noodzaak
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voelt, geheel vrijmaken en deden in die richting herhaaldelijk concessies.
Die zin voor het gematigde en evenwichtige, waarbij mensch en maatschappij
beiden tamelijk gezond kunnen blijven, blijkt wel heel duidelijk uit den geest der
toonaangevende moralisten van die dagen, de Spectatoriale grootheden Addison en
Richardson. Tusschen het verheven Spinozistisch Pantheïsme en de daarmee
samenhangende moraal, het latere idealisme van Rousseau en zijn geestverwanten
eenerzijds -, de glimlachende corruptie en gewetenlooze lichtzinnigheid gedurende
de Restauratie der Stuarts anderzijds, is deze soort nuttigheidsgodsdienst, deze
zedelijke eerste hulp bij ongelukken, met als hoogste oogmerk ‘to be easy here and
happy afterwards’ -, de moraal van de gematigdheid en van het fatsoen, van de
Christelijkheid, die succes en rijkdom geenszins buitensluit, deze juist in het uitzicht
stelt, als loon voor vlijt en braafheid, zooals Addisons eigen lofzangen op den schelm
Marlborough, zijn vleierij van den hofpoëet Dryden, zijn op die wijze verkregen
jaargeld van den koning en zijn staatssecretarisschap van Ierland hem volstrekt niet
hebben belet van zichzelf op zijn doodbed te getuigen: ‘Hier sterft een Christen.’
Waar nu dit soort maatschappelijk Christendom de overhand hield in Engeland,
daar kan het niet verbazen dat hetzelfde land, 't welk de Fransche Revolutionairen
bij wijze van spreken hielp aan hun philosophie, later de wijkplaats werd voor de
verdreven Fransche aristocraten. De zin voor het nuttige, het maatschappelijke
zegevierde over het revolutionaire individualisme, in hoe glorieuze vlammen het
later ook oplaaien zou. Anders ging het in Frankrijk.
Indertijd, over de Renaissance sprekend, zagen we de door het Humanisme
opgezette taak noodzakerlijkerwijs in tweeën vallen, in Renaissance en Reformatie.
Het optreden tegen de toenmalige almachtige Kerk-Maatschappij was zulk een
levensgevaarlijk werk, dat dit alleen door de voor het leven en zijn verlokkingen
onverschilligen, door de geboren martelaars-temperamenten kon worden verricht.
In de onartistieke geringschatting voor uiterlijke schoonheid, weelde en praal die
Thomas Morus als karaktertrek van zijn Utopiërs noemt - en roemt; want elk maakt
van zijn nood een deugd - herkenden we reeds in aanleg den man, die voor Hendrik
VIII later niet wijken en als martelaar rustig sterven zou -, in Erasmus' levenslustigen
aard, zijn aesthetische verfijning, zijn zin voor tafelgeneucht en geestigen tafelkout
zijn ongeschiktheid tot dat martelaarschap.
Deze scherpe verschillen laten zich in het onderhavig individualis-
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tisch mouvement niet in die mate meer gelden, het voeren van oppositie was niet
zóó levensgevaarlijk meer. De Renaissance had ‘verdraagzaamheid’ ervaren en
geformuleerd, de zeventiende eeuw had deze weliswaar geloochend, maar het woord,
de Idee kon niet uitgewischt worden; juist als de Idee van gewetensvrijheid, was die
van verdraagzaamheid slechts ‘vast-gelegd’ -, kon zich weer loswerken, en behoedde
zelfs in haar verstarden staat de vijanden van de Kerk voor haar allerergste excessen.
De opheffing van het Edict van Nantes spreekt niet bepaald van verdraagzaamheid,
maar een Bartholomeusnacht was toch in 1685 niet wel denkbaar. Ongetwijfeld heeft
menig Jezuiet Voltaire hartgrondig naar folterbank en brandstapel verwenscht -, maar
menigeen ook was geneigd zich te schamen over diezelfde driften, die anderen
eenmaal in trots en oprechtheid hadden beleden en uitgevierd. Dat was het verschil.
Doch opjagen, verontrusten, verbannen en belasteren waren en bleven het deel van
wie zich verzetten dorsten, en zoo vinden we dan dezelfde onverschilligheid voor
het leven en zijn genietingen, die de kracht was van den oudsten Christen-martelaar
en van den lateren Reformator, in verband met hunne bestemming, toch weer terug
in temperamenten als Lessing en Rousseau, die dan van het Luther-type -, tegenover
Goethe en Voltaire, die meer van het Erasmus-type zijn, meer intellectueel en minder
apostolisch, in wezen dus toch hetzelfde verschil.
Maar in dit nieuwe mouvement is er een ander verschil, een andere lijn waarlangs
de werkzame geesten uiteenvallen in verschillende kampen: één kamp dat de groote
geestelijke vrijmaking voltrok en een dat de groote maatschappelijke vrijmaking
voltrok, een dat de grondslagen legde tot het moderne denken en voelen - dat is:
waarin zich de Eenheid het eerst onder deze vormen aan zich zelf openbaarde - en
één dat, op dezelfde wijze opgevat, de grondslagen legde van de moderne
rechtsopvattingen, de groep van de Duitsche Hamlets, en de groep van de Fransche
Don Quichotte's -, de laatste de groep die (her)stelt, de eerste de groep die opheft
De algemeen-individualistische begrippen en opvattingen van betrekkelijkheid en
verdraagzaamheid, van gelijkheid en vrijheid namen derhalve in Frankrijk die
zoogenaamd materialistische vormen aan, omdat Frankrijk van ouds het land van de
daden, de Fransche geest de tot daden meer dan tot bespiegelen aangelegde, als de
Romeinsche meer dan als de Grieksche schijnt te moeten wezen -, wat in een tijdperk
van algemeen anti-maatschappelijk streven dan leidt tot het
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aanstoken van revoluties -, waartegenover de Duitsche geest meer tot bespiegelen,
minder tot daden schijnt geneigd, meer tot veelzijdig peinzen dan tot eenzijdig
handelen, een verschil 't welk bij fundamenteele overeenkomst van levensopvatting
bij lange na niet zoo groot is als het schijnt en als propagandisten van nationalistische
denkbeelden en idealen het wel willen doen voorkomen en reeds een veel geringer
verschil dan er bijvoorbeeld bestaat tusschen een Duitscher van 1750 en een Duitscher
van 1918. We komen hierop terug.
Als men dus van Engeland kan zeggen dat de filosofie er wordt neergehaald tot
het practische leven, tot een catechismus en een leiddraad ‘to be easy here and happy
afterwards,’ dan kan men van Frankrijk zeggen dat men daar dat practische leven
tracht op te heffen tot de filosofie en met het daarin goed en geldig geachte in
daadwerkelijke overeenstemming te brengen -, terwijl dan in Duitschland filosofie
en leven uit elkaar gehouden worden, in het zuivere begrip, dat het een zich niet
zonder scha tot het ander opheffen, noch het ander tot het een zich neerhalen laat -,
een zuiver begrip vol netelige consequenties.
In overeenstemming met die ‘arbeidsverdeeling’ werd het oorspronkelijk Deïsme
in Frankrijk: materialisme, overwegende belangstelling in het ‘geschapene’ zonder
veel bekommering omtrent den Maker, belangstelling in mensch, maatschappij en
natuur, drang om te kennen, de doorgronden, te weten en vooral om in
overeenstemming daarmee en op den aldus verworven basis te handelen. In Engeland
zakte het hoe langer hoe meer tot Kerkverband en Kerkbelijdenis terug -, in
Duitschland daarentegen hief zich het Deïsme tot pantheïsme op, aanvankelijk
onbewust, dan onbeleden, ten slotte bewust en beleden. Dit kon niet uitblijven. In
de vaag-monotheïstische opvatting van het Deïsme, waar ‘God’ zich eigenlijk nergens
bevindt, kan de doordenkende geen vrede vinden, evenmin in het materialistisch
atheïsme, dat voor ‘God’ onverschillig is, omdat het een andere taak te verrichten,
een andere functie te vervullen heeft -, en zoo moest het dan door de formule ‘God
is in alles’, die het onderscheid tusschen Schepper en Schepping, de laatste, de groote,
fundamenteele distinctie niet opheffen kan, noodzakerlijkerwijs komen tot het
pantheïstische ‘God is alles.’ waarin de volkomen Eenheid is bereikt, alle dualisme
weggevallen, alle distinctie opgeheven, zelfs die tusschen Schepper en schepsel,
tusschen Geest en Stof, en daarmee tusschen Goed en Kwaad, tusschen ‘minder’ en
‘beter.’
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Zoo beleefden het de Duitsche Hamlets, dichters en denkers, min of meer volledig,
naar de mate hunner geestelijke krachten. Want altijd en in alles ‘pantheïstisch’ te
voelen, is den uit distinctie-wil ontstanen, krachtens distinctie-drang levenden mensch
een ondoenlijkheid, hij mag niet, kan niet voortdurend de Eenheid begrijpen, dit
begrijpen ware zijn, ware de dood voor den mensch als individu. Het gaat hem op
het allerbest zooals het Faust met den Aardgeest ging:
‘Hab' ich die Kraft, dich anzuziehen besessen.
So hatt' ich dich zu halten keine Kraft.

Daarbij stond iedere collectiviteit, kerkelijke en maatschappelijke, dreigend tegen
het bewuste en beleden pantheïsme gekant. Want pantheïsme en atheïsme golden
gelijkelijk verderfelijk en beteekenen in de collectiviteit ook beide inderdaad een
afwijzen van algemeene moraal, waartegenover de ‘atheïst’ onbewust en de pantheïst
bewust de uitsluitende zedelijke aansprakelijkheid van den mensch tegenover zijn
eigen innerlijken God, zijn eigen geweten belijdt. Zóó weinig dorst men dit uiterste
van individualisme, waarin God-en-Ik samenvallen, waarin alle gedachten aan straf
en belooning, is opgeheven in de formule ‘deugd is geluk’ -, zoo weinig dorst men
dit aan, want zoo weinig begreep men het eigenlijk zelf, dat Mozes Mendelssohn zelf om zijn Talmud en Thora-critiek de Joodsche Luther geheeten!- zijn vriend
Lessing na diens dood meende te moeten verdedigen tegen de ‘beschuldiging’ dat
Lessing pantheïst was geweest. Bewust en rijp pantheïsme is dan ook wel het einde
van den weg, van de keten der onverbiddelijke consequenties, waartoe de
onbelemmerde Rede, eenmaal zich aan ‘geopenbaarde Waarheden’ ontworsteld
hebbende, waartoe de Eenheid, eenmaal uit zelfvergetelheid tot zelfherkenning
ontwaakt, noodzakelijerwijs moest voeren, het volmaakte Eenheidsbesef, 't welk als
Spinozistisch pantheïsme de Eenheid van Schepper en Schepping, als Kantiaansche
filosofie de Eenheid van Subject en Object ervaren en beleden heeft.
Doch ineens kon het daartoe niet komen. Het uitspreken eener formule valt licht
genoeg, maar een formule te begrijpen, uit te bouwen, toe te passen, tot werkelijkheid
te maken, zoodanig dat niet voortdurend de zoekende onbewust zichzelf weerspreekt
(de bewuste zelfweerlegging is juist de echte redelijke werkzaamheid) daartoe was
toentertijd een menschenleven, een enkel menschengeslacht niet toe-
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reikend. Elk volgend geslacht voegde dus bij de tot gemeengoed verwerkte erfenis
van het vorige geslacht de resultaten van eigen, gestadige overdenking -, dit proces,
naar zelfopheffing wijzend, ging gepaard met een afneming der collectieve instincten
en zoo konden, durfden dan pas de achterkleinkinderen de gedachten hunner
overgrootvaders ten volle realiseeren; de Eenheid, in de eersten tot een dageraad van
zelfontdekking gekomen, klimt in de laatsten tot den vollen dag. Descartes sprak het
woord uit van den twijfel, door velen, elk naar zijn aard, overgenomen en herhaald,
Bayle en zijn geestverwanten bezaten de formule van de betrekkelijkheid - beide
waren ook reeds het deel der Renaissance geweest - doch pas de volslagen filosofen
der latere geslachten konden, mochten die wegen ten einde toe gaan. Wie de
sterk-pantheïstisch-getinte beschouwingen van Schiller over ‘God’ en ‘Natuur’ leest,
stuit telkens op monotheïstische ketterijen, op een onvermogen ‘God’ en ‘Wereld’
werkelijk, voortdurend en natuurlijk, (dat is: zonder gespannen verstandelijke
zelfcontrôle) als één te begrijpen en niet te scheiden -, Schiller voelt zich zelfs nog
en noemt zich nog bij ettelijke gelegenheden: Protestant! In hem is het pantheisme
nog maar zeer onrijp -, in de geesten van Kant en Goethe nadert het pas de grenzen
van het menschelijk vermogen om de Eenheid natuurlijkerwijs te vatten en te beleven,
vermogen, waarvan we moeten vreezen, dat het ook in de grootsten toch nimmer
heel groot kan zijn.
De geestesbeweging, welke aan dien vollen bloei voorafging, heeft men zeer
eigenaardig ‘Aufklärung’ genoemd -, ze is, van de Eenheid uit, een afrukken van
oude blinddoeken, ze is als het breken van ijskorst en eierschaal, waaronderuit het
verstolde en verstilde leven tot nieuwe bewegelijkheid ontwaakt. Dat de ‘poëzie des
levens’ het daarbij zwaar te verantwoorden kreeg, dat de ‘wieders’ van het onkruid
des bijgeloofs ook de bloemetjes des geloofs hebben uitgerukt, zooals Heine het
uitdrukt, dit alles kon niet uitblijven. Hoogelijk onbillijk zou het zijn, den mannen
van de Aufklärung te verwijten dat ze het leven ontluisterd hebben -, maar die
onbillijkheid was weer billijk in hun directe nakomelingschap. Tegenover de
theologische absurditeit en der theologen tyrannie van de zeventiende eeuw stelde
de Aufklärung, die later vooral in Berlijn tot bloei kwam, waar ‘de boekhandelaren
Nicolaï en Frederik de Groote, het gekroonde materialisme, den schepter zwaaiden,’
om met Heine te spreken, de negatieve, heilzame werkzaamheid van weerspreken,
bespotten en loochenen. Was
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ze daarin niet ‘te ver’ gegaan, dan was ze ook niet ver genoeg gegaan. Om iets te
kunnen uitroeien, moet men het haten en wie iets haat, ziet er de deugden, de
voordeelen, de goede kanten niet van. Liefde en haat zijn de werkdadige krachten,
waaraan de gematigdheid van nature vreemd moet zijn. De matiging bewerkstelligt
zichzelf in hun resultante, zij-zelf kunnen, mogen die niet betrachten. De zoogenaamde
pedanterie van de leiders der Aufklärung is van alle tijden -, want altijd en overal
hebben menschen zich ingebeeld dat zij-zelf het Licht ontstaken, waarin ze het
absurde en verdraaide van andermans redenen herkenden -, wij voor ons begrijpen
echter, dat er geen sprake was van een persoonlijke superioriteit van elken
achttiende-eeuwschen twijfelaar, boven elken zeventiende-eeuwschen geloovige; de
eerste was eenvoudig in de vernieuwde zelfherkenning en zelfbestreving van de
Eenheid buiten eigen toedoen innerlijk bevrijd. De zeventiende eeuwer was niet
minder groot in zijn geloof dan de achttiende eeuwer in zijn twijfel, - maar in de
achttiende eeuw beduidde geloof op den ouden grondslag wel inferioriteit, gebleken
onvatbaarheid om in de voorhoede te gaan, de Eenheid in haar nieuwe bestreving te
weerspiegelen. In de zeventiende-eeuw was men tot het geloof, in de achttiende tot
den twijfel de ‘uitverkorene.’ Wanneer we lezen dat de goede Nicolaï het woord
‘engel’ als koosnaam in zijn huis verbood, omdat het hem aan, barbaarsch bijgeloof’
herinnerde, dan kunnen we den afkeer van het geslacht dat na hem kwam, van den
jongen Schiller en den jongen Goethe begrijpen, ook nog den haat van de daarna
komende vroegkatholieke Romantische school, die immers juist weer zoo iets geheel
anders zoeken zou -, totdat dan Heine, de groote vertegenwoordiger van de
laat-Romantische, de zoogenaamde Protestant-Romantische school, de samenvatting
van al het voorafgegane vóór- en tegen, ja en neen, de humorist en bewonderaar van
Hegel, de Aufklärung dan eindelijk haar recht heeft doen wedervaren. Haat noch
liefde konden hem meer dienen, die aan andere bronnen zijn natuurlijk wezen
bekrachtigen moest, daarom was hij van haat en van liefde bevrijd. De taak der vorige
geslachten was, elk zijnerzijds een afzonderlijk deel te vervullen in het groote proces,
de emancipatie van het Ik, en ze moesten daartoe, juist omdat en in zoover ze
werkdadig waren, het inzicht in den onderlingen samenhang der elkaar
schijnbaar-weerstrevende en bestrijdende groepen missen. De achttiende eeuw heeft
nog geen geesten voortgebracht, die volharden kunnen in wat ze zelf een eenzijdigheid
weten en wier hartstocht ook
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zonder illusies toereikend blijft -, daartoe moest een nog weer verder tijdperk zijn
vervulling krijgen. Daarom konden de jonge pantheïsten in de Aufklärung-mannen
niet hun eigen wegbereiders, hun noodzakelijke voorloopers zien. Evenals de
Renaissance toont de achttiende eeuw voorbeelden te over van menschen die elkaars
in wezen overeenkomende werkzaamheid niet begrepen en niet waardeerden, omdat
ze alleen hun eigen deel in het algemeene vrijmakingsproces als het eene-noodige,
en eenig-belangrijke beschouwden. Zoo hebben Lessing en Voltaire de beide pioniers
voor ‘verdraagzaamheid’ elkaar gehaat om hun verschillende aesthetische inzichten.
Lessing vond in Shakespeare, de ongebonden, vrije menschelijkheid, zijn eigen
ethisch-aesthetische idealen terug, Voltaire, in ander opzicht vrijgemaakt, maar in
aesthetisch opzicht aan de oude orde verkleefd, bleef blind voor de innerlijke
overeenkomst tusschen eigen geest en Shakespeare's geest. Hij schimpte Shakespeare
een Engelschen clown en noemde ‘Hamlet’ en ‘Romeo’ nauwelijks duldbaar voor
een gehoor van Italiaansche matrozen! Frederik de Groote, als Voltaire en onder
diens leiding - slechts mogelijk door eigen aard - evenzoo aan de
zeventiende-eeuwsche Fransche aesthetiek verkleefd, weerstreefde in de opkomende
letterkunde en filosofie van zijn land - weerstreving zoo duidelijk blijkend uit de
fameuze brochure van 1781, waarin hij o.a. den jongen Goethe lesjes geeft en de les
leest! - een deel van zijn eigen wezen. Want ook zijn eigen wezen was
individualistisch en hij behoort als vorst tot het type van Lorenzo de Medicis, niet
tot dat van Lodewijk XIV. Hij was redelijk en in menig opzicht realistisch. Voor
zoover hij leefde en leven wilde, dus ‘distinctie’ als zelfbehoud van noode had, zocht
hij de onmaatschappelijke intellectueele en zedelijke, de persoonlijke distinctie.
Tegenover de hofpraal en het hofceremonieel stond hij veel meer als een Lodewijk
XI dan als een Karel van Bourgondië, veel meer als een Renaissance-vorst dan als
een zeventiende-eeuwsch vorst, een maatschappelijk vorst, die zich alleen in en door
praal en dogmatisch ceremonieel in de uniformiteit, waartoe hij behoort, van zijn
onderdanen onderscheidt, zooals dezen zich onderling ook alleen daardoor
onderscheiden en wiens wezen-van-vorst dus daaruit als het ware is opgebouwd,
voor wien praal en ceremonieel derhalve realiteiten zijn. Redelijk besef van
verhoudingen deed hem breken met het dogma zijner goddelijkheid: hij heeft zich
‘den eersten dienaar van zijn volk’ genoemd. Redelijkheid, realisme deed hem het
fictieve. onwezenliike der menscheliike maiesteit tegenover het reëele.
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wezenlijke der goddelijke majesteit onderscheiden; hij verbood, dat men hem in de
officicele gebeden ‘Majesteit’ zou noemen, het officieele gebed moest luiden: ‘Zegen
den Koning, Uwen knecht.’ Welk een verschil met den geest van de
zeventiende-eeuwsche Fransche koningen die God bijna als hun knecht beschouwen,
de bekrachtiger van hun besluiten, de heiliger van hun daden! De groote trek van
Renaissancistische-achttiende-eeuwsche verdraagzaamheid spreekt ook in hem: laat
elkeen in mijn rijk op eigen wijze zalig worden. Uit het feit dat hij als jongen vaak
een Franschen roman mee naar de Kerk nam, dien hij in zwart marokijn had laten
binden om zijn strengen vader te doen gelooven dat het een Luthersch gezangboek
was, blijkt volstrekt niet dat hij een minder religieus man was dan de ‘goed-katholieke’
Lodewijk XIV, wel, dat in hem het autoriteits-instinct, collectiviteits-instinct als
kerkelijk instinct verminderd was. Dat Frederik de Groote Lessing zóó miskende,
dat een zijner vurigste bewonderaars, Gleim, er ‘wild’ bij werd, en hem passeerde
als koninklijk Pruisisch bibliothecaris ten gunste van een middelmatig Franschman
is wellicht het helderste bewijs hoezeer menschen in hun tijdgenooten voortdurend
hun eigen wezen weerstreven moeten!
Het is van algemeene bekendheid dat Frederik de Groote zijn landgenooten de
wetten wilde voorschrijven op taalkundig, litterair en natuurfilosofisch gebied, dat
hij het Duitsch wilde Italianiseeren en zoo meer, maar hij deed dit niet in zijn
hoedanigheid van heerscher, maar in die van man, die het beter meent te weten dan
anderen. Zijn apodictisch optreden was niet op een besef van maatschappelijke, maar
op een besef van persoonlijke superioriteit gebaseerd. In den van nature hoogmoedige
leidt individualisme tot zelfoverschatting en zelfverheerlijking, zoo goed als het den
van nature immoreele of amoreele tot een overweldiger maakt -, maar deze hoogmoed
en deze slechtheid zijn weer in zooverre redelijk, dat ze erkend en verantwoord
worden, dat ze berusten op realiteiten, terwijl in den egocentrische de hoogmoed
berust op de collectieve fictie van de superioriteit der geboorte of van het fortuin, en
de slechtheid gepaard gaat met een mateloos gevoel van zedelijke meerderheid.
Om al deze individualistische, redelijke trekken - waartoe we ook een ingeschapen
afkeer van juridische en theologische subtiliteiten rekenen en een sterke neiging den
onafhankelijk-zoekenden, ruimdenkenden geest boven den vakman de voorkeur te
geven - heeft Carlyle, we zeiden het eerder, Frederik den Grooten een ‘gekroonde
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realiteit’ genoemd -, en dit sluit volkomen op wat we naar aanleiding van Macchiavelli
indertijd van realisten en realisme hebben gezegd. De Vorst van het andere type, de
maatschappelijke vorst bij ‘Gods Gratie’, waarvan Lodewijk XIV de meest markante
vertegenwoordiger is, hebben we dan ook met het volste recht een ‘gekroonde fictie’
genoemd.
Zoo zien we dus de gesteldheden in het godsdienstige, (de dogma's die niet zoozeer
‘geloofsartikelen’ dan wel distinctiemiddelen zijn, waardoor de kerkelijke
collectiviteiten zich van elkaar onderscheiden, waardoor ze dus bestaan), omgezet,
versmolten, opgeheven worden tot Deïsme en pantheïsme -, en de met hen
samenhangende moreele dogma's moeten krachtens hetzelfde proces deelen in
hetzelfde lot. We zeiden en toonden eerder dat een individualistisch mouvement
altijd inzet met de vervanging van de in de uniformiteit bestaande gesteldheden en
stelligheden op ethisch gebied, waarbij ‘nut’ het werkende richtsnoer is, waarbij op
daden en niet op drijfveeren, op uitkomsten en niet op oogmerken wordt gelet -, door
nieuwe waardeeringen (nieuw en altijd oud) op den grondslag der beoordeeling van
motieven en oogmerken. Dit verschijnsel deed zich reeds voor in Rochefoucauld en
stempelt dezen tot achttiende-eeuwer. In Pierre Bayle vindt het voortzetting, waar
hij onderscheid maakt tusschen schijn-Christenen en Christenen en liefdeloosheid
noemt als de ergste ketterij. Dat die uiting in hooge mate ‘onrechtzinnig’ is, en op
zichzelf een doodelijke ketterij in het oog van elken kerkelijke, dat liefdeloosheid
en harteloosheid zich immer verdroegen en nog steeds uitnemend verdragen met
strikte ‘rechtzinnigheid’ behoeft geen betoog. De door Bayle gemaakte onderscheiding
geldt in orthodoxe kringen nog steeds als een even erge ketterij (en volkomen terecht)
als het antwoord dat in onze dagen een dominee gaf aan een ‘rechtzinnigen’ boer op
zijn vraag of hij wel lid van een coöperatie mocht worden en of met het ‘Teeken des
Beestes’ in de Openbaring niet is bedoeld het lidmaatschap van een coöperatie -, dat
hij maar liever zijn rogge en tarwe behoorlijk aan de regeering opleveren moest!
Zulk een antwoord heeft met ‘zaligheid’ en ‘godsdienst’ niets te maken en zou door
elken ‘atheïst’ gegeven kunnen zijn, - het bewijst dan ook alleen dat alle modernisme
slecht gedurfd en onrijp atheïsme of pantheïsme, en de moderne dominee een tastbare
tweeslachtigheid is.
Het veranderd inzicht in de natuur van de zonde, het besef dat niet dogma's, maar
daden iemand tot Christen maken, voert dan in een verder stadium tot een gevoel
van gemeenschappelijke medeplichtig-

Groot Nederland. Jaargang 17

550
heid aan gemeenschappelijk kwaad; daarmee samenhangend openbaart zich afkeer
van maatschappelijk-kerkelijke schijndeugd en vooral ook afkeer en walging van
het maatschappelijk optimisme. Het scherpe ageeren tegen ‘officieel optimisme’ is,
we zeiden het reeds, een opvallende trek in het anti-maatschappelijk individualisme
van de achttiende eeuw. Er is gedurende den oorlog veel en scherpelijk over dit
‘officieel optimisme’ gesproken, in de natuurlijk ook in dit opzicht vlekkelooze
‘neutrale pers’, die er zelf bij toeval niet toe was verplicht! In alle oorlogvoerende
landen verbloemde de regeering mogelijke fouten der legeraanvoerders, en verheelde
de zware wonden, land of leger of beiden geslagen, met geen ander doel dan de
crtitiek den mond te snoeren en eigen standpunt ongehinderd door te zetten.
Ook hier blijkt weer duidelijk dat de oorlog niets is geweest dan de brand in een
altijd smeulend huis dat het ‘à la guerre comme à la guerre’ niets anders isdan het
‘les affaires sont les affaires’ en dat de fundamenteele tyrannieke redeloosheid van
elke collectiviteit alleen wat scherper dan in vredestijd naar voren treedt, maar niet
in en door den oorlog is ontstaan. Holland kende het ‘officicele optimisme’ evengoed
in den tijd van Max Havelaar als Frankrijk het kende in den tijd van generaal Foch!
Het ‘optimisme’ toch is de mooie naam voor den onwil (onmacht) van den
maatschappelijke van alle tijden om het ware wezen en de noodlottige uitwerking
der maatschappelijke dogma's en moreele maximen te doorgronden en eigen corruptie
te aanschouwen, optimisme is dus altijd ‘officieel.’ De maatschappelijke kunstenaar
is optimistisch: hij laat steeds de deugd beloonen -, de heldenmoed zegevieren, denken
we aan Corneille. Dat ook Molière ‘optimist’ is, blijkt het best uit zijn ‘Misantroop.’
Het pessimisme is daar als een anomalie, een afwijking, een ziekte voorgesteld.
Shakespeare, de onmaatschappelijke Renaissance-kunstenaar, is pessimist; het blijkt
uit zijn ‘Timon’, wiens pessimisme geenszins een ‘ziekte’ is -, het blijkt uit ‘King
Lear’, wiens pessimisme evenzeer door de gebleken slechtheid van anderen wordt
teweeggebracht. De socialistische kunst, voor zoover ze niet critisch tegen de
bestaande maatschappij isgericht, maar zich bezighoudt met een te stichten nieuwe,
dat wil zeggen, voor zoover ze stichtelijk is, is evenzeer optimistisch, maatschappelijk.
Elk goed lid van een maatschappelijke collectiviteit moet ‘optimist’ zijn en het leven
‘schoon’ heeten, waarvan hij niets weet noch iets weten wil - daar hij immers elkeen
die hem tracht naar waarheid in te lichten, als ‘cynicus’ de deur wijst - om dengeen
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die van dat ‘schoone leven’ niets terechtbrengen kan, als misdadiger te kunnen
aanklagen en straffen, of wel als ‘slecht’ en ‘gemeen’ te verachten. Het volkomen
onvermogen, de onwil om het kwaad te erkennen als fundamenteel - en de
‘misdadiger’ als een noodzakelijkheid - is het kenmerk van den maatschappelijke en
doet zich voor als optimisme. De slaafsche gehoorzaamheid aan, de laffe vrees voor
een naar eigen beeld geschapen stamgod, het in verband daarmee buitensporig
ophemelen van materieele weldaden en aardsche zegeningen, is evenzeer een uiting
van optimisme. Daarom en in dien zin is het materialistische, nationalistische,
monotheïstische (dit alles is hetzelfde) Oud-Testamentische Jodendom optimistisch.
Van dat ‘obligate optimisme’ zooals Schopenhauer het uitdrukt, is de zelfmoord
de meest krasse weerlegging en dit versterkt nog den afkeer, dien de
West-Europeesche monotheïst er reeds uit anderen hoofde tegen gevoelt. Wij voor
ons achten den hoofdzakelijken grond van dien afkeer gelegen in het feit dat de
zelfmoord een eigenmachtige handeling is, waardoor het individu bezit neemt van
zichzelf, elke onderworpenheid opzegt, zoodat hij dus vooral als symptoom van
individualisme wordt aangezien en gevreesd. Maar daarnaast speurt het
maatschappelijke instinct in den zelfmoord een aanval op het maatschappelijke
optimisme, 't welk staande houdt, dat ieder in dit schoone leven slagen kan, die maar
‘braaf’ en ‘vlijtig’ is, om zich boven den niet-slagende te kunnen verheffen. Daarom
geldt ook nog immer, zoo vertelt ons Galsworthy, het aanroeren van ethische en
sociale vraagstukken, andere dan in het heel vage en conventioneele, en Engelsche
society als ‘bad form.’ En dit systeem van doodzwijgen alleen, maar dit dan ook
volkomen stelt den zwakken maatschappelijke in staat, met een variant op Spinoza's
formule, tot ‘kwaad doen en blij-zijn.’
De onmaatschappelijke achttiende eeuw leerde het maatschappelijke optimisme
- in dat tijdsgewricht uitteraardvervallen tot platte gemakzucht en botte zelfzucht gegrond op de maatschappelijke schijndeugd van maatschappelijke Christenen als
Joseph Addison en de zijnen, doorgronden en hartgrondig haten. En de hem ingeboren
critische, individualistische zin sloeg in een man als Jonathan Swift jegens zijn
Christelijke tijdgenooten tot eene razernij van menschverguizing en zelfverguizing
over, die in de befaamde schildering van de Yahou, het menschbeest, haar meest
krasse uiting gevonden heeft. Niets van wat het zich noemende idealistische optimisme
in zijn
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‘nobele verontwaardiging’ tegen het realisme van Ibsen en Shaw heeft ingebracht,
haalt in felheid bij wat deze achttiende-eeuwsche boetprediker van zijn
‘Christelijke’tijdgenooten heeft moeten hooren! Lilliputters schiep hij, om de kleinheid
van onze deugden, Brobdignac'sche reuzen om de grootheid van onze misdrijven te
demonstreeren. Voltaire's spotlach was de glimlach van een zuigeling bij den bitteren
grijns waarmee Swift zijn recepten geeft voor het klaarmaken van kleine kinderen
-, die men beter vetmesten en eten kan, dan ze in Ierland van honger te laten sterven.
Haat en walging tegen een maatschappij, waar elkeen ‘Christen’ heet en naar niets
dan eer en rijkdom streeft, waar de kinderen worden doodgebeuld of doodgehongerd,
weezen geronseld, menschen verkwanseld, zwakken vertrapt en de Coverley's, de
Sentry's, de Freeports en de Honeycombs, hartig drinkend, stevig eten en jolig
dansend, mooi en vroolijk want weldoorvoed en welgesteld, beschaafd en vriendelijk,
want goed-gedresseerd, stichtelijke boeken lezend, trouw ter kerke tijgend, de
waardige, navolgenswaardige Christenen voorstellen moeten -, haat en walging tegen
een maatschappij waar hij-zelf, zich groot wetend, in zijn opstandige jeugd de
secretaris mocht wezen van een hooggeplaatste onbelangrijkheid: William Temple,
wien het lustte voor Epicurus te spelen in zijn tuin en zijn dienaar te vergasten op
andermans geciteerde wijsheid, haat en walging hebben in Swift die hel van
pessimisme en menschenhaat gestookt, waaraan en waarin hij is ten gronde gegaan.
In een anderen tijd zou hij, de man van nederigen huize, zijn lot gedragen hebben,
doch de menschen waren veranderd, maar vóórdat het hardnekkig maatschappelijk
conservatisme gebroken was, zou het nog menigeen tot wanhoop drijven. Doch in
Swift moge het critisch instinct, het individualistisch pessimisme meer dan in anderen
verwoestingen hebben aangericht, in zijn wezen was het geheel van den tijd. Hoe
sterk blijkt de spot met autoriteiten en hun bevoegdheden, die we reeds in de
Renaissance-litteratuur aanwezen als een symptoom van innerlijke bevrijding, in
zijn ‘Tale of the Tub’. Want al werd het geschreven als weerlegging van Hobbes'
‘Leviathan’ (‘The Tub’ is het vat, dat walvischjagers uit hun sloep werpen om de
aandacht van het dier af te leiden; zoo werpt Swift den ‘Leviathan’ zijn ‘Tub’ toe
om hem voor de lezers onschadelijk te maken) en al is het, door de voortdurende
toespeling op toenmalige en speciale toestanden niet meer tot in onderdeelen voor
den hedendaagschen lezer te genieten, de soort van critiek en datgene waartegen ze
te velde trekt, de bijtende
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en ongeëvenaard-geestige sarcasmen tegen de redeverdraaiende theologen, de felle
parodieën op de waarde van de Autoriteit als zoodanig - Rechter en Bisschop worden
beurtelings als een pak kleeren beschreven! - is van alle tijden, en herinnert, gelijk
gezegd, aan de critischsatirische litteratuur van de vroege Renaissance. De ‘bewijzen’
die de drie gebroeders (Peter, Martin en Jack ofwel Katholieken, Lutherschen en
Puriteinen) aanvoeren om hun vervalschingen van het testament huns vaders (de
Heilige Schrift) goed te praten en de hun nagelaten ‘jassen’ (levenswijze, zedelijk
gedrag) naar belang en believen te veranderen, is één voortdurende bespotting van
de spitsvondigheid der theologen, waarin met vlammende openhartigheid de dingen
niet worden bij hun ruwsten naam genoemd, maar uitgeschreeuwd, als walgend
protest tegen maatschappelijk optimisme en maatschappelijk fatsoen, dat alles
verdraait en van alles volhoudt dat het goed is, om klagers te kunnen hangen en
hervormers te kunnen steenigen. Geen persoonlijke grieven, hoe zwaar ook, geen
gekrenkte ijdelheid, hoe schrijnend ook, kunnen een mate van haat-hartstocht
inspireeren als die welke Swift heeft bezield; daartoe behoort een belangeloos
realistisch idealisme, dat zich tegen levensvervalsching en levensverkankering gillende
verzet.
Hoezeer alles wat naar optimisme zweeemt den critischen achttiende-eeuwer
ondraaglijk was, blijkt op curieuse wijze uit Voltaire's afkeer tegen het optimisme
van Leibnitz, dat als ‘filosofisch optimisme’ toch niet meer geheel met het ‘obligate
optimisme’ van den maatschappelijken monotheïst is gelijk te stellen.
Voltaire's ‘Candide’ is een bijtende weerlegging van dit ‘optimisme’, waarin de
filosoof Pangloss (die Leibnitz voorstellen moet) de vreeselijkste avonturen beleeft,
maar na elken ramp die hem huid of kleeren kost, onveranderlijk verklaart dat ‘alles
dat is goed is.’
Indertijd bij onze uitteraard slechts vluchtige bespreking van het
Renaissance-individualisme, zagen we hoe reeds de Renaissance, in Montaigne, het
‘maatschappelijk optimisme’ en daarmee de veroordeeling van den zelfmoord geheel
te boven komt, en we stipten toen almede aan, dat Renaissance en achttiende eeuw
elkaar ook hierin naderen en verstaan. De achttiende eeuw heeft om zoo te zeggen
de praktijk, de apologie en de filosofie van den zelfmoord gekend, het eerste in
Goethe's ‘Werther’ -, het tweede in Rousseau's ‘La Nouvelle Héloise’ en het derde
in Hume's ‘Essay on Suicide’ -, 't welk pas na zijn dood verscheen en toen nog met
alle macht van Kerk en
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Gouvernement in Engeland werd onderdrukt, zoodat het slechts in zeer weinig
exemplaren, en die weinige zeer moeilijk te vinden, behouden bleef, totdat er in
Zwitserland een herdruk verscheen. Zoo formuleerde ook hier de filosofie de
gevoelens en inzichten, welke algemeen voorhanden lagen; de filosoof ‘vond ze niet
uit’, zijn geest spiegelde slechts zuiverder en scherper dan andere geesten een
algemeen inzicht, die was: algemeene noodwendigheid.
Dat het vonnissen van den zelfmoord volkomen samenhangt met den
monotheïstisch-collectivistischen gemoedsaard, blijkt uit het bekende feit, dat de
Ouden den zelfmoord nimmer veroordeeld hebben, ja, dezen eerder prezen en
aanmoedigden. Plinius beschouwt als een der beste gaven der natuur het vermogen
van den mensch om zelf een einde aan zijn leven te stellen, als dit hem ondraaglijk
wordt, en het schijnt, dat in sommige deelen van Griekenland o.a. op het eiland Keos,
de gewoonte bestond om hem, die deugdelijke gronden tot zijn besluit aanvoeren
kon, in het openbaar door den Magistraat den doodelijken scheerlingsdrank te doen
toereiken. De Stoïcijnen, Seneca o.a. prezen eveneens den zelfmoord -, en ook de
Indiërs, de Chineezen en de Japanners voelen er niets van den
kerkelijk-maatschappelijken afkeer der West-Europeanen van.
Dat het - vaak weerlegde - praatje over de lafheid van den zelfmoord een praatje
is, door schoolboekjes en dominees instinctief gecolporteerd -, zal ieder erkennen
die op dit punt eigen gemoed doorzoekt - en het voorstellen van den zelfmoord als
een misdaad, gelijk dat in Engeland geschiedt, druischt zoo kras in tegen het moderne
rechtsgevoel, dat de wetgever zelf eigen wet voortdurend weerstreeft, sinds het
persoonlijk oordeel althans eenigermate het blinde maatschappelijke instinct
vervangen heeft1)
Maar het groote ‘officieele’ zedelijke motief van kerken en maatschappijen tegen
den zelfmoord is en blijft dan toch dit, dat het den mensch niet toekomt, over eigen
leven te beslissen, dat hij niet wekte, dus ook niet eigenmachtig dooven mag. Wat
God schonk, kan God alleen ontnemen. En zoo iets, dan is deze redeneering, waarvan
elke kerkelijk-maatschappelijke de dupe was en is, het meest krasse bewijs van hun
volslagen stekeblindheid. Immers, met welk een gemak beschikken deze zelfde
lieden, die van den zelfmoord zouden afzien uit

1) En ook weer niet, sinds het collectivistische instinct in en door den oorlog opnieuw
overheerscht, gelijk blijkt in een van Galsworthy's nieuwste vertellingen: ‘The Juryman.’
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de hoog-zedelijke overwegingen, dat niet menschen mogen vernietigen, wat God
heeft gemaakt -, met welk een gemak beschikken ze over het leven van anderen!
Juist daar en in dien geestesstaat, waar de zelfmoord wordt afgekeurd, wordt het duel
goedgekeurd, geprezen, aangemoedigd, het duel, die uiting van aan waanzin grenzende
ijdelheid, welke bloed vergiet om een woord of een klap. En juist daar, en in dien
geestesstaat, waar de zelfmoord strafbaar is, staat de doodstraf op het geringste
vergrijp -; in Engeland in de negentiende eeuw stond ze op niet minder dan
tweehonderd delicten -, gezwegen nog van foltering, deportatie, slavenhandel,
vivisectie -, gezwegen heel en al van het op andere wijze, in mijnen en fabrieken,
beschikken over levens, die God schiep en waarover ‘Hem alleen’ het meesterschap
toekomt!
‘Death is Nature's remedy for all things, and way not Legislation's?’ vraagt Dickens
in de ‘Tale of two Cities’ met grimmigen spot. Alle collectieve leugens zijn
doorzichtig, voor wie maar eenmaal tot critiek (onderscheiding) is ontwaakt, maar
de leugen over het ‘misdadige’ van den zelfmoord is de doorzichtigste van allemaal.
En hoe zuiver komt het uit: waar, op redelijke gronden, de zelfmoord wordt aanvaard
als het supreeme recht van den mensch over eigen leven, als zijn laatste uitkomst uit
rampen en smarten, teleurstellingen en moeiten - zoo zegt het Plinius, zoo zegt het
‘Werther’ - waar de mensch de beschikking over zichzelf eerlijk en openlijk herneemt,
daar wordt ook onmiddellijk het duel afgekeurd, daar wordt onmiddellijk voor
verzachting van de wreede rechtspleging, voor vermindering van doodstraffen gepleit.,
en daarin ligt dan pas eenige waarachtige eerbied voor ‘het leven dat God schiep’ te weten het leven van anderen, en dat dit niet in een duel om een klap, niet aan de
galg om een paard behoort te eindigen -. Ja, daar verdwijnt zelfs het genot in het
onmenschelijk jachtvermaak en daar verandert de verhouding van mensch en dier
ten gunste van dit laatste. Montaigne begreep en billijkte den zelfmoord, maar niet
de jacht en niet het duel en niet den oorlog en niet de wreede rechtspleging en niet
de hoogmoedige minachting van mensch jegens dier zijner dagen - Rousseau verdedigt
den zelfmoord, maar verfoeit het duel, den oorlog en het geweld van elken aard, het
een gaat met het ander samen: redelijkheid, individualistisch inzicht, onderscheidend
in het inconsequente en onware der schijn-zedelijke maatschappelijke dogma's, die
altijd, uitsluitend op nut en behoud en tucht zijn gebaseerd - en zich ontplooiend tot
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nederigheid en fierheid tezamen: nederigheid die afziet van de beschikking over
anders leven, en zich niet, als de eerste de beste dievenvanger ‘Gods werktuig’ waant;
fierheid, die zich het recht om over eigen leven te beschikken, met geen theologische
drogredenen en juridische subtiliteiten laat ontpraten.
Maar ook op andere wijze dan in het aanvaarden en verdedigen van den zelfmoord
heeft de achttiende-eeuwsche individualist het maatschappelijk-kerkelijk optimisme
weerlegd, en het aloude ‘Dat het goed was...’ gelogenstraft. In de
maatschappelijk-moralistische litteratuur van de vorige geslachten waren de
‘sympathieke’ karakters steeds de brave, fatsoenlijke menschen in maatschappelijken
zin, veelal de nobele jonkman - denk aan Hendrik Edeling uit ‘Sara Burgerhardt’,
die er in slaagt, met noesten vlijt en stipten levenswandel, trouw kerkgaan, een
ordentelijk huwelijk en wat daar meer bij hoort, ‘to be easy here and happy afterwards’
- en dit alles met het verborgen, halfbewuste oogmerk, de maatschappij voor te stellen
als de meest geschikte plek voor brave menschen om te slagen, gelukkig en tevreden
te zijn, met daaruit voortvloeiend het recht, de ongelukkigen en ontevredenen te
verachten en voor hun mislukken aansprakelijk te stellen. Daartegenover vertoont
de achttiende-eeuwsche litteratuur eveneens meer of min bewust, de duidelijke
tendentie, om de maatschappij zoodanig voor te stellen, dat list, bedrog, slechtheid
en valschheid er lichtelijk slagen, maar dat de ware deugd er wordt miskend en
vertrapt. Dit beoogt reeds Rochefoucauld, dit beoogt Swift, dit beoogt elk op zijne
wijze. In Sheridan's blijspel ‘The School for Scandal’ is de man, die de
maatschappelijke achting geniet, Joseph Surface, schijnheilig en verdorven, de man,
die in maatschappelijken zin mislukt, Charles Surface, de losbol en speler, is inderdaad
de drager van waarachtig-edele eigenschappen: niet de brave slaagt, maar de slechte
slaagt, niet de deugd wordt beloond, maar de ondeugd wordt beloond. Tendentie,
opzet, speelt bij Sheridan gewis geen rol, als zooveel te spontaner en oprechter treft
de overtuiging, dat de maatschappelijke maatstaf ontoereikend en de maatschappelijke
deugd ondeugdelijk is. Dit is een enorme verandering van inzicht na de
zeventiende-eeuwsche deugdzame en gehoorzame helden! Maar toch is in Sheridan
nog lang niet het besef der principieele onvereenigbaarheid van Christelijke deugd
en Maatschappelijke deugd.
Daartoe nadert Schiller in zijn ‘Räuber’ -, 't welk aldus zulk een
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eigenaardige tegenhanger vormt van Sheridan's ‘School for Scandal’ daar het immers
ook twee broeders te zien geeft, één maatschappelijk en verdorven, één bijzonder
onmaatschappelijk en niettemin in menschelijken zin nobel. Schiller's bedoeling is
dieper, maar de conclusie geldt niet voor elke maatschappij doch, naar hij meende,
voor zijn maatschappij. Want zoo er iemand was, die in de mogelijkheid van een
‘Blijde Wereld’ geloofde, dan zeker Schiller. Maar dit toekomstoptimisme, berustend
op een diep besef dat het heden door en door ondeugdelijk is, een Augius-stal,
totwelker reiniging krachtige Herculesarmen vereischt worden, heeft niets gemeen
met het kerkelijk-maatschappelijk optimisme 't welk volhoudt, ‘dat het goed is’, juist
precies omdat het van geen ingrijpende verandering weten wil. Het is er derhalve
het tegendeel van, berustend op inzicht en op hoop, zij het dan op een onvoldoend
inzicht en op een ongegronde hoop.
In een volgend hoofdstuk hopen we tot besluit een verdere uiteenzetting der
voornaamste trekken van dit individualistisch mouvement te geven.
(Wordt vervolgd).
CARRY VAN BRUGGEN.
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Strijd.
I.
In rustig volbrengen van z'n nimmer te veel eischende taak had mijnheer van Lor na
een gewichtig aantal dienstjaren ten slotte den referendaris-titel verworven. En nu
mocht hij zelfs als zoodanig aan het Ministerie dan al niet tot de eerbiedafdwingende
ambtenaren worden gerekend, in zijn familie was hij door zijn titel geplaatst op een
hoogte, waarnaar de bloedverwanten, die zich in zeer bescheiden conditie onder de
menschen bewogen, met eerbied opzagen. 't Sprak van zelf, dat ook zij den graad
van hun waardigheid gestegen achtten, en de aangetrouwden mochten 't zich tot een
eer rekenen in de familie van Lor te zijn opgenomen. De referendaris en z'n
huisgenooten ontvingen op gezette tijden de vleiendste bewijzen van
familie-aanhankelijkheid. Zij genoten de geruststellende zekerheid, dat geen familielid
in de stad ooit een verjaardag of andere felicitatie-waardige omstandigheid zou
vergeten, en broers of zwagers, die hem op straat ontmoetten, liepen door met
schittering van trots in de oogen, verrukking in 't gemoed, als ze, gebruik makend
van 't eervolle recht als bloedverwant, met gulle armzwaai een hartelijk ‘bonjour’
geroepen hadden, al was dan ook de wedergroet geen aansporing tot herhaling voor
't vervolg. Maar bonjour tot een referendaris, 't was een te groote verlokking tot
zelfstreeling. Van Lor begreep dat en verdroeg het, onttrok er zich niet aan, behalve
wanneer hij met z'n vrouw liep. Dan was 't wat anders.
Mevrouw van Lor was een kostelijk exemplaar van die zwoegende stakkerds, die
zich tot levenstaak hebben gesteld de oogen van anderen te verblinden met het
klatergoud van hun namaak-deftigheid en, in voortdurende vrees levend voor
ontdekking van hun bedrog, slechts het verlangen koesteren door geld of titel eenmaal
hun lang gespeelde rol tot werkelijkheid te zien worden. Toen dan ook mevrouw als
étiquette op haar waardigheid den referendaris-titel van haar man kon plakken, was
't uit met haar vrees. De schijn was werkelijkheid geworden en van af dat oogenblik
vertoonde mevrouw zich in haar hooge waardigheid met een zelfvertrouwen, dat
zelfs door dat van haar man niet werd geëvenaard. Het sprak wel van zelf, dat haar
nieuwe waardigheid een passender omgeving moest hebben. Een wat deftiger straat,
een ‘heel huis’, een tweede meid voor halve dagen. Dat waren
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offers aan de deftigheid gebracht en die slechts ten koste van veel wat meer
noodzakelijk was uit het referendaris-traktement bestreden konden worden. Maar
wie zag het gemis van dat meer noodige?
Iets bleef er echter over, dat jarenlang al als een kwelling was geweest in haar
bestaan en haar het spelen van haar rol bemoeilijkte. Van Lor's familie.
Klein-burgerlijke zieltjes allemaal, die zich vastklampten aan den eenigen
bloedverwant, die 't zoover had gebracht, maar met dat al de deftigheid van diens
bestaan akelig beschaduwden. In het adresboek stonden veel van Lor's, maar er was
er niet een onder - behalve dan de referendaris - die een titel had, hoog genoeg om
den drager er van zonder blozen als bloedverwant te erkennen. Gelukkig toch, dat
het adresboek familie-relaties niet vermeldde. Niettemin vond mevrouw den toestand
afschuwelijk. Als rampen in haar leven waren de oogenblikken, waarop zij, in
gezelligen kout met lieve vriendinnen van gelijke deftigheid, onverwacht bezoek
ontving van een van de van Lor's, die ongeoefend nog, dan vruchteloos trachtten te
voldoen aan de eischen van houding en conversatie in zoo deftigen kring. Wat dan
vooral mevrouw's gemoed verscheurde, was de zekerheid, dat 't geen haar ergernis
gaf, aan de lieve vriendinnen een onuitsprekelijk genot verschafte, en ze bezat te
weinig zelfbeheersching om haar gemoedstoestand te verbergen, wat er al weer toe
bijdroeg het leedvermaak der vriendinnen te verhoogen, die niet nalieten het
onwelkome sujet in de conversatie te betrekken, als wilden ze vergoeden, hetgeen
mevrouw te kort deed. Want met woord noch blik vereerde ze haar bloedverwant,
die er allerzieligst bijzat, maar niettemin meestal nog bleef, nadat de vriendinnen
waren heengegaan. En als van Lor dan thuiskwam, was 't even een nederbuigende
begroeting van zijn kant en verder zoo nu en dan een woordje. Mevrouw moest heel
toevallig lang in de keuken zijn, welk verblijf ook heel toevallig juist eindigde, als
de gast was heengegaan. Dan schonk ze voor haar man een bittertje met nijdig gezicht,
als weet ze 't hem, dat hij er zoo'n familie op na hield. Hij voelde haar stemming,
begreep er de oorzaak van, vond 't zelf ook lam, maar wist evenmin als zij een middel
om bevrijd te worden van een last, die, nu hij referendaris was geworden, nog
zwaarder, en voor mevrouw vooral onhoudbaar drukte. Maar zij, in haar vertwijfeling,
vond plotseling uitkomst.
Daar zij zich nimmer schuldig maakte aan wijsgeerige beschouwingen, zou het
onredelijk zijn haar er van te verdenken, dat zij haar man, die evenmin tot zulk een
buitensporigheid in staat was, de vraag
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had voorgelegd: ‘wat zit er in een naam?’ Toch was het in een naam, dat zij, al was
't dan ook bij toeval, de oplossing vond, die redding gaf uit haar wanhopige positie.
Terwijl van Lor z'n na-den-eten-dutje deed in de gemakkelijke stoel, dicht bij den
haard, las zij, in deftig-nonchalante houding tegenover hem gezeten in een snoepig
stoeltje, de courant. Eensklaps zat ze rechtop, opende de mond, keek naar haar man,
klaar om wat te zeggen. Maar alsof ze nog wat stil genieten wilde van de aandoening,
die blijkbaar een prettige was, ging ze, de krant rustend in haar schoot, voor zich
kijken. Van Lor werd wakker, trok z'n beenen op en keek naar haar. De uitdrukking
op haar gelaat scheen hem te verrassen, want dadelijk werd z'n blik helder. Toen, of
ze z'n blik voelde, keek ook zij hem aan.
‘Wat is er?’ vroeg hij.
‘Wat er is?’ Zij zweeg een oogenblik. Toen lichtte ze de krant op. ‘Dat we daar
nooit aan gedacht hebben.’
‘Nou, wat dan?’
‘Wat dan?... 'k Lees hier... waar staat het... hier... van een meneer van Gent; die
heeft het recht gekregen voor zich en zijn wettige nakomelingen zich voortaan “Malot
de Brebis van Gent” te noemen.’
Ze mocht verwachten, dat hij dadelijk zou begrijpen, waarom dit bericht voor hen
zoo belangrijk was. Maar hem scheen het voorloopig nog een raadsel, althans ietwat
onnoozel vragend werd de uitdrukking op z'n gezicht. Toen zei hij: ‘Nou, wat zou
dat?’
Z'n niet dadelijk begrijpen ergerde haar. Iets van minachting lag er in den blik,
waarmee ze hem een oogenblik zwijgend aankeek.
‘M'n god, begrijp je dat dan niet? Jou moet ook alles voorgekauwd worden. 'k Zal
maar niets meer zeggen, dat is het beste.’
Hij ging rechtop zitten.
‘'k Begrijp je waarachtig niet,’ zei hij schuchter.
‘Och kom. 't Zou ook wel een wonder wezen, als 't wel zoo was.’
Toen ineens werd 't hem duidelijk.
‘Je bedoelt toch niet, dat wij ook...’
‘Ja zeker. Wat zou 't anders wezen? Is dat zoo gek?’
‘Gek, gek... Nee, gek... Maar...’
‘Wàt maar? Mij dunkt, wat een ander mag, mag jij ook. Of vin jij je naam zoo
mooi? 't Is bovendien een goeie manier, om te laten merken, dat je voortaan... nou,
je begrijpt wel, geloof ik. Of misschien ook weer niet.’
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‘'k Begrijp je heel goed, dat weet je wel. Maar zoo iets moet je eerst goed overdenken
voor je 't doet.’
‘Wie zegt, dat we dat niet zullen doen?’
Ze zwegen beiden een oogenblik. Zij keek in 't licht van de lamp, hij vouwde z'n
handen, draaide z'n duimen en staarde. Toen zei hij, 't draaien eindigend: ‘'t Is
natuurlijk wel te doen. Mij lijkt het ook wel, al schaam ik me niet voor m'n naam.’
‘D'er is hier geen sprake van schamen. D'er is hier sprake van heel wat anders. De
menschen mogen gerust weten, dat alle van Lor's niet gelijk zijn. Ze moeten 't weten,
als je 't mij vraagt. Dacht jij nou niet, dat die meneer, hier’ en ze tikte even op de
krant, ‘dat die 't ook niet heeft gedaan voor z'n familie? Die familie is natuurlijk boos,
gepiqueerd. Die denkt, hij heeft een andere naam genomen, omdat -i zich voor z'n
eigen naam geneert, om ons. En dat is 't juist, wat -i wil, dat ze zich gepiqueerd voelen
en dan niet meer bij hem komen. Of dacht jij van niet?’
In deze uiteenzetting lag voor hem tevens een duidelijker aanwijzing van het doel,
dat zij met een naamsverandering beoogde.
‘'t Kan best mogelijk wezen,’ zei hij.
‘Best mogelijk? Natuurlijk is 't zoo.’
Hij knikte even, vroeg toen aarzelend: ‘Maar je moet toch eerst een naam hebben?
Ik zou niet weten...’
‘Da's zoo moeilijk niet.’
Eensklaps ging de deur open, kwam Jeanne binnen, hun dochter, een meisje van
ongeveer twintig jaar, een aardig zwartkopje met donkere, levendige oogen, slank
figuur.
Nijdig ineens, dat ze gestoord werd, vroeg haar moeder: ‘Wat kom je doen?’
Verwonderd bleef 't meisje staan. Toen liep ze de kamer verder in. ‘Wat ik kom
doen? Ik kom hier; dat mag toch wel?’ Ze nam een stoel.
‘Nee, zet die stoel maar zoo lang weg. Je pa en ik hebben wat te bespreken. Ga
maar zoolang naar je kamer. Als je kunt komen, zal ik je wel roepen.’
‘God, wat gewichtig, 't Lijkt wel of ik een klein kind ben. Nu goed, dan ga ik uit.
Daaag.’ Ze liet de stoel staan, ging driftig de kamer uit en trok de deur dicht, dat het
dreunde in huis.
‘Zooveel te beter,’ zei mevrouw zacht.
‘Waar is Henk?’ vroeg van Lor.
‘Uit, denk ik.’
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‘Natuurlijk.’ Van Lor werd boos, werd altijd boos als hij aan z'n jongste zoon dacht,
die hem veel ergernis schonk door tartende onverschilligheid voor vaderlijke
vermaningen, een onverschilligheid, waartegen papa niet was opgewassen. De jongen
had zich een volkomen vrijheid bevochten en maakte daarvan een kwistig gebruik
onder bescherming van z'n moeder. Er zijn van die moeders. Mitsdien had van Lor
niet alleen tegen z'n zoon, maar bovendien tegen z'n vrouw te kampen. De nederlaag
was dan ook altijd aan zijn kant.
‘Die is tegenwoordig eeuwig en altijd de straat op, voert geen steek meer uit 's
avonds,’ vervolgde hij driftig.
‘Wat moet die jongen doen? Hij heeft toch z'n betrekking. Dat gezeur altijd.’
‘Ja, 't is me een betrekking,’ zei hij, bedaarder al.
‘Nu ja, laat dat nu asjeblief rusten. We zijn nu over wat anders bezig. Van veel
meer belang.’
‘Daar is toch zoo'n haast niet bij.’
‘Haast, haast... Nu, goed, dan niet. Afgeloopen. We zijn van Lor en we blijven
van Lor. Heerlijk.’ Toen greep ze nijdig de krant, ging lezen.
‘Maar wie zegt dat nu? Maak je nu niet dadelijk boos.’
Ze bewoog zich niet, gaf geen antwoord. Hij moest nog meer naderen.
‘Weet jij dan een geschikte naam?’ vervolgde hij.
Langzaam zakte de krant. Een oogenblik keek ze hem zwijgend aan.
‘Waarover had jij dan gedacht, dat we zouden spreken? Natuurlijk moeten we een
naam trachten te vinden.’
‘Nu goed. Als jij maar zegt, hoe.’
Ze zaten beiden een oogenblik in nadenken, tot zij zei: ‘Ik voor mij zou denken,
dat je 't net als die van Gent moet doen, een fransche naam d'er voor.’
‘Een fransche? Waar haal je die vandaan? Je kunt je niet belachelijk maken.’
‘Als je daar bang voor bent, doe 't dan heelemaal niet. 't Is bovendien niets
belachelijks, en die er om lachen, die laten 't je toch niet merken. Dat is niets als
jalouzie. Maar wil jij je aan de menschen storen, ga je gang. Mij laat de opinie van
anderen koud. Maar je moet het zelf weten, 't Is niet voor mij, dat ik het wil... Als je
dat soms mocht denken... En doe je 't niet voor je zelf, doe 't dan voor onze kinderen.
Karel, die is ingenieur, die heeft een mooie positie. Vin jij 't prettig, als ze je zoon
vragen of hij de zoon is van van Lor de bakker, of van
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van Lor de sergeant-majoor, van die andere broer van je nog niet eens gesproken.
Moet die jongen dan altijd als -i ergens komt in kringen, waar -i door z'n betrekking
geïntroduceerd wordt en als-i zich voorstelt, moet-i dan altijd zeggen “van Lor, de
zoon van de referendaris”. Als je nou praat van belachelijk, dan zou dat belachelijk
wezen, ofschoon 't toch heel natuurlijk zou wezen.’
‘Nu ja, 'k zeg toch ook niet, da'k er in beginsel tegen ben. 'k Wil alleen maar
zeggen, dat 't niet makkelijk is een fransche naam te vinden. Als 'k nou
bloedverwanten had met een fransche naam. Maar die heb ik niet.’
‘Nee,’ zei ze kortaf, alsof ze hem nalatigheid verweet.
‘En in jouw familie ook niet.’
‘'t Is ook niet over mijn naam, dat 't hier gaat, geloof ik.’
Ofschoon hij vond, dat haar naam - ze heette Schaap van zich zelf - evenveel
behoefte had aan verfraaiing, vond-i 't maar beter daarop niet door te gaan.
't Bleef weer een poosje stil. Toen zei ze:
‘Makkelijk is 't niet, dat weet ik wel. Maar denk jij er over, ik zal 't ook doen.’
Hij knikte even en nam de krant. Zij ging thee schenken, en daarmee klaar, nam
ze een handwerkje, dat haar alle gelegenheid tot overdenking liet. Zoo zaten ze een
uurtje zwijgend tegenover elkaar. Van Lor had de krant verwisseld voor een boek,
een droevige vertaling van ‘Les trois mousquetaires’. Maar van Lor lag met de
fransche en andere vreemde talen nog al overhoop. Niettemin zou hij nimmer, als
de lectuur ter sprake kwam, zeggen: ‘ik ben bezig aan ‘de drie musketiers’, maar
steeds: ‘ik lees nu ‘les trois mousquetaires.’
't Was half tien, toen Jeanne weer thuis kwam. Ze trad de kamer in en vroeg: ‘Mag
ik binnenkomen?’
‘Had je al eerder kunnen doen,’ zei ma. ‘Waar ben je geweest?’
‘Uit.’
‘Ja, dat begrijp ik.’
Jeanne ging zitten, trok even aan de krant, die lag onder ‘de drie musketiers’. Pa
keek op.
‘Bedaar wat.’
‘Nu ja. U kan toch niet beide tegelijk lezen.’
‘Kun je toch fatsoenlijk vragen.’
‘'k Wou u niet storen.’
Bedaard nam hij z'n boek op.
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‘Weet jij, waar Henri is?’ vroeg hij.
‘Hoe zou ik dat weten? Die hoeft mij toch niet te zeggen, waar hij heen gaat.’
Van Lor keek weer in z'n boek. Toen, na een oogenblik, zei hij:
‘Dat moet nou uit wezen met die jongen. Elke avond dat uitgaan. Waar zit die
losbol altijd?’
‘Losbol. 't Lijkt wel of-i nog een kind is.’
‘Juist daarom. Als Karel zoo gedaan had, was-i er nooit gekomen.’
‘Karel.’ Dat zei ze op een toon, die van weinig eerbied voor Karel's degelijkheid
getuigde. De vroolijke losbol won het, zooals bij de meeste vrouwen, ook hier van
den ernstigen werker.
‘Ja, zeker, Karel,’ antwoordde van Lor, geërgerd opkijkend. ‘Je mag trotsch wezen
op zoo'n broer. Die houdt tenminste onze naam in eere.’
‘Onze naam. Ja, dat wil heel wat zeggen. Onze naam.’
Pa en Ma wierpen elkander een blik toe. Toen zei hij, na eerst weer even naar z'n
vrouw te hebben gekeken: ‘Ja, jij zou misschien liever van Lor tot dit en dat heeten.’
‘Ik wel. Dat staat nog al niet deftig. Wat u, ma?’
‘Wie weet, wat er nog gebeurt,’ zei mevrouw, terwijl ze bizonder scherp tuurde
om een zijden draad door 't oog van de naald te steken. Van Lor moest even
glimlachen, en Jeanne, die 't zag, keek van hem naar haar moeder.
‘U zegt dat nu net, of er werkelijk wat gebeuren zal, en pa lacht zoo geheimzinnig.
Is er wat aan de hand?’ Toen ineens zich herinnerend, dat ze de kamer was uitgestuurd,
vervolgde ze: ‘O, maar natuurlijk is er wat. Moest ik daarvoor de kamer uit zooeven?’
Mevrouw wierp een vragenden blik naar haar man en in z'n oogen las ze, dat-i 't
aan haar overliet om te antwoorden.
‘En als 't nu zoo was,’ zei ze. ‘Als pa nu eens z'n naam veranderde, of eigenlijk
niet veranderde, maar een naam d'r bij deed. Zou je dat gek vinden?’
‘Doet u 't heusch pa?’ vroeg 't meisje, meer verwonderd dan blij.
‘'k Weet nog niet, kind. Je moeder en ik hebben er over gedacht.’
‘Waarom?’
De vraag was niet verwacht en van Lor noch z'n vrouw wisten dadelijk antwoord
te geven. Ze durfden de werkelijke reden niet zeggen, moesten er dus wat op
verzinnen. Maar voor ze daarmee klaar waren,
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vroeg Jeanne: ‘Is 't soms, omdat...’ Maar nu durfde ook zij 't niet te zeggen.
‘Nou? Omdat? Ga maar door,’ drong ma aan.
‘Och..., ik dacht... misschien vind pa 't niet prettig, dat... dat... nu ja, voor pa's
familie.’ Ze bloosde licht.
‘Heeft jou dat dan wel es gehinderd?’ vroeg ma.
‘Dat weet u wel. Mij net zoo goed als u.’
‘Mij?’
‘Natuurlijk, ma! Dacht u, dat ik dat nooit gemerkt heb?’
‘Och, 'k wil 't niet ontkennen. Maar je moet vooral niet denken, dat we daarom
niet met pa's familie willen verkeeren, dat we ons te hoog voelen.’
‘Wat zou dat dan nog? Pa is toch referendaris. En die anderen...’
‘Stil es,’ waarschuwde mevrouw eensklaps, naar de deur kijkend. ‘Daar heb je
Henri, geloof ik. Spreek er nu niet over, Jeanne. 't Is bovendien nog lang niet
gedecideerd.’
Werkelijk kwam Henri binnen, een smalle, magere jongen van twee en twintig
jaar, sprekend gelijkend op z'n moeder. Een dikke lok van z'n blond op zij gescheiden
haar hing over z'n laag voorhoofd. Een klein blond kneveltje krulde fijntjes op ter
weerszijden van de ietwat smalle, gebogen neus. Z'n door de kou rood geworden
ooren deden het bleeke van z'n gelaat te sterker uitkomen. Vroolijk keek hij uit z'n
diepliggende grijze oogen en opgewekt klonk z'n groet bij het binnenkomen.
Zacht groette mevrouw terug, hem toeknikkend, maar van Lor, zich inspannend
tot streng kijken en dadelijk toegevend aan een gevoel van drift, omdat dit de eenige
gemoedstoestand was, waarin hij den moed vond z'n ergernis te luchten, begon
dadelijk:
‘Waar kom jij vandaan?’
‘Ik?’ zei de jongen onverschillig. Toen nam hij een stoel, bonsde die bij de tafel,
ging bedaard zitten en vroeg Jeanne, de krant grijpend: ‘Heb je'm al gelezen?’
‘Ja, neem maar.’
Bij van Lor was de drift al wat bezonken en tevens de moed om 't vaderlijk gezag
verder te doen gelden tegenover dien jongen, die dat gezag al lang was ontgroeid.
Toch, na 't geen hij zooeven over z'n zoon tot Jeanne had gezegd, meende hij een
ander antwoord op z'n vraag te moeten eischen. Maar in z'n stem klonk al niet meer
dat gestrenge, toen hij zei: ‘Je hebt me nog altijd niet gezegd, waar je vandaan kwam.’
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‘Heb ik niet? Wel, van buiten.’
‘Ja, dat begrijp ik. Maar wáár van buiten?’
‘Och, overal en nergens. 'k Ben zoo hier en daar geweest.’ Hij geeuwde, keek op
z'n horloge.
‘Al zoo laat? 'k Heb slaap. Even de krant lezen en dan maar naar m'n nestje. 't Is
koud buiten.’
‘Zoo?’ zei ma. ‘Je hebt toch wel je wollen das omgedaan?’
‘'k Geloof het wel. Laat me nu lezen.’
't Bleef nu weer een tijdlang stil. Jeanne staarde met strakken blik, terwijl haar
vingers speelden met het doosje lucifers, dat van Lor juist gebruikt had voor 't
opsteken van een nieuwe sigaar. Hij was oogenschijnlijk weer heelemaal verdiept
in z'n boek, had de strijd al opgegeven, wat hem, uit gewoonte, niet veel moeite
kostte. Aan ruzie of standjes had hij bovendien een broertje dood. Zooveel mogelijk
rust in huis, rust op z'n bureau. Alleen wanneer z'n drift, die bij z'n nerveus gestel
gauw was opgewekt, bijzonder hevig was, kwam het wel eens tot een uitbarsting.
Maar dat duurde nooit lang. Z'n vrouw stelde er een ijzige kalmte tegenover, z'n
kinderen lachten hem uit, liepen van hem weg. Dan had-i een gevoel, of-i tegen een
gordijn sloeg. Het gaf niets, een gat kwam er niet in. Overigens was hij van een
zachtaardige natuur, zou niemand kwaad doen, die ook hem met rust liet en had zelfs
een zekere genegenheid van z'n hem ondergeschikte ambtenaren verworven. Die
genegenheid was hem een behoefte, een onmisbaar iets geworden, en hij greep elke
gelegenheid aan om zich die te verwerven, soms met opoffering van z'n prestige.
Voorts had hij zich door buitengewone plooibaarheid, voorzichtigheid in het uiten
van z'n meening de achting van z'n supérieuren verzekerd, hetgeen tot uiting kwam
in promoties, waaraan zijn capaciteiten doodonschuldig waren. Van genegenheid en
achting bouwde hij de ladder, waarlangs hij omhoog klom, en niemand verdacht hem
van eerzucht, die hij door goedgespeelde eenvoud wist te verbergen. Z'n leven was
slechts een voortdurend streven naar vermeerdering van aanzien en z'n vrouw was
hem daarbij op haar wijze een trouwe en zeer actieve bondgenoote. Haar taak was
om het door zijn rang verkregen aanzien krachtig naar buiten te doen werken. En
daarin viel een zekere voortvarendheid niet te miskennen, gevolg van haar hooghartige
natuur, die meermalen een stuwkracht was voor haar man.
Het plan om hun naam te veranderen beheerschte thans dan ook bij beiden heel
hun denken. Hij las, doch nam niets van het gelezene in
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zich op, staarde soms minuten-lang op de letters. En ook zij zat werktuigelijk te
haken, hield nu en dan op en staarde dan voor zich.
Eensklaps, dat ze er allen van opkeken, riep Henri, terwijl hij zich lachend
achterover in z'n stoel liet vallen: ‘Die vent is gek. Lieve god, zoo'n kerel.’
‘Wat dan?’ vroeg mevrouw.
‘Hebt u 't niet gelezen van die van Gent?’
‘Van Gent? Wie is dat?’ vroeg ze, druk hakend ineens.
‘Wie? Wel, dat is die kruidenier in ruste tegenover de H.B.S. Lieve god, wat
mankeert die vent.’
‘Hoe dan?’ vroeg mevrouw weer, maar ze keek niet op.
‘Die heeft een verlengstuk aan z'n naam geplakt. Die heet nu voortaan... hoe ook
weer?... Malot de brebis van Gent, en die snuitjes van dochters van 'm allemaal Malot
de brebis van Gent. Maar dat is toch te gek. Waar haalt de kerel het vandaan? Hier,
kijk maar, hier staat het.’
‘Ja, ik geloof je wel. Ik ken die menschen toch niet.’
‘Die vent is gek.’
‘Waarom nu?’
Mevrouw had even onthutst naar haar man gekeken, die zich hield of-i nog vol
aandacht te lezen zat en om van die aandacht te overtuigen, zelfs een blad omsloeg.
Voor niets ter wereld had hij durven opkijken.
‘Waarom? Wie doet dat nou? En dan zoo'n kerel. 't Is belachelijk gewoonweg.’
‘En als ze'r nu es een goeie reden voor hebben. Je moet niet altijd zoo gauw
oordeelen.’
‘Een goeie reden, dat zal wel. Zoo'n mooie fransche naam aan de haak en de heeren
zullen nu wel beter bijten. De haak is tenminste verguld.’
Jeanne lachte.
‘Dat is nu heelemaal niet om te lachen,’ sprak mevrouw geërgerd.
‘Dat zijn allemaal veronderstellingen van Henri, die misschien kant noch wal
raken.’
‘Goed, laat dat zoo wezen. Maar 't blijft eenvoudig zot. Malot de brebis van Gent.
Stel u voor, dat pa heette... ja, zeg nu maar es wat, ofschoon... 't zou nog ergens
dienstig voor wezen, want om u de waarheid te zeggen, van Lor is nou niet bepaald
een deftige naam, vooral niet, nu pa referendaris is. 't Is zoo lorrig.’
Pa dacht er niet aan zich gekwetst te gevoelen. Integendeel, de
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meening van dezen zoo gauw tot spot geneigden zoon schonk hem en ook z'n vrouw
een blijde gewaarwording, deed ineens het onbehaaglijk gevoel verdwijnen, ontstaan
door de spot met de familie van Gent. De voorgenomen naamsverandering kwam ze
nu zelfs noodzakelijk voor en beiden voelden de lust in zich opkomen hun zoon te
zeggen, wat ze van plan waren. Mevrouw dacht er niet lang over.
‘Dus jij zou 't niet gek vinden als je pa ook z'n naam veranderde?’ vroeg ze, diep
over haar haakwerkje gebogen. De jongen keek naar haar, toen naar z'n vader, die
z'n neus ging snuiten, onderwijl een blad omslaand van zijn boek.
‘Ben u 't soms van plan, pa?’
Van Lor antwoordde niet.
‘Krijg ik nou antwoord?’
‘Wat zeg je?’ vroeg pa.
‘Dat weet u wel.’
‘Je ma, die heeft... die zou 't wel willen.’
‘Jij niet, zeker,’ zei mevrouw nijdig.
‘Nou ja, nou ja... 't Is nog zoover niet.’
‘'k Ben benieuwd wat daarvan wordt. 'k Hoor aardige dingen van avond. Maar u
meent het toch niet?’
‘Waarom niet?’ vroeg mevrouw. ‘Je zegt zelf, je pa's naam is...’
‘Nou ja, zoo maar, een gekheidje.’
‘Een gekheidje. In elk geval, we hebben er onze reden voor,’ zei mevrouw,
geprikkeld.
‘Dus toch? Maar m'n lieve god...’
‘Zeg nou niet altijd dat “m'n lieve god”. Jij bent de eenige, die 't vreemd vindt.
Jeanne geeft je pa groot gelijk.’
‘Ik? Heb ik dat gezegd? Dat heb ik heelemaal niet gezegd.’
‘Nu goed, dan niet. 't Zijn trouwens ook dingen, waar we jullie niet om hoeven te
vragen, niet waar?... Zou jij niet naar je bed gaan?’
‘Nu al? Denk er niet aan.’
‘'t Is veel te leuk,’ zei Henri. ‘Blijf maar, zus.’
‘Jullie moest beter begrijpen, wat je aan je pa te danken hebt. Als hij zooiets doet,
dan doet-i dat voor z'n kinderen.’
Henri glimlachte even.
‘'k Ben met van Lor tevreden. Vandaag nog zei de baas, toen ik me vergist had in
een optelling - 't beste paard struikelt wel es - ‘je bent een lor.’
Pa keek eensklaps geërgerd op.
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‘Kun je zelfs je plicht niet meer doen?’
‘Plicht. Wat een dikke woorden. Bovendien, u hoeft 't zich niet aan te trekken. Ik
doe het niet eens.’
‘Treurig genoeg. Je moest je schamen te moeten hooren ‘je bent een lor.’
‘Maar hij had ongelijk, beste pa.’
‘Zoo.’
‘Ja, ik zei ‘pardon, geen lor; vàn Lor mijnheer.’
Ma en Jeanne konden een glimlach niet weerhouden, maar van Lor wierp z'n zoon
een nijdigen blik toe.
‘Jij moet zoo maar doorgaan, dan zul j'er wel komen.’
‘'t Is maar de vraag, waar ik wezen moet.’
‘Waar je wezen moet? Je moet de goeie voorbeelden volgen, die je gegeven worden.
Kijk naar je broer Karel.’
‘Waar is-i dan?’ vroeg de jongen met een koddig-verrast gezicht.
‘Karel, waar ben je ventje? Laat je es kijken, beste, brave, degelijke Karel.’
‘Nou, nou, Henri. Nou niet zoo,’ zei Ma, ofschoon ze weer even moest lachen.
Karel hun oudste, die 't vlug had klaargespeeld met het ingenieursexamen en aan
een kleine fabriek was geplaatst, was de bolleboos van de familie. Hij diende als
bewijs, dat het met het intellect der van Lor's goed gesteld was, en als zoodanig was
hij de trots van de oudelui, die altijd spraken van ‘onze zoon de ingenieur.’ Ze waren
hem dankbaar voor hetgeen hij voor het aanzien van den naam van Lor had
bijgedragen. Maar onverdeelde vreugde schonk hij hun niet. Hij hield er volgens z'n
moeder van die afschuwelijke begrippen van eenvoud op na, waaruit je de van Lor
herkende, en die zelfs z'n vader soms in strijd schenen met wat de jongen aan z'n
positie en aan die van z'n vader verplicht was. Daar was wel eens wrijving door
ontstaan, scherpe woordenwisseling, die aan de verhouding, vooral met z'n moeder,
geen goed had gedaan. De zachte aanmaning tot matiging, die Henri van z'n moeder
moest hooren, bedoelde dan ook meer hem tot wat meer eerbied voor z'n vader te
bewegen.
‘Wel, lieve god, ma,’ zei de jongen verwonderd, ‘ik zeg toch niets dan goeds van
hem.’
‘In elk geval,’ sprak van Lor driftig, nu hij zich van de steun van z'n vrouw
verzekerd achtte, ‘houdt die jongen tenminste onze naam hoog, terwijl jij... jij...’ Nu
scheen z'n moed hem te begeven en
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nerveus, opgewonden sloeg hij snel bladzij na bladzij van z'n boek om.
‘Straks bent u vergeten, waar u gebleven bent,’ zei z'n zoon droog, wierp toen het
doosje lucifers omhoog, ving het weer op, wilde daarmee op nieuw aanvangen, maar
vroeg, z'n vader aankijkend:
‘Onze naam hooghouden? En u wilt er een andere op na gaan houden? Daar begrijp
ik geen jota van.’
‘Geen andere naam. Alleen een naam erbij,’ kwam ma er tusschen, ‘dat wil je pa.’
‘Ik niet alleen,’ zei deze, nu zoekend, waar hij met het lezen gebleven was.
‘Nu ja, dat is toch hetzelfde.’
‘'k Ben benieuwd,’ zei de jongen, ‘wat er van terecht komt. Maar als 't belachelijk
wordt, ontken ik gewoonweg, dat ik uw zoon ben.’
‘Laat jij dat maar aan ons over. Wij weten heel goed, wat belachelijk is en niet.’
‘Nou, prosit, denk er maar goed over. Ik ga naar bed. Morgen wacht me weer een
zware taak, mijn plicht. Nou, wel te rusten. Dag zus.’ Hij stond op, trok Jeanne even
aan het oor, plaatste z'n stoel tegen de wand en ging fluitend heen.
‘Zag je nu, hoe bleek die jongen weer was?’ vroeg mevrouw.
Van Lor trok z'n schouders op.
‘Kan 't ook anders?’
‘Jij zit ook altijd op die jongen te vitten.’
‘Ja,’ zei Jeanne.
‘Hou jij je mond, hè,’ bitste van Lor, ‘ben ik z'n vader of niet.’
‘Jij weet toch,’ vervolgde mevrouw, ‘dat die jongen niet sterk is.’
‘Juist daarom. Laat hij thuisblijven. Altijd dat drommelsche uitgaan. Waar zit die
jongen altijd?’
‘Vraag het hem dan?’
Van Lor wilde niet zeggen, dat hij het juist, hoewel vruchteloos, gedaan had.
‘Ik ga naar bed, ma,’ zei Jeanne.
‘Dat is goed, kind.’
‘'k Zal probeeren of 'k niet een mooie naam voor pa kan vinden. Daar droom ik
nog van.’ Toen kuste ze haar moeder, raakte even met haar lippen 't voorhoofd van
haar vader aan en verliet de kamer.
Nauwelijks was ze weg, toen mevrouw vroeg: ‘Weet je, waar ik aan gedacht heb?’
Hij keek op.

Groot Nederland. Jaargang 17

571
‘Als we es de naam van je moeder in 't Fransch er bij namen en dan nog wat er voor.’
Van Lor keek haar zoo verbaasd aan, dat ze vroeg:
‘Ja, waarom niet?’
Hij wist eigenlijk niet te zeggen, waarom hij 't gek vond en na eenige oogenblikken
zei hij dan ook: ‘Dus van Huizen?’
Zij knikte. ‘En zet er dan nog wat bij.’
‘Nog wat bij. Als je maar zegt, wàt.’
‘Nu, bedenk jij ook maar es wat.’
Ze zaten weer een oogenblik in gedachten, tot mevrouw vroeg:
‘Maar is 't eigenlijk wel noodig, dat er nog wat bij komt? 't Zou net wezen of je
die van Gent, die kruienier, wilt nadoen.’
‘Jij zou dus willen...’
‘Wel, dan wordt het “de Maison van Lor.”
Hij zei 't haar zacht na: “de Maison van Lor, de Maison van Lor,” zweeg een
oogenblik, sloeg z'n boek dicht en vervolgde:
“Wel ja. Mij dunkt, dat kan wel.”
“Weet jij iets anders?”
“Nee, 't kan heel goed.”
“'t Zal wel geld kosten.”
“Misschien. Niet veel, denk ik.”
“Enfin, je hebt er wat voor en je bereikt er tenminste mee, dat sommige menschen
zullen begrijpen, waar ze moeten staan.”
Hij knikte even, schoof z'n stoel achteruit en stond op.
“We moesten maar gaan slapen, vin je niet?”
Zij eindigde haar haakwerkje en ruimde op, terwijl hij weer ging zitten om z'n
schoenen uit en z'n pantoffels aan te trekken. Daar mee klaar, zat hij nog een poosje
stil, staarde en zei toen zacht: “de Maison van Lor...” Welja, dat kan.’
Zij was gereed.
‘Kom,’ zei ze.
Hij wilde gaan, maar keerde zich eensklaps om.
‘Weet je waar 'k aan dacht?’
‘Nou?’
‘Zou je niet denken, dat Karel 't gek zal vinden. De jongen is in staat te zeggen,
dat-i zoo niet wil heeten.’
Zij fronste haar wenkbrauwen. Een nijdige blik schoot uit haar oogen. Rechtop
stond ze voor hem, 't sleutelmandje in beide handen hangend voor haar buik.
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‘En zou jij je daaraan storen? Ben jij z'n vader of niet?’
‘Nou, enfin... Kom laten we maar gaan.’
Zij draaide 't licht uit. Toen gingen ze, hij vooraan, de trap op.

II.
Van Lor zat aan z'n lessenaar, die in de huiskamer stond, dicht bij het raam. 't Was
Zondagmorgen en zeer stil in de straat. De voetstap van de zeldzame voorbijgangers
was onhoorbaar in de sneeuw, die 's nachts gevallen was en nu door dunne regen uit
een strak-grauwe lucht tot lichtgrijze pap werd gemaakt. Hier en daar waren kleine
plasjes ontstaan, waarin de regendroppels voortdurende rimpeling brachten. Enkele
hongerige musschen, toch druk en beweeglijk, wipten voedselzoekend, tjilpend rond,
vlogen op en neer van dakgoot op straat, de dunne pootjes begravend in de weeke
brij van sneeuw en water. Door de trieste stilte klonk van uit de verte het gelui van
een kerkklok.
Van Lor was alleen. Z'n vrouw, bezig zich te kleeden, was op de slaapkamer. 's
Zondags haastte ze zich niet, kwam eerst beneden, als de meid de koffie klaar had.
Jeanne had daar niet op willen wachten. Ze was uitgenoodigd dezen dag bij de ten
Have's door te brengen, een kassiersfamilie, waarvan voor haar de voornaamste
attractie bestond in den eenigen zoon Frits. Tusschen die twee was het beklonken,
hoewel niet ‘officieel’. Mevrouw van Lor had grond voor uitstel van de verloving,
waartegen ze overigens geen bedenking had. Jeanne maakte daar gretig gebruik van,
en blij, dat ze de ongezelligheid thuis kon ontvluchten, was ze al vroeg vertrokken.
Henri was, als gewoonlijk 's Zondags, laat opgestaan. Hij ontbeet dan nooit en kwam
voor 't eerst beneden om z'n kopje koffie te genieten. Ongestoord kon dus van Lor
zich geven aan den arbeid, dien hij na afloop van 't ontbijt reeds was begonnen. Hij
schreef. Een vel papier aan beide kanten beschreven, lag naast hem, een tweede vel
was reeds onder handen. De pen kraste, aanvangend met steeds dezelfde krulbeweging,
kleine lettergroepen onder elkaar. Toen ook dit vel aan de eene zijde was
volgeschreven, kwam de andere kant aan de beurt en zette van Lor met veel aandacht
z'n arbeid voort. De oefening scheen vrucht te dragen, althans steeds vlugger en
gemakkelijker werd wat hij telkens met de pen herhaalde, neergezet, en blijkbaar
zou 't niet lang meer duren of van Lor kon met het bevredigend gevoel van een, die
met veel inspanning z'n doel bereikt heeft, z'n pen weer neerleggen en vol vertrouwen
het oogenblik afwachten, waarop hij het geleerde in praktijk
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moest brengen. Dat oogenblik zou wellicht spoedig komen, want elken dag verwachtte
hij de officieele mededeeling, dat het hem vergund was zich voortaan ‘de Maison
van Lor’ te noemen, en nu zou het al heel zot zijn, als hij, op z'n bureau wel eens een
stuk ter onderteekening ontvangend, niet dadelijk z'n nieuwen naam in handteekening
kon plaatsen.
't Was ontegenzeggelijk een weloverwogen fraaie handteekening. In duidelijke
letters stond er ‘de Maison’ en dan volgde ‘van Lor’, echter zeer bescheiden afgekort
tot v. L., om te eindigen in een forsche haal, die 't alles onderlijnde.
Daar hoorde van Lor gestommel op de trap. Snel schoof hij het papier ter zij, legde
de pen weg en luisterde, klaar om de lessenaar te sluiten. Schuw keek hij naar de
deur, bang betrapt te worden. Maar 't was weer stil, en toen na een half uur z'n vrouw
binnen kwam, had hij z'n oefening reeds geëindigd en stond, van zelfvoldoening in
een aangename stemming, voor 't raam naar buiten te kijken. Het slechte weer
hinderde hem nu niet.
Hij hoorde z'n vrouw binnenkomen, heen en weer loopen door de kamer, maar
keek niet om. Toen klonk 't ineens:
‘Heb jij de krant?’
Hij schrok even, keerde zich snel om. 't Was altijd z'n eerste werk, als hij 's morgens
beneden kwam, de krant uit de bus te halen. Maar op dezen morgen, wetende, dat
hij een tijdlang alleen zou zijn, had hij gebruik gemaakt van die gelegenheid om
ongezien de taak te volbrengen, die hem geheel in beslag had genomen, de krant had
doen vergeten.
‘De krant?... Nee, die heb ik nog niet gehaald?’
Toen keek hij weer naar buiten, bang, dat ze op z'n gezicht z'n verlegenheid zou
lezen. In z'n verwarring dacht hij er niet aan te doen wat hij vergeten had.
‘Nog niet gehaald? Wat heb je hier dan uitgevoerd den heelen morgen?’
't Was hem onmogelijk gauw een antwoord te vinden. Hij deed nu, of het weer
hem bijzonder belang inboezemde, keek met aandacht naar de grauwe lucht en zei
ten slotte:
‘Wat ik heb uitgevoerd?... Wel... 'k had nog iets te doen voor m'n bureau... God,
wat een ellendig weer, en dat voor de Zondag.’
Toen kwam Henri binnen. Hij scheen niet opgewekt. Z'n bleek gezicht stond
ontevreden, z'n groet klonk mat.
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‘Och, Henri,’ vroeg z'n moeder dadelijk, ‘ga jij es even de krant halen uit de bus, wil
je?’ Ze had al dadelijk gezien, dat z'n stemming niet de beste was en omdat ze thuis
door z'n bereidwilligheid nooit verwend waren, had haar toon iets smeekends. Ze
verwachtte niettemin een weigering. Tot haar verbazing voldeed hij dadelijk, ofschoon
langzaam, aan haar verzoek.
‘God, god, wat een weer,’ herhaalde van Lor.
‘Hoe kwam het, dat jij nog voor je bureau moest werken? Daar heb je me niets
van gezegd.’
‘'t Is toch geen bizonders. Er zijn er wel meer, die dat doen thuis.’
‘Ja, maar 'k heb het jou nooit zien doen, zoolang we getrouwd zijn.’
‘'t Was ook nooit noodig... Blijft Jeanne den heelen dag weg?’ vroeg hij, zich
omkeerend.
‘En dat heeft ze je gister nog gezegd.’
‘O... och ja, dat is waar ook.’
Toen keerde Henri terug met de krant, legde die zwijgend op tafel.
‘Dank je, kind.’
Ze zette zich te lezen. Henri ging bij het raam zitten, staarde naar buiten. Van Lor
verliet neuriënd de kamer, ging naar boven.
't Was nu heel stil in huis. 't Mistroostig geluid van neervallende droppels op de
vensterbank buiten was hoorbaar. Mevrouw keek even op naar haar zoon, en toen
ze hem zoo zag zitten, steeds in zwijgend staren, vroeg ze:
‘Ben je niet wel, kind?’
Hij verschoof even op z'n stoel, sloeg 't eene been over 't andere en zei bits: ‘Och,
welja.’
‘Wat heb je dan?’
‘Niets... had ik maar wat,’ en eensklaps opstaand, de handen in z'n zakken, ging
hij heen en weer loopen.
‘Bah, wat een dag. Da's nou je zondag.’
‘Moet je daar nu zoo voor uit je humeur wezen?’
‘Nou ja... Wat moet je nou in godsnaam uitvoeren, zoo'n heele dag.’
‘Maar kind, je hebt toch je vrinden.’
‘Ik ga niet uit als ik geen cent in m'n zak heb.’
Verbaasd was ze. Van z'n salaris, al was dit niet groot, had ze hem nooit iets
gevraagd. 't Was zijn zakgeld.
‘Is nu je geld al op? Maar Henri, ik begrijp niet...’
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‘Nou ja, of u dat nou niet begrijpt, wat schiet ik daar mee op... Kunt u mij wat geven?’
vroeg hij eensklaps stilstaand.
‘Ik?’
Ze dacht aan z'n bereidwilligheid van zooeven, wist, dat ze ten slotte toch zou
zwichten als hij aanhield en vervolgde:
‘En hoeveel heb je dan noodig?’
‘Een riks is voldoende.’
‘'t Is nog al niets.’
‘Denkt u soms, dat ik met een kwartje op zak uitga?’ Hij ging weer zitten. Ze keek
in de krant, overdacht wat ze zou doen. 't Moest af van haar huishoudgeld en daar
had ze tegenwoordig om haar deftigheid op peil te houden, aan 't eind van de maand
zelden van over. Daarom waagde ze 't, af te dingen.
‘Nee, kind; zooveel kan ik niet missen. Maar heb je dan heelemaal niets meer?’
Hij had een bits ontkennend antwoord klaar, wierp reeds een nijdigen blik naar
z'n moeder, maar bedenkend, dat hij met wat vriendelijker doen meer kans had z'n
zin te krijgen, zei hij bedaard: ‘Nee ma, heusch, niets meer. Maar als u 't liever niet
doet.’
Ze was reeds overwonnen.
‘Geef me es even dat bakje aan in pa's lessenaar, rechts in het hokje.’
Hij stond langzaam op, schoof de lessenaar open, zag dadelijk het bakje, waarin
wat zilvergeld en gaf het z'n moeder, die er een rijksdaalder uitnam.
‘Hier. Zeg nu niets aan je pa. Zet het bakje weer weg, op dezelfde plaats. Maar
denk er om, de volgende maand terug, hoor.’
Hij gaf z'n moeder een lichte kus, voor haar reeds voldoende belooning door 't
zeldzame van 't geval, gaf 't bakje z'n vorige plaats en ging nu snuffelen of hij er iets
van z'n gading vond. Een doosje met pennen trok z'n aandacht. Hij nam er eenige
uit, wilde de lessenaar weer sluiten, toen z'n blik viel op het resultaat van z'n vaders
arbeid van dezen morgen. Zonder het papier aan te raken, bekeek hij het een oogenblik
zwijgend. Toen kwam een glimlach op zijn gelaat, opende hij reeds z'n mond om z'n
ontdekking bekend te maken, toen de meid binnenkwam met de koffie. Ze zette 't
blad met de gevulde kopjes op de tafel en ging weer heen.
‘Toe,’ vroeg mevrouw, ‘roep je pa even Henri, anders wordt z'n koffie koud.’
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‘Even ma, even wachten. 't Is allemachtig leuk. Kijk es, weet u daarvan?’ en hij liet
haar 't papier zien.
‘Wat is dat?’ Verwonderd bekeek ze 't gekrabbel, maar dan dadelijk begrijpend,
kon ook zij een glimlach niet weerhouden. Hij zag dat en zei: ‘'t Is om je dood te
lachen, vin u niet?’
Maar zij bedacht ineens, dat het beter was de zaak ernstiger te beschouwen en
wilde juist antwoord geven, toen ze haar man de trap hoorde afkomen.
‘Toe, leg weg. Je pa heeft bepaald liever niet, dat we 't zien, al is 't heelemaal niet
om je dood te lachen, zooals jij zegt.’
Van Lor trad binnen, zag z'n koffie staan en welbehaaglijk z'n handen wrijvend,
zei hij: ‘Dat zal smaken met dit vochtige weer.’
‘Heb je hier anders geen last van.’
‘Toch is 't, of je 't voelt. Je huivert onwillekeurig, als je naar buiten kijkt.
‘U ziet er anders heelemaal niet huiverig uit,’ zei z'n zoon.
‘Hoe zoo?’
‘Wel, een kleur, zoo gezond als een boerenmeid.’
‘Ik?’ van Lor keek in de spiegel, 't schoteltje in de eene, 't kopje in de andere hand.
‘'k Wou ik er zoo uitzag,’ vervolgde de jongen.
‘Zoo.’ Van Lor had wel willen zingen. Ofschoon hij volkomen gezond was, was
't hem toch steeds een behoefte dit door anderen te hooren verzekeren. Toch wilde
hij het doen voorkomen of-i 't heel natuurlijk vond, en onverschillig wat zei hij:
‘'k Voel me ook heel goed. Waarom ook niet.’ Hij bekeek zich nog eens in de
spiegel, ging toen zitten. Opgewektheid straalde uit z'n oogen. De koffie was bizonder
heerlijk deze keer.
‘Daar smaakt een sigaartje op. Kom, Henri, geef es...’ Maar hij bedacht zich
eensklaps, stond op en liep naar z'n lessenaar, waaruit hij een kistje sigaren te
voorschijn haalde.
‘Wil je?’ vroeg hij z'n zoon, ‘of rook je liever je sigaretten? Ga dan je gang maar.’
‘Sigaretten. Moet je eerst hebben.’
‘Wel, kun je toch koopen.’
‘Kost geld.’
Van Lor scheen 't niet te hooren.
‘Hier, rook dan; ze zijn licht.’
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‘Nee, dank u, liever niet. 'k Heb nu geen trek, en ik kan er bovendien niet goed tegen,’
loog hij.
‘En wel tegen sigaretten?’
‘O, ja. Maar u moet mij niet bij u vergelijken. U bent op dat punt sterker dan ik.
U zal 't geen kwaad doen.’
De jongen voelde, dat z'n moeder naar hem keek. Met aandacht beschouwde hij
de punten van z'n schoenen, wilde haar blik niet ontmoeten, overtuigd, dat ze hem
doorzag.
Van Lor genoot stil. Heerlijk was het je zoo gezond te weten. 't Schonk hem een
gevoel van welbehagen, van rust, van groote veiligheid en hij had behoefte uiting te
geven aan z'n opgewektheid, z'n allerprettigste stemming.
‘Heb je dan geen sigaretten?’ vroeg hij.
‘Nee pa. Maar da's niet zoo erg. Over een week krijg 'k weer m'n salaris.’
‘Over een week, nu ja... over een week.’ Even bedacht hij zich, nam toen z'n
portemonnaie, greep er een gulden uit en gaf die met gul gebaar aan z'n zoon, die
met blije oogen had zitten toekijken. Glimlachend schudde z'n moeder het hoofd, als
een zacht verwijt.
‘Dank u pa. Komt me goed te pas.’
‘Zoo,’ zei van Lor, die hoewel hij 't evenals z'n vrouw vreemd vond, dat z'n zoon
al platzak was, geen lust gevoelde z'n stemming te bederven door opmerkingen, die
allicht herrie konden geven. Henri vond z'n vader buitengewoon dragelijk vandaag.
Er was zelfs een gevoel van genegenheid bij hem ontstaan, en al vond hij hetgeen
z'n vader vanmorgen had uitgevoerd, om te lachen, hij kon 't nu niet over z'n hart
verkrijgen er den spot mee te drijven, wat hij eerst van plan was. In deze zoo
ongewone gemoedsstemming besloot hij zelfs z'n vader tegemoet te komen en te
verlossen van de vrees voor spot bij ontdekking van diens geheimen arbeid. Met een
belangstelling, die z'n vader in normale stemming zeker heel zonderling zou hebben
gevonden vroeg hij:
‘Wanneer denkt u, dat 't in orde zal komen pa, met uw naam?’
‘Wanneer jongen? Wel, dat kan elken dag wezen. Deze week toch vast. Waarom?’
‘Zoo maar... 't Zal vreemd wezen.’
‘Ben je gauw an gewend. Zul je zien.’
‘Alleen met m'n handteekening niet.’
De blik, waarmee van Lor nu naar z'n zoon keek, was vol wantrou-
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wen. Ook lag er onrust in. Wist die jongen er van? Hield-i hem voor de gek? De aap
was er toe in staat. Er ging ineens iets van het prettige in z'n stemming verloren. Met
een strak, onschuldig gezicht zat de jongen naar buiten te kijken. Hij voelde den blik
van z'n vader, had ook gezien hoe z'n moeder plotseling had opgekeken.
Van Lor, door 't effen gezicht van z'n zoon niets wijzer geworden, vroeg:
‘Je handteekening, hoe bedoel je?’
‘Natuurlijk.’ Hij waagde 't weer z'n vader aan te kijken, deed het met oogen groot
van verbazing. ‘U begrijpt toch, dat ik nou niet meer eenvoudig H. van Lor schrijf.
Dat zult u toch ook niet meer doen, zou 'k denken?’
‘Nee,’ zei van Lor, bij wie nu alle vrees en wantrouwen weer verdwenen was.
‘En bij u is 't nog heel wat anders als bij mij,’ vervolgde z'n zoon.
‘Hoezoo?’
‘Ik heb maar een doodenkele keer m'n naam te zetten, maar u elken dag misschien
een paar maal.’
‘Een paar maal? Zeg jij maar gerust een maal of twintig,’ zei van Lor, die nu meer
en meer de overtuiging kreeg, dat z'n oefening van dezen morgen niets ongewoons
of belachelijks had. Z'n zoon zou immers, als-i 't noodig had gevonden, 't zelfde
hebben gedaan. 't Kon hem nu al minder schelen of ze 't wisten, ja, hij voelde zelfs
drang opkomen 't ze te vertellen, maar de onzekerheid hoe ze 't zouden opnemen, de
vrees, dat ze 't misschien toch nog gek zouden vinden, hield hem tegen.
‘Nou, kijk es an,’ zei Henri, ‘m'n lieve god, u kunt toch moeilijk zoo maar ineens
uw nieuwe handteekening zetten. 't Is toch noodig, dat u van te voren...
‘Je bedoelt, da'k me eerst een nieuwe handteekening eigen moet maken.'’
‘Ja, natuurlijk.’
Weg was nu ineens alle aarzeling, alle vrees. Langzaam stond van Lor op, ging
naar z'n lessenaar. Henri keek lachend naar z'n moeder, maakte een licht gebaar, dat
ze moest zwijgen, wreef zich van pret de handen, maar schonk dadelijk z'n gezicht
een trek van verwondering., toen z'n vader 't papier met de handteekeningen op tafel
lei, daarna ging zitten en schijnbaar bedaard, zonder een van beiden aan te kijken,
zei:
‘Kijk es hier. Hoe vin je die handteekening?’
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Henri stond op en rekte zich over de tafel, terwijl z'n vader hem onderzoekend
aankeek.
‘Dus u hebt 't al gedaan?’
‘Ja, maar 'k wou 't liever niet zeggen.’
‘Had u anders gerust kunnen doen.’
‘Dus daar ben je vanmorgen mee bezig geweest,’ vroeg mevrouw.
Van Lor knikte.
‘Hoe vin je'm?’
‘Uitstekend,’ zei z'n zoon.
‘Laat es kijken,’ vroeg mevrouw.
Henri gaf haar 't papier. Met z'n beiden stonden ze er naar te kijken. Toen gaf
mevrouw 't papier aan Henri terug. Ze had nu eerst begrepen, wat het doel was
geweest van haar zoon en was er hem dankbaar voor, dat hij 't z'n vader zoo
gemakkelijk had gemaakt. Ze had eerder het tegendeel verwacht.
‘Dus daar bent u alvast mee klaar,’ zei de jongen, z'n vader 't papier toeschuivend.
Van Lor knikte. Hij was er goed afgekomen en dat schonk hem een vreugde, die
overmoed werd.
‘Geef m'n inktkoker en pen es aan.’
Toen 't gevraagde voor hem stond, probeerde hij op 't nog onbeschreven deel van
het papier op nieuw de aangeleerde handteekening. 't Ging de eerste keer niet al te
best, maar weldra had hij den slag weer te pakken.
‘'t Gaat goed,’ zei z'n zoon.
Van Lor ging zwijgend door.
‘Een lekker pennetje, pa.’
‘Deze? Ja, die gebruik ik op m'n bureau ook.’
Toen keek de jongen naar z'n moeder, knipte even met de oogen, glimlachte en
liep naar de deur. Daar bleef hij staan en zei:
‘'k Ben maar zoo vrij geweest pa, zooeven een paar van die pennetjes te stelen.’
‘Zoo,’ zei pa bedaard. Hij vond dat zoo erg niet, een paar pennetjes, wilde doorgaan
met schrijven, toen hij eensklaps verschrikt opkeek en vroeg: ‘Zooeven? Wanneer
zooeven?’
‘Wel, toen u boven was. 'k Moest voor ma even wat geld uit het bakje nemen.’
Op 't gezicht van z'n zoon, in diens blik las van Lor, dat de jongen een loopje met
hem had genomen.
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‘Nou,’ zei Henri, ‘'k ga even uit, tot straks.’ Toen opende hij vlug de deur en ging
heen.
Van Lor, de pen nog in de hand, de oogen groot van verbazing, bleef een oogenblik
naar de deur kijken. Toen, zonder een blik naar z'n vrouw te werpen, stond hij op,
deed pen, papier en inkt in z'n lessenaar, nam een boek en zette zich te lezen. Z'n
prettige stemming was weg.
(Wordt vervolgd).
W.M. EBBINK.
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De vreemde dag.
I.
Verlangen.
Dit was me een vreemd-verlaten dag
Die wijd en bang-leeg open lag;
Ik ging met angstig-strakke lach
De morgen in, maar wist het wel:
Zulk lachen spelt verloren spel.
Zoals wat trouw'lik leek, lief-dicht
Bij 't scheemren, - maar in 't ochtendlicht
Wordt hard en ver: een vreemd gezicht,
Zo deden mij de dingen aan
Die 'k gistren vreugdig had gedaan.
Mijn kamer, waar ik eenzaamheid
Me wachten voelde, huivrigwijd,
Vlood ik, - maar dit heeft niet bevrijd
Mijn machtloos-week ontrust gemoed
Van 't dreigen dat alleen-zijn doet.
Zo zwierf ik ver van huis en vond
Spijt al 't blank zonlicht waar 'k in stond
Niet één zacht zeggen voor mijn mond,
Al ging 'k langs wegen, schreiens-schoon
Elk woord van lof werd woord van hoon.
Ik zag de wereld bitter aan
Wilde haar weelde niet verstaan
En heb weer de oude vraag gedaan:
- Wat is mij al dit, zo 'k de dag
Niet mèt mijn Lief doordromen mag?
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II.
De antieke kamer.
Toen, aan den avond, trad ik in
Een simple deur, vol twijfelzin,
't Werd tòch van beter uur 't begin:
Ik vond een droom-mooi als 'k wel zacht
Me in stil-weg peinzen had bedacht.
Door jonge gulle stem begroet
Trad ik de zachte schijn gemoet
Van een teer-warme kaarsengloed,
Die lichtte in gele tempering
De kamer die ik binnenging.
Ik vond de dingen om mij heen
Daar, als een lied van lang geleên
Dat scheurt der tijden waas vaneen:
Oud-stil gebaren doet dan wèl
Met klank van clave-cimbelspel.
Een geur van rozen, speurensfijn
Teer-zoet als soms wel dromen zijn,
Dan, overstraald van warme schijn
Stond daar mijn gastvrouw, stemmig deed
Haar blank-gebloemd bekeursde kleed.
Toen zij bewoog en spreken ging,
Was 't me of een droom te leven ving:
Een half verbleekte 'erinnering;
Bezield, verjongd, vol harmonie
Als een ver-béélde melodie.
Ik heb gelachen en gepraat; Maar, als een die 't teer-mooi verstaat
En wie geen klein lief ding ontgaat,
Heb 'k alles stil-verrukt beschouwd
En mijn zien nog maar half vertrouwd.
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Dit heeft mijn angstgevoel verjaagd,
Mijn me-eenzaam-weten weggevaagd,
Daar droomvreugd geen strak-bang-zijn draagt:
- Nu ga ik door de nieuwe dag
Met peinzens-stil verheugde lach.
J.W. SCHOTMAN.
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Henri Bergson.
‘Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum,’
GOETHE.

Wat een fijne kop, wat een intellectueele uitdrukking om den mond, wat een
schrandere, alles doorborende oogen heeft onze moderne philosoof, professor Henri
Bergson. Men kan niet wegzien van zijn portret, als het voor ons staat, vooral omdat
er zoo duidelijk die ‘gratie der ziel’ over uitgegoten ligt, waarvan hij spreekt in zijn
geschriften: het soepele, wel-willende, beschaafde, het echt Fransche savoir-vivre.
Wat een verrijking voor het leven, om hem te leeren kennen!
Ik betwijfel, of ooit een schrijver in betrekkelijk zoo korten tijd, zoo grooten opgang
heeft gemaakt. Binnen de 20 jaar toch, heeft zijn philosophie de aandacht getrokken
der geheele beschaafde wereld. Zijn eerste boek verscheen in 1889, en nog vóór 1910
was zijn philosophie alom bekend en besproken. Zijn boeken hebben dan ook een
12den, ja 17den druk beleefd. Dat wil wat zeggen voor philosophische werken, die
toch altijd door eene minderheid der leeslustige menschen gelezen worden. Evenzoo
gaat het op zijne lezingen. Het geheele intelligente publiek van Parijs is daar te vinden.
Uren van te voren worden de plaatsen in het auditorium belegd.
Dat wil misschien nog meer zeggen, als men bedenkt hoe moeilijk 't is menschen
bijeen te brengen voor meer ideëele doeleinden,-laat staan om droge philosophie te
hooren.
Maar hier ligt de oplossing van het raadsel: Bergson's philosophie is nooit droog.
Hij kan het schijnbaar droogste entameeren, en zie, het wordt levend welwater, tot
lafenis voor velen. Nergens zal men bij Bergson een gezocht streven naar populariteit
bespeuren, maar ook nooit een opzettelijk ‘geleerd doen’ om door duistere woorden
te imponeeren.
Het is nergens ‘bedompt’ in zijn gedachtensfeer. Hij zet alle vensters open om het
volle zonlicht naar binnen te lokken. Daarbij komt een schitterende voordracht, een
sympathieke persoonlijkheid, glasheldere betoogen, en een concise, tot het uiterst
toe verzorgde taal, zoowel in voordracht als in geschriften.
Ik zou bijna geneigd zijn van hem te zeggen: hij bezit al de voor-
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deelen en mist al de nadeelen van den modernen mensch, deze hypermoderne mensch
Henri Bergson.
Henri Bergson werd 18 Oct. 1859 te Parijs geboren in de ‘rue Lamartine.’ Een gedeelte
zijner kinderjaren bracht hij te Londen door, zoodat hij Engelsch met hetzelfde gemak
spreekt als zijn eigen taal. In Parijs bezocht hij het ‘Lycée Fontane,’ Na het
staatsexamen wankelt hij nog tusschen ‘Lettres’ of ‘Sciences.’ Ofschoon een geboren
mathematicus en natuurvorscher, besloot hij toch eerst de klassieke ‘Ecole normale
supérieure’ te doorloopen. Na drie jaren van studie verliet hij ‘l'Ecole Normale’ met
den titel: ‘Licencié-èslettres.’ Onmiddellijk daarna werd hij benoemd tot leeraar te
Angers, in het westen van Frankrijk.
Daar houdt hij zijn prachtige rede over het specialiseeren (La spécialité, Discours,
Angers 1882), waarin reeds in kiem zoo veel voorhanden is wat hij later in zijn
‘Evolution créatrice’ der menschheid brengen zou. ‘Hoe zal men het probleem
oplossen,’ zoo vraagt hij, ‘om den honger naar omvattende kennis te verzoenen met
den eisch van het leven om zich te beperken?’ (eenzijdige opleiding). Men moet zich
zoo laat mogelijk beperken, meent Bergson. ‘Wij moeten allen beginnen met het
naïeve enthousiasme alles te willen weten.... Men begrijpt geen alleenstaande
waarheid, zonder dat men de draden ontward heeft, die het mogelijker wijze met
andere waarheden verbindt. Men kent het gebouw niet, omdat iemand ons de steenen
aanwijst, waarmede het gebouw zal worden opgetrokken. En toch bestaat het gebouw
uit louter steenen. Alle kunst bestaat namelijk in regelen. Het komt er minder op aan
om iets van de steenen te weten, dan de steenen op hare plaats te zien.
Ziet men met den microscoop slechts alle deelen en onderzoekt slechts die, begint
men niet met het geheel te overzien - dan onderscheidt men vele onderdeden goed,
maar men heeft geen idee van wat men eigenlijk ziet.’
‘Ik zou wenschen,’ zegt Bergson, ‘dat men zich op geen speciale studie toelegde,
eer men geen behoefte meer gevoelde om al het andere te weten.’ Men zou op die
manier langen tijd noodig hebben om kennis te verwerven, maar korter tijd om de
wetenschap vooruit te brengen. Onze bizondere gave zal pas tot haar recht komen,
als alle gaven ontwikkeld zijn, als zij door al de andere gedragen wordt.
De beste manier om iets te bereiken in het leven is, om er niet te vroeg
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op aan te sturen. Waarlijk een bevrijdend paradox! En hij citeert Cartesius, die ergens
gezegd heeft: ‘Het zou kinderachtig zijn, zich met getallen en figuren bezig te houden,
indien men zich tevreden zou stellen met de kennis van zulke bagatellen.’
Na twee jaar werd hij beroepen aan de universiteit te Clermont-Ferrand, de
hoofdstad van de oude provincie Auvergne. Daar waar Pascal zijn theorieën zag
rijpen, waar Rameau zijn harmonie-leer schreef, daar genoot Bergson 5 jaar lang een
‘retraite spirituelle,’ waarin hij de groote lijnen zijner philosophie heeft opgetrokken.
Hier luidde hem het ‘Impossible’! tegen, hier leerde hij kritiek oefenen op de gangbare
meeningen, zoodat er plaats bereid werd voor nieuwe gedachten. Hier te
Clermont-Ferrand was het, dat hij op een zijner dagelijksche wandelingen zijn geniaal
idee ontving, zijne ontdekking van ‘la durée’, (het vloeibare nu) het verloop van het
vervlogen - naar het toekomstig oogenblik, steeds het voorbijgaande opstapelende.
‘Dit verloop kan nooit afgebroken worden en nimmer terugkeeren. Ieder
levensmoment is eene soort schepping. Dat men bestaat is verbonden aan verandering,
verandering aan rijpen, rijpen aan een zichzelf tot in het oneindige toe, herscheppen.’
Daar ook schreef hij de twee dissertaties voor den doctorgraad, één in het Latijn:
quid Aristoteles de loco senserit, één in het Fransch: Essai sur les données immédiates
de la conscience. In 1889 verhuisde Bergson naar Parijs waar hij, na eene schitterende
verdediging zijner stellingen, promoveerde tot: Docteur-ès-lettres avec mention
philosophie.
In 1884 houdt hij zijn later zoo bekend geworden rede over ‘Le rire’, waaronder
zijn toehoorders nog ‘rient à belles dents’, terwijl hij hen ongemerkt gebracht heeft
waar hij hen hebben wilde.
't Jaar daarna houdt hij de feestrede over ‘La politesse,’ waar hij in tegenstelling
van het voorzichtige, conventioneele en ceremonieele, het echte, fijne, levende savoir
vivre stelt ‘de gratie der ziel.’ D.i.: ‘De kunst eigen meeningen uit te spreken zonder
anderen te ergeren, de kunst te kunnen luisteren, te willen begrijpen, zich geheel in
te denken in andere gezichtspunten. Al het bittere van meeningsverschil valt dan
weg. Aristoteles zegt, in een republiek waar allen vrienden zijn van kennis en
nadenken, daar zullen ook alle burgers vrienden zijn. Om onze gedachten, ons verstand
te reinigen van alle inmenging van pijn en vooroordeel, moeten wij goed begrijpen
dat de schijnbaar
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meest uiteenloopende beschouwingen een gemeenzamen grond bezitten.’
In deze heeft zeker niemand zijn eigen leer gewetensvoller gehandhaafd dan
Bergson.
Reeds in 't begin van zijn ‘retraite spirituelle’ ontwaakte de oude liefde voor physica
en biologie, en het mag wel zijn kritiek op de gevolgtrekkingen dezer wetenschappen
geweest zijn, die hem eerst tot de psychologie, en later tot zijn philosophische
speculaties hebben geleid.
Als staal van hoe nauwkeurig en voorzichtig Bergson te werk gaat, eer hij een
meening verkondigt, moge het volgende dienen:
‘Ik zei tegen mezelf,’ aldus Bergson, ‘wat heeft de huidige physiologie en
pathologie te leeren omtrent de oude vraag over de verhouding tusschen het materieele
en psychische leven, aan iemand die zonder vooropgestelde meeningen, en met het
voornemen om weg te zien van alle speculaties die hij zelf over de verschillende
dingen gemaakt heeft, en ten slotte vast besloten is, niet te luisteren naar wat de
geleerden zeggen, als het niet vast gelegd is door feiten? Ik zag spoedig in, dat de
vraag voorloopig in geen helderen vorm beantwoord kon worden, tenzij men zich
beperkte tot herinnering (mémoire). Maar ook dat moest nog beperkt. Toen ik stil
stond bij woord-herinnering zag ik dat het probleem al te uitgebreid was, dat wij bij
geluidherinnering vóór woorden de knoop van het probleem moeten zoeken. De
literatuur over aphasie1) is ongehoord. Vijf jaar had ik noodig om mij daar doorheen
te worstelen. Ik kwam tot het resultaat, dat tusschen het psychologische feit en diens
ondergrond in de hersens, een verhouding moet zijn, die nog geen uitdrukking
gevonden heeft in eenig klaargemaakt philosophisch begrip, dat tot onze beschikking
is.’
In 1900 nam hij deel aan het eerste internationale congres voor philosophie te
Parijs. Zijne bijdrage tot de daar gehouden verhandelingen, had tot titel: ‘Note sur
les origines psychologiques de notre croyance à la loi de causalité,’ een zeer korte,
maar voor zijn gedachtengang uiterst gewichtige studie. Tegelijker tijd beginnen de
bijdragen in ‘Bulletin de la Société française de philosophie,’ waar hij zoo sympathiek,
zoo open en ongedwongen aanvalt en verdedigt.
In 1900 wordt hij benoemd tot professor aan ‘Collège de France.’

1) Aphasie is een ziekelijke toestand van een bepaald hersen-centrum, waardoor het vermogen
van een individu om door de taal gedachten aan anderen mede te deelen, of van anderen te
ontvangen, geheel of gedeeltelijk is verloren gegaan.
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In 1901 wordt hij lid van ‘Institut de France’ en neemt zitting in ‘Académie des
Sciences morales et politiques.’ Door zijne groote bescheidenheid tegenover oudere
collega's, werd hij eerst 13 jaar later als lid van de Fransche Academie geïnstalleerd,
den 12den Februari 1914. Hij werd toen de opvolger van zijn besten vriend, Emile
Olivier.
Op het philosophische congres te Génève in 1904 sprak Bergson over ‘Le
paralogisme psycho-physiologique.’ Hij oefent hier kritiek op de zoogenaamde
paralel-theorie, bewijst dat deze slechts eene hypothese is, en stempelt haar ten slotte
tot eene logische ongerijmdheid.
Deze voordracht wekte algeheele verbazing. Een oor- en ooggetuige verhaalt:
‘Een onrust voer door de menigte. Een nieuw tijdperk in de geschiedenis der
psychologie was aangebroken!’ In Bergson's studie over den in zoo hooge mate met
hem overeenstemmenden Felix Ravaisson - Mollien, lezen wij: ‘Philosophie streeft
altijd opnieuw moeilijkheden te overwinnen, tegenstrijdigheden te vereenigen, eene
werkelijkheid te meten, die onze hersens niet kunnen uitdenken. Soms verschijnt
plotseling een kunstenaar, een dichter, die eenvoudig genoeg is om het ingewikkelde
te ontwarren, een mensch, die, dichter bij zijn oorsprong staande, samensmelt, wat
voor het verstand onvereenigbaar is. De taal, die deze mensch spreekt, wordt niet
door allen op de zelfde manier opgevat. Sommigen noemen het zwevend, anderen
hooren het als iets helders en duidelijks. Voor eenigen klinkt het als eene verlorene
herinnering, voor anderen als een blijden zang der toekomst.’
In 1907 verschijnt Evolution créatrice!
‘Es brechen in schallenden Reigen
Die Frühlingsstimmen los,
Sie können's nicht länger verschweigen,
Die Wonne ist gar zu gross!
Wohin? Sie ahnen es selber kaum,
Es rührt sie ein alter, ein süsser Traum!’

Een helder, kristallijn voorjaarslied klinkt ons uit de bladzijden van dit veelomvattend
werk tegen. Hier vinden wij den ganschen Bergson, als mensch en philosoof. Al het
vroeger geschrevene, zijn verhandelingen, studies, lezingen en voordrachten vinden
hier het culminatiepunt.
Wij zijn als 't ware aan zijn hand den berg langzaam en dikwijls met moeite
opgeklommen, zien duidelijk en overzichtelijk wat wij
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achter ons lieten en onderscheiden nu, door de nevelen heen, een lichtschemer, dien
wij te volgen hebben.
Bergson zelf raadt degenen die zijne werken nog niet kennen, met dit boek te
beginnen. Men is dan weg-wijs. Er gaat scheppende kracht uit van dit boek.
Het zijn feesturen als men er zich in verdiepen mag. Want men moet er zich den
tijd voor geven. Niet dat hij zwaar is om te lezen. 't Laat zich alles prettig lezen;
vooral wanneer men eenigszins vertrouwd is met Kant en Schopenhauer, begrijpt
men hem soms met een enkel woord. Het boek tintelt van sprankelend leven. Men
speurt op iedere bladzijde den fijnen, pittigen, kritischen, hoogst beschaafden, echt
Franschen geest. Hij kan met enkele woorden een geheel nieuw in zicht geven.
Zijn ‘pure durée,’ zijn ‘élan vital.’ zijn ‘évolution créatrice’, zijn ‘intuition ou la
sympathie intellectuelle,’ zijn ‘attention à la vie’, zij zijn geijkte termen geworden,
voor hen die hem kennen, en vertrouwd zijn geraakt met zijne heerlijke, levende
philosophie.
In een brief aan de Figaro van 28 Februari 1914, laat Bergson zich op de volgende
wijze uit, over het enthousiasme waarmede zijne werken ontvangen zijn: ‘De
ingewijden, zoowel als de oningewijden gevoelen dat het hier eene beschouwing van
de hoogste problemen geldt, die berust op ervaring (hetzij uiterlijke of innerlijke),
eene philosophie die geen overdreven aanspraak maakt, die met beide voeten op de
aarde staat, eene leer die zich van de ketenen der systemen vrijgevochten heeft; die
er zich niet voor uitgeeft alle mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, maar iedere
vraag op zichzelf opneemt ter behandeling. Met één woord eene philosophie met
dezelfde mogelijkheden tot vooruitgang en voleinding als de wetenschap zelf.’
Bergson heeft natuurlijk ook zijn tegenstanders gevonden. Zijne philosophie is
immers gedeeltelijk eene reactie tegen het onvoorwaardelijk geloof der positivisten
en naturalisten aan de toereikendheid der rede, aan de mogelijkheid dat alle raadselen
door de exacte wetenschappen zouden kunnen worden opgelost, hetwelk ten slotte
bij de verstgaanden dezer dogmatici het karakter van bekrompenheid aannam,
waartegen Schopenhauer reeds zoo scherp uitvoer.
‘Büchner meint’, zoo schrijft Schopenhauer in een zijner interessante brieven aan
Dr. Asher, ‘Büchner meint über den Willen wären die Physiologen die am meisten
kompetenten. Schönes Zeug! - scilicet die von auszen an den Menschen kommenden,
die nicht wissen, was

Groot Nederland. Jaargang 17

590
drinnen vorgeht! Er redet wie es von so einem unwissenden Barbiergesellen zu
erwarten ist. So ein Mensch hat nichts gelernt..., keine Philosophie, keine
Humanitätsstudien getrieben, und dann wagt er sich dummdreist und vermessen an
die Natur der Dinge und der Welt.’
Deze vergroving en verminking van wat eenmaal in enkele lijnen door groote
voorgangers geconcipieerd en opgetrokken was, heeft nu wel afgedaan, maar nog
heeft de laatste golfslag dezer beweging den oever niet bereikt.
Nog kan het gebeuren dat men bijv. hier in Noorwegen in een afgelegen bergdal
een schoolmeester ontmoet, die tobt met, en onder het stof begraven ligt van Büchners
‘Kraft und Stoff.’ Maar in de geleerde wereld heeft men daar immers niet meer tegen
te strijden.
Op de bergtoppen valt nu een ander, een nieuw licht, over nieuwe problemen,
waarmede de studenten onzer dagen bezig zijn.
Dat de psychische phenomenen wel verstandelijk gerangschikt en onderzocht,
doch niet ‘verstandelijk’ begrepen kunnen worden, omdat zij volgens hunne natuur
voor het verstandelijke begrijpen ontoegankelijk zijn, dat geeft men nu wel toe.
Maar als Bergson hoog houdt dat er een kennis of begrijpen van anderen aard is,
dat naast, soms boven het verstandelijke begrijpen staat, dan wordt het nog voor
velen te bont.
Bergson, en vele psychologen en philosophen onzer dagen met hem, staan hier op
de schouders van Kant. Kant had immers de richting aangegeven, maar men was die
richting niet gevolgd.
De philosophie deed een langen winterslaap, was minstens een halve eeuw ten
achter gekomen, tegenover de exacte wetenschappen. Met één sprong kwam zij op
gelijke hoogte. Waarlijk een ‘élan de vie.’
Deze andere aard van begrijpen bezit volgens Bergson, de intuitie. Terwijl het
verstand alle dingen mechanisch behandelt, gaat de intuitie zoo te zeggen organisch
te werk.
‘Als het bewustzijn dat in het instinct sluimert, zich naar binnen keerde, en tot
kennis werd, in plaats van zich in handeling om te zetten; als wij het konden vragen,
en het kon antwoorden, zoude het ons de diepste geheimen van het leven openbaren.
Het behoefde zich slechts te ontvouwen, en geheel tot op den bodem in zich zelf
te keeren, om één te worden met de scheppende kracht van het leven.’
Aldus Bergson.
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Een ‘instinct désintéressé,’ dat niet in handeling zou worden omgezet, (zooals bij
het kuiken dat de schaal van het ei breekt, om er uit te kruipen) is wat Bergson de
Intuitie noemt, de ‘sympathie intellectuelle’ met het Al. Deze zou ons dus in het
binnenste van het leven zelf kunnen binnenleiden, wat het verstand niet bereiken
kan.
Wij vinden reeds analoge gedachten in Schopenhauers ‘die Welt als Wille und
Vorstellung.’
‘Der Intellekt ermüdet, der Wille ist unermüdlich.
Alles Erkennen ist mit Anstrengung verknüpft. Wollen hingegen ist unser
selbsteigenes Wesen. Der Wille kennt kein Ermüden.
Verstond niet Schopenhauer onder zijn “Wille” hetgeen Bergson verstaat onder
zijne “sympathie intellectuelle”?
En hooren wij niet verwante tonen als Schopenhauer ons het wezen van het genie
beschrijft?’
‘Jeder Genie ist schon darum ein groszes Kind weil es in die Welt hineinschaut
als in ein Fremdes, ein Schauspiel, daher mit rein objectivem Interesse.
Dass er nicht sich und seine Sache sucht, dies macht ihn gross.
Klein hingegen ist alles auf persönliche Zwecke gerichtetes Treiben; weil der
dadurch in Thätigkeit versetzte sich nur in seiner eigenen, verschwindend kleinen
Person erkennt und findet. Hingegen wer gross ist erkennt sich in allen und daher
im ganzen: er lebt nicht wie jener im Mikrokosmos sondern noch mehr im
Makrokosmos.’
Is bij Schopenhauer's Genie, het groote kind, dat de dingen ziet, met ‘rein objectivem
Interesse’, en daardoor ‘groot’ is, en bij Bergson's dichter of kunstenaar, ‘die dichter
bij zijn oorsprong staande, samensmelt wat voor het verstand onvereenigbaar is,’ is
bij beiden niet reeds aanwezig ‘het ontwaakte bewustzijn, dat sluimerde in het instinct,
en zich naar binnen keerende, tot kennis zou worden’?
Een innerlijke kennis die de dingen grijpt in hun vitalen opborrelenden straal in
plaats van wanneer zij reeds neergevallen zijn, die kennis zou onder tijd en ruimte
kunnen graven, meent Bergson, want daar in de diepte vloeit ‘la pure durée.’ Deze
kennis, heeft zij ons niet reeds vele geheimen van het leven geopenbaard?
Is niet iedere waardevolle bijdrage tot orienteering, ontwikkeling, verrijking en
heil der menschheid uit die diepte ontstegen, eer zij aan de oppervlakte gekomen
zich uitte in wetenschappelijke vondsten, kunst, uitvindingen, of in een levensleer?
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Dat ons eene mogelijkheid wordt voorgehouden van nog grooter openbaringen en
voornamelijk van een dieper indringen in de geheimen des levens, kan ons slechts
met diep ontzag vervullen voor den eeuwig jongen, eeuwig op nieuw scheppende
kracht die het Leven zelf is.
In April 1911 nam Bergson deel aan het 4de internationale congres voor philosophie
te Bologna. Zijne bijdrage had tot titel: ‘l'Intuition philosophique’. Terzelfder tijd
schreef Bergson eene inleiding voor de Fransche vertaling van William James's
Pragmatism, ‘Vérité et Réalité’ genaamd, waardoor hij sympathie betuigt aan een
der groote stroomingen van onzen tijd. In Mei hetzelfde jaar vinden wij Bergson in
Oxford, waar hij een voordracht houdt over ‘La perception du changement,’ en in
Birmingham over ‘Life and Consciousness.’
In Juli 1913 houdt hij te Londen zijn zoo bekend geworden ‘Presidential address’
voor ‘Society for Psychical research’. Ofschoon door velen gelezen, mogen hier toch
nog eenige klanken uit dit lentelied bij uitnemendheid volgen:
‘Aujourd'hui, grace aux sciences de la matière, nous savons faire la distinction
entre ce qui est simplement plausible, et ce qui doit être accepté définitivement, entre
ce qui est simplement possible ou probable et ce qui est certain.
Nous avancerons avec une hardiesse prudente, en nous débarrassant de la mauvaise
métaphysique qui gêne nos mouvements; la science de l'esprit pourra donner des
résultats qui dépasseront toutes nos espérances.
......Si les faits, étudiés sans parti pris, nous amènent a considérer la vie mentale
comme beaucoup plus vaste que la vie cérébrale, le survivance de l'âme au corps
devient si probable, que l'obligation de la preuve incombera à celui qui la nie, bien
plutôt qu'a celui qui l'affirme; car, aussi que je le disais ailleurs, ‘l'unique raison que
nous puissions avoir de croire à une extinction de la conscience après la mort est,
que nous voyons le corps se désorganiser, et cette raison n'a plus de valeur si
l'indépendance au moins partielle de la conscience à l'égard du corps est, elle aussi
un fait d'expérience.’
Nog in hetzelfde jaar begeeft zich Bergson op weg naar New York, om gevolg te
geven aan eene uitnoodiging van de ‘Columbia University.’
Bij zijn aankomst werd hem door den bibliothecaris der Columbia-
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universiteit een boek overhandigd met den titel: ‘A contribution to a bibliography
of Henri Bergson,’ voorzien van een inleidende studie door professor John Dewey.
In dit geschrift komen 417! titels voor van boeken en artikelen, geschreven in
verschillende landen, over Bergson en zijne ideeën; wel een bewijs van welke groote
plaats hij reeds elf jaar geleden innam, in het bewustzijn van de geheele beschaafde
wereld.
Algot Ruhe, die een zeer overzichtelijk en sympathiek boek over Bergson
geschreven heeft, voert als een der redenen van zijne populariteit aan, dat hij zoo
eenvoudig is.
‘Zijn geschriften mogen hier en daar uitlegging behoeven,’ zegt hij, zijn
grondgedachten lichten van helderheid.’
Ja, hij is wel zelf een der Eenvoudigen onder ons, of een der Grooten, een Ziener,
een Profeet, die de weg der intuitie volgende één is geworden met de scheppende
kracht.
Tot slot nog de volgende gedachten, die teekenend zijn voor Bergson.
‘Als men de beteekenis van het leven en de bestemming der menschheid overpeinst,
ondervinden wij telkens, dat de natuur zich moeite geeft om ons een wenk te geven,
iederen keer, als iets van die bestemming bereikt wordt.
Zij heeft een teeken ingevoerd, dat ons duidelijk maakt, wanneer onze handeling
geslaagd is.
Dit teeken is Vreugde.
Vreugde, niet genot. Genot geeft ons geen aanwijzing in welke richting ons leven
gaan moet.
Echte vreugde is altijd een duidelijk signaal voor de triomf van het leven.
De moeder, die haar kind ziet, kent deze vreugde, omdat zij weet dat het physiek
en geestelijk door haar geschapen is. Evenzoo de kunstenaar die zijn meesterwerk
schept, de geleerde die een vondst gedaan heeft, de uitvinder die een uitvinding
gemaakt heeft.
Men zegt wel eens dat zij werken voor roem en eer, of bijval der menschen.
Eene groote vergissing!
Wij zoeken eer, zoolang wij nog niet zeker zijn van ons zelf...
Degene die zeker is, absoluut zeker dat hij een levend werk ter wereld heeft
gebracht, vraagt niet naar eer, hij staat boven lof en
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roem, want er is geen grootere vreugde, dan zichzelf eene scheppende kracht te weten.
Als dus op elk gebied de triomf van het leven zich in scheppen uit, worden wij
dan niet gedwongen aan te nemen, dat het doel van het menschenleven eene schepping
is, die (in zooverre verschillend van de schepping van den kunstenaar of van den
natuurvorscher) ieder oogenblik geschieden kan en door alle menschen; de schepping
van het ik door het ik. De ziel die zich verdiept in het werkelijk ‘vloeibare nu’ (la
durée réèlle), krijgt daardoor deel aan het intuitieve leven en aan de kennis van het
wezen der dingen.

Und Früh-lings Geis - ter, sie stei - gen hin - ab in der Men-schen
Brust, und re - gen da drin-nen den Rei - gen der ew'-gen Ju - gendlust, der ew' - - gen, ew' - - - gen Ju -- gend - lust!

V.D. ISAACHSEN - DUDOK VAN HEEL.
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Literatuur.
Nescio, Dichtertje; De Uitvreter; Titaantjes. J.H. De Bois, Haarlem, z.j.
In een bijzonder gedistingeerden, uiterst modern versierden omslag en verzorgden
druk zijn thans vereenigd Nescio's drie verhalen, die onmiskenbaar een accent
populaire hebben en daar zelfs een gedeelte van hun bekoring aan ontleenen. Het is
een hoogst eigenaardige schrijverij, die van Nescio. Hij lijkt een nonchalante, een
triestig-humoristische, een sceptische Pierrot, die zijn gedenkschriften zou publiceeren.
De Titaantjes geeft de psyche van de revolutionnaire jeugd, zoo tegen de 90 jaren
der vorige eeuw. Hun romantischen zin, hun vage idealen en reëele benauwdheden,
hun zwakke karakters, hun kleinburgerlijke verwording. Maar Nescio geeft geen z.g.
realisme. Uit de latere ontgoocheling dier jeugd, als uit zijn eigen ontgoocheling,
schrijft hij met bittere geestigheid en scherpe onderscheiding, quasi-onverschillig,
quasi-argeloos, zijn onschoolschê zinnetjes over het denken en doen dier onnoozele
jongens. Hij doet niet objectief, hij ‘beeldt’ geen leven buiten het eigene, maar zijn
karakteristiek, vooral van de algemeene levenssfeer zijner figuren, is er niet minder
klaar en suggestief om. Hun klein-burgerlijkheid wordt ons tast- en voelbaar, zoo
dat hun beweerde eruditie (Dante, Goethe, de Bijbel) ons ietwat bevreemdt en wij
geneigd zijn hun aesthetisch streven op één lijn met het revolutionnaire te stellen,
d.w.z. op de lijn der romantische onwerkelijkheid. Intusschen is de beschrijving dol
vermakelijk boven een sinisteren ondergrond van werelden zelfverachting, en dat is
juist het bekorend ongemeene van deze litteratuur. De Uitvreter zegt dan, met nog
iets meer gewilde ruwheid, het type van den bohème-dichter, den innig zwakken,
maar zoo gemeenden idealist, het mishandeld dichterlijke stiefkind van een wreed
nuchtere, heiligschennende wereld. En, mij dunkt, het zegt 't tamelijk compleet in
zijn galgenhumor. Armoê, meelij, naïef egoisme, groot gevoel, volstrekt gemis aan
levenswijsheid en practischen zin zijn hier de componenten van een leven, dat in
zijn schijnbaar onzinnige bandeloosheid echter de juiste projectie vertoont onzer
a-moreele, cynische maatschappij, die alle doorgevoerde idealisme onmiddellijk
stempelt tot waanzin en misdaad.
Dichtertje eindelijk lijkt mij het minst evenwichtig. Misschien begrijp ik 't ook
niet goed. Het is natuurlijk weer idealistisch individualisme tegenover maatschappelijk
cynische realiteit, thans in liefde en huwelijk. Dit laatste en idealisme hooren niet
bij elkaar. Dat is duidelijk. De liefde is enfant de Bohème, maar de verliefde dichter
gewoonlijk een maatschappelijk eng gebondene. En bovendien meestal geen krachtig
karakter. Vandaar dan vaak een bitter ‘ondergrondsch’ conflict, dat eindigt in waanzin
en dood.
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Verzen zijn inderdaad nu en dan de expressie van een gemoedsrealiteit, die... aan
verzen niet genoeg heeft. De Vrouw en de Dichter bleken hier beiden van het echte,
schoon kleine, soort en hun lot was dan ook het redelijk gevolg van daden, die het
onmaatschappelijke willen verwerkelijken. Toch ware het allicht zachter geweest,
indien zij meerder fortuin hadden bezeten.
De drie verhalen te zamen geven een curieuse geestelijke verfijning, tevens
verzwakking, te aanschouwen, sedert in de tachtig jaren zoo menig jong schrijver
op realistische verheerlijking van volksleven en bedrijf uittoog. De vitaliteit verdween
en daarmee het aureool om menschen en dingen. Ook de revolutionnaire hoop
verdween en wat overbleef was een virtuoze humor, bekoorlijke pose van
onverschilligheid en wereldverachting, die in geestige spotbeelden zich voor wanhoop
bewaart.
F.C.

Wilma, Het Schooite Leven, 2 dl. C.M.B. Dixon en Co., Apeldoorn, 1918.
Dit is een boek voor geloovigen en hen die op weg zijn het te worden. Een soort van
geloofsovertuiging wordt hier uitgewerkt in beelden, die overigens niet de verdienste
hebben levend te zijn. Maar het is toch niet zonder belang uit te vinden, waar dit
alles heen gaat en waar het vandaan komt, reeds omdat zich hier weer die nieuwe
mentaliteit openbaart, die sedert eenigen tijd, ook in de letteren, van individualistische
vrijheid naar collectieve gebondenheid en vastigheid schijnt te neigen. Het werk van
Eilkema de Roo was er een voorbeeld van en dit is een ander. Voor zoover het iemand,
die buiten deze sfeer staat, gegeven is zulke dingen te begrijpen, doet zich de
gedachten wereld van dit boek aldus voor. Het menschdom is verwerpelijk slecht en
God staat, als 't ware, telkens klaar die bende in den chaos terug te stooten. Zoo zijn
het aardsche en het hoogzedelijke nog slechts door weinige rafelende draden
verbonden en ware de noodlottige scheiding reeds lang een feit geworden, indien
niet enkele hoogere menschwezens zich telkens weer als middelaars stelden tusschen
den toornenden God en de zondige menschheid. Christus was zulk een wezen, maar
zijn zoendood is niet eens vooral een afdoener geweest, gelijk men abusievelijk wel
meent. Het mocht dan helpen voor korter of langer tijd, telkens weer is en zal een
nieuwe middelaar, een nieuw zoenoffer noodig zijn. Maar die heiligen zijn er dan
ook, gelukkig, onder alle lagen der maatschappij, bewuste en volstrekt onbewuste,
eenvoudige en verwikkelde. Hun algemeen kenmerk is een brandend heimwee naar
een betere, zedelijker wereld en hun wijd mededoogen. Alle ongeluk, alle schuld
nemen zij, meegevoelend, op zich en lijden
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nood en droefheid om hun medemenschen. Tot op den duur het brooze vat hunner
persoonlijkheid springt en zij ondergaan in een vroegen dood of wel gek worden.
De frivole wereld kent hen niet, miskent hen bitterlijk, en maar heel zelden valt het
een gewonen mensch te beurt den afglans van het hooger zedelijke te ontwaren
rondom die veege gestalten, wier zielen nauwelijks deze aarde raken. Maar de niet
gansch verdorvenen gevoelen toch den weldoenden invloed en zijn er dankbaar voor,
dat hun wereldsche harten, zij het maar bij momenten, worden gericht op dat hoogere
leven, dien heilvollen staat, dien de menschheid had kunnen bereiken, zoo niet de
erfzonde haar met aardschheid besmet en aldus voor goed aan het stof gebonden
hadde.
Ziedaar de theologie, die ik uit het boek, niet zonder moeite (vanwege de
ongewoonte) opdiepte.
Ons wordt nu de ontwikkeling en langzame bewustwording van zulk een reine
ziel (van het vrouwelijk geslacht) in dit verhaal voorgesteld. Zij heet Rita en heeft
veel langdradige moeite van haar droomende gelukzaligheid op aarde neer te dalen,
om, gelijk haar taak is, ook het lijden en de schuld te onderkennen en er deel aan te
hebben. Opdat ten slotte het altezamen weer in de sfeer der gelukzalige eenheid
worde opgevoerd. Niet minder dan de groote oorlog is er noodig om Rita tot dit
kunststuk te brengen. Maar dan gaat zij er ook meteen aan dood. Zij sterft aan de
tering, zeggen de aardsche zielen, al krijgen zelfs dezen wel zekeren geur van
heiligheid in den neus.
Het behoeft geen betoog - nl. voor wie het nuchter las - dat dit boek met litteratuur
verder niet heeft uit te staan. Er is hier niets dat leeft, de personen niet, de gesprekken,
de vele natuurvisies niet. En zoo zal het dan spoedig vergeten worden, als zoovele
verdienstelijke preeken, die hun maker nog bij zijn leven enkel op stalletjes vond.
Als veeg ‘teeken des tijds’ echter niet zonder beteekenis.
F.C.

Guido Gezelle. 1830-1899, door Caesar Gezelle. L.J. Veen, Amsterdam.
Een breedopgezette, zeer doorwerkte, bijzonderheden-rijke levens-beschrijving van
den Vlaamschen dichter. Gewisselijk een werk van liefde en piëteit. Allen die den
mensch Gezelle kennen willen, den mensch, die seminarist was en leeraar en kapelaan
en journalist en litterator, zij zullen dit werk van bijna 300 pagina's met profijt
raadplegen. Zijn leven, werken, lijden, al zijn wederwaardigheden, zijn
teleurstellingen, triomfen, staan hier omstandig, en zeer zeker nauwkeurig, geboekt.
En evenzeer zijn dichterlijke werkzaamheid, in zoover het betreft de vermelding van
dichtbundels
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en uitgaven, naar volgorde en jaartal. Doch wie meer zou verlangen, wie vragen zou
naar een innerlijke ontwikkelingsgeschiedenis van den dichter, kan hier geenszins
terecht. Want het belangrijkste van Gezelle, de ontplooiïng van zijn dichtergeest, die
tenslotte met al deze uiterlijkheid niet van doen had, die staat hier niet in beschreven,
waarschijnlijk wijl de schrijver meende, dat die ontwikkeling in de opsomming der
uiterlijke levensomstandigheden begrepen was. Dat is een dwaling, al is 't dan ook
een zeer verbreide. Het uiterlijk bestaan van een kunstenaar en zijn innerlijke
ontwikkeling hebben maar in de verte iets met elkaar te doen, als het een waarachtig
kunstenaar geldt. Dan gaat die innerlijke groei haar eigen fatalen gang, die misschien
belemmerd, maar nimmer uit de eensgegeven richting gedreven kan worden door
welke lotgevallen ook. Zoo, moet men onderstellen, was het eveneens voor Guido
Gezelle, en de geschiedenis van die ontwikkeling laat nog op zich wachten, zal het
werk zijn, dat ook de schrijver dezer biographie in alle nederigheid verwacht.
Intusschen moet men het dan met deze anecdotieke geschiedenis doen.
F.C.

Erratum.
In Louis Couperus' beschouwing van Querido's Koningen in de vorige aflevering is
een zinstorende drukfout te herstellen.
Hoofdstuk VII, bl. 466. De eerste zin moet gelezen worden:
Ook is een dergelijk werk goed - zoo ik mag veronderstellen, dat vóór dit eenige
boek van voor-tooverende pracht meerdere, er meê te vergelijken, werden geschapen
in de wereld-litteratuur, of er na geschapen worden Lees op blz. 467:
ik spel liever... sikkel met een s.
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Buitenlandsche literatuur.
Jakob Wassermann: Christian Wahnschaffe. Roman in zwei Banden.
Erster Band: Eva. Zweiter Band: Ruth. S. Fischer, Verlag, Berlin - Wien,
1919.
Sedert lang heb ik groote bewondering gevoeld voor de kunst van Jakob Wassermann.
Hij was voor mij een der superieurste vertegenwoordigers der moderne Duitsche
epiek. Deze schrijver, met zijn buitengewoon rijke, schier ongeëvenaarde
verbeeldingskracht, met zijn diep-indringend zielkundig ontledingsvermogen, met
zijn bijzonder verfijnde beschrijvingskunst, zijn zorgvuldig geschoolde en verzorgde
stijl, scheen mij een der belangwekkendste Duitsche prozaschrijvers van den laatsten
tijd. In zijn geheele oeuvre zien wij een zeer bepaalde strekking uitgesproken, die
het best met de woorden van Soergel wordt gekenschetst als ‘een smartelijk verlangen
naar een nieuw leven en naar een nieuwe menschheid.’ In bijna al zijn werken wordt
een felle en onverbiddelijke kritiek uitgeoefend op onze hedendaagsche samenleving.
In zijn roman van den aestheet: ‘Die Masken Erwin Reiners’ (1910), heeft hij een
mensch uitgebeeld, die met een onbeheerschte begeerte naar het leven, dit in alle
vormen en gestalten wil genieten, zonder de kracht dit te kunnen, die gewetenloos
en schaamteloos, met tallooze maskers en kleurige hulsels zijn innerlijke leegte
bedekkend, het reinste bezoedelt en verkracht en die eindelijk ontredderd en gebroken
te gronde gaat. In de figuur van Erwin Reiner heeft hij een type willen uitbeelden
als product eener vooze en valsche kultuur. Met dezen roman, die in sommige
opzichten doet denken aan Wildes ‘Dorian Gray’ en Teirlincks ‘Ivoren Aapje’, is
zijn laatste roman ‘Christian Wahnschaffe’ in zekeren zin verwant. Ook hier zien
wij een beeld ontworpen van de hedendaagsche Europeesche kultuur, een grootsche,
soms huiveringwekkende schildering van de Europeesche samenleving, zooals zij
was vóór den oorlog: vol schoone gebaren en fraaien opsmuk, maar in haar kern
verrot en bedorven, vol uiterlijke pracht en rijkdom, maar arm aan diepe gedachten
en groote ideeën, een schijnwereld van weelde, van lichtzinnige oppervlakkigheid
en matelooze begeerte naar materiëelen rijkdom en macht; een maatschappij, waarin
de walgelijkste ellende en verdierlijking naast de grootste verfijning en de meest
geraffineerde levenskunst bestonden.
Christian Wahnschaffe, de hoofdpersoon van dit verhaal, is een zinnebeeld van
deze verdorven en misdadige kultuur. Hij, de zoon van een der rijkste Duitsche
industriëelen, symboliseert deze uiterlijke en decoratieve beschaving, wier product
hij is, evenals Erwin Reiner. Hij vertegenwoordigt een geslacht van genotzuchtige
en nuttelooze parasieten, wier hart koud en wier ziel steeds onbewogen blijft. Christian
Wahnschaffe, de bezitter en verkwister van ontzaglijke rijkdommen, schoon en sterk
als een
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jonge Griek, leeft onbezorgd en onbezwaard een oppervlakkig amusementsleven.
Niets ontroert hem; hem is alle spontaniteit vreemd, hij is nuchter en liefdeloos. Hij
is de zoon van een vader, die in rusteloozen arbeid een onmetelijk kapitaal heeft
vergaard, die slechts zijn werk als eenig levensdoel beschouwt, die voor zijn vrouw
en kinderen een vreemde blijft en die geen levensvreugde kent. Hij is, trots zijn
rijkdommen een eenzame zwoeger, die met ontzetting ziet, dat de vruchten van zijn
arbeid verloren dreigen te gaan door de opkomst van het socialisme. Hij is het type
van den Duitschen groot-industriëel, die geen hoogere belangen kent dan die van
macht en bezit en dat door zijn machtsbegeerte voor Duitschland noodlottig is
geworden. Zijn moeder is een buitengewoon schoone vrouw, die zichzelf als een
kostbaar kleinood beschouwt, die het leven ziet als een feest, waarop zij als welkome
gast is genoodigd, om zich te vermaken en te laten huldigen. Zij is hooghartig en
koel, alleen haar zoon Christian schenkt haar vreugde en geluk; in hem aanbidt zij
haar ideaal van den sterken en schoonen mensch. En Christian Wahnschaffe glijdt
argeloos en zorgeloos over de ondiepe wateren zijns levens, hij laat zich gewillig
door iedereen meevoeren, maar alles schijnt af te glijden van zijn ziel, zonder eenigen
indruk achter te laten. Niets ontroert hem, niets kan hem deren, hij ducht geen gevaren
en hij ziet het leven aan als een schoon, maar onbelangrijk schouwspel, dat om
zijnswille wordt gespeeld.
Maar op een bepaald tijdstip in zijn leven verkeeren deze zorgeloosheid en
argeloosheid opeens in angst en ontzetting. Door allerlei, schijnbaar onbelangrijke
feiten en gebeurtenissen lijkt het alsof een sluier van Christians oogen valt: hij, de
rustelooze, zoekt thans de rust en de eenzaamheid, hij ontvlucht zijn talloozen
vrienden, hij keert tot zichzelve in en opeens beseft hij, dat zijn leven als in een slop
is doodgeloopen. Hij, die met volle teugen uit alle bekers heeft gedronken, walgt
plotseling van den droesem; hij, die gretig alle rijpe vruchten in het voorbijgaan
plukte, ziet opeens den wanstaltigen worm, die het gaafste vleesch aantast en bederft,
want plotseling heeft hij leeren begrijpen; gelijk Boeddha, als hij in den nacht
wegvlucht uit de woning zijns vaders, de lusthoven en de danseressen vervloekend,
naar de ongerepte eenzaamheid der bosschen, omdat hij de bedriegelijke maja
doorschouwd heeft; gelijk Franciscus, de rijke jongeling, die zijn ouderhuis ontvliedt
en zijn kleeren aan de armen schenkt, om in schamelheid onder hen te leven als een
der hunnen. Ook Christian Wahnschaffe heeft geschouwd; hij heeft plotseling een
blik geslagen in de grootste en huiveringwekkendste diepten des levens en hij heeft
begrepen, begrepen alle armoede en ellende, alle verdorvenheid en schaamteloosheid,
alle angsten en ontzettingen, alle pijnen en smarten. Hij voelt nu het groote
mededoogen met alle stervelingen in zich trillen, hij wil goed zijn, zich
verootmoedigen en lenigen. En Christian, die nu door zijn omgeving als een
waanzinnige
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wordt beschouwd, gaat als arme onder de armen, neemt een vrouw, behoorende tot
het uitvaagsel eener groote stad bij zich en zorgt voor haar, tot zij sterft.
Slechts een groot kunstenaar en uitnemend psycholoog als Wassermann, was in
staat, dezen op het eerste gezicht zoo zonderlinge ommekeer in een mensch als Chr.
W. waarschijnlijk te maken. Want, en dit is het allermerkwaardigste, hij suggereert
ons a.h.w. deze radicale omwenteling in Christians leven. Want Christian zelve kan
ons niet overtuigen; hij is geen heilige of profeet, hij verkondigt en predikt geen leer,
hij redeneert niet over zijn bekeering, hij ontleedt niet de motieven zijner handelingen.
Zijn ziel vertoont een vrij geringe differentiatie en weinig diepte, hij spreekt zelden
of nooit over zichzelf, hij doet alles vanzelfsprekend met een magische zekerheid.
Het lijkt, alsof hij het werktuig eener hoogere macht is, die hem zijn lot doet
ondergaan. Slechts aan het einde van het boek, dan hooren wij hem voor het eerst
over zichzelf spreken en zich rekenschap geven van zijn daad. ‘Ich war in einer
Schlinge. Alle lebten in Freuden, und alle lebten in Schuld. Aber trotzdem Schuld
da war, war niemand schuldig. Folglich steckte irgendein Fundamentalfehler in der
ganzen Lebenskonstruktion. Ich sagte mir: die Schuld, die aus dem erwächst, was
die Menschen tun, ist gering und berechenbar gegen die, die aus ihrem Nichttum
stammt. Denn was sind es schlieszlich für Menschen, die durch ihr Tun schuldig
werden? Arme, armselige, verhetzte, verzweifelte, halbwahnsinnige Leute; sie bäumen
sich auf und beiszen in den Fusz, der sie tritt. Sie werden verantwortlich gemacht,
sie werden gezüchtigt und bestraft; Quälerei und kein Ende. Aber die nicht tun, die
werden verschont, die sind immer in Sicherheit, die haben ihre triftigen Ausreden
und Entschuldigungen. Und sie sind nach meiner Meinung die wahren Verbrecher.
Von ihnen kommt das Ubel. Ich muszte aus dieser Schlinge heraus... Ich hafte noch
zu sehr an der Oberfläche. Mein Charakter steht mir entgegen. Es gelingt mir nicht,
die Kruste durchzustoszen, die mich von der Tiefe trennt. Die Tiefe, ja, was ist das,
die Tiefe? Man kann unmöglich darüber reden. Jedes Wort ist wie Vorwitz und Lüge.
Ich will keine Werke tun, ich will nichts Gutes oder Nützliches oder gar Groszes
tun, ich will hinein, hinauf, hinaus, hinunter; ich will nichts von mir wissen, ich bin
nur gleichgültig, aber ich will alles von den Menschen wissen, denn die Menschen,
siehst du, die Menschen, das ist das Geheimnisvolle, das Furchtbare, das, was quält
und schreckt und Leiden macht... Immer einen, immer zu einem, dann zum nächsten,
dann zum dritten, und wissen, aufsperren jeden, das Leiden herausnehmen, wie die
Eingeweide aus einem Huhn... Aber man kann unmöglich darüber reden, es ist zu
grauenhaft. Die Hauptsache ist, dasz das Herz nicht müde wird. Nur kein müdes
Herz, das ist die Hauptsache.’
Niemand zal loochenen, dat Wassermann in dit boek een belangrijk en
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diep probleem heeft behandeld. Wij hebben allen min of meer de overtuiging, dat er
in ons leven een ‘fundamenteele fout’ zit, dat wij oordeelen en veroordeelen, zonder
feitelijk het recht daartoe te bezitten, dat wij de innerlijke waarde en beteekenis van
het leven vaak voorbijzien, dat wij onverschillig en gevoelloos en niet liefderijk
genoeg zijn, kortom, dat wij overal en in alles te kort schieten. En door menigeen
zal dit boek met verbazing en ontroering gelezen worden. Maar, wij bewonderen
niet alleen het innig gevoel voor menschelijkheid en liefde, dat eruit spreekt, maar
ook, de groote kunst, waarmee het geheel is gewrocht. Een groot aantal belangrijke
personen zijn in dit boek uitgebeeld: de schoone danseres Eva Sorel, de geliefde van
Christian, die heel de wereld in vervoering brengt door haar dansen, Crammon, de
vriend van Christian, kostelijk type van een steriel levensgenieter, de acteur Edgar
Lorm, die herinnert aan den grooten Kainz, Karen Engelschall, de prostituée en
Esther, Christians vriendin uit den lateren tijd, en tal van andere figuren maken dit
boek tot een van leven trillend kunstwerk van groote beteekenis.
Velen zal dit boek een troost en een verheugenis zijn; zij zullen beseffen, dat wij
zoowel in dit werk de spiegeling van een verwelkten en verganen tijd hebben te zien,
als de verkondiging van een nieuw leven, waarachtiger en menschelijker dan het
onze thans nog is.
HERMAN WOLF.
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Willem Kloos.
1859-1919.
De redactie van Groot-Nederland stelt er prijs op aan Willem Kloos bij het bereiken
van den zestigjarigen leeftijd openlijk haar gelukwenschen aan te bieden en de
betuiging harer onveranderlijke hoogachting. Daartoe tenminste zijn jubileums soms
dienstig, dat zij de gelegenheid geven zich nog eens te herinneren de groote daden
in het verleden volbracht door hen, die, in den naderden ouderdom rustiger en stiller
geworden, het gedruisch van den tijd niet meer overstemmen en door de nieuwe
geslachten allicht enkel met zekere koele historische waardeering worden beschouwd.
Bij zulke gelegenheden is het goed, zoo de tijdgenooten nog eens met nadruk
getuigen van hetgeen zij alleen ondervonden en wat met hen sterft n.l. de ontroering
door de bevrijdend-revolutionnaire daden gewekt om wat die daden beteekenden
voor hen in het bijzonder en voor het gansche geestelijke Nederland.
Het moge nooit vergeten worden, dat Willem Kloos een der bevrijders is geweest
van ons geestelijk leven uit banden van wezenlooze conventie en fatsoen, en onze
letterkundige kunst weer een zielvollen inhoud, een levenverheffende beteekenis
heeft gegeven. In een tijd, toen de groote stem van een machtig maatschappelijk
complex nergens meer werd gehoord en allerlei kleine individueele geluiden, onzeker
en valsch, opklonken, heeft zijn zware stem rust en orde gebracht en met weifellooze
gewisheid de nieuwe richting aangegeven. Door zijn verzen niet minder dan door
zijn critieken wees hij naar het persoonlijke, als de voortaan eenige waardige en
betrouwbare maatstaf. In de eerste stond zijn eigen groote persoonlijkheid, als het
zuiver instrument, het gevoelig klankbord voor vele stemmen uit het groot en eeuwig
leven. Waar ongeveer alle begrip van poëzie hier verloren was gegaan in een ziellooze
dichterlijke traditie, stelden Kloos sonnetten terstond vol en vrij de werkelijkheid
van dien nieuwen geest, die zich van nu af aan enkel tot zich zelven richtte, omdat
hij daarin het eeuwige, dat ganschelijk verloren scheen, hervond. En in zijn critieken
scheidde en schifte Kloos met nooit missende zekerheid het klein, doch zuiver
klinkend individueele van het leeg geraas eener onwerkelijke eenheidsviering en
maakte rustig
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de som op van het weinige, dat de voorgaande periode aan waardevolle poëzie had
opgeleverd.
Zoo is hij jarenlang een wegbereider geweest tot een nieuw geestelijk leven, dat...
in zijn kracht niet lang heeft mogen duren en spoedig weer door andere
levensstroomingen werd overgolfd. Wij zullen echter verstandig doen niet te vergeten,
dat, al schijnt de Tachtiger invloed soms geheel geweken uit onze huidige litteratuur
en de Tachtigers zelven vrijwel vergeten, nog verreweg het meeste, dat inderdaad
van waarde is, hun tempel draagt en vaak ongeweten van hun geest getuigt. Dien
geest, die in Willem Kloos een zijner fierste en sterkst bewuste dragers vond.
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Denken en beelden.
III.1)
De ontwikkeling in het Westen.
Terwijl de oude wereld zich uitleefde in de Byzantijnsche beschaving begon in het
Westen de kunstzinnige gedachte te produceeren. Wat de nieuwe volken bezaten,
men is het er wel over eens, was een versieringskunst waarvan de elementen, aan
het Oosten ontleend, min of meer waren gewijzigd of verbasterd, al naar men het
nemen wil. Van een beeldend verlangen, waartoe leidt het zich bewust één voelen
met de natuur, vinden wij ook in de Karolingische tijden nagenoeg nog geen bewijs.
Het dagelijksch bedrijf moet het bestaan van den barbaar hebben vervuld en de kunst
die het meest verbonden is aan dat practische leven, de bouwkunst, trekt het eerst
zijn aandacht. Zij zal in het vroege voorjaar van de nieuwe beschaving ontluiken.
De oude wereld nu had den bouwmeester veel te bieden, maar van dat vele begreep
deze uit den aard der zaak slechts datgeen wat van onmiddellijk nut kon zijn en wat
hij zich ook aanstonds kon eigen maken: de techniek. Hoe was het daarmede gesteld?
Gelijk ons uit het vorige hoofdstuk gebleken is, was de Byzantijnsche bouwmeester
er op bedacht het zware monolitische karakter van het Romeinsche gebouw door het
uit-elkaar-houden van drukkende en dragende krachten te wijzigen. In een vernuftig
samenstel was de zijdelingsche druk der gewelven zoo veel mogelijk in evenwicht
gebracht en ten slotte door de forschheid der buitenmuren afdoende bestreden. In
het organische van het geheel berustte nu de stabiliteit van de onderdeelen. Maar
noch uitwendig noch inwendig waren de organen van het gebouw aanvankelijk
zichtbaar. Evenmin als in de Romeinsche kunst waren zij elementen van schoonheid.
Integendeel zij werden zorgvuldig achter de vlakke stuc- of marmer-bekleeding van
muren en gewelven verborgen gehouden, zoodat niets de gaafheid van de
welgeproportioneerde ruimten verstoorde. De versiering door den beeldenden
kunstenaar aangebracht, wij zagen het, was eene vlakversiering.
De Byzantijnsche architect werd beheerscht door de gedachte de ruimten door
vlakken te begrenzen. Langzamerhand echter komt hij er toe, aan het uitwendige van
het gebouw, de constructie meer en

1) Zie: Denken en Beelden II, Nov.-aflev. 1918, pag. 588.
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meer te accentueeren. Toen de middenkoepel ter betere belichting van het gebouw
werd opgeheven boven de kruinen van vensterbogen, was hij genoodzaakt geweest
aan het gewelf, dat nu vrij kwam te staan, veel kleinere afmetingen te geven en het
tevens nog deugdelijk te steunen. Zoo hadden de kleine koepeltorens een uitgesproken
veelhoekigen vorm gekregen waarvan de ribben niet zelden door kolonetten werden
versterkt. Dit deed zich voor in den tweeden bloeitijd, gedurende de tiende eeuw. En
steeds wordt het geheele kerkgebouw nu ranker en krijgen zelfs de koepels het
karakter van lantarentorens. In de laatste periode van betrekkelijken bloei, in de 13de
en 14de eeuw, worden dan ook de muren aan den buitenkant vertikaal ingedeeld en
plaatselijk versterkt, zoodat hier de constructie van practisch werkende blindarcaden
tevens versierend werkt. Maar inwendig blijft het beginsel gehandhaafd: het vlakke
der ruimte bepalende muren gaaf te bewaren. Tot in de 16de eeuw is de Byzantijnsche
architect in dien geest werkzaam, verwijlend bij het reeds lang gevondene.
In het Westen werd een andere weg ingeslagen en daar zullen wij de uitingen
moeten zoeken van de zich ontwikkelende gedachte. Het treft ons, dat die
ontwikkeling allereerst hierop is gericht, alles ondergeschikt te houden aan het eene
doel: deugdelijk de aangegeven ruimten te beschermen tegen verstorende invloeden.
De versiering welke in het Oosten een zoo groote rol speelde, werd hier desnoods
opgeofferd. De bouw-gedachte verlangt bij zichzelve te blijven, zich uit te vieren.
En bij het welslagen van haar pogen twijfelde zij niet aan haar goed recht, om haar
zelve bewonderd te worden. Het was den architect blijkbaar een welbehagen zijn
overwogen constructie, het logisch spel van gewelven, bogen en stutten, in verzorgd
steenverband, niet aan het oog te onttrekken.
Op den duur school de hechte, veilige overspanning van het gebouw in de
samenwerking van gezonde organen, welke elk voor zich wederom aan de
voorwaarden van ieder organisme moesten voldoen: het gelijkelijk middel en doel
zijn van de enkele deelen ten opzichte van het geheel. Boog en gewelf, redelijk
gebouwd, laten in alle welfsteenen de momenten van drukken en dragen samenvallen.
Elke steen is tegelijk passief en actief, valt en weerhoudt het vallen. Het enkele
bepaalt hier, door zijne bijzondere strekking het geheel en omgekeerd blijkt het geheel
in zijn wezen de zelfonderscheiding in de enkele deelen. In zijn noodgedwongen
zoeken naar het oplossen van de moeilijkheden welke de zelfvernietigende
zijdelingsche druk van bogen en gewelven met zich
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bracht, door zijn technisch doen, heeft de constructeur het gevoel gekregen van
hetgeen in zijn kunst, als in alle kunsten het wezen van het schoone is: de
saamhoorigheid en onderlinge afhankelijkheid van alle deelen der dingen, de
veeleenheid van het organische, kortom de weerspiegeling van eigen menschelijk
wezen.
Het komt mij voor, dat in het vasthouden aan het beginsel, in verzorgd steenverband
de bouwdeelen op te trekken, beginsel dat het innige gevoel voor het logische
construeeren aan den dag brengt, de groote beteekenis is gelegen van het
West-Europeesche bouwen in de middeneeuwen.
De waarde van elken welfsteen, zoowel wat vorm als wat ligging betreft ten
opzichte van het gansche bouworganisme, vraagt om eene voortdurende
bedachtzaamheid van den architect. Diens doen en denken zijn één, elke oplossing
van moeilijkheden geeft tevens het inzicht in andere mogelijkheden. Elk resultaat
moet tot nieuwe probleemstelling leiden. Dit is ook de reden waarom in de tijden
waarin het logisch bouwkundig denken actief was, de ontwikkeling zoo snel is gegaan
en waarom zich niet merkbaar het gewone verschijnsel heeft voorgedaan dat wij in
de geschiedenis van beeldhouwkunst en van schilderkunst hebben waargenomen,
alsook in het religieuse denken, namelijk de inzinking na het vorm-nemen der
aesthetische aandoening, of het concretiseeren der religieuse gedachte in een stellig
dogma. Terwijl de daad van den beeldhouwer en van den schilder met zich brengt
het tot staan komen van de waarnemende beweging, waarmede de aesthetische
aandoening gepaard gaat, en het doen eener samenvattende keuze, waardoor het
bedrijvige genieten van de vrije intellectueele werkzaamheid vernietigd wordt, valt
in de handeling van den bouwmeester het intellectueele zoozeer samen met het
technische, dat zijn doen zijn denken niet weerstreeft, maar veeleer bezig houdt.
Aanvankelijk worden aan de westersche wereld de voorbeelden van de
Byzantijnsche kunst voorgehouden. De kapel van Karel den Groote te Aken, de kerk
te Germiny des Prés, in Frankrijk, onderscheiden zich in niets van oostersche
gebouwen. Van alle typen van den gewelfbouw welke de Romeinen gekend hadden
waren overblijfselen uit de tijden hunner overheersching in het Westen te vinden.
Het koepelgewelf, het ton-gewelf, het kruis-gewelf, in het gewone hechte materiaal,
noodden in het begin van de elfde eeuw, toen de verschrikkingen uit het Noorden en
de verlammende angsten voor het vergaan van de
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wereld luwden, toen alom het verlangen tot bouwen levendig was geworden, tot
vlijtige navolging. De door vuur zoo licht aangetaste en dan met verwoesting van
heel het gebouw dreigende houten afdekkingen wilde men door steenen gewelven
vervangen. Verschillende kleine kapellen en krypten, voornamelijk in Frankrijk,
kunnen nog getuigen van eene werkzaamheid in dien geest. Voor de groote basilieken
moest men zich voorloopig bepalen tot het overwelven van de nauwere zijbeuken
en van het oostelijk gedeelte der kerk, door den triumfboog aangegeven. Ton-gewelf
en een half koepel-gewelf, voor de apsis, werden daar aangebracht. Boven den
triumfboog was bovendien de muur tot in de nok van het houten dak opgetrokken,
ten einde de plaats van het altaar afdoend tegen brand te beveiligen.
Naast Byzantium en Rome had ook Syrië nog voorbeelden te bieden aan het
Westen. Daar waren reeds in de vijfde en zesde eeuw kerken gebouwd in regelmatig
steenverband die de logische constructie duidelijk laten zien: koepels steunende op
trompet-gewelven of pendentifs, houten overkappingen waarvan de balken rusten
op sierlijke kolonetten, gedragen door consoles welke uit het muurvlak ontsprongen.
De handelsrelaties tusschen het Zuiden van Frankrijk en Syrië werden reeds in het
Merovingische tijdperk onderhouden en gingen later niet te loor. Wanneer wij in
verschillende kerken van Frankrijk, ik denk aan de abdij-kerk van Cérisy-la-Forêt
(Manche) en aan die van den Mont-St.-Michel, deze methoden terug vinden en daar
tevens, in de details, verschillende oostersche versierings-motieven aantreffen, dan
mag verzekerd worden, dat men zich de lessen uit den vreemde ten nutte maakte. In
Engeland (Waltham Abby) zien wij hetzelfde. Maar Frankrijk zou toonen waarlijk
de les begrepen te hebben door er de consequenties van te aanvaarden. Zeer vernuftig
is de stap geweest welken de bouwmeester deed in Auvergne. Ook het middenschip
werd hier met een ton-gewelf gedekt, terwijl de in kwart cirkel gespannen gewelven
der zijbeuken den zijdelingschen druk van het hoofdgewelf tegen hielden. Eng waren
die gebouwen nog uit den aard der zaak en het licht viel slechts zuinig binnen door
de vensters der zijbeuken, de samenstelling was echter zoo hecht en zoo gemakkelijk
uitvoerbaar, de oplossing zoo logisch, dat de vondst als een belangrijk moment in
de ontwikkeling van de construeerende gedachte moet worden aangemerkt.
Verschillende van die kerkgebouwen, uit het einde van de elfde eeuw, bijv. te Issoire
en te Clermont, doen nog dienst en bij navolging kon de vergrooting van het koor,
met uitstralende kapellen
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gemakkelijk te gemoet komen aan de minder gunstige belichting. (Wij zien dat te
Poitiers en te Toulouse).
Toch vroeg de dienst op den duur om meer ruimte en om meer licht. Men had
elders dan ook reeds naar eene andere oplossing gezocht.
De even verhoogde koepel, die dan tevens als lantaren kon fungeeren, was het
aangewezen correctief. Weer ging men te rade met de aanwijzingen van den
oosterschen leermeester. En terwijl het voorbeeld, de Apostel-kerk te Constantinopel,
uit de zesde eeuw, in de constructie volkomen het antieke karakter droeg, gaat weer
de westersche architect met eigen inzicht te werk, zoodat in zijn richting nieuwe
mogelijkheden vrij komen. Treffend is de vergelijking tusschen de twee, nagenoeg
gelijktijdig ontstane gebouwen in de eerste heflt der elfde eeuw: de San Marco, te
Venetië en de St. Front, te Périgeux. Beide koepelkerken vertoonen als plan een
Grieksch kruis, dat wil zeggen, dat twee gelijke schepen, elk van drie traveeën, elkaar
kruisen, dus vijf gelijke traveeën laten zien, gedekt door koepels op pendentifs. In
de San Marco echter is de constructie volkomen verborgen gebleven, in de St. Front
is alles zichtbaar in regelmatig steenverband opgetrokken; de pendentifs zijn met
typisch gekapte welfsteenen gebouwd. Niet ten onrechte ziet Edouard Corroyer in
deze pendentifs den oorsprong van de gewelven op kruisbogen. Immers de rol van
de pendentifs, zoowel als van de latere diagonaalbogen is het overbrengen van den
gewelfdruk op de groote pijlers aan de vier hoeken der travee, rol die de gordelbogen
reeds van stonde af aan hebben vervuld. Van beide nu, van pendentif en van
diagonaalboog, zijn de conisch gekapte welfsteenen in zelfde richting gestapeld.
Versmalt men het pendentif en trekt men het door, dan krijgt men van zelf den
diagonaalboog. Nadat de zijdelingsche druk der vijf koepels gedeeltelijk door
onderling evenwicht was geneutraliseerd kwam alles aan op de soliditeit van de
hoekpijlers. De muren zijn nu ook van geen beteekenis meer ten opzichte van de
instandhouding van het gebouw. Zij fungeeren slechts als dichtende schotten. In
waarheid en ook voor het oog zijn de ruimten bepaald door de bolvormige vlakken
der koepels en door de stuttende pijlers. De gedachte, de ruimte door vlakken te
willen begrenzen, vindt hier haar overgang tot die waarin de ruimte door lijnen
bepaald wordt, dat wil zeggen door bogen en stutten. En dit alles was mogelijk
geworden nu de bouwdeelen geen doode eenheden meer waren, maar levende
georganiseerde veeleenheden. Het gewicht van elken welfsteen is een onverschillige
factor geworden. Het zoeken naar licht materiaal,
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zooals de Byzantijn het deed voor zijn koepels, of het zoeken naar hecht bindende
specie, waartoe de Romein genoodzaakt was, kon achterwege blijven nu van den
steen alleenlijk het weerstandsvermogen ten opzichte van drukspanning werd
gevraagd. Hoezeer de architect er van doordrongen was, dat alles neerkwam op een
vraag naar evenwicht, hoezeer hij er op uit was, in gevallen van moeilijk te
neutraliseeren zijdelingschen druk, dien te verminderen, blijkt uit het feit, dat hij de
gordelbogen reeds eenigszins den vorm heeft gegeven van den tateren, algemeen
aangenomen, gebroken boog, waar de druklijn steiler is, meer de vertikaal nadert.
De zienswijze van Corroyer, als zou in het pendentif de aanwijzing zijn te vinden
van den diagonaalboog, wordt gesteund door zijn bewijsvoering ten opzichte van
den koepelbouw der kerk van St. Avit-Sénieur, in de Dordogne, waarin hij een
bouwwerk uit het einde van de elfde eeuw ziet en niet uit de dertiende eeuw. Terecht
wijst hij er op, dat hier de gewelven niet op de diagonaalbogen rusten, als waren het
kruisgewelven waarvan de graden geaccentueerd zijn door ribben, gelijk men het in
de dertiende eeuw aantreft, maar dat de gewelven hier als koepels zijn gebouwd en
uit ringen bestaan in normaal verband, gesteund door diagonaalbogen en door kleinere
transversaal-bogen ontspringende uit de sluitsteenen der gordelbogen. Deze bogen
vervullen de rol van blijvende steenen formeelen en tevens, voor zoover het de
diagonaalbogen betreft, van pendentifs.
Met den bouw van St. Front heeft zich de gedachte van den bouwmeester weer in
een belangrijke daad geopenbaard, gedachte die in het stapelen van zijn pendentifs
en koepelsteenen reeds besloten was.
Men gevoelt, dat nu ook het vlak van den koepel als ruimtebepalend element
vervallen is, dat ook de afdekking der ruimte door bogen, idealiter gesproken, door
lijnen is aangegeven. Wat men het onbewust streven van de middeleeuwsche
bouwkunst zou kunnen noemen, is reeds door den bouwmeester van de St.
Avit-Sénieur gevoeld. Het alles bindend beton, de conglomeraat-bouw van den
Romein, gaf in aanleg als resultaat van den ruimte-beeldenden arbeid, een lichaam
dat zich echter van stonde af aan in zich zelf differentieerde in dragende en dekkende
deelen. De gedachte die uit die massieve dee en, levende elastische organen
ontwikkelt, voert van de begrenzing der ruimte door muurvlakken en gewelfvlakken
naar de begrenzing door bogen en pijlers. Dat ik deze voorstelling van de geschiedenis
der bouwkunst zoo dikwijls herhaal, houde men mij ten goede. Ik vind in haar
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het richtsnoer tot het begrijpen van het gebeuren als een eenheid van continuïteit, als
een logisch gebeuren.
Toen de koepels in eigen constructie de voorwaarde van hun bestaan hadden
gekregen, konden zij ook zelfstandig worden gebruikt. Het was niet meer noodig ze,
in een groep van vijf, onderling te laten steunen, zij konden nu ook aan elkaar gerijd
worden, zoodat het kerkgebouw wederom den voor den dienst meer geëigenden
basilicalen vorm kon aannemen. In Frankrijk en elders vindt men een langschip
zonder zijbeuken, bestaande uit overkoepelde traveeën. In het vervolg zal men zich
aan dat grondplan houden. Mede hierdoor laat zich de verdere ontwikkeling verklaren.
Dit overzicht van de romaansche bouwkunst schetste bij voorkeur de beweging
in Frankrijk, omdat in dat land alle voorwaarden tot de verdere ontwikkeling zich
hebben voorgedaan. Ook de Duitsche en Italiaansche bouwmeester heeft in de elfde
en twaalfde eeuw belangrijke resultaten bereikt. In Duitschland wist hij door middel
van vierkante kruisgewelven de traveeën van het middenschip te dekken. De Dom
te Spiers vertoonde aanstonds eene kloekheid en gaafheid welke tot navolging
prikkelde. In Lombardije, in Milaan, heeft hij het ruim van de St. Ambrosiuskerk
overwelfd en daar op geniale wijze gebruik gemaakt van den diagonaalboog, waarvan
hij de beteekenis tot op het grondplan van zijn pijlers accentueert. Aan het consequente
van zijn constructieven geest valt niet te twijfelen. In Toskane heeft nooit in die mate
het nieuwe vernuft zich laten gelden. Ten opzichte van den gewelfbouw blijft deze
landstreek zonder belang; slechts bij het optrekken der vertikale partijen ging zij mee
met den tijd. Dit blijkt ons bij voorbeeld te Pisa, waar niet slechts met kostbaar
marmer materiaal versierd werd, zooals in het Oosten, maar constructief gestapeld,
zooals dat benoorden de Alpen met grovere natuursteen, of met baksteen werd gedaan.
Met dat al vertoont zich nergens zoo onvermoeid het uitwerken van mogelijke
oplossingen als in de verschillende provincies van Frankrijk, zoodat, collectief
beschouwd, ook nergens de verscheidenheid van doen zoo rijke vruchtbaarheid van
denken aan den dag brengt. Hier is het dan ook, dat de beweging zich uitviert in een
zich steeds differentieerend organisch verband. Wat men gewroon is de ‘gothische’
bouwstijl te noemen is niet anders dan de ontwikkelde romaansche. Dat wil zeggen:
het noodzakelijk resultaat van het onvoorwaardelijk samengaan van het aesthetische
en het practische. De neiging, alle krachten in onderling fungeerende
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bouwdeelen kenbaar te maken, niet alleen in het inwendige van het gebouw, maar
ook aan het uitwendige, wordt in de latere middeneeuwen door den bouwmeester
wederom ten volle aanvaard.
Allereerst voert hij den spitsboog met den geringeren zijdruk zoo consequent
mogelijk in het stelsel der gewelfribben door, en laat deze rusten op bundelzuilen
waarvan de doorsnede ten slotte alle drukkende en dragende elementen aangeeft. En
toen hij moest werken voor eene gemeente die in een wel-verlicht, hoog en ruim
kerkgebouw aan hare godsdienstige gevoelens gezamenlijk uiting wenschte te geven,
voegde zich van zelf zijn aesthetiek naar doelmatige vindingen. Het vernuftige
systeem van de schorende halve tongewelven der zijbeuken, dat wij in de oostelijke
provinciën hebben aangetroffen, bracht hem op de gedachte van den luchtboog die
nu boven de gewelven dier zijbeuken, bij den aanzet van gordelbogen, diagonaalbogen
en vensterbogen van het middenschip, in oordeelkundige samenbundeling, den zijdruk
komt neutraliseeren, zonder te schaden aan de mogelijkheid eener overvloedige
belichting. Op zich zelf staande contraforten vangen en steunen de luchtbogen, van
welke de traveeën aangevende rij om het lichaam van het gebouw als het ware een
ommegang afteekenen. De kathedralen van Parijs, Reims, Amiëns, Soissons en ten
slotte Beauvais vertegenwoordigen in hare constructie de strekking, om alleenlijk
met bogen en pijlers zonder den steun van muren de ruimte te omspannen, met bogen
en pijlers die zoo graciel mogelijk gebouwd zijn opdat het ‘binnen’ van het ‘buiten’
bijkans uitsluitend door de glasramen gescheiden werd. Dat glas werd dan versierd
met heilige voorstellingen in transparante kleuren waaraan het zonlicht werking
verleende, een werking die ze immaterialiseerde en de onmiddellijke weldaad van
Gods natuur liet gevoelen. De ruimte van het kerkgebouw moest wel als eene
uitverkorene en beslotene, maar niet als eene van de oneindigheid afgeslotene plek
worden aangewezen.
Dat hij, logisch construeerende, door zijn systeem van uitwendige luchtbogen,
daadwerkelijk meer ruimte afteekende dan hij zich oorspronkelijk gedacht had en,
dat hij zoodoende de voorstelling van het gebouw, als ruimte-beeld, te buiten was
gegaan, hinderde hem blijkbaar niet. Wat wij geneigd zijn als eene eenzijdigheid van
den constructeur te beschouwen, in onze onderscheiding van bouwkundige en
bouwkunstenaar, werd in de middeneeuwen als zoodanig niet gevoeld, omdat toen
constructief ook aesthetisch was. Het een en het ander was ononderscheiden in dienst
van het goddelijke. Zoo moeten wij,
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naar ik meen, vrij van alle phrasen van de romantiek, den geest van den
middeneeuwschen architect begrijpen. Zijn steeds grootere spaarzaamheid ten opzichte
van het materiaal moet niet verklaard worden uit een idealisme naar onze opvatting,
in tegenstelling met materialisme - ook de materie was hem heilig als uiting Gods maar uit zijn welbehagen in een zoo zuiver mogelijk spel van tegen elkaar opwegende
krachten. Het trof dan ook niemand, dat, logisch gesproken, de daad van den
constructeur-kunstenaar het doel, een ruimte te beelden, had voorbijgestreefd. Het
logische zelf zou het wreken en dit toonen door het terugvallen van de lijn naar het
vlak, als ruimtebepalend element. Voor de bouwkunst beteekende zulks een
renaissance.
Het was in dienst van de Kerk dat de middeneeuwsche bouwkunst is gegroeid.
Buiten de Kerk, waar andere eischen gesteld werden, voor het gemeente-huis van
de burgerij, voor het kasteel en voor het woonhuis van den kleinen man, wordt in
een zelfden geest gewerkt.
Het weinige wat wij van de profane bouwkunst over hebben, in romaanschen stijl,
laat wederom den zwaren bouw van rechte muurvlakken zien, horizontaal afgedekt,
met kleine rondboogvensters. In de latere eeuwen overheerscht aan de gevels de
vertikaal, wordt het muurvlak gebroken, gedeeld door kleine, met pinakels bekroonde,
contraforten, desnoods met blindarcaden versierd, worden de ramen omlijst evenals
wij dat aan de kerken zagen. En zelfs de meubelmaker, wanneer hij ruimte heeft te
beelden, in zijn kasten en kisten, wil zich niet vrij maken van de uiterlijke vormen
van het steenen gebouw. De vroegste meubels laten tusschen krachtige, weinig
geprofileerde stijlen, de gladde planken zien welke voor eene uitgewerkte versiering
met schilderwerk geschikt zijn; bij de gothische meubelen vertoont zich het paneel,
geheel overdekt met traceerwerk en, als gold het eene constructie in steen, zorgvuldig
gevat tusschen rank oprijzende stijlen. Men gevoelt, dat ook bij het meubel het vlak,
de wand, als constructief onderdeel allengs geen rol meer speelt, dat het in constructie
en in versiering het kerkgebouw ten voorbeeld heeft genomen. Het kan gezegd
worden, dat de bouwkunst gedurende de middeneeuwen zich in al haar uitingen
vernieuwd heeft.
Vragen wij ons nog eens af waarin wel haar aesthetische waarde is gelegen, dan
zullen wij in de eerste plaats moeten getuigen, dat nooit de materie zoozeer het
lijdelijke van haar rol te boven is gekomen als toen zij, draagster van evenwichtige
krachten, in het ideëele werd opgeheven. Zoeken wij verder naar de oorzaak van
onze bevrediging
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dan vinden wij ons medeleven met de verhoudingen waarin hoogten staan tot breedten,
waarin aan de gevels homogene velden naast en boven elkaar zijn gezet. Hebben de
middeneeuwsche kunstenaars zich gebonden aan getallen-verhoudingen, aan bepaalde
geometrische figuren? Evenmin als voor de Grieksche kunst is het gelukt vaste regels
terug te vinden, maar wij kunnen toch, als resultaat van vele opmetingen aannemen,
dat de middeneeuwer in de domineerende vormen zekere figuren als de gelijkzijdige,
of de gelijkbeenige rechthoekige driehoek heeft terug willen vinden, om den indruk
van stabiliteit te verzekeren en dat hij gevoeld heeft een gevelvlak naar een
geometrisch systeem te moeten indeelen, ten einde de onderlinge afhankelijkheid
der daardoor beheerschte partijen te handhaven en haar innig verbonden zijn met het
in zich zelf gedifferentieerde geheel, als georganiseerde éénheid te laten werken. Het
moge geschiedkundig zijn aan te wijzen, dat hem dit begrip door de traditie uit de
oudheid is bijgebracht, maar dan beteekent dit toch, dat het reeds potentieel in hem
voorhanden was, zooals het in elk kunstzinnig mensch voorhanden is. Bepaalden
buitendien de druklijnen van zijn bogen niet reeds voor een goed deel de afmetingen
van zijn gebouw? De theosophische vorm waarin het begrip in de middeneeuwen
levend is geweest, vorm die ook al weer zou zijn terug te vinden in zekere wijsgeerige
vóór-Christelijke inzichten, kan ons als eene bijkomstigheid betrekkelijk onverschillig
zijn.
Resumeerende mogen wij zeggen, dat de romaansche en gothische bouwkunst,
als aesthetisch verschijnsel, in zich zelve een volledige ontwikkeling laat zien welke,
uitgaande van het nieuwe begrip der zuivere constructie, gekomen is tot de logische
volmaaktheid van wat men een sluitrede in steen zou kunnen noemen.
Wij werden getroffen door de zelfstandige aesthetische beteekenis van de westersche
bouwkunst. De afwezigheid van kunstzinnige beschaving hinderde niet in het minst
aan het practische vernuft van den architect, vernuft dat, zooals wij gezien hebben,
een algeheele vernieuwing van het schoonheidsbewustzijn heeft mee gebracht. Wat
den Byzantijn een al te nuchtere eenvoud moet hebben toegeschenen, is gebleken de
aanloop te zijn tot een meer gecompliceerde, meer logische kunst, tot eene verzoening
van constructieve waarde en harmonisch effect. In hare ontwikkeling heeft van zelf
de practijk ook aesthetisch bevredigende uitkomsten gebracht. Van meet af handhaaft
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de westerling zijn oorspronkelijkheid. Hij doet zijn voordeel met de lessen van de
oudheid, maar het essentieele, de constructie voert hij op zijn manier uit. Laat ons
thans nagaan hoe de kunst die hij bij den aanvang van zijn nieuwe beschaving reeds
bezat, hoe de versieringskunst zich heeft ontwikkeld.
Men is er van teruggekomen in de onhandig uitgevoerde geometrische reliefs
welke men aan de oudste middeneeuwsche gebouwen, voornamelijk in Noord-Italië,
aantreft, een ras-eigen ornament te zien. Alle motieven zijn door het Oosten en door
Rome gegeven. Wat eigendom van de Germaansche volken schijnt, is slechts ruwe
vertolking van het reeds bekende. De oude vlechtbanden zijn verwarder, de
afzonderlijke en in antithetische groepen geschikte dieren zijn monsterachtig
geworden, maar iets nieuws, of vernieuwing van de schematiseerende gedachte is
er niet geweest. Op den duur, het moet erkend worden, is er zelfs eene verarming
waar te nemen. Aan het romaansche gebouw zien wij nog de antithetische groep,
zoo geschikt om het vlak als een eenheid te laten gelden, bij voorbeeld aan de vier
zijden van het kapiteel. De goudsmid, de ivoorsnijder en de wever maken er een
veelvuldig gebruik van. In de periode van de gothiek verdwijnt echter het motief.
De bouwmeester, wanneer zijn streng technisch streven tot zuivere uiting is gebracht,
verlangt een sober ornament dat de beweging van de constructie-aangevende lijnen
accentueert. In den groei van de plant, in knop en blad vindt dan de ornemanist als
van zelf zijn voorbeelden. Aanvankelijk vormt hij met groote ingetogenheid zijn
versieringen: de hogels verheffen zich even boven de omhoog strevende lijsten en
bogen; om de kapiteelen groeit een strooisel van kleine blaadjes, strooisel dat desnoods
ook op grootere velden wordt toegepast, omdat het vlak als zoodanig in de gothiek
niet behoeft te spreken. Aan die betrekkelijke armoede, of, zoo men wil, aan die
groote soberheid komt een einde in de 14de eeuw, maar dan gaat ook meteen de
ornemanist zijn rol te buiten door zijn streven naar zelfstandige naturalistische
effecten. Aan het gebouw, op het meubel, op het voorwerp van goud, zilver of ivoor,
op het geweven tapijt en het zijden kleed verliest hij het dienende van zijn roeping
uit het oog. Vrijwel gelijktijdig met den architect die ten behoeve van de constructie,
meer dan de practisch noodige ruimte beeldt, verlaat de sierkunstenaar zijn terrein
en schijnt vrij-beeldend kunstenaar te willen worden. De bezinning die de bouwkunst
op andere baren heeft gebracht, roept echter ook de versierings-kunst tot haar normaal
leven terug.
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Het is betrekkelijk laat in de middeneeuwen dat de architect de zuivere samenwerking
van den ornemanist verliest. En wij gevoelen, dat dit in de rede ligt. Immers de kunst
van het ornament is in wezen een dienende kunst, is er op gericht aan de producten
van een andere kunst of aan de producten van een techniek meerdere aesthetische
waarde te geven. Wanneer de sierkunstenaar den bouwmeester niet langer
ondergeschikt blijft, dan wil dat zeggen dat hij zijn kategorie te buiten is gegaan, dat
hij vrij beeldend kunstenaar is geworden. In de middeneeuwen heeft zich dat
verschijnsel voorgedaan in den zelfden tijd toen de schilder en de beeldhouwer hunne
zelfstandigheid hernamen en aldus aan hunne kategorische roeping gehoor gaven.
Hoe het zich toegedragen heeft in dat proces van vrijwording moet nu het onderwerp
van ons onderzoek worden. Laten wij er dadelijk op wijzen, dat de gedachte, die zich
dogmatisch-godsdienstig in Byzantium had getoond, ook in het Westen, zij het dan
ook met eenig verschil, zich als zoodanig openbaarde, dat haar uiting in het
aesthetische gedurende de lange middeneeuwen bij uitnemendheid den bloei der
bouwkunst kon medebrengen, met eene zich aanpassende versieringskunst, terwijl
het gansche gebeuren in beeldhouwkunst en schilderkunst zich aan ons vertoont als
het moeizaam uit ondergeschiktheid zich opwerken tot nieuwe zelfstandige
verhoudingen die dan beantwoorden aan eene wedergeboorte ook van het religieuse
denken.
De kunst welke de westersche beschaving te waardeeren kreeg, toen zij op een
hoogte was gekomen, dat zij ontvankelijk werd voor de in beeld gebrachte gedachte,
was een nabloei van Romeinsche kunst, door Byzantium zoozeer verwerkt, dat de
oorspronkelijke gevoelens en bedoelingen moeilijk meer te onderkennen waren.
Geschriften met miniaturen, voorwerpen in ivoor, gemakkelijk over te brengen en
te verplaatsen, waren in hoofdzaak de leermiddelen waardoor men, in navolging,
zich een techniek had eigen te maken. Denkt men aan het karakter van de miniaturen
waarin de half-barbaarsche leerlingen geschoold werden, het karakter van de groote
somptueuse illustraties waarin de stijl van het klassieke, laat Romeinsche schilderij
nawerkte, of wel van de meer vluchtig geschetste voorstellingen, nog getuigend van
den geest der illusionistische penseelwerken uit de verfijnde wereld van het late
Keizerrijk, dan vraagt men zich af hoe ooit deze uitingen, zelfs in de meest
ontwikkelde kringen, in den smaak konden vallen en dan is het bijkans onverklaarbaar,
dat er voor onervaren, aesthetisch nog maagdelijk voelende lieden uit een kunst, die
toch zoozeer buiten
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hen moet gestaan hebben, opvoedende kracht heeft kunnen uitgaan. Wat men houdt
voor de vroegste Karolingische miniaturen is mogelijk het werk van uitgeweken
Grieksche of Klein-Aziatische monniken of van hun onmiddellijke leerlingen. In het
eerste geval zouden het minderwaardige artisten geweest zijn - ik denk aan de
illustraties van de Ada-evangeliën - in het tweede geval zouden wij het werk van
geringe talenten voor ons hebben die het slechts brachten tot een zich pijnlijk eigen
maken van technische manieren en uiterlijke vormen. Verreweg de meeste miniaturen
zijn echter als vrije navolgingen, uitgevoerd door westerlingen, te beschouwen; als
zoodanig interesseeren zij ons meer en dan moet ons aanstonds treffen de doorgaande
neiging het picturale in het lineaire om te zetten.
Ik heb er reeds op gewezen, dat het aesthetische gevoel van de Germaansche
volken uitsluitend gericht was op het ornament. Wat in de Merovingische tijden op
dit gebied werd gepresteerd, verraadt een voorliefde voor vlechtwerken, voor
gedrochtelijke wezens waaraan een ingewikkeld spel van lijnen bekoring moet geven.
Het gevoel voor kleur openbaart zich aanvankelijk in het naast elkaar brengen van
sterk sprekende, ongebroken waarden; het componeeren met toonwaarden was den
Germaanschen kunstenaar volkomen vreemd. Gegeven dat stadium van aesthetische
ontwikkeling en gegeven de Byzantijnsche kunstwerken als voorbeelden, dan wordt
veel van de Karolingische miniaturen ons duidelijk. De naïeve overtuiging waarmede
de impressionistische licht en donker effecten door lineaire effecten worden vertolkt
moet dan zelfs tot op zekere hoogte onze bewondering wekken en in elk geval ons
gerust stellen wat betreft onze verwachtingen voor de toekomst. Denken wij ons
goed in de moeilijke opgave welke den Karolingischen kunstenaar gesteld werd, dan
krijgen wij vrede ook met het op eersten aanblik schijnbaar absurde. De soms
wonderlijke draaiïngen en wendingen der lijnen, waar zij de plooien van een draperie
aangeven, of de hoogten en laagten van een terrein, of de wolken in een lucht, laten
zich dan billijken. En wanneer wij de ontwikkeling van die Karolingische kunst in
Duitschland onder de Ottonen en later in Frankrijk [n]agaan en dan zien, dat, naar
gelang de teekenaar zich in zijn kunst inwerkt, hij met soberder middelen de beelden
die hij zich denkt tot uitdrukking brengt, zoodat steeds de gelijkenis met de
Byzantijnsche voorbeelden geringer wordt, dan geven wij ons gewonnen aan een
van lieverlee ontstane eigen stijl, waarin alle effecten door de lijn worden bereikt,
een lijn die ten slotte uitsluitend
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de meest karakteristieke trekken der objecten, het zij menschelijke figuren, dieren
of planten, accentueert. In de 13de eeuw is eindelijk de beeldende teekening een
soort schrift geworden dat, zonder in het minst er naar te streven de vormen in de
natuur nabij te komen, bij uitnemendheid geschikt is den zin van het letterschrift te
verduidelijken en zich als versiering daarbij aan te passen. Nooit is ervoor het oog
meer harmonie tusschen tekst en illustratie geweest, nooit ook heeft de illustratie
zich kinderlijker aan de uitdrukkelijke beteekenis van den tekst gehouden en heeft
de beeldende kunstenaar zich zoo volkomen dienstbaar gemaakt aan zijn taak: te
spreken ook voor ongeletterden.
Tegelijk met het verluchten van geschriften heeft de West-Europeesche kunstenaar
de versiering van het muurvlak ondernomen en het weinige wat van dien arbeid tot
ons is gekomen verzekert ons, dat de weg dien hij hier bewandelde vrij wel dezelfde
was als die welken wij in de ontwikkeling van de miniaturen kunnen volgen. Wij
bespraken, in ons tweede hoofdstuk, de zonderlinge vergissing welke de
mozaïk-schilder beging toen hij een al te zeer geaccentueerde omlijning, waarvan
hij het effect niet meer in zijn macht had, gebruikte bij sterk bewogen, min of meer
naturalistische composities. In die fout verviel men in het Westen niet. Het
oorspronkelijk gevoel voor het ornamentale maakte, dat de schilder maat hield en
dat hij zijn ondergeschiktheid bleef gevoelen aan de belangen van het voorwerp
zijner versiering, het gebouw. Tot in de veertiende eeuw bleef alle naturalisme verre.
Ik wil daarmede zeggen, dat hij nooit poogde door zijn schildering de getrouwe
vertolking te geven van wat hij in de natuur had kunnen waarnemen, maar dat hij,
ze met sober palet verluchtend, slechts die vormen in teekening bracht welke hem
deden denken aan hetgeen hij als Gods schepping bewonderde. Zijn kunst bracht
symbolen in beeld. Hoever een dertiende-eeuwsche schildering ook moge afstaan
van de laat Romeinsche kunst, haar expressionistische bedoeling als afstamming van
het antieke impressionisme laat zich niet loochenen wanneer wij den
ontwikkelingsgang, met de Byzantijnsche miniaturen als middenterm, in West Europa
nagaan.
De beeldhouwkunst die door ons, in de Karolingische tijden en in de tiende en
elfde eeuw, vrijwel uitsluitend naar ivoorwerken beoordeeld kan worden, hangt ten
nauwste samen met de miniaturen der handschriften. In zijn voortreffelijken arbeid
heeft Adolph Goldschmidt het rijke materiaal geordend en zooveel mogelijk in groote
groepen
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ondergebracht. Een eerste groep schikt zich om de ivoren schutbladen van een
psalmbundel door Karel den Groote omstreeks 790 als geschenk voor den Paus
bestemd. De stijl van deze snijwerken vertoont de eigenschappen van de miniaturen
van het reeds gemelde evangeliarium, vermoedelijk in Trier geschreven voor een
Abdis Ada, waarvan de prototypen wederom gezocht moeten worden in de groote
handschrift-illustraties zooals die voor den Keizer of voor de hofdignitarissen te
Byzantium vervaardigd werden. In het Oosten gaan hieraan parallel verzorgde ivoren
als het bekende Barberini diptychon, in het Louvre. Dat de Karolingische beeldhouwer
verre bij den Byzantijn ten achter blijft, spreekt van zelf, maar ook toont hij zich
vreemder tegenover de half-klassieke voorbeelden dan de verluchter van het
Ada-handschrift en onmiddellijk doet zich het reeds geconstateerde verschijnsel voor,
dat hij de plastische vormen van lichaam en draperie door ingegroefde lijnen wil
weergeven, waarbij hij dan heel weinig kennis van die vormen toont en heel weinig
begrip van hetgeen hij met zijn techniek kan bereiken.
Overigens zijn de ivoren in deze groep zeer ongelijk van kwaliteit. Een paar
stukken, afkomstig uit Genoes-Elderen, te Brussel bewaard, zijn bijkans kinderlijk
onhandig. Daar tegenover komen voordeelig uit een Vatikaansch ivoor, voorstellende
den triumpheerenden Christus en een snijwerk te Londen bewaard, de Moeder Maagd
tusschen Johannes den Dooper en Zacharias. Het eerste tracht in een lijnenspel van
overdreven rondingen de lichaamsvormen te laten zien, in het tweede overheerscht
een rechtlijnige en hoekige teekening.
Het is niet doenlijk de werken in deze groep chronologisch te rangschikken. Van
een stijgende of dalende beweging in het vermogen der verschillende artisten kan
moeilijk sprake zijn. Alle werken zijn in kort tijdsbestek vervaardigd, zoodat men
alleen een verschil van talent kan aannemen. En dan moet men tot het oordeel komen,
met een ongeschoold pogen te doen te hebben, een pogen dat nooit van eenig gevormd
aesthetisch gevoel getuigt. Wij hebben probeersels van eerst beginnenden voor ons.
De opgave welke aan de ivoorsnijders van een tweede groep gesteld werd, aan de
zoogenaamde Liuthard groep, was veel bezwaarlijker. Het type is de band van een
psalm-bundel van Karel den Kale, vervaardigd tusschen 842 en 869. De ivoren sluiten
zich merkwaardig aan bij de miniaturen van handschriften, mogelijk in het klooster
van Hautvillers, bij Epernay, vervaardigd, en wel het best vertegenwoor-
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digd door den bekenden psalm-bundel van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.
Missen wij in de met de pen geteekende illustraties alle eenheid van compositie,
zoodat ook hier, als in zooveel Byzantijnsche verluchtingen de bestaansreden van
de nog echt illusionistische behandeling afwezig is, de teekeningen zijn toch zoo
geestig en vlot neergezet, geven met zoo weinig middelen de impressie van het leven
weer, beantwoorden in één woord zoo volkomen aan hetgeen men verwacht van een
volgehouden optische waarneming, dat men zich moet afvragen hoe ooit met
plastische middelen deze kunst benaderd kon worden door half beschaafde
kunstenaars. De beeldhouwer van de schutbladen van genoemden bundel van Karel
den Kale is er voortreffelijk in geslaagd. Zij brengen ons onwillekeurig de
Klein-Aziatische, vooral Syrische werken uit de vierde eeuw in herinnering. Het kan
haast niet anders of ivoorsnijder en miniaturist is hier een en dezelfde persoon; de
overzetting van de eene techniek in de andere getuigt van een volkomen meesterschap
over beide. Maar onder de tot ons gekomen ivoren zijn deze werken uitzonderingen,
alle overige van de serie blijven verre bij de geteekende voorbeelden ten achter. Een
onbevangen oordeel kan het werk in het algemeen niet anders dan kinderlijk geknoei
noemen. Toch hield dat geknoei de toekomst in.
Waren in de Ada-groep de houdingen der figuren nog rustig, hier heeft de jonge
kunstenaar gepoogd bewegingen en gebaren weer te geven. Zijn kennis van het
menschelijk lichaam moet luttel geweest zijn en die kon hij van de impressionistische
teekeningen, waarin zij voorondersteld was maar niet tot uitdrukking gekomen, ook
onmogelijk leeren. Men kan zeggen dat de meerderheid van de ivoorsnijders in den
Karolingischen tijd ter school ging bij een kunst met uitgesproken richting die haar
oorsprong vond, er zij nogmaals op gewezen, in een ultra beschaafde laat Romeinsche
uiting. Wat de onervaren, nietbegrijpende jonge beeldhouwer daarvan leerde was
het beelden van menschelijke lichamen die niet meer op de natuur geleken, die geen
realiteit meer hadden, die alleen als schematische verbeeldingen van houdingen en
gebaren konden gelden. Dit was echter - wij zagen het in de miniaturen - den
middeneeuwer voorloopig voldoende. Hij had er slechts voor te zorgen, dat het
schema de gewenschte uitdrukkingskracht bezat, zoodat een ieder kon zien wat
bedoeld werd. En hierin vermocht de ivoorsnijder evenals de miniaturist en de
muurschilder te slagen.
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Laten wij nog eens in het kort nagaan hoe de aesthetische gedachte zich uit de oudheid
heeft ontwikkeld.
In de vroege oudheid worden de dingen om de dingen zelf substantieel gedacht
en gezien. Het Hellenisme ontwikkelt het begrijpen en het zien der dingen in onderling
verband; het functioneele denken en daarnaast ook het religieuse denken neemt een
aanvang, wat ten slotte de jonge Christelijke wereldbeschouwing en het
impressionistische omvattende waarnemen meebrengt. Deze beweging komt tot
stilstand in het Byzantijnsche dogmatisme, om te verloopen in theocratie en
aesthetische verstarring. In Rome is het proces met en na den triumf van de Kerk
milder geweest. Nemen wij den gezagsman Augustinus, dan vinden wij zijn leer nog
doortrokken van neoplatonische wijsgeerige gedachten. De beschouwing van de
wereld als emanatie Gods stelt wel is waar wederom de wereld als iets anders, zelfs
als iets minderwaardigs buiten de Godheid, de dingen in de natuur worden wederom
afzonderlijk, substantieel, gezien, maar het geestelijk moment blijft gehandhaafd.
Het is de taak van den wijze en den goede dat geestelijke moment er aan te ontdekken
en het is voor den zoeker van het schoone weggelegd dat goddelijke in zijn kunstwerk
te openbaren. Het Romeinsche spiritualistische dogma dat in alle natuurlijke dingen
symbolen Gods ziet, blijft gedurende de middeneeuwen in heel de West-Europeesche
wereld levendig. Van Augustinus af is aller denken, tot aan de renaissance, daarvan
doortrokken; het culmineert in Thomas van Aquino, de encyclopedische geleerde
Vincent van Beauvais werkte het uit voor alle gebieden der wetenschap.
Dat het symbool door den kunstenaar voor een ieder bevattelijk worde weergegeven
is zijn heilige plicht, nu wij weten, dat heel de beeldende kunst zich dienstbaar gesteld
had aan de Kerk, met de bedoeling haar leeringen ook den ongeletterden bij te
brengen. Die bevattelijkheid, die duidelijkheid van beelding, die claritas, zooals
Thomas het noemt, heeft voor het technische niet minder dan voor het aesthetische
een diepe beteekenis. Maar het in beeld gebrachte symbool moet niet alleen
verstaanbaar zijn, het moet ook de verzorgde en afgewerkte gaafheid bezitten die
het goddelijke eigen was; dit wilde men zeggen wanneer men van ‘integritas’ sprak.
Het begrip beantwoordt aan hetgeen wij onder het organische verstaan, wanneer wij
door dat woord den diepsten grond aangeven van ons schoon vinden ten opzichte
van een voorwerp in de natuur of van een kunstwerk. Zoo werd van den kunstenaar
gevraagd de natuur vergeestelijkt op te
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vatten, maar niet te min zich van haar wezenlijk organisch karakter te doordringen.
Ook hier mogen wij dus het ‘spiritualiseeren’ niet opvatten in tegenstelling met ons
‘materialiseeren’. De stoffelijke verschijningsvorm der dingen werd allerminst veracht,
de ware kunstenaar moest wel de vergeestelijkte maar toch de betrouwbare omzetting
van het natuurlijke geven. Indien wij begrijpen dat dit besef de gansche
middeneeuwsche kunst heeft beheerscht, dan gevoelen wij tevens, dat daarin het
moment school van het naturalisme dat zich ten slotte moest laten gelden. Immers,
wilde het verbeelde symbool niet tot zinledigheid vervallen, wilde de integritas
bewaard blijven, dan moest de kunstenaar niet ophouden zich aan de bron zelve te
laven, de natuur zelve te bestudeeren. Zoo is het verklaarbaar, dat reeds van den
beginne af, gedurende de Karolingische tijden, en later gedurende de tiende en elfde
eeuw, toen de symbolische kunst in aanleg werd gevormd, en eindelijk toen zij in
de twaalfde en dertiende eeuw tot voorbeeldige volmaking werd gebracht, zij altijd
in zich de kiemen bleef bewaren waaruit een jonge bloei kon ontstaan die aan een
onmiddellijk contact met de natuur nieuwe kracht ontleende. Nooit werd de beweging
van het denken, van het waarnemen gesmoord door de werktuigelijke daad van de
technische uitvoering, waaraan de Byzantijnsche kunst is ten onder gegaan.
Sporadische uitingen van naturalisme, zelfs in de vroege middeneeuwen, behoeven
ons dus niet te verwonderen. De heerschende gedachte-strooming bracht de
mogelijkheid mee van eene diepere ontroering bij het aanzien van de dingen in de
buitenwereld. Aan het einde van de tiende eeuw vinden wij op het ivoren schutblad
van een Evangeliarium uit de school van Echternach, de voorstelling van een
kruisiging en op twee ivoren platen de voorstellingen van den ongeloovigen. Thomas
en van Mozes de tafelen der Wet ontvangende (het Evangeliarium wordt bewaard
in het museum te Gotha en de beide platen behooren tot de verzameling Figdor, te
Weenen. Alle drie zijn afgebeeld in Goldschmidts werk), waaruit heel duidelijk blijkt
hoe ontvankelijk de artist is geweest voor onmiddellijke natuur-indrukken en hoe
sterk de drang zijn gevoelens in zijn werk tot uiting te brengen. De trekken van een
kop, de fijne vormen van een hand in veelbeteekenend gebaar, de spieren in de
naaktpartijen, het lichaam onder de draperie, alles is plastisch aangegeven met eene
welsprekendheid die aan heel andere tijden doet denken. Als van zelf heeft hij getracht
het relief dat hem het meest trof zorgvuldig te modelleeren,

Groot Nederland. Jaargang 17

623
afwijkende van de onder zijn tijdgenooten gangbare manier die met graphische
middelen de verschillende partijen aangaven. Als van zelf nam hij tactisch waar,
terwijl allen om hem heen naar optisch waargenomen voorbeelden van anderen te
werk gingen.
Door deze ivoren wordt het ons duidelijk, dat wanneer het in de beeldhouwkunst
tot bezinning komt, ook bij een jong volk dat zijn eerste opleiding aan de hand van
overbeschaafde producten genoten heeft, altijd tot de tactisch-analyseerende
waarneming terug moet worden gegaan, als tot de eenige die de ondervinding kan
doen rijpen en het levende, scheppingskrachtige geheugenbeeld brengen. Wij zagen
het in Griekenland gebeuren, wij zien het ook in West-Europa in de middeneeuwen.
De omstandigheid, dat de Fransche kunstenaar ook zijn voorbeelden vond in
Gallo-Romeinsche beeldhouwwerken welke nog van tactische waarneming getuigen,
mag hier misschien niet buiten rekening worden gelaten, zij moge zelfs op den duur
er toe bij gedragen hebben aan de Fransche kunst een eigenaardig karakter te geven,
in onderscheiding met de Duitsche kunst die uitsluittnd met Byzantijnsche voorbeelden
geschoold werd, men bedenke van den anderen kant, dat de les niet had kunnen
worden aanvaard indien de kunstenaar niet de behoefte had gevoeld er naar te grijpen
doordat zijn waarneming eender gestemd was.
De meester van Echternach, de voorlooper, werd bewonderd; hij heeft navolgers
gevonden, voorzoover dat mogelijk was. In verschillende stukken vinden wij min of
meer zijn streven terug, het pogen een plastisch en niet een graphisch effect te
bereiken. Van blijvende waarde was het epigonen-werk natuurlijk niet. Het geniale
van den meester was gelegen in het onbevangen reageeren op het ééne moment der
middeneeuwsche aesthetische gedachte dat op de natuurlijkheid duidde. Na hem
moest het weer voor langen tijd schuil gaan en eerst vier eeuwen later zou het geduldig
waarnemen van ettelijke geslachten er toe leiden dat moment tot het overheerschende
te maken.
Trouwens, het moet gezegd worden, de opgaaf welke aan de kunst, als dienende
kunst, gesteld werd, het maken van laag-relief, gaf geen aanleiding tactisch in plaats
van optisch waar te nemen. Buiten het geniale optreden van een enkeling zien wij
het tactische eerst ontstaan, wanneer het scheppen van het vrij staande beeld, in de
latere jaren van de twaalfde eeuw, ten behoeve van de bouwkunstige versiering
gevraagd wordt. In heel West-Europa, in Italië en benoorden de Alpen wordt het
optische waarnemen vooralsnog in de hand gewerkt
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door een steeds hernieuwd contact met laat-Byzantijnsche kunst. Na herhaald oefenen
wordt dan eindelijk een kunst geproduceerd in een stijl die voorzeker nog een
overwegend Byzantijnsch karakter draagt, maar die in het breedere, misschien grovere
schilderachtige, ten opzichte van de verdeeling in licht en donker, toch iets eigens
had. Het Noorden van Frankrijk heeft in de twaalfde eeuw een school zien bloeien
waaruit ivoorwerken zijn voortgekomen, als de Vrouwen aan het Graf, bewaard in
het Bargello, te Florence, en als de beelden der twaalf Apostelen aan het kleine
draag-altaar, in het museum van Cluny. Zij geven het peil aan van het beste wat toen
ook de beeldhouwer in steen vermocht te maken. In de eerste helft der twaalfde eeuw
toch zien wij den architect de hulp van den beeldhouwer inroepen om de gevels van
zijn gebouwen te versieren. Meestal, als in Frankrijk te Vezelay en te Autun, is het
relief zoo weinig beteekenend, dat van plastiek eigenlijk nog geen sprake mag zijn,
de figuren schijnen in steen gegraveerd. Maar gelijktijdig wordt elders, in Moissac,
in Toulouse, in Cahors reeds met zekere oorspronkelijkheid, naar eigen inzicht
gemodelleerd. Wordt van den beeldhouwer gevraagd met een aantal menschelijke
figuren een samengestelde voorstelling te geven, dan zien wij hem die figuren nog
al te zeer als ornamenten gebruiken en ze te groot of te klein, naar gelang de eischen
der vlakvulling, in gedrongen, min of meer verwarde compositie brengen. Vinden
wij echter de figuren zelfstandig, dan blijkt duidelijk een gevoel voor juiste proportie
en voor organische werking van ledematen.
Voor altijd ontgroeide de beeldhouwer aan het Byzantijnsche stijlkarakter toen
levensgroote alleen-staande figuren van hem gevraagd werden. Droeg in den beginne
het monumentale beeldhouwwerk nog het kenmerk van vergroote kleinkunst, de
onderdeelen, vooral de naaktpartijen, als handen en gezichten, kregen nu te veel
belang dan dat de artist, wilde hij niet zondigen tegen de vereischte ‘claritas’ en
‘integritas’, er niet toe gebracht werd de voorbeelden hem door de natuur geboden
te bestudeeren. Op den duur verlangde ook de toeschouwer meer dan de verwarde,
vlakke, bijkans gegraveerde composities als die te Vezelay en te Autun, of de
ornamentaal werkende reliefs te Moissac, waar de proporties van het menschelijk
figuur waren opgeofferd aan een fraai spel van lijnen. En waren eenmaal als correctief
de vormen in de natuur aangekeken, was eenmaal de belangstelling voor de natuur
gewekt, dan kon het niet anders of de beeldhouwer voelde zich in heel zijn wezen
anders worden. Er is weder-
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om een kunst ontstaan die een verhouding aangeeft van den kunstenaar tot de natuur.
De copieerende leerling wordt zelfstandig kunstenaar. Hij begint uit eigen oogen te
zien.
Langzaam aan, stuk voor stuk, worden nu de vormen als afgetast en tot geestelijk
eigendom gemaakt. Evenals wij dat in de jonge Grieksche kunst zagen gebeuren,
stilt ook thans elke vondst tijdelijk den drang tot bewustwording. Het proces is
wederom intermittent. Terwijl de gedogmatiseerde kunst in Byzantium meer en meer
tot een techniek vervalt die in onverstoorbare rust zich tot op den huidigen dag in
eene eendere productie kan herhalen en terwijl in de vroege middeneeuwen
miniaturisten en ivoorsnijders hun vaardigheid langzaam maar gelijkmatig konden
oefenen, nu de kunst wederom het concrete product eener verhouding is geworden,
nu vertoont de beweging der ontwikkeling het oude drama van afwisselend stellen,
inzinken en weder opstaan, de openbaring van het eeuwig conflict tusschen doen en
denken. En die werkzaamheid in de latere middeneeuwen wil ook weer, zooals in
de Grieksche wereld, na het geduldig opnemen van onderdeelen den schat van
herinneringsvormen in het gerijpt geheugen tot een synthese brengen, tot eenheid
van voorstelling welke de kunstenaar levendig genoeg kan bewaren om haar als zijn
schepping weer te geven.
A. PIT.
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Verzen.
Rouw.
'k Bracht je tot de donkre deur
Waar de stilte is van de slaap
Waar de nacht de stemmen dempt En ik keer verlaten weer.
Voor de donkre grot der nacht
En het diep geheim der droom
Blijft mijn droefverschrikte ziel
Wakker als een vreezend kind;
Want de uren van ons saam
Waren vlammend als een brand
Waren heerlijk als een storm
Waren smartlijk als de dood.
En ik wensch ze nimmer weer,
Want de schemer van de dag
Is zoo diep en diep-bedroefd
Om de woeste eenzaamheid
Van het uitgebloeid geluk
Dat ik liever in de gloed
Van één brandend uur verging!
'k Bracht je tot de donkre deur
En ik keer verlaten weer;
'k Huiver voor de vreemde slaap;
'k Wil verzinken en vergaan
In de diepten der muziek:
En de nacht stroomt vol geluid;
In de donkre orgeltoon
In het wonderlijke lied
Van mijn smartelijke stem
Sterft de langgerekte klacht
Van ons saamgevonden leed
Als de vreemde verre kreet
Van een vogel weg!
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Bloemen!
Bloemen zijn een groet des hemels
En een glimlach van de aarde,
Waar zij bloeien, bloeit de liefde
In heur geurgen zonnegaarde.
Iedren morgen reiken handen
Slank en fijn mij zegeningen:
Bruidstraan en jasmijn, melati,
Rozen, Indische seringen.
En gebogen over bloemen,
In der harten zoete roken,
Luikt m' een roozge vreugde open,
In de geur van oude sproken.
Want in elke droom der liefde,
Geurt een lelie, bloedt een roze,
En tot sproke wordt herdenken,
Als we in liefde ons verpoozen.
Gaart mij anjers en seringen,
Gaart mij gouden helianthen,
Al de bloemen uit uw tuinen,
Asters, santang en chrysanten.
Meisjes uit de milde tropen,
Maakt mij rijk met al die kleuren,
Maakt mij blij met duizend bloemen,
Maakt mij zalig met hun geuren.
Bloemen zijn een groet des hemels
En een glimlach van de aarde,
Waar zij bloeien, bloeit de liefde,
In heur geurgen zonnegaarde.
JOHAN TOOT.
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Strijd.
(Vervolg.)
III.
De spanning van het wachten op het groote gebeuren, was tot zekerheid geworden,
die een feest schiep in de gemoederen van van Lor en z'n vrouw. De feit geworden
naamsverfraaiing schonk de streeling, die de ijdelheid had verlangd en met
voorbeeldelooze voortvarendheid werden de consequenties van dat feit aanvaard.
Men mocht zelfs aan voorbereiding daarvan denken, want verwonderlijk snel was 't
naambordje op de deur verwisseld. Van af dat oogenblik was de oude naam als
vergeten, voelden ze zich of ze een nieuw leven waren begonnen, met een stralende
toekomst en begrepen ze niet, hoe ze 't zoolang met niets als ‘van Lor’ hadden kunnen
stellen. En ofschoon te voren wel verwacht, schonk het nu toch een pijnlijke ergernis,
toen Karel het waagde te zeggen niet te kunnen deelen in hun genot. Die schreef,
heel kort, dat hij onmogelijk dankbaar kon wezen voor die fraaiigheid, die hem geen
duit waard was; dat hij zich als Karel van Lor heel wel gevoelde en geen lust had z'n
pas bestelde visitekaartjes ongebruikt te laten. Misschien, als die op waren, dat-i er
dan anders over dacht, maar dat kon heel lang duren, want met de vorige honderd
had-i een jaar of vijf gedaan.
Mevrouw scheurde driftig den brief in kleine stukjes, terwijl ze zei: ‘Da's het bloed
van de van Lor's. Geen wonder.’ Haar man verdroeg gelaten de prik van die
hatelijkheid. De spot van z'n zoon was hem veel pijnlijker.
Bij de familie van zijn kant had de naamsverandering inderdaad het verwachte
succes. 't Was spoedig merkbaar aan de houding der minderwaardige bloedverwanten,
die, zooals was gehoopt, 't feit beschouwden als een verloochening van hun naam
en reeds nu het gevoel hadden van iemand, wien men met trotsch gebaar de deur
heeft gewezen. Dat ze tot nu toe in 't huis van van Lor niet altijd waren ontvangen
en behandeld met een hartelijkheid, waarop ze als naaste bloedverwanten aanspraak
mochten maken, och, dat hadden ze zich laten welgevallen. Je moest er wàt voor
over hebben. Een referendaris in de familie was geen kleinigheid. Maar nu die
referendaris zich als 't ware uit de familie getrokken had en daarmee had weggenomen,
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waardoor ze in hun nederig bestaan wat waren opgeheven, nu de naam, dien zij
droegen een vernedering scheen te zijn geworden, besloten ze, eensgezind zooals ze
nimmer waren, zich in hun waardigheid gekwetst te gevoelen en dit te toonen door
den afvallige eenvoudig niet meer te bezoeken en te doen of hij voor hen niet meer
bestond. Alleen de vrouw van van Lor's jongste broer, die bakker was, bleef er bij,
dat je dat nou juis niet mos doen, dat je juis andersom mos doen.
‘Je mot nou espres veel naar ze toe gaan, as je ze peste wil. Wat jullie wille, daar
doe je ze juist een lol mee,’ zei ze, toen de familie vergaderd was bij Barend, den
broer, die sergeant-majoor was.
‘Gaan jij d'r dan heen,’ zei haar man. ‘Maar ik dank je, langer met een zuur smoel
ontvangen te worde of je d'er te veel ben.’
‘As je dat nòu niet wil, had je 't nooit moete wille. Je weet wel, dat ik er nooit
graag over de vloer kwam. Niet voor je broer. Die kon nog wel es vrindelijk doen,
al was 't dan ook niet altijd. En zoo'n bolleboos is-i toch ook niet. 't Zwarte gare heit-i
niet uitgevonde. Maar z'n vrouw, met 'r verbeelding, die is 't. Die zou je bijtijje een
watjekou geve op d'r verwaande snoet.’
‘Nou, as jij ze dan peste wil, gaan d'r dan nòu heen. Maar je zal 't wel late.’
‘Denk jij nou, da'k bang voor d'r ben? Bang, dat benne jullie. 't Is 't gemakkelijkste,
wat je ken doen, wegblijve. Hebbe ze jullie gezègd, dat je mos wegblijve?’
‘En die naam dan?’ vroeg de sergeant-majoor. Die zat er bij als de leider der
vergadering, rechtop, met imponeerend streng gelaat. 't Kwam tot uitdrukking in de
toon, waarop hij z'n vraag deed, in den blik, waarmee hij Coba, de opposante, aankeek.
Op Coba maakte dit alles echter geen indruk.
‘Motje net doen, of je 't leuk vind voor ze,’ zei ze kalm, jullie hebbe lang genoeg
aap wat hep-i mooie jonge gespeeld. Kejje nou ook wel doen.’
‘Da's nu uit. Doe jij 't, als je d'r lust in hebt,’ bitste de snorrebaard.
‘Zàl 'k ook, maar anders as jullie 't zoue doen, dat beloof 'k je, of mijn naam is
geen Coba.’ Met vonkelende oogen keek ze ze allen aan. Ze dacht aan haar
bevoorrechte schoonzuster, aan de wijze, waarop die haar soms had aangekeken,
opgenomen van onder tot boven, en de haat, die ze nu in zich voelde branden, deed
haar beven van verlangen om in den strijd te gaan.
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‘En wat zou je dan zegge?’ vroeg Barend.
‘Dat komt er niet op an. Zujje wel zien,’ zei ze vinnig en sloeg driftig de gevallen
kruimeltjes van 't pas gegeten beschuitje uit haar schoot.
‘Weet je, wat je zegt?’ vroeg Barend z'n vrouw, ‘je zeg an d'r, of ze soms denkt,
dat we d'r noodig hebbe. Je mot...’
‘Ja,’ viel Bet in, de vrouw van van Lor's derde broer, die oorzaak was, dat de
referendaris-familie nooit de comedie bezocht, omdat hij daar het toezicht in de
vestiaire had, ‘en dan mot je vrage, of ze soms te verwaand benne om met ons om
te gaan, en...’
‘Nou ja, wat Coba zegge zal, zal ze zelf wel wete,’ onderbrak de bakker; ‘ze is t'r
mans genog voor. Maar as ze ze goed peste wil, dan mot ze zegge, als iet kom... nee,
als niet... och, hoe is 't ook weer...
‘Je bedoelt,’ zei de sergeant-majoor, 't eene been gewichtig over het andere slaande,
‘als niet komt tot iet, dan kent iet...’
‘Zich zelleve niet,’ haastte de bakker zich aan te vullen, ‘juist. Je raak in de war
met dat iet en niet. Maar as je dàt zegt... nou.’
Coba had met saamgeknepen lippen in 't licht van de lamp zitten kijken, de
raadgevingen niet hoorend. Ze was in gedachten al bezig tegenover haar schoonzuster.
Zij zou dit zeggen en als die andere dan dat zei, dan zou zij weer zeggen... en dan
zocht ze uit een collectie antwoorden, die ze al gereed had, de vinnigste, en zóó zat
ze zich op te winden, dat het gloeide in haar, de handen er klam van werden.
‘Affijn,’ zei Barend, ‘je mot het zelf wete. Mij zien ze d'r niet meer.’
De anderen, door de houding van Coba wat wankelmoedig geworden, waren blij,
dat Barend, die 't meest gezag had, bij z'n aanvankelijk besluit bleef. 't Verloste ze
van de vrees, dat ze toch nog het voorbeeld van Coba zouden moeten volgen.
‘En mij ook niet,’ zeiden ze om beurten snel.
Coba bleef zwijgen.
‘Zou je 't nou wel doen Coba?’ zei haar man. ‘Mens, wat hep-i d'r an. 't Wor maar
ruzie en je schiet er niks mee op.’ 't Hinderde hem, dat zij meer moed had dan hij.
Maar zij antwoordde niet. 't Hatelijke beeld van haar schoonzuster stond nog altijd
voor haar. Steeds nog was ze in gedachten in felle woordentwist. Maar de ruzie was
nu blijkbaar op z'n hevigst, want eensklaps zei Coba, niet langer in staat haar stille
woede te onderdrukken: ‘Zoo'n kreng. Dat mos ze es probeere.’

Groot Nederland. Jaargang 17

631
Ze keken er allen verbaasd van op. 't Was een oogenblik stil. Toen vroeg Bet:
‘Wat mot ze probeere?’
Coba kwam tot de werkelijkheid terug, keek Bet aan, die haar vraag herhaalde.
‘Wat?... Och, niks. Zoo maar.’ Toen stond ze plotseling op, duwde even tegen de
arm van haar man en zei: ‘Kom, 't is tijd. We motte weg.’ 't Verblijf werd haar hier
te eng. Ze moest de buitenlucht in, zou wel dadelijk het gevecht willen beginnen.
Toen stonden ook de anderen op, behalve Barend.
‘Dus jij gaat er naar toe?’ vroeg die.
‘Wis en waarachtig. Houdt geen mens me van tege. Me hoed en mantel, Jan.’
Haar man, de ruziestemming voelend, waarin ze nu al verkeerde, liep vlug de gang
in om aan 't bevel te voldoen. Nu stond ook Barend langzaam op, kruiste z'n armen
over de borst en zei: ‘Nou, jij mot het wete. Je komt van een kouwe kermis thuis. Ze
zulle d'r nog lol in hebbe.’
‘Vast,’ besliste Bet. ‘Ik zou je teminste danke. Ze benne mijn te min geworde.’
‘Dat zal wel,’ zei Coba. ‘Nou, atjuus.’
Toen Barend alleen was, stond-i een oogenblik in gedachten. Hij was niet tevreden
met zichzelf.

IV.
Aan de verloving van Jeanne stond nu niets meer in den weg. Maar mevrouw vond
het beter nog wat uit te stellen. 't Zou anders net zijn, of 't wachten was geweest op...
nu ja. Al was 't dan ook zoo, dat hoefde geen mensch te weten. Jeanne moest er maar
es in 't bijzijn van Frits om vragen, wanneer 't nu publiek mocht worden. Dan konden
pa en ma net doen of ze 't nog niet noodig vonden, nog wat te vroeg. Jeanne moest
dan wat aandringen, een beetje ongeduldig doen, boos worden en dan zouden ze in
godsnaam maar toegeven en zeggen, dat 't over een maand zou gebeuren.
Aldus geschiedde in het huis van van Lor. De verloving wras vastgesteld en van
af dat oogenblik besteedde mevrouw al haar gaven - en die waren voor zulke
gelegenheden niet gering te schatten - aan de voorbereiding der receptie en wat er
verder te pas kwam bij een
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verloving in zoo deftigen kring. Een buitengewone, maar niettemin prettige inspanning
eischte bijvoorbeeld het uitzoeken van familieleden en bekenden, aan wie een
verlovingskaart moest worden gezonden. Van Lor, minder bedreven dan z'n vrouw
in het spel van oorzaak en gevolg, wilde al dadelijk, dat de familie van zijn kant van
die gunst verstoken bleef. Overtuigd, dat ook z'n vrouw dat zou willen, kwam hij
haar alvast tegemoet. Maar zij verraste hem met een andere meening, leerde hem,
hoe hij, zonder tot dit uiterste middel over te gaan, het doel, z'n familie van zich te
verwijderen, even goed, zelfs beter kon bereiken en zij verklaarde dit aldus.
‘Wij sturen ze een kaart. Je hoeft niet bang te wezen, dat ze op de receptie komen.
Ze begrijpen wel, dat er meer menschen komen, menschen van heel andere stand,
en daartusschen voelen ze zich natuurlijk niet op hun gemak, dat begrijp je. Ze hebben
immers nooit zoo iets meegemaakt, weten toch niet hoe ze zich gedragen moeten.
Dus blijven ze weg. Bovendien hoef je 'r niet op te rekenen, dat ze bloemen sturen.
Da's natuurlijk alles heel prettig en juist wat we verlangen, maar we hebben toch 't
recht om 't onhartelijk te vinden en als 't er op aan komt te zeggen, dat 't niet zoo is
als 't hoort. En dan zal niemand zeggen, dat je geen gelijk hebt, als je niets meer met
ze te maken wilt hebben, en je bent toch beleefd gebleven.’
Hoewel haar betoog niet in alle deelen vleiend voor hem was, moest hij niettemin
haar schranderheid en meerder doorzicht erkennen.
Toen de kaarten voor de verzending werden klaar gemaakt, een werkje waarbij
Henri eerst de behulpzame hand bood, nadat Mama hem de geleende rijksdaalder
had kwijtgescholden, werden met de uiterste zorg de adressen geschreven en was
het vooral voor mevrouw een groote zaligheid als haar man, de namen dicteerend
die Frits moest schrijven, het WelEdelgestrenge en WelEdelgeboren - men zou
werkelijk den goeden naam van mijnheer en mevrouw de Maison van Lor deuken
door de veronderstelling dat op de lijst van uitverkorenen ook slechts weledele
menschen voorkwamen - nu en dan afwisselde door Hoog Edel Gestrenge of nog
hooger. Maar de van Lor's moesten het doen met een adres, dat diende om ze te
beduiden, dat ze een zeer bescheiden plaats innamen onder de menschen.
Zoo kwam ten slotte de dag, gelijk er tot nu toe geen was geweest in het leven van
mijnheer en mevrouw. Het mag dan ook niet verwonderen, dat vooral mevrouw aan
eene opwinding ten prooi was, die ze tevergeefs voor de meiden trachtte te verbergen.
De receptie zou
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toch de vuurproef zijn, die haar deftigheid zou moeten doorstaan.
Het huis had, voor zoover het die plaatsen betrof, waar de bezoekers, zij het dan
ook heel kort, zich moesten ophouden, een extra-beurt gekregen. Gelijk van zelf
spreekt, was het salon de plaats, waar de jong verloofden, geëncadreerd door de
wederzijdsche naaste bloedverwanten, gereed zouden staan de gelukwenschen in
ontvangst te nemen. 't Vertrek had daarom wat van z'n aankleeding moeten missen,
want er was plaats noodig voor de bloemstukken, die in aandoenlijke hoeveelheid
waren geschonken en waarvoor nu de piano, de schoorsteenmantel, diverse tafeltjes
en wat nog meer geschikte ruimte bood, de étalages vormden. 't Was voor mevrouw
een genotvolle bezigheid geweest dit alles te rangschikken en aandoenlijk was het
te hooren met welk een kinderlijke blijdschap ze 't aantal bloemstukken telde. 't
Mocht een hulde zijn aan de verloofden, voor haar was het tevens een hulde aan de
waardigheid van haar huis. Toch stond ze een oogenblik in verlegenheid, was ze
gedwongen de hulp van haar man te vorderen. Die moest een schilderijtje verhangen,
dat anders door de bloemen op de piano aan het oog zou worden onttrokken. Voor
geen geld van de wereld liet mevrouw het in dien onzichtbaren toestand, want dit
voor haar zoo kostbaar verfwerk was het zelfgemaakt geschenk van een vriendin, de
weduwe van een infanterie-kolonel, en maakte als zoodanig een zeer voornaam deel
van de salontooi uit, want al was van Lor dan ook een referendaris geworden, de
kennissenkring was op 't punt van aanzien dezelfde gebleven. Voor de vrouw van
van Lor was daarom de vriendschap van een kolonels-weduwe nog een streelend
bezit, waarmee ze graag te koop liep, en angstvallig vermeed ze alles, wat aan dat
bezit schade zou kunnen doen. En zou de weduwe, als ze straks haar geschenk
verborgen zag achter de bloemen, niet kunnen denken aan gebrek aan waardeering?
Zou haar ijdelheid, zoo vergeeflijk in een kunstenares, niet gekwetst worden, als een
product van haar kunst werd onttrokken aan de oogen van de velen, die vandaag
zouden komen en dan niet konden bewonderen, zooals mevrouw het verfwerk steeds
bewonderd had? Want bewonderen deed mevrouw. Ze schatte het geschenk als
kunstwerk niet alleen naar de maatschappelijke positie van de geefster, doch ook in
haar overtuiging, dat de artistieke weduwe het in schilderen ver had gebracht, gerekend
althans naar het aantal doeken, dat ze reeds had besmeerd en in de kamers van haar
kennissen de wanden sierde. Aan die kennissen had ze 't eigenlijk te danken, dat haar
latente gave in alle glans te voorschijn was gekomen. Een
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paar gecopiëerde bloemstukjes uit haar jong-meisjestijd waren de aanleiding geweest.
Toen de vriendinnen die zagen, was er aan vleiende kritiek en raadgevingen om ‘er
mee door te gaan,’ geen eind gekomen, Zoo hadden ze het kwade zaad van onrust
in haar gemoed gestrooid, 't Gedijde wonderwel. Overtuigd van haar talent, was ze
al dadelijk ferm aan den arbeid gegaan en voelde ze zich al smeerend meer en meer
een begenadigde. Haar eerste oorspronkelijke stuk oogstte in haar kennissenkring
een bewondering, die elken twijfel aan het bestaan van haar talent bij haar voor goed
den kop indrukte. Zij wist zich nu artiste en aangezien artisten nu eenmaal anders
moeten zijn dan gewone stervelingen, begon ook zij alvast gewoonten aan te nemen,
waaruit het artistenbloed moest blijken. Wellicht gedachtig aan het ‘op de hoogte is
het eenzaam,’ liep ze soms urenlang - haar man was reeds dood - alleen te dwalen
langs den buitenkant, peinzend en mompelend, soms plotseling stilstaand in
aandachtige bekijking van een eenzaam huisje, een sloot, een koe, een eend, de
wolken of een mesthoop en wat nog meer een kunstenaarsgemoed soms zoo geweldig
schokken kan, om dan eensklaps naar huis te snellen, iedereen voorbij, maar niemand
ziend, en op haar atelier een trosje druiven en andere lekkernijen op doek te brengen,
zoo maar uit het hoofd, want haar pensioen was klein. Veel hinder had ze met van
haar talent. Dat was geweest, toen roemzucht haar nog kwelde. Maar sinds ze de
bewondering genoot van heel haar kring van vrienden en bekenden, was aan die
zucht voldaan en streefde ze niet naar hooger. De lof van haar vriendinnen was haar
de grootste belooning. In ruil daarvoor schonk zij haar kunstproducten gul en gratis,
en niemand, die haar werk zoo prees als de lijstenmaker.
Zij was een getrouw bezoekster van de diverse ‘jours’, waar haar verschijning in
den regel een einde maakte aan het zoete spel der achterklap, de nooit gedroogde
bron van conversatie, en het gesprek al spoedig op haar kunst bracht. Zij kwam dan
ook op gezette tijden bij mevrouw van Lor, die het altijd met haar eens was.
Van al de bezoeken, die vanmiddag werden verwacht, behoorde dat van de weduwe
tot het meest streelende. Is het mogelijk zich de schande voor te stellen, die mevrouw
zou worden aangedaan, indien eens de gansche familie van Lor verscheen op 't
oogenblik, dat de weduwe aanwezig was? O, mevrouw moest er niet aan denken.
Maar 't zou niet gebeuren. Ze zouden zeker niet komen. Nog niets had ze van hen
ontvangen, geen bloem, geen brief, geen kaartje zelfs. Ze
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mocht gerust zijn en vreesde ook niet meer. Ze leefde nu slechts in zalige afwachting
van den heerlijken middag.
Frits ten Have bleef koffidrinken. Dat gebeurde wel meer en dan droeg de
koffietafel altijd iets, wat er anders nooit werd opgediend. Vandaag was 't echter
bizonder uitgebreid, maar bij mevrouw en de verloofden kon de eetlust door 't
bijzondere van den dag niet komen. Alleen van Lor en Henri aten met een trek, die
mevrouw de opmerking ontlokte: ‘'t Schijnt jullie te smaken.’
‘Ja,’ zei Henri, ‘mij wel. Je krijgt 't ook niet eiken dag.’
Hoewel 't voor den slechts ingewijde in de kunst van huishouden al een zeer
gemakkelijk te begrijpen zaak was, dat met het inkomen van van Lor een koffietafel
als deze geen dagelijksche luxe kon zijn, vond mevrouw toch, dat het niet noodig
was zooiets te zeggen. Ze wierp haar zoon een nijdigen blik toe en zei:
‘Vandaag dit en morgen dat’ en dan tot Frits, ‘wat zeg jij, Frits?’
‘Zeker ma.’
‘Nou, ik heb dan maar liever dit dan dàt,’ zei Henri, die al etende z'n eetlust voelde
groeien en alles wat op tafel stond reeds meer dan eens een beurt had gegeven. Hij
had nu eenmaal geen lust zich te matigen, zocht in de smulpartij vergoeding voor de
kwelling, die hij tegemoet ging door vanmiddag stil te moeten staan, een paar uur
lang, en maar handjes te geven en aardig te doen. Hij had vanmorgen gezegd, dat hij
niet thuis bleef, dat-i 't verdraaide een heelen zondagmiddag voor pias te spelen.
Maar mama, voor dezen keer eens dapper geholpen door haar man, had hem beduid,
dat hij 't verplicht was en hem verboden uit te gaan. Z'n stemming was daarom niet
bizonder feestelijk, en vooral z'n vader had hem door diens krachtdadig verzet, dat
hij niet gewend was, geprikkeld.
Terwijl hij voor de derde maal het schaaltje met gerookte zalm nam, zei hij tot z'n
vader, die al gauw na de opmerking van mevrouw z'n eetlust had bedwongen:
‘Pa, moet u niet?’
‘Nee, ik dank je.’
Hij keek z'n vader een oogenblik onderzoekend aan, nam een flinke portie en zette
z'n onderzoek voort.
‘Wat kijk je naar me?’ vroeg van Lor.
‘Zoo maar.’
‘Zoo maar? 'k Heb toch niets bizonders aan me?’
‘Nee... maar... Och, als u 't weten wil. U hebt nou net een
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gezicht of u veertien dagen goed ziek bent geweest. 'k Zag het van morgen al.’
Toen ging hij stevig eten. Het schot was afgegeven. Hij wist, dat het getroffen
had. De rest kon hem niet schelen.
Van Lor was geschrokken. Zijn gezicht betrok, hij voelde zich koud worden en
had neiging om op te staan en in den spiegel te kijken. Niets ellendigers kon hem
overkomen dan juist dezen dag gekweld te worden door onzekerheid omtrent z'n
gezondheid.
Ze keken allen naar hem, behalve Henri, tot mevrouw, om hem de onrust te
ontnemen, die ze in z'n oogen zag, zei:
‘Och, wat overdreven. Je pa is zeker wat bleek van de emotie in den laatsten tijd.’
‘Och welja,’ beaamde Jeanne, ‘die Henri altijd.’
Van Lor was er zeker van, dat ze 't niet meenden, dat ze 't maar zeiden om hem
gerust te stellen en dat prikkelde hem.
‘Bemoei jullie je asjeblief niet zoo met mij. Ik voel me lekker, dat is voldoende.’
Maar inderdaad voelde hij zich ellendig. 't Was hem haast niet mogelijk te blijven
zitten. Hij wilde z'n gezicht zien. Er was niets meer in de wereld, dat hem verder
belang inboezemde. De zwaarste ramp, aan anderen, wie ook, overkomen, zou op
dit oogenblik hem onverschillig laten.
Henri zat zwijgend door te eten en toen hij klaar was en welbehaaglijk
achteruitschoof in z'n stoel, zonder ook maar een oogenblik naar z'n vader te kijken,
stond van Lor op, ging naar z'n lessenaar, deed of-i daarin wat zocht en liep toen
langzaam de kamer uit, om de trap op te snellen naar z'n slaapkamer en daar voor
den spiegel te zien, hoe 't met hem gesteld was. Hij bekeek z'n wangen, voor zoover
die niet waren bedekt met z'n grijzend baardje. Ja, die waren wel bleek, alleen bij de
jukbeenderen wat rood. Zag zoo een teringlijder er niet uit? Of was 't een verschijnsel
van hartlijden? En de oogen hadden een vreemden gloed. Zou hij werkelijk... Och,
gekheid, 't Kon niet waar zijn. Dat zou de goede God nooit willen. Dat zou al te
wreed wezen, juist nu. 't Ging alles zoo goed, z'n promotie, z'n naam... Zeker, er
gebeurden soms vreeselijke dingen in een menschenleven, maar dit was ondenkbaar
kon niet, was te afgrijselijk om waar te zijn. Zeker, hij zag bleek, maar ziek gevoelde
hij zich niet. Hij hoestte niet. Even diep ademhalen... geen pijn, nergens. Hoe zag
z'n tong er uit? Gelukkig, die was als rauwe biefstuk, heelemaal niet die van een
zieke. Maar die wangen,
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die roode plekjes... en de oogen... Hij liep weg van den spiegel. Een koorts van angst
was over hem gekomen. Z'n handen waren klam. Hij zag er tegen op, weer naar
beneden te gaan, voelde, dat hij niet gewoon, niet opgewekt kon zijn. Alles scheen
hem nu somberen ellendig.
Nu hoort hij iemand fluitend de trap opkomen. Hij wist, dat was Henri. Die broerde
aap. En nu deed die jongen vroolijk, trok zich nergens iets van aan. 't Scheen wel of
't hem pleizier deed, dat z'n vader ziek was. Wat nu, kwam de jongen naar de
slaapkamer?
Van Lor deed z'n best een gewoon gezicht te zetten en verliet de kamer. Dicht bij
de deur stond z'n zoon.
‘Moet jij hier wezen?’
‘'k Wou maar es kijken, waar u was.’
‘Waarom?’
‘'k Dacht, dat u onwel was. U zag er zoo uit.’
‘Zoo. Je ongerustheid schijnt anders niet groot, dat je zoo vroolijk fluit.’ Toen liep
van Lor door, ging de trap af met trillende beenen. Achter hem kwam Henri en floot
weer en van Lor kreeg een gevoel, of de jongen hem overal treiterend wilde volgen.
Maar Henri liep nu de gang door naar z'n moeder, die in de keuken was.
Toen van Lor de huiskamer binnenkwam, zaten daar Jeanne en Frits. Zij zoenden
elkaar en schrokken heelemaal niet toen hij verscheen, keken hem nauwelijks aan.
Dat ergerde hem, vond-i een onverschilligheid, die niet te pas kwam. 't Scheen zelfs,
dat ze z'n binnenkomen niet prettig vonden. Geen vraag hoe 't met hem ging of op
z'n minst een belangstellende blik naar z'n gelaat. Doelloos liep hij de kamer in,
voelde neiging om dadelijk weer heen te gaan, maar bleef, liep langs den spiegel,
wierp er snel een blik in en constateerde, dat het met z'n gezicht altijd nog hetzelfde
was. Toen deed hij z'n lessenaar open en dicht en ging voor 't raam staan. Hij voelde
zich zeer onbehaaglijk, verwachtte elk oogenblik een vraag van Jeanne of Frits hoe
't met hem ging. Zouden die twee nu heelemaal niet aan hem denken, vergeten zijn
wat Henri van z'n bleek zien gezegd had? Dan was 't ook zeker zoo erg niet. En
eensklaps kwam nu weer opgewektheid boven. Hij gaf er dadelijk uiting aan door
zich om te keeren en te zeggen:
‘'t Is nu een gewichtige dag voor jullie, hè?’
Ze keken hem aan, verbaasd wat, dat-i zoo deed. Toen zei Frits met een glimlach
naar z'n meisje:
‘'t Is tenminste nog nooit gebeurd.’
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‘Nee, dat is 't ook niet. Als jullie nou maar gelukkig zijn... en gezond blijft.’
Zouden ze nu vragen hoe 't met hem was? Waarom keken ze elkaar nou weer zoo
an?
‘Gezond?’ vroeg Jeanne, haar verbaasde gezicht naar hem toekeerend, ‘we zijn
zoo gezond als 't maar kan, wat jij Frits?’
‘Ik wel.’
Natuurlijk, ze dachten alleen aan zich zelf. Maar dan was 't zeker niet zoo erg met
hem, anders zouden ze toch wel...
‘Als we maar net zoo gezond blijven als u,’ vervolgde Jeanne, ‘dan ben ik
tevreden.’
Hoe was 't nu alles weer zonnig voor van Lor. Bespottelijk kwam hem nu z'n angst
van zooeven voor. Hij voelde neiging om eens hartelijk te lachen, die twee daar te
omhelzen. Een lief kind was ze toch, die Jeanne. Wat was het leven toch zalig,
gezondheid toch een heerlijk iets. Hoe dwaas toch je zoo gauw ongerust te maken,
je dag te bederven en dan deze dag. De receptie van straks scheen hem een groot
feest en hij gevoelde dankbaarheid voor die twee, die er de aanleiding van waren.
Met lachende oogen keek hij z'n dochter aan en vroolijk klonk z'n stem, toen hij zei:
‘En ik zag er zoo slecht uit, zei jelui zooeven.’
‘U? Och, wat overdreven. Alleen een beetje bleek.’
Dus toch bleek. Zou hij dan werkelijk... Onrust lag weer in z'n blik.
‘Een beetje bleek. Zie ik werkelijk...’
‘Nu niet meer, heelemaal niet. U ben nou weer gewoon.’
Toen stapte eensklaps Henri de kamer binnen en alsof hij z'n vader eindelijk na
lang zoeken gevonden had, vroeg hij dadelijk:
‘Zoo, ben u hier? Hoe is 't nou met u?’
God, daar had je die broerde jongen weer. Diè scheen hem vandaag wel een
lijkkoets, hem overal volgend. 't Was of die jongen hem met opzet kwelde. Z'n
verschijnen alleen deed hem al onaangenaam aan. Kortaf, nijdig wat, zei van Lor:
‘Met mij is 't goed. Laat me asjeblief met rust met je belangstelling.’
‘Lieve god, al weer niet goed. Als m'n vader er uitziet als een, die op sterven ligt,
dan is 't toch logisch, als de zoon vraagt...’
‘Pa er uitziet of hij op sterven ligt? Je lijkt wel niet wijs. Pa ziet er heel gewoon
uit,’ zei Jeanne.
‘Och, laat hem kletsen, die aap.’ Van Lor was er weer kapot van,
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en bang, dat hij nog meer angstwekkends zou te hooren krijgen, liep hij de kamer
uit. Bij de deur ontmoette hij z'n vrouw.
‘Ga je je kleeden?’ vroeg ze.
Hij keek haar aan, had haar vraag niet gehoord en antwoordde niet. Ze zag z'n
ontstemd gezicht.
‘Wat heb je?’
‘Wat zeg je...?’ Eerst nu hoorde hij haar eerste vraag.
‘Ja, 'k ga me kleeden.’
‘Maar wat heb je?’
‘Wel niets. Ik ga me kleeden.’
Ze keek hem een oogenblik zwijgend na. Toen riep ze: ‘Je nieuwe schoenen staan
in de kast op de gang, en je gekleede jas...’
‘Ja, ja, 't is goed.’
Ze ging de kamer in, waar Henri haar met lachend gezicht opwachtte.
‘Wat had je pa?’
‘Die is ziek,’ zei de jongen.
‘Och gekheid. Jij met je geplaag zooeven aan tafel. Jij maakt de man nog ziek. Je
weet, hoe hij is. Kom, ga je asjeblief kleeden. 't Is al laat genoeg. Over een half uur
kunnen ze al komen.’
‘Ben ik zoo niet netjes genoeg?’
‘Je moet je gekleede jas aandoen, dat weet je wel.’
‘Nonsens toch. Enfin, in godsnaam. Een geluk, dat ik maar één zuster heb. M'n
lieve zondagmiddag naar de maan.’
‘Je bent wel hartelijk. Kom ga nu maar. Hoor es kinderen,’ vervolgde ze, toen
haar zoon de kamer uit was, ‘als pa nu straks bij je is, dan zeg je maar, dat hij er best
uitziet. Dat beurt hem weer op. Anders heeft hij den heelen middag een zuur gezicht
en dat staat zoo gek voor de menschen. Doe je 't?’
Ze knikten beiden. Toen ging mevrouw op inspectie.
De bel stond niet stil en er was zelfs een oogenblik, dat voor het huis drie rijtuigen
stonden. Van Lor en z'n vrouw wisten het, al konden ze, gebonden als ze waren aan
hun plaats in de rij, niet op de straat kijken. Maar ze hadden 't aanrollen gehoord, 't
stilstaan voor hun huisdeur en het dadelijk bellen daarna. Dat was in korten tijd
driemaal gebeurd en de bezoekers per rijtuig waren nog niet vertrokken.
Van Lor stond in gesprek met een collega, die drie huizen verder woonde. De man,
die door een erfenis van z'n vader, rijkgeworden zilversmid, er goed bij zat en niets
verzuimde om van die gunstige
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omstandigheid te doen blijken, kon natuurlijk niet anders als per rijtuig komen, maar
omdat 't zoo dichtbij was, had-i zich eerst een paar straten laten omrijden. Hij was
weduwnaar en had z'n dochter meegenomen, die door haar kleeding al dadelijk de
nijd opwekte van mevrouw, maar niettemin allerhartelijkst en met veel vleierijtjes
werd begroet. 't Kind deed haar uiterste best door druk gebabbel in den smaak te
vallen, zei, ofschoon ze zelf nog niet verloofd was, tot Jeanne, dat ze 't reuzeleuk
voor d'r vond, dat ze 'n reuze-angst had uitgestaan, omdat haar hoed er gisteravond
nog niet was en van morgen eerst was bezorgd. ‘Vin je 't niet vreeselijk nonchalant
van die menschen?’ Ze wachtte geen antwoord af en vervolgde dadelijk: ‘Vin je 't
geen reuze-kleine hoed?’ En terwijl ze zich liet bekijken, schonk ze haar aandacht
aan de bloemen en zei: ‘Reuze-veel bloemen, zeg. Leuk, hè?’
't Bezoek van die twee behoorde tot het vereerende soort. De receptie beloofde
inderdaad een succes te worden. De kamer was vol en mevrouw genoot van die
verbazende aanloop, die haar verwachting overtrof en waar geen eind aan scheen te
komen. Intusschen wachtte mevrouw hunkerend op de kolonels-weduwe. Die was
nog niet geweest en telkens als de bel ging, keek mevrouw in spanning naar de deur,
hopend, dat al die menschen, waarvan de meesten elkander kenden en die daar
babbelend stonden en zich inspanden om zoo deftig mogelijk te doen, er nog zouden
zijn als de weduwe kwam. Drie rijtuigen voor de deur, die enorme belangstelling, 't
kon niet anders, of 't moest op de weduwe indruk maken en haar overtuigen, dat ze
haar vriendschap niet aan de eerste de beste had geschonken.
Weer werd er gebeld en daar 't een heel bescheiden belletje was, juist als die van
de weduwe, was mevrouw overtuigd, dat de langverwachte eindelijk zou verschijnen.
Ze keek maar naar de deur, was zoo in aandacht, dat ze even schrok, toen een van
de bezoekers, die wilde vertrekken, haar aansprak. Verward, maar toch met een
allerzoetst, snel weer verdwijnend glimlachje gaf ze de hand en wierp dra weer haar
blik naar de deur, die eindelijk langzaam openging. Reeds glom in de oogen de gloed
van verrukking, was de mond gereed tot een zoeten glimlach van welkomst, toen
plotseling de vreugde op haar gelaat verkeerde in een uitdrukking van ontzettende
schrik.
In de deuropening stond Coba.
Langzaam, met ietwat bange, verlegen kijk in de oogen kwam ze binnen. De volte
hier, die ze hoorde, scheen haar den moed, die ze zoo noodig had, te ontnemen. Ze
durfde de kamer nog niet rond te kijken.
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Haar blik zocht dadelijk de gastvrouw. Ze moest dadelijk weten, hoe die haar komst
opnam, om er haar houding naar te bepalen, want ofschoon ze was gekomen om haar
schoonzuster te ‘pesten’, voelde ze wel, dat haar de moed zou ontbreken om tegenover
een vriendelijke verwelkoming haar vijandige gezindheid te toonen. Maar toen ze
den kwaadaardig-angstigen blik zag, waarmee mevrouw haar aankeek, kwam ineens
haar vijandig gevoel weer boven, dat haar den durf gaf om, als het noodig was, van
zich af te bijten. En in die stemming haar schoonzuster naderend in heftig verlangen
om 't gevaar zoo spoedig mogelijk te ontmoeten, verwachtte ze een bejegening, die
haar zou noodzaken aan die stemming uiting te geven. Verbaasd was ze dan ook,
toen haar met een glimlach de hand werd toegestoken en voor ze nog een woord van
gelukwensch had gezegd, reeds een bedankje klonk voor haar attentie. Ze stond een
oogenblik verlegen. De vriendelijke tegemoetkoming, als verrassende tegenstelling
van 't geen ze verwacht had, verdreef eensklaps haar strijdlust. Haar vijandig
voornemen scheen haar nu een schuldige voorbarigheid, die ze niet beter goed te
maken wist dan door een stevig schudden van de toegestoken hand en haar
gelukwenschen, waarvoor ze 't bedankje al ontvangen had, uit te spreken met een
gulle hartelijkheid. Toen eerst kreeg 't verloofde paar een beurt, na hen van Lor, die
hoewel verbaasd door de begroeting van z'n vrouw, haar voorbeeld volgend, aan
Coba joviaal de hand toestak. Groot was de belooning voor die daad.
‘Nou,’ zei Coba, ‘jij voel je zeker gelukkig. Je ziet er uit, of je bij den dag jonger
wor.’
Van Lor, z'n deftigheid in de steek latend, klopte haar recht hartelijk op den
schouder en zei lachend:
‘Vin je? Maar jij ziet er ook best uit, sinds ik je 't laatst zag.’
Terwijl hij dit zei, voelde hij er 't gevaarlijke van, maar z'n vreugde dreef er hem
toe. 't Was er uit. Wat zou ze nu antwoorden? Zou ze z'n woorden als een uitnoodiging
om meer te komen, opvatten? Hij wierp snel een blik naar z'n vrouw, die 't alles
gehoord had en hem nu aankeek met nijdig gezicht. Toen hoorde hij Coba zeggen:
‘En da's ook een heele tijd geleje, da'k hier geweest ben. Maar dat mot je maar
niet kwalek neme.’
‘Welnee,’ zei hij snel en vreezend, dat ze er op door zou gaan, vervolgde hij
dadelijk: ‘Je kent zeker de familie van Frits nog niet? Mag ik je even voorstellen?’
Zich nu wendend tot mevrouw ten Have, die naast hem stond, zei hij:
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‘Mag 'k u even... d'is m'n schoonzuster’, en tot Coba ‘mevrouw ten Have.’
Coba gaf een ferme handdruk, zei: ‘erg aangenaam’ en knikte uitermate vriendelijk.
Mijnheer ten Have genoot van 't zelfde. Toen haastte zij zich tot van Lor te zeggen:
‘Ja, 't is eigelijk niet zoo as 't hoort, dat we zoo lang niks van ons liete hoore.
Affijn...’ en ze trok even haar schouders op en keek hem aan of ze zeggen wilde: ‘je
snapt misschien wel waarom, maar dat moet je je maar niet aantrekken.’ ‘Maar’
vervolgde ze, ‘we zulle voortaan beter oppasse.’
Daar had je 't gegooi al in de glazen. Stom ook van hem, dat-i zoo had toegegeven
aan z'n gevoel. Wat moest-i nou zeggen? Toen ineens klonk kortaf naast hem de
stem van z'n vrouw:
‘'t Was anders heel goed zoo.’
Z'n vrouw, die in haar verbeelding de gansche familie van Lor al op visite had
gezien, begreep, dat hier wat gedaan moest worden om die ramp te voorkomen. Ze
had haar schoonzuster verwelkomd zooals 't hoorde; dat was eenvoudig een quaestie
van vorm en 't mensch zag er dragelijk uit in haar beste plunje, dat moest ze erkennen.
Maar dat van Lor zoo gek was om nou maar weer ineens... goeie god, wat een
dwaasheid, om alles weer te bederven. Ze had het wel zien aankomen en zich dadelijk
voorgenomen 't gevaar te keeren, hoe ook. Met strak gezicht voor zich kijkend, had
ze kortaf, vinnig dat voornemen uitgevoerd.
't Was Coba of ze een klap kreeg. Ineens kwam weer boven haar innige afkeer
voor die vrouw, die haar zoo dikwijls gekweld had met hooghartigheid. De
vriendelijke ontvangst van zooeven leek haar nu een bespotting, een beleediging, en
met vonkelende oogen, de wangen fel rood van drift keek ze naar haar vijandin. Maar
die had haar gelaat naar de deur gewend, die juist openging, om de kolonelsweduwe
door te laten. Doch Coba, haar drift niet meester, vroeg scherp:
‘Wat wou je daarmee zegge?’
Mevrouw hoorde haar echter niet, was een en al aandacht voor de nieuwe
bezoekster, die met een allerliefst lachje op 't verloofde paar toetrad en Coba
noodzaakte wat achteruit te gaan. Ze schonk kort, vriendelijk haar gelukwensch en
toen een pakje, wat ze droeg, ging vervolgens de rij der bloedverwanten langs en
keerde tot mevrouw van Lor terug.
Coba, geen kans ziende haar woede aan 't bestemde adres te koelen, koos nu van
Lor tot slachtoffer.
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‘Wat meent je vrouw daarmee?’ vroeg ze met haat-spattende oogen.
‘Maak je nou niet driftig met al die menschen,’ suste hij zacht.
‘Al die mense?’ Ze riep het als 't ware uit. ‘Wèl late beleedige voor al die mense,
hè?’
‘Nou ja, bedaar nu, bedaar nu,’ smeekte van Lor met gedempte stem, terwijl hij
angstig om zich heen keek. ‘Je kunt hier toch geen ruzie maken. Wacht dan tot de
menschen weg zijn asjeblief en spreek dan met m'n vrouw. Ik weet toch niet, wat ze
gezegd heeft, Coba. Ze staat nu de praten met de vrouw van een kolonel, haar beste
vriendin.’
Of ze nu haar drift zou temperen, uit ontzag? Hij mocht het hopen, want een
oogenblik keek Coba met vlammende oogen naar z'n vrouw, die zich bewust van 't
gevaar, 't gesprek met de weduwe met opzet wat rekte. Toen ineens keek Coba
onverschillig om zich, wachtend tot 't gesprek was afgeloopen. Zoo stond ze een
poosje en de angst was bij van Lor al wat bezonken, toen de kolonelsweduwe zich
omkeerde en zei:
‘Een schat van bloemen. Mag ik es kijken?’
Voor nog de gastvrouw had geantwoord, stond Coba bij haar en zei met een voor
haar ongewone zelfbeheersching, schijnbaar bedaard:
‘Wijje mijn es voorstelle an mevrouw? Je man zei dernet, mevrouw is je beste
vrindin. Wil 'k met je beste vrindin wel es kennismake.’
Mevrouw stond ontzet, keek vragend de weduwe aan en wist een oogenblik niet
wat ze moest doen, tot Coba eensklaps vervolgde: ‘As je me naam vergete ben, zal
'k 't zelf wel doen... 'k ben jùffrouw van Lor, enkelt van Lor. Me man is een broer
van haar man. Hij is maar een bakkertje, ziet u. De andere zal u misschien ook wel
niet kenne. Een is 't er serzant-mejoor en een is 't er zooies as knecht in de kemedie.
Ze benne met z'n viere, allemaal van huis uit van Lor.’
De weduwe was een oogenblik in de war. Maar ze herstelde zich gauw en zei,
even knikkend, met een nerveus lachje: ‘'t Is me heel aangenaam.’
‘Daar meen je toch niks van,’ zei Coba droog en zich ineens weer keerend tot haar
schoonzuster, bitste ze, terwijl nu weer de woede uit haar oogen schoot: ‘Ziezoo.
Nou kejje geure met je femilie. Geluk met je mooie naam.’ Toen ging ze.
Haar stem had als ruziegeluid geklonken in de volle kamer. Nu was 't er stil en
waren alle blikken op mevrouw van Lor gericht, die zwijgend bleek, met groote
oogen van ontzetting tegenover de weduwe stond.
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Ze wilde zich verontschuldigen, ze had willen smeeken haar niet aan te rekenen, wat
was voorgevallen, maar 't was haar onmogelijk iets te zeggen. En ook de weduwe
was voor een oogenblik haar bezinning kwijt. Ze gevoelde zich beleedigd, had aan
dat gevoel wel uiting willen geven, maar heel gauw bedacht ze, dat het beter was 't
gebeurde niet al te ernstig op te nemen, wilde ze het doel, waarvoor ze hier in de
eerste plaats gekomen was, bereikt zien. Het pakje, dat ze aan de verloofden had
gegeven, hield een nieuw produkt van haar schilderkunst in. Als 't was uitgepakt,
zou 't van hand tot hand gaan, zou 't worden bekeken, zou haar naam worden genoemd
met den eerbied, waarop de kunst recht heeft, want wat wordt er van de kunst, wanneer
zij niet gehuldigd wordt? Hulde is den kunstenaar onontbeerlijk als het vulgaire
dagelijksche brood. Het is z'n andere kwellender honger. En het was die honger, die
het gemoed van de weduwe tot vergevingsgezindheid stemde. Wat zou er worden
van de spijs, wanneer ze in voorbarige lichtgeraaktheid heenging? Eerder dan
mevrouw van Lor had ze zich hersteld, en bang, dat van de aanwezige bezoekers er
velen zouden gaan - hoe weinig rekening hield ze met de nieuwsgierigheid der
menschen - en haar geschenk daardoor bewondering zou derven, haastte ze zich met
een vergoelijkend lachje te zeggen:
‘Uw schoonzuster scheen wat erg nerveus. Trek het u niet aan. Mij heeft het niet
gehinderd.’ Toen, alsof het toeval was, keek ze naar Frits en hem naderend, vroeg
ze:
‘En kan het je goedkeuring wegdragen? Ik dacht, de jong verloofden zullen genoeg
heusche bloemen ontvangen; laat mij ze bloemen geven, op doek gezet.’
Frits bloosde even. Hij had nog niets gezien, had z'n aandacht meer tot het pas
gebeurde bepaald. Dat hadden ze trouwens allemaal gedaan, ook Henri, die z'n vader,
toen Coba was heengegaan, een duwtje had gegeven, zeggende: ‘daar stààn we nou
in onze gekleede jas.’
Snel nam Frits het geschenk uit het papier, bekeek het even, hield het met gestrekte
arm van zich af, keerde zich tot Jeanne en zei: ‘Prachtig, vin je niet?... 't Is prachtig
mevrouw. Hebt u dat geschilderd?... Magnifique, vin je niet Jeanne?’
De weduwe had een snellen blik door de kamer geworpen, gezien hoe allen keken
naar 't geen Frits bezig hield, want in de stilte, die er altijd nog was, moest ook dit
wel de aandacht trekken.
‘Och, 't is een aardigheid,’ zei ze bescheiden. Ze had voor die aardig-
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heid dagenlang gesmeerd. ‘Dus 't kan je goedkeuring wegdragen? En van Jeanne
ook?’
‘O, mevrouw. 'k Vind het prachtig. Mogen we u wel bedanken?’
‘Goed, goed. Maar leg het nu weg,’ klonk het zacht, ‘want ik zou verlegen worden,
als ze 't hier allemaal... niet waar, je begrijpt me.’
‘Maar mevrouw, dat mag toch wel. Vinden we juist leuk. Ma moet het in elk geval
zien. Die houdt zooveel van kunst, heeft het altijd over u.’
‘Och!... Nu, je ma, natuurlijk, en je pa... enfin, je doet maar wat je wilt.’
Mevrouw van Lor was wat bijgekomen. Dat de weduwe 't afschuwelijke geval
zoo opnam, had haar wat gerustgesteld. Maar toch hinderde haar nog de uitdrukking
van nieuwsgierige verbazing op de gezichten der anderen, die alles gehoord moesten
hebben en ofschoon ze hun aandacht schonken aan 't gegeven schilderijtje, niettemin
telkens naar haar keken. Slechts weinigen waren heengegaan, vervangen door nieuw
aangekomenen. De kamer was vol gebleven. Tegenover de weduwe gevoelde
mevrouw zich een schuldige, die door edelmoedig geschonken vergiffenis tot
ontroerende dankbaarheid was gestemd. Toen dan ook Jeanne haar 't verfwerkje liet
zien, meende ze die dankbaarheid alvast te moeten uiten door uitbundige lof en
vervolgens haar blik te slaan op het aan de wand hangend kunstprodukt der weduwe.
Zooals ze verwacht had, keken ook de anderen naar het plekje aan de wand en de
artiste genoot volop en was voor haar vergevingsgezindheid ruimschoots beloond.
Toen werd er weer afscheid genomen, kwamen echter ook nieuwe bezoekers en
mevrouw vergat nimmer, zoolang de weduwe er nog was, dezen te dwingen tot
bewondering van 't geschonken bloemstuk op linnen.
Zij, die in haar verbeelding gezeten was op een hoogen troon en er de schatten
van hulde nederbuigend aanvaardde, had graag nog wat langer haar verheven zetel
ingenomen. Doch de welvoegelijkheid gebood haar af te dalen en zich te onttrekken
aan de bewondering. Maar zoo was haar geest vervuld van verheerlijking, zoo
streelend werkten nog de pas ontvangen bewijzen van haar groote gaven, dat het
geval met Coba geheel uit haar gedachten was en ze een oogenblik oprechte verbazing
toonde, toen mevrouw van Lor bij 't afscheid nemen zei:
‘U moet niet boos zijn... Och wees niet boos op ons om dat van zooeven. 't Heeft
ons zelf zoo aangedaan.’
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‘Boos?... Waarom zou ik... O, u bedoelt... och, maar m'n lieve, ik was 't al vergeten,
heusch. Denk er niet aan. Er is wel iets hoogers, niet waar, dat onze ziel in beslag
neemt.’
Toen ging ze, de ziel gansch en al vervuld van dat hooge. En toen ze weg was,
scheen voor mevrouw van Lor de kamer als leeg. Ze staarde, dacht dadelijk weer
aan Coba, hoorde weer die harde, bijtende stem, die beleedigende woorden, die haar
't bloed weer naar de wangen dreven, dat ze gloeiden. Opnieuw kwam verbittering
boven en in haar overdenking zich herinnerend de oorzaak van 't gebeurde, keek ze
nijdig naar haar man. 't Was zijn familie, die 't haar had aangedaan. Wat moesten de
ten Have's wel denken? Ze keek naar hen. Mevrouw ten Have was in gesprek; haar
man stond zwijgend, met ernstig gezicht te staren. Wat hadden die? Mevrouw van
Lor herinnerde zich nu, hoe 't haar bij het binnenkomen van die twee was opgevallen,
dat ze niet gewoon waren. Maar lang had ze zich daarmee niet gekweld. Er was wel
wat anders te doen. En ook nu dacht ze er niet lang over. De ruzie liet haar niet los.
Van Lor, die na 't vertrek van de weduwe wel begreep, dat z'n vrouw haar
gramschap, als ze er kans toe zag, aan hem zou luchten, had veiligheidshalve haar
zijn rug toegekeerd, stond in gesprek met een bezoeker, die 't meest aan 't woord
was. Van Lor luisterde nauwelijks naar hem, lette meer op z'n vrouw. Hij hoorde
haar stem niet. Ze moest dus in gedachten zijn en hij raadde die gedachten, voelde
haar bo ozen blik op hem rusten. Straks, als de receptie was afgeloopen, gingen de
poppen aan 't dansen. Dat zou weer wat geven. Hij zuchtte even. Enfin, afwachten
maar. Hij zou haar gelijk geven, in alles gelijk geven, zich desnoods nog nijdiger
toonen over z'n familie dan zij. Als ze 't wilde, was-i bereid ze voor goed te
verloochenen, ze voor dood te verklaren, als ze hem dan maar niet langer kwelde.
Jammer toch, dat 't was voorgevallen. Hij voelde zich juist zoo behaaglijk, zoo
in-gelukkig na 't zeggen van Coba, dat-i bij den dag jonger scheen te worden. Die
Coba was toch waarachtig zoo kwaad niet. Ze had hem z'n opgewektheid
teruggegeven. En nu kreeg je die ruzie, en straks... Enfin, daar zou hij ook wel
doorheen komen. Hij gevoelde zich overigens lekker, gezond. Daar had-i zich nu
een paar uur lang om niets ongerust gemaakt, had-i zich ziek gevoeld, alleen omdat
die aap van een jongen... waar was die nu? Hij keek de kamer rond, maar nu ineens
klonk de stem van hem, met wien hij in gesprek was.
‘Dat zul je toch moeten toegeven,’ zei deze.

Groot Nederland. Jaargang 17

647
‘Zeker, zeker,’ haastte van Lor zich te antwoorden, ofschoon hij niet wist, wat er
viel toe te geven.
‘Welnu, waar blijf je dan met je betoog van zooeven. Principe goed, maar je moet
het weten te verdedigen.’
‘Principe... och ja... wat zal ik je zeggen... principe.’ Hij was glad vergeten, wat
dit principe moest zijn.
‘Ja, zeker, principe... Enfin, denk er maar es over.’
‘Ja, ja, 'k beloof je het.’
‘Nu, ik ga. 'k Zal maar bij jou beginnen.’
Gelukkig, die was weg. Wat was 't nu ook weer, waar-i zooeven... o ja, Henri.
Waar was die? Was die jongen er nou toch van door gegaan? Zoo'n vervloekte aap.
Daar zou-i straks van lusten. Van Lor, toch al gebelgd op z'n zoon, voelde zoete
wraaklust opkomen en overmoedig, door de geruststellende overtuiging, dat 't heel
wel was met z'n gezondheid, nam hij zich voor z'n zoon eens flink aan te pakken en
hem betaald te zetten 't geen die hem had aangedaan.
De receptie liep ten einde. Er waren oogenblikken, dat zich geen bezoeker in de
kamer bevond. Dan ging men even zitten, werd de rij verbroken. Fluisterend had van
Lor z'n vrouw gevraagd, of ze ook wist, waar Henri zat. Ze had even verrast om zich
heen gekeken, vroeg toen:
‘Is hij al lang weg?’
‘Welja... Maar ik zal hem leeren, dat beloof ik je.’
‘Laat dat maar,’ zei ze bits, ‘de vrouw van je broer heeft al ruzie genoeg gemaakt.
Bab, wat een volk.’
‘Maar Marie...
‘Zou je er aan willen denken, dat er hier nog meer menschen in de kamer zijn?’
Toen liet ze hem staan, ging naar mevrouw ten Have, omdat die alleen stond. 't
Moest dus wel, al mocht ze die vrouw niet. Ze had nooit erg met de ten Have's
weggeloopen. Met hem ging 't nog al, ofschoon ze hem nooit voor vol had aangezien,
omdat hij met de keukenmeid van z'n moeder was getrouwd. Maar hij woonde als
kassier in een deftig huis. Dat maakte veel goed. De vrouw echter vergaf ze haar
lage afkomst niet. Die had bovendien te dikwijls de nijd opgewekt van de
ambtenaarsvrouw, die rond moest komen met een salaris, niet grooter dan die gewezen
keukenmeid jaarlijks aan haar kleeding besteedde. Sinds echter van Lor referendaris
was geworden, was die nijd wat verminderd. De referendaris-titel stelde hem, naar
zij meende, maat-
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schappelijk boven den kassier, en stand was gelukkig niet te koop. Er was nu
overwicht van deftigheid aan haar kant. Maar daar kwam nu die Coba en sloeg met
haar vischwijfmanieren in die deftigheid een leelijk gat. 't Sprak wel van zelf, dat de
kassiersvrouw, die alles had gehoord en de vriendschap, die de gastvrouw haar
toedroeg op de juiste waarde wist te schatten, van het gebeurde met Coba stil had
genoten. Daarvan overtuigd, sprak mevrouw van Lor haar niettemin met hartelijke
belangstelling aan en vroeg:
‘Wat heeft uw man toch? Ik vind hem zoo stil vandaag.’
't Was waar, dat ten Have, die anders nog al luidruchtig was, van middag
opmerkelijk weinig zei en dikwijls stond te staren. Hij scheen nu in aandachtige
beschouwing van een reproductie in lijst.
‘M'n man?’ Eerst verrast, toen wantrouwend keek ze de vraagster aan. ‘Och, hij
is wel es meer zoo, moet u maar niet op letten... Vertel u es, wat was dat toch zooeven
met uw schoonzuster?’
Mevrouw van Lor voelde 't, dat was een vraag naar den bekenden weg, uit
leedvermaak gedaan. Ze zag 't aan het gezicht van die vrouw, las de spot in haar
oogen, en heftig laaide nu ineens haar nijd weer op. Koel, ietwat uit de hoogte keek
ze haar gast aan. Toen zei ze, zich afwendend: ‘Och, die houdt er wel es meer van
die keukenmeidenmanieren op na,’ en ging naar de verloofden.
Mevrouw ten Have was bleek geworden. Nerveus speelden haar vingers met de
gouden sautoir. Ze stond in beraad, wat ze doen zou, heengaan of door een houding
van opgewektheid en vriendelijkheid de ander 't genot van haar repliek te ontzeggen.
Maar haar verbittering was te groot. Ze voelde, dat ze die rol niet zou kunnen spelen.
Op dit oogenblik kwam weer een bezoeker binnen en toen die was heengegaan, was
de tijd, voor de receptie gesteld, afgeloopen.
Zonder een woord te zeggen, verliet mevrouw ten Have de kamer, vroeg de meid
naar hoed en mantel en kwam gekleed weer binnen. Haar man, nu in gesprek met
van Lor, keek verwonderd. Ze wenkte hem, liep hem tegemoet.
‘Doe je jas aan,’ zei ze zacht, ‘we blijven hier niet. Vraag asjeblief niets.’
‘Maar...’
‘Straks, kom nu, straks zal ik je vertellen.’ Ze wond zich op, stond er met bevende
lippen, en terwijl hij zwijgend de kamer uitging, jas en hoed haalde, deed zij haar
handschoenen vast. Mevrouw van Lor, die ze te eten had gevraagd, naderde haar
man, die gek stond te kijken.
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‘Vraag niets,’ fluisterde ze, ‘niets asjeblief. Ze is nijdig, blijft niet eten.’
Ten Have kwam weer binnen.
‘Wil je nu... Ik ben klaar, ofschoon... ik begrijp niet... lamme boel.’
‘Straks, straks,’ zei z'n vrouw driftig. Ze keerde zich om, liep naar van Lor. Toen
vroeg Frits:
‘Blijft u niet, ma? 't Was toch de bedoeling...’ en hij keek naar z'n aanstaande
schoonmoeder.
‘Dat we hier bleven eten? Wel, nee kind. We willen de familie hier niet te veel op
kosten jagen. 't Is toch al mooi genoeg, zoo'n drukte... Dag, meneer van Lor, veel
genoegen verder.’
Ze had luid gesproken, de mond gedwongen tot een glimlach. Maar de gloed van
opwinding straalde uit haar oogen, toen ze van Lor de hand reikte, die hij verrast,
werktuigelijk aannam. Hij durfde niets vragen en toen ook ten Have de hand gaf,
drukte hij die zwijgend en keek met open mond de heengaanden na. En ook z'n
vrouw, die de toegestoken hand van ten Have niet had gezien, versuft als ze stond
door de pas ontvangen klap, was niet in staat geweest een woord te zeggen. Ze had
wel kunnen huilen van woede, omdat ze zich geslagen voelde door dat mensch.
Frits, haar naderend, vroeg: ‘Wat is er toch gebeurd met ma?’
Ze keek hem aan en haar zelfbeheersching keerde terug. Tegenover hem moest
ze haar toorn inhouden. Als die jongen niet zoo'n goede partij was...
Schijnbaar bedaard zei ze:
‘Och Frits, een kleine kwestie. Je ma was wat nerveus. Ze zal 't je zelf wel vertellen.
't Spijt me, dat het nu juist moest voorvallen.’
‘Maar wat is d'r dan voorgevallen?’ vroeg haar man, nog altijd met schrik in de
oogen.
Hem behoefde ze niet te ontzien. Zooals hij daar stond met z'n angstig, nu wat
onnoozel gezicht, scheen hij haar een kind, klein en laf. Op dit oogenblik had ze een
hekel aan hem. Ze dacht aan z'n familie, aan Coba, en vinnig, met minachting kijkend
naar hem, zei ze:
‘Wat er gebeurd is? Wat jij had moeten voorkomen, door te zorgen, dat jou familie
hier niet over de vloer kwam. Als het niet de vrouw is van je broer de bakker, dan is
't de vrouw van je... Och, laat ik maar zwijgen. Bah, wat een familie.’
Hij kromp ineen onder de slagen, had wel om genade willen smeeken,
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vervloekte z'n broers, z'n gansche familie, had ze graag allen dood gezien, als 't moest,
ze doodgemaakt.
Z'n vrouw liet hem den tijd niet te antwoorden. Ze keerde zich tot Jeanne.
‘Toe kind, schenk jij nu es een glas port, of wil jullie wat anders, er is nog advokaat
ook. Maar geef mij een glas port. Ik ben wee van dat lange staan.’ Ze wilde de kamer
uitgaan, toen langzaam de deur werd geopend en 't hoofd van Henri zichtbaar werd.
Glimlachend keek hij z'n moeder aan, vroeg: ‘is 't afgeloopen?’ en stapte de kamer
binnen.
Van Lor, die voor 't raam was gaan staan, keerde zich snel om. Hij had aan z'n
zoon niet meer gedacht, bepeinsde slechts hoe hij 't zou aanleggen z'n vrouw wat
zachter te stemmen. Hij voelde zich ellendig. Toen hij nu de stem van z'n zoon hoorde,
verkeerde dat gevoel plotseling in felle woede, herinnerde hij zich z'n voornemen
om den jongen onder handen te nemen, en met een gezicht, bleek en verwrongen
van drift, riep hij:
‘Zeg es, waar heb jij gezeten, onbeschofte vlegel, om maar zoo weg te loopen?’
Henri was een oogenblik in de war. Zoo had-i de ouwe nog nooit gezien. Die kon
toch nog wel nijdig worden. Dat viel hem mee. Maar 't joeg hem geen vrees aan en
rustig brutaal, heel gauw bekomen van z'n verbazing zei hij:
‘Onbeschofte vlegel? 'k Zou wel es willen weten waarom. Omdat ik geen lust had
hier langer voor pias te spelen?’
‘Dat eischt de beleefdheid,’ riep z'n vader.
‘Beleefdheid, beleefdheid.’
‘Ja, zeker, beleefdheid. Dat is nou de laatste keer, versta je?’
‘Komen er dan nog meer recepties?’
‘Hou je mond, broerde kwajongen.’ Mevrouw verliet de kamer.
‘Goed, ik zal zwijgen.’ Verrassend onderworpen was z'n toon en van Lor genoot
al van z'n eerste overwinning. ‘Maar als ik u was pa’ vervolgde z'n zoon nu, hem
aankijkend met kleine oogen, ‘dan zou 'k me niet zoo opwinden. U ziet er uit, om
zóó af te leggen. Nog erger dan van middag aan tafel.’
‘Zoo,’ zei van Lor stroef, ‘kijk jij asjeblief naar jezelf.’
‘Ik ben gezond.’
Na dit opwekkend antwoord verliet de jongen de kamer, en terwijl Jeanne bezig
was aan 't inschenken van de port, liep van Lor naar z'n slaapkamer en bekeek er in
den spiegel z'n nu inderdaad bleeke wangen
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Hij gevoelde zich de rampzaligste mensch op aarde en had innig medelijden met
zich zelf.
In de gedrukte stemming, die er was aan tafel, schonk niemand hem bizondere
aandacht, werd geen woord gezegd, dat z'n kwelling verminderde. Z'n vrouw,
tegenover hem, zat met strak gezicht, sprak slechts tot Jeanne en Frits, en toen ze
allen, behalve Henri, die weer was gedeserteerd, na 't eten in de huiskamer zaten,
mevrouw slaperig wat, Jeanne en Frits op de canapé in verliefd gedoe, zat van Lor
in angstkoorts te denken aan allerlei doodelijke kwalen, ging hij nu en dan ongemerkt
z'n polsslag na, haalde diep adem, betastte z'n gezicht en liep een paar malen de
kamer uit om in het spiegeltje aan de kapstok in de gang z'n gelaat en tong te bekijken.
Hij dankte den hemel toen. Frits heenging en volgde zwijgend z'n vrouw, die den
ganschen avond geen woord tot hem gesproken had, de trap op naar de slaapkamer.
Daar gekomen zei ze, na zorgvuldig sluiten van de deur, hem een blik van innige
verachting toewerpend:
‘Je wilt zeker wel zoo goed zijn die familie van je te schrijven, dat ze ons asjeblief,
asjeblief niet langer compromiteeren met hun bezoeken.’
Hij stond al voor den spiegel, bekeek weer z'n gelaat, waarvan de kleur nog niet
geschikt was hem z'n rust terug te geven. Hij hoorde wel wat z'n vrouw zei, maar
van veel belang was hem dat nu niet. Zij kon bovendien gedaan krijgen wat ze wilde.
't Kon hem allemaal niets schelen. Wat gaf hij om z'n familie? Eigenlijk gaf hij om
niemand meer. Alleen z'n eigen bestaan hield hem bezig. Onverschillig wat dan ook
antwoordde hij:
‘'k Zal 't morgen doen.’
‘Ja, en geen dag later asjeblief.’
‘Morgen.’
Toen spraken ze niet meer en legden zich ter ruste zonder nachtgroet.
(Wordt vervolgd).
W.M. EBBINK.
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Prometheus.
Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het Individualisme
in de litteratuur.
(Vervolg).
Achttiende-eeuwsch Individualisme.
Algemeen overzicht (vervolg).
Het vervangen van maatschappelijke moraal door persoonlijke moraal zooals we dat
in ons vorige hoofdstuk beschreven, lijkt op het eerste gezicht volstrekt niet
onvereenigbaar met de bestaansmogelijkheid eener collectiviteit als zoodanig en is
dat ook niet onmiddellijk -, doch het staat nimmer op zichzelf, en het treedt alleen
op als symptoom van een geestesgesteldheid, die bij dit enkele vervangen en
her-stellen niet blijven kan, doch vroeg of laat, in een volgend geslacht, zichzelf
verwerkelijkend tot het opheffen van alle gesteldheden en hersteldheden komen moet.
Her-stellen is ook nog stellen en kan dus niet blijvend zijn. Nadat de redelijkheid,
het realisme tusschen schijn-Christelijkheid en Christelijkheid, tusschen
schijn-heiligheid en heiligheid grondig onderscheiden heeft, kan ze niet anders dan,
doorwerkend, de beginselen zelf van Christelijkheid en heiligheid als blootrelatief
gaan opvatten, gelijk we dat eerder hebben aangetoond. Het verlangen naar een
individueele moraal van Rochefoucauld, Swift, Bayle en hun geestverwanten leidt
dus onverbiddelijk tot het opheffen van elke vaststaande moraal, tot de zoogenaamde
Hellenistische wereldbeschouwing van Goethe, waarin voor de oude
Joodsch-Christelijke moraal in het geheel geen plaats meer is.
Het kerkelijk-maatschappelijk dogma, juist omdat het buiten de redelijkheid staat,
kan niet overdacht en dus niet opgeheven worden - het wordt als distinctie, als
merkteeken van een collectiviteit aanvaard, verdedigd en ‘bewezen’ eenerzijds,
verworpen, aangevallen en ‘weerlegd’ anderzijds, doch zoowel pro als contra staan
de argumenten, zoo goed als hun object, geheel en al buiten de redelijkheid. Maar
dit onaantastbaar karakter, dat alleen een ‘ja’ of ‘neen’ -, geen ‘betrekkelijk’ - toelaat,
is juist de kracht van het dogma -, alles wat denken is, beduidt opheffen; in de Eenheid
is alle zelfherkenning reeds zelfvernietiging.
In elk gebied leidt de vervanging van een maatschappelijke, dogma-

Groot Nederland. Jaargang 17

653
tieke, redelooze maatstaf door een persoonlijke maatstaf tot het opheffen van elke
maatstaf en toont het denken zijn ‘gevaarlijk’, ontbindend karakter.
De echt-maatschappelijke critiseert zijn koning niet - dit blijkt duidelijk uit ‘Cinna’
en uit ‘Le Cid’ -, hij eert in den koning de Goddelijke Macht en aanvaardt verdrukking
en onrecht zooals hij hagel en misgewas aanvaardt; algemeen-zedelijke eischen stelt
hij den Heerscher niet. Hobbes op ‘juridische’ gronden, in de negentiende eeuw nog
De Bonald op ‘schriftuurlijke’ gronden, ontkennen het recht van den onderdaan, zich
over de daden van den Vorst een oordeel aan te matigen; Dante admitteert in zijn
fanatische vereering voor de Romeinsche keizers geenerlei critiek, en dit alles vloeit
voort uit eenzelfde onfeilbaar instinct, 't welk speurt, dat het critiseeren van den
Koning alreeds in aanleg beduidt de opheffing van het koningschap. Het is wel waar,
wat Michel Angelo aanvoert bij de apologie voor zijn Brutus-verheerlijking, dat zelfs
Dante in zijn hel een plaats heeft voor de tyrannen, doch dit beteekent niets. Elke
maatschappelijke uit zijn afkeer van dieven en dwingelanden in het algemeen, maar
hij gaat door zijn blindheid de grofste diefstal en de meest krasse dwingelandij in de
doorzichtigste vermomming, ja zelfs onvermomd, voorbij, zonder ze op te merken,
wanneer ze zich maar voordoen in de maatschappelijke verhoudingen en vormen,
die hij ‘vanzelfsprekend’ vindt.
De mensch in de Renaissance begon zijn Vorst eischen te stellen, zonder daarom
nog steeds zoo ver te gaan als ‘Junius Brutus’ en als Luther, die onder bepaalde
voorwaarden het verzet tegen tyrannie en machtsmisbruik voor geoorloofd hebben
verklaard. Philippe de Commynes bijvoorbeeld, gezant van Lodewijk XI aan het
Florentijnsche Hof, daarvóór vertrouweling en dienaar van Karel van Bourgondië,
een merkwaardige overgangsfiguur in zijn wankelen tusschen Middeleeuwsch
collectiviteitsinstinct en autoriteitsinstinct eenerzijds, Renaissancistisch critisch
individualisme anderzijds, kan in betrekking tot het aardsch gezag nog niet verder
komen dan tot het prediken van onderworpenheid aan den ‘wettigen heerscher’ onder
alle omstandigheden. Oordeel, critiek, verzet komt den ‘onderdaan’ niet toe, en hij
kan slechts hopen en vertrouwen dat God het onrecht, aan hem begaan, op den Koning
wreken zal. Stelt hij zich echter tusschen de Godheid en de Majesteit, dan maakt hij
zichzelf tot een misdadiger. De echte, volslagen Renaissancisten zijn inmiddels, naar
we zagen, van dat vast-
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gewortelde Middeleeuwsche ‘heilige ontzag’ ontdaan en geven zich zonder schroom
over aan een critiek, die onweerhoudbaar voert tot het vonnissen en onthoofden van
Lodewijk XVI.
Hetzelfde proces heeft zich dan immers weer voltrokken als in het vervangen van
collectieve waardeeringen door persoonlijke waardeeringen. Men eert niet langer
den Christen, maar den ‘waren’ Christen, men gehoorzaamt niet langer den koning,
maar den ‘goeden’ koning. In dien ‘goeden koning’ gelooft men, voor zoover men
egocentrisch is, voor zoover men zich een koningschap kan denken, waaronder men
zichzelf tevreden voelen zou. Op diezelfde wijze gelooven menschen in goede wetten
en in een goede maatschappij. Tot het besef, dat Ayschylos uitdrukt in ‘de rechterhand
van Macht is tyrannie’ zijn er na Macchiavelli en voor Shelley niet veel meer
gekomen, en Macchiavelli's besef heeft hem slechts een duivelsche reputatie
opgeleverd. Doch ook hier staat het proces niet stil -, en zooals op het stellen van
redelijke onderscheidingen het opheffen volgt, zoo volgt op het stellen eener
voorwaarde tot gehoorzaamheid het opheffen van elke algemeene plicht tot
gehoorzaamheid. Zoo leidt dus de in de Renaissance aangevangen critiek op de
onaantastbaarheid van de aardsche Overheid over het getemperd-democratische
sentiment van Lessing en Schiller, die het koningschap zouden willen her-stellen,
onweerhoudbaarlogisch tot het door Rousseau aanvaarde beginsel van de
Volkssouvereiniteit, waarvan de uitvoering de anarchie der Fransche Revolutie moest
zijn en werd. Ook hier toont zich alle critisch denken als opheffen, alle zelfherkenning
als zelfopheffing.
Op de minachting voor officieele geleerdheid - samengaand met het wantrouwen
van ‘officieele deugd’, het ongeloof tegenover ‘officieel optimisme’ en de critiek op
‘officieele lichamen’ hebben we reeds bij de Renaissance de aandacht gevestigd, en
we noemden bij die gelegenheid terloops en vergelijkenderwijze de merkwaardige
academische intree-rede waarmee Schiller zijn historische colleges te Jena begon -,
historische, ofschoon hij toch eigenlijk medicijnen had gestudeerd. Maar is het een
toeval, dat de groeiende pantheïst de Eenheid zocht en vond in de geschiedenis van
het eeuwige worden -, in de historie, die verleden, heden, toekomst in één band
verbindt, nadat hij zelfs in de hem door een aanmatigend landsheer krachtens
barbaarsche wetten opgedrongen medische studie zoo goed het ging, het princiep
der Eenheid had opgespoord en blootgelegd? Want bij zijn historische intree-rede
sluit zijn medisch proefschrift zich op merk-
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waardige wijze aan: ‘Ueber die Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen
mit seiner geistigen.’ Alweer dezelfde drang naar samenhang, naar Eenheid, naar
opheffing van de gangbare, dogmatieke distincties, hier met name van het dualisme,
dat ‘ziel’ en ‘lichaam’ ‘mensch’ en ‘dier’ zoo lang scheidde, alle superioriteit voor
de eerste bedingend, alle inferioriteit het laatste toeschuivend. En overal vertoont
zich hetzelfde intellectueel pantheisme, hetzij positief in een streven naar universeel
begrijpen, hetzij negatief in een verwerpen van autoritaire bevoegdheid. Merkwaardig
is in dit verband een kabinetsorder van Frederik den Grooten, in 1780 uitgevaardigd,
waarin hij naar aanleiding van een door hem geprojecteerde burgerlijke wetgeving
verklaart, dat de heeren vak-juristen nu wel hun aureool van geheimzinnigheid zullen
verliezen en van hun subtiliteiten-kraam worden beroofd, maar dat hij zijnerzijds
meer verwacht van het inzicht en het oordeel van kooplieden, fabrikanten en
kunstenaars!
Ook Lessing heeft de officieele geleerdheid niet malsch behandeld.
En zoo is op elk gebied de levende eerbied voor het bestaande, omdat het bestaat,
verdwenen, en er gaat plotseling van de tradities niet langer meer die machtige
suggestie uit, die jarenlang, eeuwenlang van de groote, oude
kerkelijk-maatschappelijke tradities is uitgegaan, en die elkeen ten opzichte van de
nog bestaande tradities zoo gemakkelijk in zichzelf navoelen kan - ook van datgene
wat hij met de rede reeds verwerpt - zoo het hem althans niet geheel aan
zelfonderscheiding ontbreekt. De Aufklärung heeft haar werk verricht en het van
banden en tradities bevrijde geslacht van omstreeks 1780 voert een woord op de
lippen, geduchter dan eenig wapen, een woord als een afgrond, als een verterende
vlam, waarin de gansche maatschappij en al hare instellingen moet opgaan, het woord
waarom. En zeker had Bossuet gelijk, dat verstandige Overheden elkeen op den
mond behooren te slaan, die het woord maar wagen te fluisteren, want het toont van
elk ding zijn onhoudbaarheid aan en voert onverbiddelijk naar het Niet, naar het
niet-zijn, waarin alle zijn, dat louter relatie en distinctie is, wordt opgeheven. En dit
alles beduidt van den mensch uit: vermindering van collectiviteits-instinct; van de
Eenheid uit: een gestadig aanzwellen van den drang naar zichzelf, naar zelfherkenning,
zelfopheffing. Maar vermits en voor zoover de mensch leven wil, komt hij in 't
gemeen niet verder dan tot her-stellen,
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het stellen van nieuwe distincties, waarvan zich wel de opheffing denken laat, die
echter niet bewerkstelligd wordt.
Reeds in het Humanisme en de Renaissance openbaarde zich de afneming van het
collectiviteits-instinct in een toenemende geringschatting voor maatschappelijke
distincties en voor hunne zichtbare zijde, het maatschappelijke ceremonieel. Hoe
uitsluitender de mensch bestaat in en door zijn collectiviteit, hoe meer en omslachtiger
ceremonieel zijn leven vult en vervult. Dat zien we aan de samenlevingen van wilden
en min of meer primitieve volkeren. Hier is de persoonlijkheid nog niet voorhanden,
en de eenige geestelijke bestaanswerkelijkheid is de distinctie in de collectiviteit,
zich toonend in het ceremonieel. Alles is daar opgebouwd uit ceremonieel, huwelijk,
begrafenis, geboorte. Waar en zoolang het huwelijk een maatschappelijk karakter
draagt, gaat het ook nu nog met een min of meer pompeus ceremonieel gepaard,
neemt het, bij toenemend individualisme, een persoonlijk, innerlijk karakter aan, dan
verdwijnt het ceremonieel geheel en al. In de kringen van de ‘maatschappelijke
steunpilaren’ houdt men dan ook het langst het huwelijks- en ander ceremonieel van
bezoeken en verplichtingen, waarin elk zijn welstand en voornaamheid, zijn distinctie
demonstreeren kan, in stand. En hoezeer het waar is dat egocentrische menschen
altijd in anderen laken en smalen, wat zij zelf doen, bewees indertijd het relaas van
de Engelsche koningskroning, waarde ‘peers’ en ‘peeresses’ bij het luiden van een
belletje hun kroontjes op en weer af zetten moesten volgens een bepaalde etiquette
en meer van dergelijk zinvol fraais, zonder dat ze een oogenblik bevroedden hoe het
spektakel dat ze te zien gaven, volstrekt niet wezenlijk verschilde van de ‘Heidensche’
neger- en Zoeloe-vertooningen, waarover juist Engelsche ontdekkingsreizigers en
zendelingen zoo hoog-dedaigneus vertellen kunnen.
De verlegging der belangstelling van het maatschappelijke naar het menschelijke
- alleen daar mogelijk, waar het ‘menschelijke’ zich zelf onderscheiden kan - laat
zich in de litteratuur van het midden der achttiende eeuw duidelijk en krachtig gelden
in de verschijning van het ‘burgerlijk tooneelspel’ van Lessing, de ‘burgerlijke roman’
van Goethe en van Rousseau. Ze gaat natuurlijkerwijs gepaard met een verwerpen
van kunst-tradities en kunst-ceremonieel, gangbaar en noodwendig zoolang de kunst
en de kunstenaar hun onpersoonlijk uniform karakter droegen, leidt tot het afwerpen
van het ‘Fransche dwangbuis’, de strenge wetten van Boileau en de gedogmatiseerde
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Aristotelische ‘drieéénheid’, doet Shakespeare, den menschelijken, den vrijen,
ceremonieel- en regelloozen, weer in eere komen, en met hem in het algemeen de
realistische levensbeschouwing na de ‘fictieve’ levensbeschouwing van de zeventiende
eeuw. De dorst naar innerlijke waarachtigheid uit zich in een algemeenen haat tegen
de koude, dogmatieke vormenschoonheid, tegen het buiten-menschelijke, het
geexalteerd-aristocratisch karakter van de Fransche klassieken. Tegelijkertijd worden
de bestaande distincties, de vaste, geldende eischen voor elk litterair type afzonderlijk
opgeheven en versmolten. Tot nu toe had elk genre zijn bepaalde, strenge regels en
eischen gehad, thans loopen blijspel en drama meer en meer ineen en vermengen
hun elementen en er ontstaat op artistiek gebied een algemeene vervaging van grenzen,
die rechtstreeks aan het Deisme herinnert, hetzelfde beteekent en waarvan Lessings
‘Miss Sara Sampson’ een der eerste producten is.
Dat dit ‘litterair deisme’ in Frankrijk veel zwakker dan in Duitschland aan den
dag kwam, hebben we reeds eerder aangestipt. Van Voltaire heeft men gezegd, dat
hij ‘Kerk en Koning aandorst, maar niet den Alexandrijn.’ En het is waar, dat het
classicisme in Frankrijk de Revolutie overleefde en dat dit de bron werd van de
ingewikkelde begripsverwarring, die het tijdperk na de Revolutie te zien geeft - en
waarop we terugkomen -, maar het is aan den anderen kant ook waar, dat alleen
Frankrijk een Revolutie heeft aangedurfd en doorgezet. Er doet zich hier een
‘arbeidsverdeeling’ voor, die het best uitgedrukt is in het woord van Heine ‘Kant
heeft “le bon Dieu”, maar Robespierre heeft den koning geguillotineerd’ - in Frankrijk
is de groote maatschappelijke vrijmaking voltrokken. Schiller droomde nog van
humane vorsten in veredelde werelden, maar Rousseau heeft de Volkssouvereiniteit
gepredikt. Dit terloops.
Uit die burgerlijke (in tegenstelling met de vroegere ‘aristocratische’) litteratuur
van de achttiende eeuw is natuurlijk allereerst het verheerlijkt vorstentype weer
verdwenen -, dat in den Middeleeuwschen ridderroman voortdurend optreedt -, uit
de litteratuur van Humanisme en Renaissance verdwijnt; denken we aan Koning
‘Nobel’ en aan ‘Utopia’ en aan Macchiavelli -, in de zeventiende eeuw weer
terugkeert, glorieuzer dan ooit, om in de achttiende eeuw voorgoed (als we de
Bourbon-verheerlijkende onbeduidende Restauratie-romantiek in Frankrijk en de
soortgelijke en gelijktijdige Duitsche even uitzenderen) te verdwijnen. En met den
nobelen koning is zijn ge-
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exalteerde volgeling, de Ridder, het Cid-type, van den troon gestooten - tezamen zijn
ze vervangen door den dwingeland en zijn vleier, den tyran en den hoveling. In hun
plaats zijn de burgerlieden, ja, de lakeien, de vaak-belachelijke, zoo goed als steeds
anonieme, en immer onbelangrijke bijfiguren van de aristocratische
zeventiendeeeuwsche litteratuur verheven tot de dragers van menschelijkheid en
zielenadel. Ze krijgen niet langer stokslagen, ze wijzen de goudbeurzen die men hun
toewerpt, af. Maar ze zijn - zoo die meesters het er naar maken - de trouwe vrienden
van hun meesters. Evenzoo is (in de litteratuur!) de verhouding tusschen mindere en
meerdere bij de militairen volkomen gewijzigd. Al deze trekken, al deze symptomen
van nieuwe zienswijzen en nieuwe idealen vertoont Lessing's ‘Minna von Barnhelm’
-, dat reeds in zijn eigen tijd zulk een grooten opgang maakte, en terecht werd gevoeld
als het inluiden van een nieuwe maatschappelijke orde!
Vergelijken we dit typisch achttiende-eeuwsche werk met het typisch
zeventiende-eeuwsche werk, Corneille's ‘Cid’, dan zien we niet minder dan een
volkomen omkeering, een algeheele omzetting van zienswijzen en idealen.
Kort gezegd en in hoofdzaak komt het hierop neer: de zeventiendeeeuwsche held
is de man, wiens trots is, dat hij de Eer boven de Liefde weet te stellen -, de
achttiende-eeuwsche held is de man, wiens trots is, dat hij de Liefde boven de Eer
weet te stellen -, ziedaar precies het onderscheid tusschen Lessings Majoor von
Tellheim en Corneille's Rodrigue. Wat de heldinnen betreft: Chimène acht Rodrigue
er te hooger om, dat hij ‘Eer’ boven ‘Liefde’ stelt - Minna von Barnhelm kan alleen
den man achten en liefhebben, die het holle fantoom van de ‘Eer’ ter wille van zijn
liefde te overwinnen weet. Overal heeft het menschelijke, heeft het persoonlijke den
voorrang gekregen, nadat in de zeventiende eeuw overal het algemeene, het collectieve
den voorrang had gehad. En op welk een felle, tegelijk ongezochte wijze geeft het
kleine gesprek over ‘Eer’ tusschen Minna en Tellheim de bevestiging van wat we
zagen en zeiden, dat maatschappelijke dogma's zelfs geen ten deele redelijke,
eenzijdige stellingen en stelligheden zijn, maar buiten elke redelijkheid, buiten het
natuurlijk wezen der dingen vallen -, naast een getuigenis wrat er in de
achttiende-eeuwsche waardeering, van dit ‘hoogste goed’ der zeventiende eeuwsche
ridderschap overgebleven was! ‘Die Ehre ist nicht die Stimme unsers Gewissens,
nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffner...’ zegt Tell-
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heim, waarop Minna, hem zacht-ironisch in de rede vallend: ‘Nein, nein, ich weisz
wohl... Die Ehre ist... die Ehre..’ Kon ooit het redelooze der collectieve dogma's
scherper en korter zijn blootgelegd?
Maar dan verder, welk een verschil tusschen den zeventienden-eeuwschen held
en den achttienden-eeuwschen ook in ieder ander opzicht. De Cid is de beloonde
maatschappelijke deugd, Tellheim de onbeloonde Christelijke deugd, gene is de
maatschappelijk geslaagde, deze de maatschappelijk mislukte, een afgedankt officier,
levend onder den smaad van een onrechtvaardige verdenking. Minna voelt er zich
te sterker door aan hem gehecht, Chimène's gevoelens echter, opgaand in de
collectiviteit, vermochten alleen dat te waardeeren, wat door de collectiviteit wordt
gewaardeerd. De ‘schoone daad’, die Chimène's hart vermag te verweeken, is het
dooden van vier Mooren-koningen - weer de exaltatie van den krijgsheld, van de
‘maatschappelijke deugd’ - de ‘schoone daad’, waardoor zich Minna verteederen
laat, is het kwijtschelden van belasting aan een arme en verdrukte boerenbevolking;
de waardeering is ook hier van het ‘maatschappelijke’ naar het ‘innerlijk-Christelijke’
verlegd.
Dan, met volkomen en plotselinge afwijking van de traditioneele lakeiengestalten
verschijnt daar Just, Tellheims bediende, de ruwe, grove, onbeschaafde, vaak brutale
maar tot in den dood getrouwe, op alles eerder gelijkend dan op een
zeventiende-eeuwsch lakei. Hij is de voorlooper van Schillers kamerdienaar in ‘Kabale
und Liebe’, hij is de neef van Beaumarchais' ‘Figaro’ en de grootvader van Hugo's
‘Ruy Blas’. Is het relaas dat Just tegen Franciska houdt over de andere bedienden
van Tellheim, die allen zulke perfecte, goedgedresseerde, welgemanierde jongens
waren, doch in diens nood hun meester verlieten en zelfs bestalen, is het niet weer
op een ander plan en in een anderen toonaard de critiek op den ‘gentleman’, de
weerlegging van den maatschappelijken maatstaf, die zóó lang de eenige is geweest?
En Werner, de wachtmeester, die Tellheim het leven redde in den slag, doch dan ook
eischt dat deze daad niet als de plicht van den mindere, maar als het offer van een
vriend zal aangemerkt worden en dat Tellheim nu ook geld zal willen aannemen van
den man, aan wien hij het leven dankt. Een adellijk officier, geld aannemend van
zijn oppasser -, een ondenkbaarheid in de zeventiende eeuw. En zelfs nog in de
achttiende -; want wat de in ‘Minna von Barnhelm’ ontvouwde idealen en zienswijzen
beduiden in en voor hun tijd, dat realiseeren we pas als we aan de toen nog steeds
levende
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en zelfs nog zeer taaie opvattingen in het werkelijk leven denken! Aan den ouden
edelman uit ‘La Nouvelle Héloïse’, Julie's vader, die de tête-à-tête's van zijn dochter
met St. Preux, den gouverneur, zonder eenige bezorgdheid gadeslaat, daar het zelfs
niet in hem opkomt, dat de ‘rôturier’ het zou durven wagen, de oogen naar zijn
dochter op te slaan, en die vertoornd is tegen zijn vrouw, als deze wèl de ‘ignobele’
verdenking durft koesteren! Aan den graaf De Saint-Cyr, die het sonnet, dat een jong
dichter aan zijn dochter opdroeg, beantwoordt met een andere opdracht -, namelijk
aan zijn lakeien om den jeugdigen vermetele buiten Parijs te lokken en af te rossen.
Aan den markies d'Evrémonde, die, in toorn een boerenzoon met zijn degen overhoop
gestoken hebbend, slechts over één ding spijt gevoelt: over zijn ‘goed zwaard’,
bezoedeld met plebejers-bloed. Dat is een andere wereld, en een hardnekkig leven
heeft die wereld, hebben hare gesteldheden, dogma's en distincties - nog in de 19e
eeuw, nog in Madame De Stael's ‘Delphine’ staan ze tegenover elkaar, de beide
werelden, de nieuwe en de oude, die waar de liefde over de ‘eer’ heerscht en die
waar de ‘eer’ over de liefde heerscht, maar naast en tegenover die oude wereld wast
de nieuwe geest, reeds in ‘Minna van Barnhelm’ zoo beloftevol tot uiting gebracht,
als eerste eener gansche rij gelijkgestemde werken.
Voor het geslacht, van dien geest gedrenkt, dien geest in- en uitademend, geen
Amphytrion-moraal meer, als voor Molière's tijdgenooten, geen troostrede als die,
waarmee zich Alcmène's door Jupiter gedupeerden echtgenoot maar vergenoegen
moet, dat het geen schande is voor eenig man, zijn vrouw te deelen met een God -,
met een servielen wenk van den schrijver naar het publiek, om bij gelegenheid voor
‘een God’, een koning te lezen. De stap was inderdaad niet groot en de schande
evenmin. Maar een nieuw licht schijnt nu in en uit de lampen, die menschen heeten.
In Lessings ‘Emilia Galotti’ - een treurspel en tien jaar na ‘Minna’ geschreven zijn de on-maatschappelijke en anti-maatschappelijke critische tendenties tot nog
sterker uitdrukking gekomen, daar verschijnt voor het eerst de Vorst ten tooneele,
wien niet slechts alle ‘goddelijkheid’, maar zelfs alle hoogere menschelijkheid
ontvallen is, die geen trek van de geïdealiseerde zeventiende-eeuwsche
koningsgestalten meer vertoont. De willooze wellusteling, niet rechtaf verdorven ofschoon hij ‘recht gerne’ even wat doodvonnissen teekent vóór zijn morgenwandeling
- maar speelbal van verdorven raads-
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lieden - de meer dan de vorsten zelf verfoeide hovelingen. Lessings Prins in ‘Emilia’
is dan weer de voorlooper van Schillers Vorst in ‘Kabale und Liebe’ -, de voorlooper
van Frans I in Hugo's ‘Le Roi s'Amuse’ - het type dat niet uit de litteratuur zal
verdwijnen, van dat vorstenaanbidding verdween, totdat in 1848 vorsten-willekeur
voor goed aan banden zal zijn gelegd en de artist voor den Vorst iedere belangstelling,
want de Vorst als zoodanig iedere belangrijkheid verloren zal hebben. De hoveling
Marinelli bij Lessing is Schillers hoveling Von Kalb -, Graaf Appiani is zijn Posa,
Don Carlos' vriend, die geen vorstendienaar wilde wezen -, in Odoardo Galotti zien
we reeds duidelijk het beeld van den strengen, onbuigzamen, hooghartigzedelijken
republikein, van Schiller's Vettina (in ‘Fiesco’) van Brutus, van de mannen, die de
Fransche Revolutie hebben gemaakt, van Robespierre.
Zoo is er dan van de zeventiende-eeuwsche zienswijzen enwaardeeringen niet veel
overgebleven. Deze, gegrond op maatschappelijke dogma's, zijn vervangen door
andere, gegrond op de eeuwig-menschelijke inzichten omtrent rechtvaardigheid en
redelijkheid, de eeuwig-gelijke zelfonderscheidingen van het Absolute en het
maatschappelijk optimisme, genaamd idealisme, heeft plaats gemaakt voor een
vurigen, diepen werkelijkheidszin, een ongebreidelde waarheidsliefde. Dat deze zich
ook tegen het maatschappelijke Christendom richt en ontdekt dat het met
Christelijkheid even weinig heeft te maken als de maatschappelijke ‘Eer’ met ware
eerbaarheid - ligt in de rede. Lessings redelijkheid en zijn vurige waarheidsliefde,
zijn realisme, moest zich heftiger nog stooten aan de theologische draaierijen, dan
reeds bij Pierre Bayle het geval was geweest. Er is dan ook weer geen essentieel
verschil tusschen Lessings strijd tegen den geduchten en beruchten Goeze en Bayle's
strijd tegen den beruchten en geduchten Jurieu -, in beide gevallen is het de
individualistische maatstaf van deugd, die opkomt tegen de kerkelijk-maatschappelijke
en een edele gezindheid den voorkeur geeft boven het aanhangen van eenig dogma,
de Christelijke moraal tegenover Oud-Testamentische, voor alles en boven alles
verdraagzaamheid en gematigdheid bepleitend. Het essentieel-onmaatschappelijke
hiervan hebben we reeds herhaaldelijk uiteengezet. Redelijkheid keerde zich tegen
een opgedrongen dogmatische uniformiteit, achtte geen ware eenstemmigheid van
alle menschen voor alle tijden mogelijk - maatschappelijk behoudsinstinct, alleen
naar het nuttige der dingen vragend, alleen uiterlijke een-
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stemmigheid beoogend en begrijpend, verweerde zich furieus tegen de aanvallen op
de uniformiteit der ware, eenige Christelijke dogma's. Zoo spraken, als altijd, aanvaller
en aangevallene, individu en maatschappij, (en wanend over hetzelfde te spreken)
inderdaad over volkomen verschillende dingen, de eerste met ‘waarheid’ bedoelend
‘het redelijke’, de tweede van ‘waarheid’ sprekend maar onbewust ‘het nuttige’
bedoelend. Lessing bleef desondanks zijn tegenstander de eene ‘Antigoeze’ na de
andere naar het hoofd werpen, tot de censuur zich mengde in het van weerskanten
met de noodige scherpte gevoerde twistgeschrijf en Lessing, zich zijn ‘oude kansel’,
het tooneel weer toe wendend, van zijn twaalfde ‘Antigoeze’ zijn ‘Nathan der Weise’
maakte.
Eerder reeds, in de Renaissance, had een zoekend geslacht, dat in zijn twijfel - die
oude ‘doodzonde’ - zijn eer en zijn glorie vond, het knellend kerkelijk-maatschappelijk
dogma afgeworpen, en in het verheerlijkt beeld van den vrijen, zoekenden,
twijfelenden Griek het verheerlijkt beeld van eigen streven herkend. Ook dit nieuwe
geslacht heeft den twijfel als middel lief en eert den zoekende om zijn belangeloozen
moed - de eerder-genoemde intree-rede van Schiller gewaagt er duidelijk van. Een
der redenen, waarom Schiller den vrijen zoeker boven den vakgeleerde den voorkeur
geeft is immers juist, dat de eerste sterk genoeg is, om zich met een ‘non liquet’ als
einduitkomst te vergenoegen, en ook om voortdurend zijn uitkomsten te herzien,
terwijl de tweede zich hardnekkig vastklampt aan een eens-verworven stelligheid,
te zwak om zonder stelligheid te leven. En denken we aan Lessings bekende
verschillende uitingen, waarin hij het ‘zoeken’ boven het ‘vinden’ prijst, en met
kracht de aanmatiging der ‘geloovigen’ afwijst die meenen ‘de waarheid’ te bezitten
en daaruit een verdienste maken! En ook Lessings geslacht verheerlijkt en vereert
dus in het beeld van den vrijen, zoekenden Griek een ideaal van eigen leven en
streven. Waar maatschappelijk instinct overheerscht, daar overheerschen altijd de
zoogeheeten ‘Christelijke’, in waarheid Joodsch-Calvinistische of Katholieke
beginselen -, waar individualistisch instinct overheerscht, daar stijgt onmiddellijk
weer het Grieksche ideaal in de waardeering der menschen ten troon. Chateaubriand
‘de Ridder van de Herstelde Kerk’ zal na de Revolutie weer met onbegrip en
minachting van de ‘Heidensche Grieken’ spreken -, in ‘Les Martyrs’. En wat deze
eerbied beteekent voor het religieuze en het kunstzinnige leven, dat leeren ons Lessing
en Winckel-
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man - de groote vereerder en begrijper der klassieken - dat leeren ons Schiller en
Goethe.
Maar het beteekent nog meer, en in de eerste plaats, een veranderde (redelijke,
realistische) opvatting van de liefde, en daarmee een veranderde opvatting van de
plaats en de plichten der vrouw. Zoowel in de Renaissance als in de achttiende eeuw
naderden de erotische opvattingen de Grieksche, verwijderden zich van de
traditioneel-Christelijke, die wonderbaarlijke vermenging van buitensporige exaltatie
voor de zoogenaamd kuische, buitensporigen afschuw voor de zoogenaamd onkuische
liefde. Ook deze dogmatieke distinctie wordt in redelijkheid opgeheven; afschuw en
exaltatie verdwijnen gelijktijdig in de erkenning, dat de eerste onnatuurlijk en de
laatste redeloos is. En ook dat hangt weer samen met het natuur-gevoel, 't welk zich
in de achttiende-eeuw als symptoom van Eenheidsgevoel, lang vóór het in Rousseau
tot een hartstocht rijpte, allerwege baangebroken had; de stijgende achting voor het
dier brengt tot hooger achting voor wat menschen en dieren gemeen hebben: de
zinnelijke liefde, den voortplantingsdrang, die noch ‘leelijk’ en noch ‘mooi’, maar
onmiskenbaar aanwezig en te aanvaarden is, waarop zedelijke qualificaties niet
toepasselijk kunnen zijn. Ook hier toont zich de Natuur de vijandin van het dogma!
‘Liefde’ en ‘wraak’ - beide symbolen van maatschappelijk slagen en
maatschappelijken triomf, beide vastgeknoopt aan ‘Eer’ - vulden het leven van den
‘ridder’, van de uniforme onpersonen in de collectiviteit geheel en al, maar de moderne
individualist heeft meer en machtiger en menschelijker bekommeringen, hij ziet
‘liefde’ als een van hen en zelfs niet steeds het belangrijkste; zoo verdwijnt de
erotische exaltatie van de Middeleeuwen en de zeventiende-eeuw. Reeds
Rochefoucauld heeft de liefde erkend voor wat ze is: een min of meer vergeestelijkte
passie, en terecht zeide dan ook Lessing van Goethe's ‘Werther’ dat de ‘Grieksche’
Goethe zijn ‘Christelijke’ afkomst verraadt in de exaltatie van de liefde door een
jonkman zelfmoord te laten plegen om een vrouw. Een Grieksche jongen - aldus
Lessing, - had zich niet doodgeschoten, hij had een ander genomen. Dat Lessing den
dieperen zin van dien zelfmoord wellicht voorbijzag, doet aan de waarde van de
opmerking niets af. Maar een moment van ‘Christelijke’ exaltatie voor de liefde,
welke men Goethe trouwens overigens niet in bijzonder hooge mate verwijten kan,
doet aan de kracht en de echtheid van de acht tiende-eeuwsche Duitsche
Grieken-vereering óók niet af, waarvan de
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verwoed-geestdriftige protesten tegen de klassieken-vervalsching der Fransche en
Engelsche moralisten - Goethe's schimp op ‘Hercules-Grandison’ en meer soortgelijke
uitingen de klare bewijzen zijn.
Men is, met dit eigenaardig schouwspel voor oogen, geneigd tot de veronderstelling,
dat Duitschland in de achttiende eeuw pas de eerste, echte Renaissance beleefde, die
er in de zestiende eeuw niet door te dringen vermocht, ondervangen als ze werd door
de in de noodzakelijkheid tot collectief verweer onmiddellijk gedogmatiseerde
Reformatie, de eenige kant van het Humanisme, waarvoor de ‘ongeschoolde,’
onverfijnde Duitsche geest dïer dagen vatbaar bleek. Door geloofstwisten verdeeld,
door oorlogen geteisterd, in den gruwzamen dertigjarigen oorlog vertrapt en verarmd,
zou dan Duitschland als het ware in zijn groei zijn gestuit en kon het zijn geestelijke,
zijn artistieke Renaissance niet deelachtig worden, voordat in het wentelen der tijden
der Eenheid zelfherkenning weer opnieuw de eigen verstarring breken kwam. Toen
beleefde Frankrijk als het ware reeds zijn tweede Renaissance - waar de eerste artistiek
en intellectueel was geweest - Duitschland echter pas zijn eerste, die dan nu ook
artistiek was en intellectueel, waar ze in Frankrijk reeds een stap verder, en wel een
daadwerkelijke en definitieve, te noemen een ‘politieke’ vrijmaking beduidde!
Duitschland was tot dan zelfs nog geen artistieke en intellectueele bevrijding te beurt
gevallen. In deze lijn doordenkend, zou men er bijna toe kunnen komen om te zeggen,
dat Duitschland, in de achttiende eeuw zijn ‘zestiende eeuw,’ zijn Renaissance - maar
zonder de definitieve losscheuring van den mensch uit de collectiviteit, die de
Fransche Revolutie beduidde! - beleefd hebbende, in de negentiende eeuw zijn
‘zeventiende eeuw’ beleefde, zijn groote periode van collectieven bloei, met alles
dat ermee samenhangt, slaafsche autoriteiten-vereering eenerzijds en grenzelooze
(onpersoonlijke) zelfverheffing anderzijds, uniformiteits-instinct en machtswil, zin
voor tucht en maatschappelijke ‘Christelijkheid’, volksgod-vereering, kortom het
gansche complex van verschijnselen door Auguste Comte ‘militair-theologisch’
genoemd, 't welk zich vóór den oorlog reeds zoo krachtig openbaarde en zoo frappant
aan de ‘Eeuw van Lodewijk XIV’ doet denken. Ziet men nu langzamerhand de
instincten van onderworpenheid jegens hooggeplaatsten tanen en een beginnend
verzet aangeblazen door den stompen onwil van de Pruisische Jonkerpartij (precies
als aan den vooravond van de Fransche Revolutie!) dan kan men zich een nieuw
tijdperk van herlevend
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individualisme, met of zonder Revolutie, gemakkelijk genoeg op komende wegen
denken -, al blijft elk ‘voorspellen’ natuurlijk steeds een wankele speculatie!1)
Want individualisme is democratisch en cosmopolitisch, het droomt, we zagen
het reeds in de Renaissance, en duidelijker dan daar in de achttiende eeuw, van
Republieken en Volkerenbonden. De woorden die Lessing zijn Nathan in den mond
legt ‘Was heiszt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, als Mensch?’
-, zoo ze gelden voor het verschil tusschen Christenen en Joden, gelden ze zeker niet
minder voor het veel geringer verschil in nationaliteit! Wat enghartige nationale
hoogmoed ook voor pogingen heeft aangewend, om uit de werken der zoo gaarne
genoemde ‘Duitsche’ klassieken een verborgen ‘Deutschtum’ te puren -, alle water
van de zee wascht niet af, dat deze groote Duitschers zich in de eerste plaats en door
geboorte wereldburger, in de allerlaatste plaats en door een blind toeval Duitscher
hebben gevoeld.
Zeer interessant is in dit verband het kleine geschrift van Kant over den Eeuwigen
Vrede, waarin met alle geijkte nationale idealen, oorlog, verovering, krijgsroem,
grondig afgerekend wordt. Hoezeer het goedpraten van den oorlog met nationale
gezindheid en nationaal belang samenhangt, blijkt het duidelijkst uit de
negentiende-eeuwsche Duitsche ‘oorlogsfilosofie’ -, die eigenlijk heden ten dage
niet anders meer dan juist van Duitsche herkomst wezen kon. In den nuchteren geest
van Kants geschrift - verre van idealistisch in den gewonen zin van ‘optimistisch’ herkennen we daarentegen den geest van de Renaissance. Uitspraken over de
ondenkbaarheid van een wijs koning - daar macht altijd het oordeel verblindt herinneren rechtstreeks aan Morus en aan Macchiavelli. Weliswaar beschouwt ook
Kant de algeheele samenvloeiing van alle staten als een onuitvoerbaarheid, door der
menschen groote onderlinge verscheidenheid, maar duidelijk blijkt daaruit tegelijk
dat hij geenszins het opgaan in den Staat aanmerkt als het hoogste doel van het
individu, of dien Staat als een natuurlijke Eenheid. Kant was een democraat, een
republikein, een wereldburger. Alle tot dan gangbare leuze toont hij zich ontwassen
en de algemeene trek van den tijd: de geringschatting voor autoriteiten van elk slag
ontbreekt bij hem dan ook allerminst. Maatschappelijk optimisme is hem geheel en
al vreemd - zijn vredesproject heeft

1) Evenals andere overeenkomstige uitingen, is ook dit ruim twee jaar geleden geschreven en
onveranderd gelaten.
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niets van de zoetelijke vredes-Schwärmerei onzer eigen dagen, berust volstrekt niet
op eenig geloof in den ‘adel van het menschelijk gemoed’ -, eerder is hij van oordeel,
dat zelfs in een samenleving van duivels de vrede te handhaven valt, indien die
‘duivels’ maar leeren inzien, dat niemand bij oorlog gelukkiger worden kan. In dit
ontbreken van illusies omtrent de menschelijke natuur, dit koel-realistische oordeel
over machthebbers en autoriteiten is hij volkomen achttiende-eeuwer. Evenals Hobbes
gaat ook Kant in zijn geschrift uit van de hypothese van het zoogenaamde
‘oorspronkelijke verdrag’ en besluit dusdoende natuurlijkerwijs tot de wenschelijkheid
van den democratischen, in zijn terminologie ‘republikeinschen’ regeeringsvorm,
waartoe dan ook de intelligentie wel moet komen, zoo ze niet langer door
tegengestelde instincten (noodzakelijkheden) wordt weerstreefd. Dientengevolge
maakt Kant's geschriftje naast den ‘subtiliteiten-kraam’ van Hobbes den bijna simpelen
indruk, die steeds de ware redelijkheid naast het verdraaid-spitsvondige maakt.
Hedendaagsche bewerkers en inleiders hebben het dan ook spontaan ‘modern’
genoemd, en bedoelen daarmee, nu als steeds: critisch-individualistisch.
We hebben, bij de vermelding van Schiller's academische intreerede de aandacht
gevestigd op het feit, dat Schiller, in de medische studie opgeleid, zich uit eigen
aandrang tot de historie wendde en wel, het behoeft nauwelijks gezegd, tot wat men
pleegt te noemen de cultuur-historie, meer dan tot de z.g. politieke historie.
Deze verlegging van de belangstelling van de politieke geschiedenis naar de
beschavingsgeschiedenis is algemeen merkbaar in het einde van de achttiende eeuw
en in het begin van de negentiende eeuw, en brengt ten slotte de voor zijn tijd zoo
merkwaardige en zoo moderne ‘History of Civilisation in England’ van Buckle voort.
Ze heeft een algemeene, en wel een individualistische tendentie.
Immers de zoogenaamde politieke geschiedenis is de geschiedenis van de
collectiviteit. Koningen, veldheeren en gezanten treden daarin uitsluitend op als
vertegenwoordigers en dragers van die collectiviteit, hebben geen eigen waarde,
nauwelijks een eigen bestaan. Daartegenover is de cultuur-geschiedenis, die van
kunst, wetenschap en wijsbegeerte, de geschiedenis van het individu. De daarin
optredende personen zijn geen vertegenwoordigers van eenige collectiviteit, maar
ze worden besproken en beschouwd om hun zelfs wil en waarde.
Zoo beduidt dan in wezen de verminderde belangstelling, welhaast
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minachting voor de politieke geschiedenis en het toenemen der belangstelling voor
de cultuurgeschiedenis alweer een vermindering van het collectiviteitsgevoel, een
vermeerdering van individualisme!
Eindelijk nog een enkel woord over een ander individualistisch symptoom, nl. den
in de achttiende eeuw gevoerden taalstrijd, door kortzichtigheid en vooringenomenheid
zoo vaak en zoo gaarne aangemerkt als een bewijs van nationale gezindheid. Reeds
eerder, bij de bespreking van de taalreformatie in Frankrijk gedurende de eerste helft
van de zeventiende eeuw, wezen wij op het verschil tusschen die taalbeweging en
de achttiende-eeuwsche, noemden de eerste collectivistisch, de tweede
individualistisch. Renaissancistisch pantheïsme had, als Deïsme, als cosmopolitisme,
als democratische gezindheid overal de grenzen vervaagd, dus ook die tusschen de
verschillende landstalen. Elk ding nu existeert door en in zijn verschil met andere
bestaanswijzen -, zoo zal een collectiviteit, op eigen instandhouding gericht, instinctief
de verschillen tusschen zich en andere collectiviteiten aanscherpen -, en we herinneren
hier nog weer eens aan het woord van Nietzsche ‘Leben konnte kein Volk, das nicht
erst schätzte (waardeeren = onderscheiden) will es sich aber gehalten, so darf es nicht
schätzen, wie der Nachbar schätzt.’ Daarin ligt het wezen van de
zeventiende-eeuwsche taalreformatie, de behoefte ‘eigen’ en ‘vreemd’ te scheiden,
maar het wezen van den taalstrijd der Renaissance en dien der achttiende eeuw ligt
elders. Petrarca streed voor het Italiaansch tegen het Latijn, Lessing voor het Duitsch
tegen het Fransch, - er is ook overigens veel overeenkomst tusschen Petrarca en
Lessing, beiden verdraagzaam en humaan, beiden tegelijk huns tijds moker! - dat
wil zeggen: Petrarca streed voor het gebruik van zijn eigen taal tegenover de
opgedrongen uniformiteit van het Latijn, Lessing voor zijn eigen taal, tegenover de
opgedrongen uniformiteit van het Fransch -, beiden uit een overeenkomstig,
individualistisch instinct. Zoo streden ze ook beiden voor hun eigen
levensbeschouwing tegen een opgedrongen uniforme levensbeschouwing -, maar
daar het individu nu eenmaal geen eigen taal heeft, omdat zijn eigen taal tegelijkertijd
de landstaal is, zoo ontstaat op dit gebied allicht het misverstand, dat wie voor die
landstaal opkomt, dit noodzakerlijkerwijs uit nationalistische oogmerken doet. Niets
is echter minder waar. Noch met een overheersching van een Latijnsch ras in Petrarca's
tijd, noch met die van een Fransch ras, in Lessings tijd, hing de overheersching van
het Latijn en het Fransch tezamen, gelijk dat het geval
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is in de moderne taalverhoudingen, in den modernen politieken taalstrijd. De vraag
naar een eigen taal is tegenwoordig de vraag naar nationale zelfstandigheid, en beduidt
verzet tegen den overweldiger, die anderen als teeken van hun onderworpenheid zijn
eigen taal opdringen wil. Daar en dan - in Polen, in den Elzas, in Duitsch Denemarken
- draagt de taalstrijd een nationalistisch karakter, in de Renaissance en in de achttiende
eeuw echter een zuiver individualistisch: de strijd van realistische redelijkheid tegen
een zinledig dogma, van het eigene, persoonlijke tegen het uniforme.1)
Zoo dragen dan alle achttiende-eeuwsche gedachten, zienswijzen en idealen een
onmiskenbaar individualistisch karakter en geeft de achttiende eeuw in al hare
voortbrengselen een voortdurende parodie op de zeventiende te zien, bewust en
onbewust. Niet omdat er in de achttiende eeuw zooveel snoode godloochenaars
waren, maar omdat er in de zeventiende zooveel krompratende theologen waren beslaat de spotternij met ‘heilige zaken’ in die parodieën zulk een groote plaats. Maar
ze heerscht er volstrekt niet alleen. De zeventiende-eeuwsche poëzie, de receptuur
van Boileau-Opitz-Gottschedt, het wordt alles uiteen geplozen en in wat dan wordt
gevoeld als koude zinledigheid aan de kaak gesteld.,
Wat een vorig geslacht trouwhartig en ernstig voor waarachtige levensbeelden gaf
en nam, waarbij het schrijvend en aanschouwend tranen stortte, schijnt dit geslacht
een ijdel gebazel. We kunnen hier niet verder ingaan op wat was ons eigenlijk
onderwerp slechts zijdelings raakt -, maar als bijzonder vermakelijk voorbeeld eener
zuiver-artistieke parodie van een traditioneel zeventiende-eeuwsch drama kunnen
we niet nalaten Sheridan's blijspel ‘The Critic or a Tragedy Rehearsed’ te noemen,
waar het gebruikelijke wachten op den Deus-ex-Machina, als iedereen zich heeft
vastgewerkt aan het slot plastisch is voorgesteld in een soort tableau vivant -, ooms
en nichten en minnaars staan daar met getrokken zwaarden op elkaars borst gericht,
en geen kan den ander doorsteken, of maar een vin verroeren, zonder dat een van de
tegenstanders automatisch hem of zijn dierbare tegelijkertijd doorsteekt. Nimmer
misschien werd een Cid-situatie, werd in het algemeen het starre automatisme van
het klassieke drama, het starre automatisme van de collectiviteit bewust of onbewust,
zoo prachtig geparodieerd. En de Deus-ex-Machina is

1) We hopen later in een afzonderlijk werk de verschillende perioden van taalstrijd in hun
verschillende beteekenis te behandelen.
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hier natuurlijk geen pompeus-rechtsprekende koning; een simpele ‘beefeater’ brengt,
volkomen onverwacht en onvoorbereid binnentredend, met ‘In Naam des Konings,
laat uw zwaarden vallen’ een ontknooping, waarop Mr. Puff, de auteur van de
‘Tragedie’, met evenveel recht trotsch mag zijn, en is, als Corneille en Racine het
mochten, en waren, op de hunne!
***
Collectiviteitsgevoel, autoriteitsgevoel is machtsverheerlijking, is
Jupiter-verheerlijking; de zeventiende-eeuwsche litteratuur vloeit ervan over -,
individualistisch oordeel, individualistisch rechtsgevoel zal, wanneer het zich stoot
aan de Maatschappij, en dit doet het steeds, onweerhoudbaar tot
Prometheus-verheerlijking voeren.
Zoo was het reeds, in beginsel, gedurende de Renaissance. In de litteratuur van
het nu te behandelen tijdperk zullen we de Prometheus-verheerlijking voortdurend
aanzwellen en eindelijk in vollen bloei zien staan.
CARRY VAN BRUGGEN.
‘Prometheus’ wordt in den loop van den zomer voltooid en zal dan in zijn geheel
verschijnen bij de firma Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam in het komende najaar.
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Reminescens.
Ik ben ziek geweest, niet erg, maar ik voel me nog slap. Vaag dringen de geluiden
van buiten af tot me door en vermengen zich met het suizen in mijn hoofd dat ijl is
en leeg.
Ik lig en kijk naar het fuchsiaplantje dat Henk op een tafeltje bij mijn bed heeft
neergezet. Drie klokjes hangen eraan. Eén, gracieus danseresje, pirouetteerend in 't
sierlijke bloemenrokje dat wijd uitwaait boven franje van meeldraden. Bovenaan
twee zwellende peerknoppen, op 't punt van ontluiken, roze-paarsch met donkere
lijntjes, nog niet ontstoken lampions in groenen bladertooi.
Ik ken ze, die bloempjes, ik ken ze reeds jaren en jaren. En toch zijn ze eerst eenige
dagen geleden ontbloeid. Waar heb ik ze gezien, waar toch?
Ik sluit mijn oogen en luister naar de verre geluiden in mijn hoofd.
En nu weet ik en zie.
Een venster en daarvoor, op rood aarden schotel een groote bloeiende fuchsia.
Dunne houten latjes houden de ranke twijgjes in rechten lijn, dwingen de bloemklokjes
te hangen zooals zij willen, die niet mogen vrij de lucht inklingelen zooals hun
bloemennatuur dat zou vragen.
Een vrouw komt en doet uit een groen gietertje fijne regen sprenkelen op bloemen
en blaadjes. Nu weet ik ook wie die vrouw is. Het is mijn naaijuffrouw. Eén van de
drie gratieën, bij wie ik in gezelschap van nog twintig andere bakvisschen moet leeren
rijgdraden uithalen en zoompjes maken in eindelooze strooken en strookjes, bestemd
tot versiering van de japonrokken der ‘dames’ die de hooge beschermsters zijn mijner
leermeesteressen.
Toch zeg ik het niet geheel juist. Wel zijn de gratieën drie in getal die ons moeten
inwijden in de kunst van zoompjes naaien en patronen afrijgen, doch ieder harer
heeft een eigen aantal discipelen, houdt streng gescheiden haar werk en dat harer
zusteren.
Mijn plaatsje is in dien hoek van het vertrek waar de fuchsia bloeit voor het venster
van juffrouw Mina. Ik zie haar voor me, streng, statig, soms neerbuigend vriendelijk,
van den vroegen morgen tot den laten middag gedost in zware ruischende zijde. Het
gescheiden haar, reeds grijzend, in een knoetje achteraan 't hoofd, geschraagd door
een enorme hoornen haarpen, veel te groot voor het bescheiden wrongetje. Rustig
in haar bewegingen, spreekt ze nooit luider dan noodzakelijk is. Hoe oud juffrouw
Mina is weet ik niet. Ze kan veertig, ze kan ook vijftig
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jaren zijn, doch steeds is zij het toonbeeld van deftige, Hollandsche élégance, weet
wat zij verplicht is aan de renommé van ‘Maison Matté’, dat naait voor ‘het hof’.
Juffrouw Mina heeft een kwaal. Of eigenlijk, ze heeft er twee en een ervan is zelfs
zeer pijnlijk om te beschrijven. Toch gebieden mij de fuchsiaklokjes en de suizende
stemmen in mijn hoofd, der waarheid niet te kort te doen door te verzwijgen wat in
mijn herinnering opkomt.
Nu dan, juffrouw Mina heeft een zwakke maag, die zich verzet tegen het verwerken
van sommige spijzen, hetgeen van tijd tot tijd een onafgebroken concert in allerlei
toonaarden tengevolge heeft. De aangename zijde ervan is dat ik of een van de andere
leerlingen er op uit gezonden word om bruispoeder of een soortgelijk medicament
voor haar te koopen. Wat zij aanvangt als er ‘dames’ zijn, weet ik niet.
Haar tweede kwaal uit zich op een andere wijze. De arme lijdt aan rheumatiek.
Dat is voor ons een bron van aangename afwisseling. Om beurten mogen wij haar
strijken. Dat wil zeggen, om beurten mogen wij met een op het immer ploffende en
onaangenaam riekende gascomfoor verwarmde strijkbout op haar rug
rondmanoeuvreeren, voorzichtig mijdend het plekje waar haar halsboord eindigt en
haar nek begint, om te voorkomen dat de warmte zich ook direct aan haar vel
mededeele. Wat echter, hetzij bij ongeluk, hetzij als kleine wraakneming over
afgekeurd naaiwerk, toch nog wel eens gebeurt.
Zoover gaat mijn herinnering aan juffrouw Mina.
Haar beide zusters zijn juffrouw Lina en juffrouw Sophie. Die wedijveren in naïve
lieftalligheid. Hoewel niet gelijk in leeftijd en zeer ver van haar eerste jeugd
verwijderd, kleeden en gedragen zij zich alsof zij tweelingen van twintig jaren zijn.
Steeds gelijk aan kapsel naar de laatste Parijsche mode van drie jaren her, dragen zij
ook haar japonnen van denzelfden snit en stof. Zoover gaat haar zusterlijke liefde
dat, als de een hoofdpijn heeft of kiespijn, de ander aan 't zelfde euvel lijdt, maar
immer in heviger mate.
Ook hebben beiden een niet onaangename stem en voor zooverre het de deftigheid
toelaat mogen wij, eerbiedig luisterend, daarvan genieten. Steeds echter zijn het
vaderlandsche of godsdienstige liederen geen wuftheid mag wonen in 't atelier van
‘Maison Matté.’ Wel fluisteren soms booze stemmen van de meisjes die ‘werksters’
zijn, die inplaats van geld te betalen zooals wij, haar leven doorbrengen met
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voor weinig loon te pieken of te jachten voor naaimachines, afgesnauwd en
voortgehaast door de soms in furieën veranderde gratieën, wel fluisteren die met
boosaardig genot dat de deftigheid van ‘Maison Matté’ afkomstig is uit het
brooddépôtje of mangelhuis van ‘de oude juffrouw’, die thans mede inwoont in het
groote Heerengrachtshuis.
De oude juffrouw! vage herinnering aan rondsluipend mummievrouwtje, zwart
en klein en schuw.
Waarom blijf ik nu denken aan de oude juffrouw? Wat is er met haar gebeurd?
Nu weet ik het. Ze wordt begraven.
Hartelooze vreugde boven, de katten zijn van huis, twintig levenslustige muizen
dansen op tafel. Tot, midden onder de voorstelling hoe zalvend dominé heeft
gesproken, onder 't zegenend handen uitstrekken van een der witgebefte kinderen,
de wrekende furie, juffrouw Lina, de trap opstormt en droefenis en décorum vergetend,
ons toesnauwt in onvervalscht Jordaan-dialect: ‘Duivelsche meide dà jèlui bint, kenne
jullie dan nooit je snoete houwe!’
Dat is wat ik terug zie, denkend aan de oude juffrouw.
Maar nu, maar nu! Een lichtbron daagt voor mij op, een liefelijkheid te midden
van dorre speldekussens en lappengedoe.
De japon is er weer. De gele damasten hofbaljapon van Mevrouw O.! Geen sprookje
zoo zoet, geen taal zoo vleiend die niet voor mij gesproken wordt door het statiekleed
van Mevrouw O. Telkenjare weer, als de koningin in de stad zal vertoeven, verschijnt
de japon om gemetamorphoseerd te worden. Dan worden de luchtige antieke kanten
opnieuw geplooid en erom gewolkt, de wazige sluiers waaraan nooit een schaar mag
raken.
En dan, o weelde, mijn vingers mogen het heerlijke beroeren, het wikkelen in en
tusschen sneeuwwit vloei en leggen in de spanen doos, waarin Sientje, het loopkind,
het dragen zal naar het voorname huis in de Vondelstraat.
Onwaardige schrijn voor zoo kostbaar kleinood! Hoe hunker ik in dien tijd naar
het wonder dat geschieden zal, dat mij het aanschouwen van die hofbalheerlijkheden
mogelijk zal maken. Hoe betreur ik het dat geen goede fee als aan een tweede
Asschepoester mij den weg zal wijzen naar dat feest der koningin!
Steeds meer komen de beelden terug in mijn herinnering. Het doet mij denken aan
de rollende platen in 't muziekorgeltje van den ouden man die wekelijks zijn deuntjes
kwam draaien voor het huis waar ik
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woonde als kind, lange jaren terug. Eindeloos kwamen de zwanen in den vijver voor
het kasteel en daalden de ridders en jonkvrouwen de breede trappen af, langzaam
verdwijnend en weer verschijnend, zoolang het orgel zijn liedjes jengelde.
Ik denk aan Sientje, het loopkind. Meer nog, ik ruik weer die weeë doordringende
lucht van vochtuitwasemende kleeren, slecht gedroogd bij kachelwarmte in den
winter, onvoldoende gewasschen in den zomer.
Sientje, het loopkind dat de zware doozen sjouwt en haar brood moet eten in het
rommelhokje naast het atelier, afgescheiden van de ‘jongejuffrouwen’, de
medebron-van inkomsten der Dames Matté, die weten wat ze aan rang en stand
verplicht zijn.
Alleen op verjaardagen van de juffrouwen, dus driemaal per jaar, mag Sientje,
schoon gewasschen, met haar Zondagsche jurk aan, mede verschijnen in ‘de zaal’,
waar des middags allen, leerlingen en werksters, onthaald worden op taartjes en
chocolade. Dan mag ze, zij het haar ook met volle duidelijkheid te kennen gegeven
hoe groote eer haar ge chiedt, meedoen aan de pandspelletjes en andere vroolijkheden,
zooverre het kopjes wasschen en bedienen haar daartoe de gelegenheid laat.
Maar ook dit beeld vervluchtigt en ‘de zaal’ blijft ledig.
En ja, nu weet ik het weer. De zaal, het statievertrek in het oude patricieërshuis,
is het heiligdom waar de ‘dames’ achter tochtschermen voor groote spiegels zich
bekijken en bewonderen, aanmerkingen maken en vitten op het werk van de nu o
zoo gedweeë en suikerzoete juffrouwen Mina, Lina of Sophie.
Vaak woon ik het bij, als ik geruischloos de mooie lappen damast en soepele
fluweel uit muurkasten en tafelladen te voorschijn halend, die kostbaarheden drapeer
en ten toon spreid op de lange tafels, hoe zij kruipen en vleien en lachjes kirren,
waarover zij zich dan wreken later, boven in haar eigen sfeer, door eindelooze
venijnige opmerkingen en schampere gezegden, zoo tegen elkander als tegen de
zwijgend doorpiekende werksters.
Wat gebeurt nu? Ik zie niet, maar ik hoor. Ik hoor een bel die luid klinkt door het
trappenhuis. Gestommel van verschoven tabouretten en gegichel van in kasten
weggestopte naaimeisjes. 't Is de alarmbel, waarschuwend signaal voor de in aantocht
zijnde arbeidsinspectie.
Verademing, het is storm in een glas water. Een nieuweling, nog oningewijd in
de mysterieën van het huis Matté, heeft, denkend dat dit
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het aankondigingsmiddel voor wachtende pasdames is, aan het verkeerde touw
getrokken!
't Is rustig weer en ik verneem opnieuw het gerammel der naaimachines in
onafgebroken gedreun. Plotseling, er komt beweging in de lappen en knipsels op de
tafel tusschen de juffrouwen Lina en Sophie.
O hemel, ik weet het. Het is mijn aartsvijand, het is Piet. Piet is de kater, de
demonische, uit de heksenkeuken ontsnapte schurftige, walgelijke lieveling der dames
Matté.
Machtelooze haat gloeit in me op, wederom na zooveel jaren, nu ik denk aan het
sluipende, kwijlende hellebeest.
Piet is Satan in katergedaante die de zielen der juffrouwen Matté volkomen in zijn
macht heeft. Om Piet vergeten ze alle twistgesprekken, Piet heeft een vrijbrief voor
alle verboden dingen. Mag nooit of te nimmer iets in werktijd gegeten of gedronken
worden, het melkschoteltje van Piet zie ik staan te midden van kostelijke lappen
satijn en fluweel.
Is Piet's lichaam weerzinwekkend van kale en stukgebeten wondeplekken,
liefkoozende handen van juffrouw Lina of Mina beäaien hem om daarna met die
zelfde vingers haar werk weer op te nemen. Als Piet zich bekrabt en bebijt en zich
wringt zoodat hij zijn kop niet meer terug kan draaien en klagelijk jankt, gereede
handen helpen hem uit zijn benauwenis. Waar hij loopt laat hij de sporen achter van
het uit zijn bek druipend speeksel en als hij zich neerlegt blijven de haarvlokken
plakken op 't goed dat hij zich voor rustplaats gekozen heeft.
En ik moet dat aanzien, ik die mijn krullen, mijn glorie, tot aan 't laatste puntje
toe, in stijve vlechten moet dragen, uit vrees dat een haar ervan terecht mocht komen
op een kleedingstuk van een van de ‘dames’!
En mijn afkeer neemt toe want Piet, de schurftige kater, mag slapen aan 't
voeteneind van juffrouw Lina's bed en juffrouw Mina, de rheumatische, legt hem
als een bontje om haar hals ter verwarming.!
En ik, die poesen adoreer, moet me dwingen om 't beest niet een schop te geven
als hij zich in mijn nabijheid waagt, hij, het spotbeeld van mijn eigen lieveling, van
mijn Molly thuis, met het blauwe lintje om haar hals.
Zoete Molly, die het beeld van Piet doet verdwijnen en me weer kan laten
glimlachen om lang voorbije dingen.
Ik lig weer stil en terwijl ik luister naar de oude wijze, klateren heldere stemmen
van uit het open venster mij tegemoet. De kinderen
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komen thuis en stormen de trappen op, mijn slaapkamer binnen, de armen vol bruine
blaren en gouden najaarschrysanten, mijn lievelingsbloemen, die ze vallen laten op
mijn bed.
En met hun blijde kindervroolijkheid en frissche levenslust vullen zij het vertrek
en maken onhoorbaar de ruischende melodieën in mijn hoofd en het lied van het
fuchsiaklokje op het tafeltje bij mijn bed.
C. DE LEEUW-SCHÖNBERG.
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Hedendaagsche Friesche letterkunde.
I.
Reeds meer dan eens was het mij een genoegen enkele woorden van waardeering en
bewondering te mogen wijden aan den opbloei der Friesche letterkunde, welker
‘vernieuwing’ omstreeks 1915 plaats vond, en er op te wijzen, hoe na tientallen van
jaren, waarin weinig werd gepubliceerd, dat de moeite loonde het te bestudeeren en
met genegenheid na te gaan, zoo niet àl het rhetorische dan toch veel wat de toets
eener bescheiden kritiek niet kon doorstaan, overboord werd geworpen en zoodoende
aan de vergetelheid prijsgegeven.
Waren de artikeltjes, die ik hier en daar openbaar maakte, allicht met moedwil
eenzijdig, wijl zij bijna alle beoogden het contrast duidelijk te laten uitkomen tusschen
de onvruchtbare en wanstaltige producten eener verkwijnende schrijversgeneratie
(door de bank, wat politieke denkbeelden betreft, van liberalen huize) en de bijdragen
der nieuweren, die meer waren doortrokken van den geest der aesthetische
oprechtheid, in de volgende zinnen hoop ik tevens nu en dan de aandacht te vestigen
op feilen en tekortkomingen der jongeren, die ongetwijfeld óók bestaan en
billijkheidshalve nog eerder gesignaleerd dienen te worden dan de valsche en vooze
litteraire voortbrengselen der meestentijds talentlooze ouderen, aan wie het bloeiend
leven der internationale letterkunde, zonder één spoor na te laten, voorbij ging. Want
te midden van het gave fruit liggen niet alleen beursche, maar zelfs rotte appels in
den mande en het zou betreurenswaardig zijn, indien de jongeren, verblind door het
inderdaad welverdiend succes, gingen wanen, dat zij reeds de heuvelen der
volmaaktheid hadden bereikt en dus op hun lauweren kunnen gaan rusten. Eén dier
rotte appels komt b.v. voor in den mande der ‘Nieuwe Sneeker Courant’ van 23 Jan.
1918 en het is onbegrijpelijk, dat èn de schrijver èn de redacteur, belast met het
schiften en scheiden der aangeboden copie, dit sonnet, dat riekt naar de lamp en de
krantenkolommen (buitenlandsch nieuws) niet hebben ingezien, dat het laten drukken
van een dergelijk wanstaltig vers de terugkeer beteekent tot de fel-bekritiseerde
periode, toen men kunstzinnigheid en oprechte zegging - populair gesproken - aan
de laars lapte. Overbodig is
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het de bombastische scheurkalender-banaliteiten van dit klinkdicht te cursiveeren;
immers àl de zes en tachtig woorden van dit versje zouden schuin moeten worden
gedrukt, wijl zin voor zin cliché is en duizendmaal eerder in tallooze rijmen,
krantenartikels, enz. zijn gebezigd en dus niet door frischheid en oorspronkelijkheid
vermogen te boeien. Men oordeele trouwens zelf:

Honear?
Och, jinsen yn it bûtelân
Der woelet yet de felle striid,
Fiert Mars biwâld mei iiz'ren hân
Dêr troanet oerginst, hate en niid.
Dêr rispet swiid de grime dea,
Meant tûz'nen jonge libbens wei.
Toknoeit yn bloiselkrêft, hwet nea
Wer dije scil en blomje mei.
En oer de fjilden rea biblet
Dêr skriemt it wea, en gûlt de smert
En ropt de eangstme skril en skou.
Och, eltse dei bringt yet mear leed
En heger, heger kliuwt de need...
O God! honear komt d'ûtkomst' nou?
A.M. VAN DER HEM.

En deze publicatie valt des te eerder te betreuren, wijl deze schrijver, een der jongste
jongeren, blijken heeft gegeven meer te kunnen presteeren en zuiverder zich te kunnen
uiten dan in dit sentimenteel liedje van den oorlog, waaruit wij niet het navrante, het
martelend-ellendige van de hedendaagsche verschrikkingen - zij het dan van verre
- kunnen nagevoelen. Immers in Fryslân, orgaan van het ‘Selskip for Fryske Taelen Skriftenkennisse’ (Januari-aflevering, 1918) verschenen drie zijner sonnetten, die
- al zijn ze in geenen deele volkomen gaaf en al doet de zin Troch't beamt' allinne
giet in lette klacht ontegensprekelijk denken aan Kloos': ‘.... vloeit Door 't sluimerend
geblaart een zwakke klacht.’ -, toch niet zoo diep zinken door den ballast van
gemeenplaatsen als het weergaloos-slechte Honear?
Een eigenaardig verschijnsel, dat bij de bestudeering der jongste Friesche litteratuur
valt op te merken is de hartstochtelijke vereering van het sonnet, die somtijds bijna
ontaardt in fanatisme, althans in een ongemotiveerde mode en sommigen schijnen
de meening
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te zijn toegedaan, dat het sonnet de alleen zaligmakende versvorm is. En dit is een
fout van vele jongere Friezen, dat zij het sonnet als sonnet te veel eer bewijzen en
litterair nog niet ver genoeg gevorderd zijn om te kunnen inzien, dat dit veertienregelig
vers zich niet leent voor de weergeving van alle sentimenten en als vorm dikwijls te
beperkt is, dan dat het elk gevoelen, elke gedachte, elk gevoelen-en-gedachte
volkomen-àf zou kunnen omsluiten of bevatten; met andere woorden, maar allicht
door te groote duidelijkheid minder dichterlijk uitgedrukt: het omhulsel is dikwijls
te klein, om ziel-en-lichaam te kunnen bergen: Het vest eens ventripotenten heeft
een anderen omvang dan dat van een spichtig kantoorklerkje.
Worden dus dikwijls allerlei gewaarwordingen a.h.w. geperst binnen de begrensde
ruimte van twee kwatrijnen en twee terzinen, nog bedenkelijker wordt dit bedrijf,
als men er een gewoonte van maakt zich van drie- of viervoetige sonnetten of daarop
gelijkende verzen te bedienen. Vooral J.D. van der Mei, die heel veel quasi-naïeve
liedekens publiceert, waaronder zich slechts schaarsche keeren een enkel gedichtje
bevindt, dat door zijn vriendelijke argeloosheid ontroert, beoefent deze sport met
een hardnekkigheid, die eerbied afdwingt, maar middelerwijl de Friesche verskunst
in discrediet brengt; het is dan ook onbegrijpelijk, dat een ongetwijfeld kunstzinnige
redactie, die in menige frissche kritiek heeft bewezen, dat zij tot oordeelen bevoegd
is (ik denk o.a. aan ‘Fen Fryslâns Fjilden’ en ‘Dreamen en Dieden’, respectievelijk
verschenen in Leeuwarder Courant en Nieuwe Sneeker Courant) een bedenksel als
b.v. het volgende in de kolommen van Frisia (July-nûmer, 1907, pag. 209) opneemt:
Simmer.
Nou friss'lje 'k dy in simmerblom
Yn 't lange, swarte hier,
Wylst 'k sêft dy yn dyn eagen sjuch,
Dy 't ljochtsje wûnderblier.
Nou scil ik dy, dy 't jierren lang
My joechst dyn ljeafd' en trou
In krânse lizze om 'e hals
Fen 't tearste blommeblau...
En hân yn hân, sa lústrje wy
Den nei midsimmer-dream;
Wylst skippen mei hjar blanke seils
Foarbygean oer de stream...
En yn ús sjongt it ivich bly:
It lok det kaem, gyng net foarby!
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Geen regel in dit stumperig lied suggereert de weelde en bekoring van den bloeienden
midzomer. Ook hier wordt weer het lucernam olet ten volle bewaarheid.
Bestaan er in het Hollandsch en vele moderne talen sonnetten op het sonnet, die
óf dezen gedichtsvorm onredelijk loven óf hem even zinloos laken, ook in dit opzicht
is het zingend Friesland niet bij de grootere volkeren ten achter gebleven. De leider
der Jongfriezen, D. Kalma, stond voor de bloemlezing It sjongende Fryslân het
volgende voortreffelijke klinkdicht af, dat de plaats van het sonnet in de rij der andere
versvormen op dichterlijke wijze bepaalt:

Sonnet op it sonnet.
Myn ljeafste liet, dyn wirden sinke en rize
Lijk as it bloed streamt troch de blide lea,
As Maitiid stoarmjend strûst oer 't wide gea,
Yn winters kâlde nachten keal forgrize.
En ek, dou núndreste as de nolke wize,
Moarnsier, as 't séwiet sjongsum riist - dyn wea
Is wyld en swier, dyn wille myld, en nea
Bihindre dy de Dea mei jeld en dize.
't Bloed fen 'e wrâld streamt bûkjend en yn weagen
Fen súvre lûden oer de leegre groun,
Dy 't oars sa faken paed is fen de ljeagen.
De roazge wolkens driuwe yn rês'ge joun,
Dôch rane allinken wei: dyn lûden teagen
Wol d'iivgens yn en binn' yet nea toroun.

Veel voorzichtiger, want meer kritisch staand tegenover de ‘deugden’ van het sonnet,
heeft schrijver dezes zich geuit in Fryslân van 20 Mei 1916, toen dit nog niet van
weekblad tot maandschrift was gedegradeerd. Volledigheidshalve moge dit vers hier
volgen:

Sonnet op it sonnet.
Net moayer bistou as dyn broerren, o sonnet,
Al dounsest drok noutiids yn dizze Fryske lânnen;
Net riker is dyn klaed, o bern fen frjemde strânnen,
Al pronkest dizze dagen ier en let.
In tafal hat dy nou op hege troane set
En finzen hâldstou fielings yn dyn sêfte bânnen;
Dyn foarmen binn' net d'inkeld wiere en wize wet,
Al ljeavje dy in warber tal fen jonge mannen.
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Moai bist' as dy de dichter smeekjend ropt de kommen
En bliere mûle skiente sizze wol fen 't libben:
Den bist' allyk de stille en fromme miedeblommen
En oan hwet eal yn ienfâld strevet ryk bisibbe;
Mar hast' gjin sjonger ta dyn frjeon, den bist' in hún,
Allyk frjemd únkrûd yn in keale, únfruchtbre tún.
(Fryslân fen 20 Maeye, 1e Jierg.)

Een zelfde verschijnsel als in Holland viel waar te nemen, toen de Tachtigers tot
veler verschrikking het land met hun duizenden sonnetten overstroomden, is ook op
te merken in Friesland: ouderen, die van al die vreemdigheid niets moesten hebben,
wijl deze nieuwlichterij hen al te diabolisch leek, attaqueerden op het
beklagenswaardig sonnet, dat de zoete rust der andere versvormen deerde, ja dezen
tot in de duisterste schuilhoeken dreef. Zoo valt het dan ook te verklaren, dat in het
weekblad Sljucht en Rjucht te eeniger tijd het volgende sonnet verscheen:

Ek in sonnet.
Kom, sa'n sonnet wol 'k ek eris bisiikje,
Skoan 'k sizze moat: it is in dreech kerwei.
Men moat yens tael bifylje en bifykje,
En al mar 't selde rym, dat fâlt neat mei.
Lykwols, myn skriuwersfingerseinen prykje,
It dichtfjûr bârnt, de lôge fljucht dernei;
Ik wol ús letterkinde ek mei forrykje,
Al kost it swit en 't wirk fen hiel de dei.
Mar oer hwet ûnderwerp moat ik nou dichte, Ta'n bytsje ynhâld is men dochs forplichte,
Al giet de klank yn in sonnet ek foar.
Scil 't wêze: ‘Unk’, ef: ‘Litsen yn 'e hichte’,
‘Sieltsjusterens’, ef ‘Britsen yn 'e lichte’?
Och, 't hoecht net mear, 't ding is al foar inoar.
T.E. HOLTROP.

('t Idé fen sa'n sonnet is nommen út ‘Braga’ fen Ten Kate. Sljucht en Rjucht fen 15
April 1916).
Van uit het kamp der ouderen worden met de koppigste volhardendheid de
pijlen-van-vernuft geschoten op het deerniswaardig sonnet, terwijl de tegenpartij het
daarentegen verheerlijkt met alle haar ten dienste staande middelen. Ook hier ligt de
befaamde gulden waarheid
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in het midden en bepaalt - behoeft dit eigenlijk nog betoogd te worden? - de al of
niet-aanwezigheid van talent de waarde van het klinkdicht, dat voorheen een enkele
maal Friesland bezocht, maar thans in het koele Noorden zich een vaste woonplaats
heeft gekozen en niet alleen gastvrij als vreemdeling wordt ontvangen, maar zelfs
prinslijk gevierd.
Kwam het sonnet vóór 1915 zelden in de bladen en bundels voor (Dr. J.B. Schepers
maakte een uitzondering met zijn in 1890 bij W.A. Eisma Czn. te Leeuwarden
uitgegeven boekje), in een drietal jaren is hun aantal in het kleine Friesland met
honderden vermeerderd en het waren vooral het natuurgedicht en het religieuze lied,
waaraan veel aandacht werd geschonken en waarvan er talrijke proeven verschenen
in Yn ús eigen tael (tweemaandelijksche periodiek, orgaan van het ‘Christlik Selskip
for Fryske tael- en skriftenkennisse’, onder leiding van den kerkhistoricus Dr. G.A.
Wumkes), Frisia (moanneskrift fen de Jongfryske Mienskip, wijd oan de frye utering
en de ûnbihindere ûntjowing fen 'e Fryske geast), Fryslân, Forjit my Net (thans
opgeheven), It sjongende Fryslân (bloemlezing), Sljucht en Rjucht (een algemeen
weekblad, in het Friesch geredigeerd), het Harmen Sytstra-boek (uitgegeven in 1918),
Leeuwarder Courant (dagblad), Nieuwe Sneeker Courant (verschijnt tweemaal per
week), enz.
Er is één omstandigheid, die vooral de ontwikkeling van de Friesche litteraire
kunst bijna onoverkomelijke hindernissen in den weg legt: het tekort aan plaatsruimte,
dat zich vooral tegenwoordig, nu er met ijver wordt gearbeid, teneinde een grooten
achterstand te kunnen inhalen, op hinderlijke wijze doet gevoelen. Het zoude daarom
zeer op prijs worden gesteld, zoo de leiders der Hollandsche periodieken konden
besluiten bij tijd en wijle van de Friesche schrijvers enkele bijdragen, b.v. nu en dan
eenige verzen, te plaatsen. De Friesche litteratuur zou daardoor een niet genoeg te
waardeeren dienst worden bewezen, terwijl bovendien de belangstellende Hollandsche
lezer zich langzamerhand zou kunnen orienteeren in den tuin der Friesche letteren,
welks bloemen - men merkt: de beeldspraak is niet nieuw, maar duidelijk - hoe langer
hoe meer veredeld worden en in aantal toenemen, sinds omstreeks 1915 voor de
Friesche vers- en proza-kunst het voorjaar is begonnen, dat reeds rijpt tot weelderigen
zomer.
Gingen de Friesche schrijvers voorheen in de leer bij hun eigen
landgenooten-auteurs, wier werk niet steeds superbe was of bij die buitenlanders,
wier beteekenis als letterkundigen de kennismaking ermede
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geenszins wettigde, sinds 1915 is hierin een groote en te prijzen wijziging gekomen:
men zag tenslotte in, dat het litterair inzicht gezuiverd diende te worden, wilde men
eindelijk en ten laatste geraken tot een waarachtige kunst, die respectabeler zou zijn
dan het eerdertijdsch, benauwend-benepen gerijmel, waarmede zich eerwaardige
mannen van onberispelijk gedrag en deugdelijken levenswandel, kortom: lieden,
toegerust met alle maatschappelijke en christelijke goede eigenschappen (maar zonder
een greintje kunstzinnigheid of gekuischten smaak) zich in leege oogenblikjes tot
stichting van henzelf, hun gezin en de buren bezighielden.
Zelfs zagen zij er dikwijls geen been in leentjebuur te spelen en zich aldus op deze
poovere wijze eenigen roem te bezorgen. Vooral deden (of leden) zij aan kortswijl,
een artikel, waarmede zij zeer vertrouwd waren en waarmede zij den lever van hun
lezers en hoorders lieten schudden. Met de verheven geestigheid, den nobelen humor
stonden zij echter op gespannen voet. Doorgaans was hun ernst nog
weerzinwekkender, wijl deze zich aandiende als de meest huilerige sentimentaliteit.
Het spreekt vanzelf, dat ik generaliseer: de uitzonderingen kwamen nochtans zelden
voor, zoodat hun geestesproducten dan ook nooit boeken van wijsheid of schoonheid
werden. Weert Frisia, het orgaan der jongeren, meestentijds het onsmakelijke, grove
en onfijnzinnige, openbaart zich ook in Yn ús eigen tael een beschaafde geest, er zijn
twee periodieken, die een tweeslachtig karakter dragen: Fryslân, het orgaan der
ouderen, waaraan echter enkele Jongfriezen medewerken en Sljucht en Rjucht (een
mercantiele onderneming), dat, wil het zijn conservatieve lezers behouden en
bovendien verzekerd zijn van een meer of minder goedgunstige houding der
vooruitstrevende jongeren, zich genoodzaakt ziet èn de in ouderwetschen trant
geschreven èn de, een frisscheren geest ademende, bijdragen te plaatsen. Of zou
inderdaad de redacteur onafhankelijk zijn en, gelijk ik eens in ‘Den Gulden Winckel’
veronderstelde, zich slechts laten leiden door billijkheidsoverwegingen en daarom
beide partijen liefdevol huisvesting verleenen? In elk geval: wekelijks vereenigen
zich in het blauwe weekblad broederlijk de bloeiende jeugd en de grijze ouderdom,
die halsstarrig weigert de pen neer te leggen en ook haar plaatsje opeischt onder de
zon. Dat de Jongfriesche letterkundige ideeën doorwerken, bewijst het werk van
enkele ‘ouderen’, die, zonder zulks allicht zelf te weten, voor den dag komen met
bijdragen, die onder Jongfrieschen invloed zijn geschreven. Al willen de Friesche
jongeren zulks niet
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steeds bekennen, het moet eerlijkheidshalve nog eens worden vastgesteld, dat het
voornamelijk de litteraire arbeid der Nieuwe Gidsers of dier nabloei was, die in stilte
werd genoten en als exempel genomen en dat eerst daarna de bestudeering plaats
vond der Engelschen (vooral Shelley), en andere schrijvers uit de wereldlitteratuur.
Een der uitstekendste vertalingen van een Hollandsch sonnet is verschenen van de
hand des heeren R.P. Sybesma1) en ik kan niet nalaten, wijl de vertolking van een
zoo bij uitstek ‘teer’ gedicht als Kloos' ‘Ik ween om bloemen...’ zoo bizonder
welgeslaagd is - hoe moeilijk is het de fijnste nuances te bewaren -, ter vergelijking
het origineel op den voet te laten volgen door Sybesma's verfriesching:
Ik ween om bloemen in den knop gebroken
En voor den uchtend van haar bloei vergaan, Ik ween om liefde, die niet is ontloken,
En om mijn harte, dat niet werd verstaan.
Gij kwaamt en 'k wist - gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos, nà dien korten waan,
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:
Zooals een vogel in den stillen nacht
Opééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt 't is dag, en heft het kopje en fluit...
Maar éér 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaart een zwakke klacht.
Ik skriem om teare yet tobritsen blommen,
Ier yn 'e moarntiid fen hjar bloei forgien;
Ik skriem om ljeafde nea ta útring kommen
En om myn herte, troch gjinien forstien.
Dou kaemste en 'k wist: dou bist wer hinnegien, Ik haw it amper sjoen - nin wird fornommen;
Stil en ôfwêzich bin ik sitten gien
Yn 't ivich skaed fen al myn leed forstomme.
Lyk as in fûgel yn 'e stille nacht
Towekker skrill't om 't 't swirk yn lôge stiet
En tinkt: 't is dei, - it boarst nei sjongen set...

1) In ‘Het Getij’ van Aug. 1917 noemde ik Kalma den vertaler; dit was een ‘lapsus memoriae’,
gelijk ik trouwens reeds mededeelde in ‘Vragen van den Dag’ van Februari 1918.
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Mar ear 't syn eagjes opslacht is 't to let:
't Is al wer tsjuster en wer drôvich giet
Troch 't slomjend beammegrien in swakke klacht.
(Sljucht en Rjucht, 1914, No. 44).

Duidelijk blijkt niet alleen, dat het schoonheidsgevoel der Friesche letterkundigen
de laatste jaren tot ontwikkeling is gekomen en tot schooner wasdom geraakt, maar
tevens dat het Friesch alle elementen in zich bevat om zooweel de
meest-gecompliceerde als de eenvoudigste gedachten en gevoelens te verklanken en
dat het Frisia non cantat, zoo dit gevleugeld woord ooit een kern van waarheid mag
hebben bevat, althans tegenwoordig zijn veelzeggende beteekenis heeft verloren.
Men zou eerder kunnen getuigen, dat thans héél Friesland zingt want het is
merkwaardig, hoe in een driejarige periode bijna wekelijks nieuwe talenten zich
scharen onder de vanen der Jongfriezen en er alom een ijver voor de
lang-verwaarloosde taal tot uiting komt, die bijkans fabelachtig is: ten duidelijkste
demonstreert deze waarheid het Frisia-no. van Januari 1918, dat niet minder dan 37
namen van medewerkende leden bevat, onder wie er velen zijn, wier prestaties van
dien aard zijn, dat men goed doet hun namen te onthouden, wijl hun werk vol beloften
is.
Al is de dikwijls gehoorde opmerking der ouderen, als zouden de Jongfriezen niet
Friesch genoeg zijn, wat woordkeuze, zinsbouw, enz. betreft en somtijds schrijven
in strijd met het taaleigen, niet steeds ongefundeerd, zij vergeten, dat de nieuweren
tallooze eigenaardigheden, die een sterk uitgesproken provincialistisch karakter
droegen, uit hun litteratuur verbannen hebben, zoodat deze een meer algemeen
beschaafd voorkomen verkrijgt en er dus presentabeler uitziet. En bovendien: het
tegenwoordig schrijversgeslacht is jong, zoodat het nog een vruchtbaren studietijd
voor den boeg heeft, een tijd, waarin het zich kan verdiepen en verbreeden en kleine,
nochtans niet het wezen der zaak rakende tekortkomingen, herstellen. Het is van de
allergrootste beteekenis, dat de jeugd bezield is èn talent bezit. Dit laatste kan niet
steeds gezegd worden van de ouderen, die wel-is-waar soms een groote
woordenhoeveelheid te hunner beschikking hebben (dank zij een ijverig speuren en
studeeren gedurende vele decennia) en op philologisch terrein buiten kijf betrouwbare
gidsen zijn, maar in geenen deele iets in zich dragen van den kunstenaar, den dichter,
den verbeelder. Het intellectueele, het dogmatische en systematische is bij hen
overheerschend, zoodat de hedendaagsche Friesche taal- en letter-
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kunde-strijd tevens beteekent: de worsteling van het zuiver sentiment tegen het dor
verstand of anders gezegd: van den geest, die zich uit in het nobele lied tegen den
geest, die zich openbaart in het Woordenboek, dat wel nuttig is, maar met de
schoonheid geenszins op vriendschappelijken voet staat. De jongeren wenschen dus,
dat meer dan voorheen aan het aesthetische de aandacht wordt gewijd.
Schreef ik boven, dat vooral de Engelschen worden vereerd en bestudeerd, dan
dien ik van de vertaalden te noemen: Shelley, Shakespeare, Johnson, Ernest Dowson,
Wordsworth, Rabindranath Tagore. Het curieuse geval doet zich hierbij voor, dat
Tagore's verzen, die, gelijk wij ze kennen in de bewerking van Frederik van Eeden,
soms wel een eenigszins zoetelijk karakter dragen, deze eigenschap terstond verliezen,
als wij de Tagore-vertalingen lezen, die D. Kalma ervan bezorgde in sonnetvorm. Ik
citeer hiervan twee, waarvan de Leeuwarder Courant, die in den eersten tijd van de
ontwikkeling der Jongfriesche litteraire kunst den jongen schrijvers gul plaatsruimte
afstond, de primeur genoot:

I.
Nou wêz my myld: in inkeld amerij
Woe ik my njonken dy wer lokkich fiele;
It moeisum wirk, hwermei de minsken piele
Bliuwt wol, en wachtet, oant it langstme krij.
Salang dyn antlit fier is, winskje en lij
Ik nacht en ljochte dei, forslein fen siele;
Myn wirk bliuwt einleas wraksljen op in giele
Unlij'ge sé, en 't strân wykt fier fen my.
Hjoed kaem mei waerme en kleare loftgeroften
De simmer bliid by 't finster, dêr 't ik siet;
De bijen gounzje oer 't blomt yn ljochte loften.
Dos keam de tiid, det ik neist dy myn liet
Wer súntsjes sjong en dy oanskôgjend, skoften
Fen libbenswijing njuentsje, myld en swiet.’1)

II.
In bern yn steasjeklean mei swier jewiel
Om 't halske woun yn flûnkerjende stringen,
Fynt nea mear nocht yn deist'ge boartersdingen
En glimket drôf oer al syn ljochte priel.

1) ‘Leeuwarder Courant’ van 29 Jan. 1916.
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Noegje ta nocht de sânnich-gouden klingen
Hwer d'oaren djoeije op 't waerm-biglimke giel,
Hy doar net gean, al langet hiel syn siel',
En lôket drôf de reade poarperringen.
Sa liket, mem, gjin prielstring my bigearlik
As hja ús fier fen 't haechlik libben hâldt,
En langjen docht, is ek hjar glânzgjen hearlik.
Hwent neat is djûr allyk de ljochte blierens
To gean nei 't greate feest, hwer d'eale wrâld
De minske yn mienskip wijt ta heechtste wierens1).

Wel het meest ontroerend, in een heel gaaf en eenvoudig-ècht sonnet, heeft hij zijn
liefde voor de Engelschen uitgesproken bij het versterven van Rupert Brooke:

In memoriam Rupert Brooke.
Meast krúsget my, det ik yn wiete nachten
Sims tûken kreakjen hear en krassend lûd,
Wylst sêfte wjokken wyndrje, en wytgjend bloed
Deldripket, dêr 't ik gean, mei langstme en klachten.
Oh det dy dea myn djûre fûgel wachte!
Syn fearren twirje foar myn wirge foet,
Ik seach him nea, mar hearde it weeldrich moed
Ho det it song by dage en jount[ij]dsljachten.
Mear krúsget my, det gouden fûgels stoaren,
Tichte oan myn paed, wylst ik hjar nea net seach,
As det de minsken my net ljeavje doare.
Dou fûgel bliid, oertein fen strieljend reach,
Mij bliuwt in treast, dy dizen net fordoaren:
Dyn sêfte fear, dy 't nei my twirjend teach.

Hoewel er teekenen zijn, die den bloei van een frissche epiek in de Friesche litteratuur
voorspellen - in dit verband noem ik den naam van Folkertsma, den vertaler van
sommige Evangelie-boeken - is het toch de lyriek, die in de letterkundige uitingen
domineert en het is merkwaardig, dat zelfs schetsen en novellen, waarin gewoonlijk
het verhalend element op den voorgrond treedt, verkapte brokken lyriek zijn: een
voorbeeld daarvan is de serie van Hero Cammingha: De heimige krêften, die bizonder
slecht gecomponeerd en zwak van in-

1) Idem, t.a.p.
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trigue zijn; de psychologie er in is vrijwel verwaarloosd en het is slechts de
drommelsch-goed geslaagde lyriek, welke zich uitleeft in vlotloopende,
litterair-zuivere en melodieuze zinnen, die dergelijke schetsen, bekorend door den
taalgevoeligen trant, waarin zij zijn geschreven, genietbaar maken. Ontbrak
bovengenoemde lyriek, er zou van de Cammingha-verhalen niet veel meer overblijven
dan een skelet.
Ik meen deze opmerking te moeten maken, daar het werk van dezen schrijver, die
een leidende positie in den Frieschen taal- en letterkundestrijd inneemt, nog niet
volgroeiden, jongen talenten bezwaarlijk ten voorbeeld kan worden gesteld en dus
op den index thuis behooren, al zijn deze schrifturen goddeloos noch onzedelijk.
Meer kunnen mij dan ook bekoren D. Kalma's novellen Wûndere Wytske, It oardiel
en Alrik Loara, waarin brokstukken voorkomen, vol kleurige natuur- en
landschapsbeschrijving, met menig voortreffelijk vertelde passage, maar soms
evenzeer onhandig, wat de uitwerking van het psychologisch gegeven betreft, terwijl
de verwikkelingen niet zelden in strijd zijn met de logica of de waarschijnlijkheid.
Het meest eerbiedwaardige prozawerk van Jongfrieschen huize is tot nu toe
verschenen van de hand des heeren Marten Baersma, die zoowel in de afzonderlijke
uitgave ‘De jonge fen de marsheide’, ‘Jelmers jonge libben’ (verschenen in de eerste
jaargang van Frisia) als in korte schetsen heeft bewezen, dat zijn
bijdragen-in-‘ongebonden’ stijl in staat zijn de letterkunde zijner provincie met menig
staal eener gezonde en ronde kunst te verrijken.
Een der vrouwelijke leden van de Jongfryske Mienskip (de organisatie der
Jongfriesche kunstenaars en taalstrijders), mej. Simke Kloosterman, die reeds vóór
de renaissance van 1915 in haar bundel proza en poëzie ‘In hânfol ieren’ respectabele
letterkundige voortbrengselen verzamelde, is allicht op novellistisch gebied de meest
vergevorderde; haar stijl, haar compositievermogen en haar humor zijn gaver dan
die harer mannelijke collega's. En vooral: haar fantasie reikt verder en van het groot
aantal talenten dezer dagen is zij voorzeker het minst beperkte.
Zijn de Jongfriezen dus ook in de kunst-van-vertellen op den goeden weg, zij
zullen verstandig handelen, indien zij er voor zorgen, dat hun arbeid het
provincialistisch karakter verlieze, want het valt niet te ontkennen, dat er tot nu toe
bijna niets is verschenen, dat na vertaling - b.v. in het Hollandsch - zijn waarde zou
behouden en dus allerminst geschikt is om er zonder blikken en blozen mee voor
den dag te
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komen. Vooral op het terrein van het proza moet nog ontzaglijk veel gepresteerd
worden, wenscht men althans, dat zoowel landgenoot als vreemdeling - zonder
teleurgesteld te worden - kennis maken met de letterkundige verrichtingen der
Jongfriezen; er zal nog veel gestudeerd moeten worden, opdat het met
opmerkzaamheid en genegenheid nagaan van anderlandsche litteratuur het eigen
werk ten goede kome, de eigen kunst verbreede en verdiepe. Onomstootelijk staat
het echter vast, dat gezonder aesthetische inzichten leiding geven aan de litteraire
gedragingen, maar, al is reeds een prijzenswaardig begin gemaakt met het formuleeren
der jongste letterkundige opvattingen, al zijn er reeds proeven verschenen vol beloften,
er zal nog met inspanning van alle krachten moeten worden gewerkt, teneinde
duurzamer kunst te kunnen voortbrengen; de letterkundige verrichtingen der laatste
jaren mogen slechts worden beschouwd als voorbereidend werk, als een bevrijding
uit de boeien van conventie en rhetorica. Nog is niet alles goud wat er blinkt en na
de afbraak dient een soliede opbouw plaats te vinden...
In een paar artikeltjes, volgend op deze oriënteerende inleiding, zij het ons vergund
sommige bijdragen nader onder de aandacht der lezers te brengen.
RINKE TOLMAN.
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Literatuur.
't Geluk hangt als een Druiventros, door C. en M. Scharten - Antink,
Wereldbibliotheek, 1919.
Oppervlakkig gezien, zou men de prozakunst der Schartens voor laat naturalisme
kunnen houden, een keurigen, welverzorgden nabloei van Zola op Hollandschen
bodem. Maar, al bleef aan mevrouw Schartens romans de naturalistische invloed ook
niet vreemd, voor C. en M. Scharten-Antink gelden toch andere factoren. Het
naturalisme wilde nuchter-wetenschappelijk en amoreel beschouwen, liefst zonder
een merkbare, algemeene bevinding. Maar in de practijk werd het gewoonlijk
pessimistisch en wel eens een beetje immoreel, terwijl, in plaats van het nuchter
observeerende, gelukkigerwijs een innige, vaak hartstochtelijke aanvoeling en
verbeelding der dingen kwamen. Dit laatste, de liefde voor, de verliefdheid op de
dingen hebben nu de Schartens nog met die vroegere naturalisten gemeen. Het is
eigenlijk niet anders dan de dichterlijke visie van het leven, die ook de naturalisten
beter deed zijn dan hun leer. Maar wat dezen daarnaast hadden, hun pessimisme, dat
dan toch de consequentie en verdieping was dier leer en volstrekt niet in strijd met
hun vitalen lust aan de bijzondere dingen, dat is dezen auteurs niet eigen en maakt
hen tot iets anders dan naturalisten. Tot iets anders, maar niet tot iets beters, wijl zij
er geen eigene, even diepe wereldbeschouwing tegenover hebben te stellen. Ziedaar
dan terstond het bijzonder kenmerk van dit boek, gelijk ik meen ook van het wezen
hunner kunst in 't algemeen. Het is alles kleurig, lieflijk, schitterend, maar... leeg en
hol van binnen. Er ontbreekt de centrale gedachte, waarvan de uiterlijke wereld en
het dagelijksch gebeuren de ontplooiing zou zijn. En zoo wordt het oppervlakkig
realistische zinnekunst van echt Hollandsche, maar geen algemeene waarde.
Dit eenmaal geconstateerd, behoort men van het boek alle mogelijke goeds te zeggen.
Wie Italië op zijn best, d.w.z. gezien door dichteroogen, wil aanschouwen, moet het
lezen. Zoo toegewijd en liefdevol hebben de auteurs zich ingeleefd in menschen
zoowel als dingen, in 't groote, als in 't teere en kleine, dat het gedruisch van een
gezwollen rivier, het weefsel van een bloemblaadje en de gemoedsbeweging van een
jong meisje ons gelijkelijk duidelijk worden. Misschien is dit een ietwat bedenkelijke
lof, maar ik bedoel er mee te zeggen, dat de Schartens haast nooit schrijven zonder
visie, zonder innerlijk beleven wat zij schrijven. Dat zij het ding vóór zich zien en
het moment mee maken. Dat zij haast altijd het juiste woord en de gevoelige
zinswending vinden, dat zij in één woord, beeldend schrijven en bijna nooit zonder
innerlijke bewogenheid. Mij dunkt dit een niet geringe lof in de jonge hedendaagsche
letteren, waar men met woorden
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en zinnen floddert of anno '80 er nooit geweest was. En zoo boeit dit weloverwogen,
welgecomponeerd, in zijn drukke afwisseling volkomen beheerscht verhaal van
Italiaansche boerenfamilies, gegroepeerd om een verarmd patricisch geslacht, terstond
door zijn sprankelende levendheid en houdt onze aandacht vast. Te zeer in gelijke
mate vast, door hoofd- en bijzaken heen, tot wij vermoeid raken van deze steeds even
heldere visie, die letterlijk al het levende gelijkelijk belangrijk vindt. En het resultaat
is dan ook, dat wij, tamelijk verveeld, maar nauwelijks des boeks einde halen, nog
eens weer overtuigd, dat teveel van iets goeds even erg is als genoeg van iets slechts.
Maar het is toch niet enkel dat onveranderlijk strakke en gelijkmatige van de visie,
dat ons zoo vermoeit. Het is ook vaak de aard zelf dier visie - iets nuffigs,
over-aesthetisch, precieusigs in 't beleven en genieten - dien wij, eenmaal opgemerkt,
niet goed meer verduwen. De auteurs zijn vaak kinderachtig ingenomen met hun
eigen figuren, omweven hen met teedere idylliteit, verheffen oude, onnoozele boeren
tot gelaten wijsgeeren, begiftigen hun aardig lichtzinnigen en genotzuchtigen Filippo
tegen 't eind van het verhaal met al meer bezonnenheid, liefde en diepschouwende
menschenkennis, tot het zeer bepaalde doel aan hun Zola-istisch fatale
ondergangshistorie eener Italiaansche nobile familie toch in godsnaam een
‘eind-goed-al-goed’ te bezorgen. Dit is een aardige trek van de auteurs. Hun teedere
harten verdroegen het eenvoudig niet, dat 't verhaal, naar zijn opzet, tragisch eindigen
zou, terwijl hun soliede Hollandsche eerbied voor het huwelijk toch ook niet oirbaar
vond een zoo sympathiek paar, zoo met elkaar vertrouwd, in arren moede en armoede
te laten scheiden. Zoo wordt dan de finale vol hoop, eensgezindheid en brave
zuinigheid. De brasseur d'affaires Angelo Grassi krijgt de kous op den kop en wij
mogen de beste verwachting koesteren voor het welzijn der familie Sassetti, wier
bekoorlijk dochtertje wij in een niet al te verre toekomst gehuwd zien met dien
sympathieken jongen zeeofficier, vriend van dien braven zoon Aldo Sassetti.
Dit alles doet een beetje tam en kinderachtig aan, helaas, voor ons, cynische
lezersgeesten. Het is wat gesuikerd en rose gekleurd en dientengevolge onbelangrijk.
Maar dit mag ons toch niet doen vergeten, dat wij hier weer een gansch boek van
soms voortreffelijke Kleinmalerei voor ons hebben, dat de Hollandsche traditie op
de gelukkigste manier voortzet en ons een Italië beschrijft, als wij in de Hollandsche
letteren nog zelden aantroffen. Eén ding lijkt mij echter voor het talent der schrijvers
eenigszins bedenkelijk: de grappige en humoristische gedeelten, in Een Huis vol
Menschen zoo sterk, zijn hier van opmerkelijke sufheid, zonder visie en op 't
onnoozele af. Dat is jammer, want een weinig karakteristieke malligheid ware tusschen
al het kleurige, lieve, interessante een aangename afwisseling geweest. En
klaarblijkelijk was 't daar ook om te doen.
F.C.
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De Zwervers, Agnes Maas - van der Moer, N.V. Uitgevers-Maatsch. ‘De
Zonnebloem’, Apeldoorn, 1918.
Dit is het Dagboek van Lili van Loon, een delicate artiste, een artistiek verfijnd meisje,
schrijfster van geniaal durvende novellen en schetsen. Op blz. 30 lezen wij:
‘Ik geloof niet, dat er iets is, wat den artist méér irriteert, dan wanneer een leek
het artist-schap van den kunstenaar vereenzelvigt met diens ménsch-zijn. En je kunt
er op aan, dat een leek dat altijd doet. Dat komt, omdat de niet-kunstenaars zelf te
eenzijdig bestaan, om objectief te blijven. Ik ben wel in staat twintig menschen te
bekijken en weer te geven. Ben ik daaarom elk van die twintig menschen in zijn
geheel!? In ieder van hen is natuurlijk iets van mij; anders hadden ze me niet tot
werken geïnspireerd. Maar misschien geef ik dat “iets van mij”, dat in hun is, niet
eens altijd in mijn werk. Elk werk is immers geen “psycho-analyse” .... en toch word
ik verantwoordelijk gesteld voor de daden en gedachten van de menschen, die ik
schep. Goddank zijn dat alleen maar leekenoordeelen, maar wel is het vervelend, dat
ons werk ook door die soort menschen gelezen wordt’... zegt Lili van Loon en Agnes
van der Maas is er doodonschuldig aan. Dit kan men nu, beleefdheidshalve, wel
aannemen, maar moeilijker te gelooven schijnt, dat het ijdel, onrijp, verwaand,
verwend, lichtelijk snobbish of, korter gezegd, onbelangrijk kind, Lili van Loon,
zelfs maar ten deele buiten zichzelve zou zijn, als zij haar etherische novellen weeft.
‘Leekenoordeelen’ zijn soms zoo kwaad nog niet. En nu moge het waar zijn, dat van
de grooten der kunst één enkele stemming of één enkele eigenschap, geobjectiveerd,
een mensch blijkt, compleeter zelfs dan de meeste heuschelijke menschen, Lili's van
Loon schrijven derzelver honneponnige zelfjes uit... gelijk zij zich in den nuchteren
dag niet heelemaal durven uitleven, en spelen dan tegenover ‘die soort menschen’
schuilhoekje met hun litteratuur. ‘Hoe durft u zeggen, dat ik zoo ben!? Ik heb er juist
niets van en dat is precies het mooie van het artistezijn’.
Zoo geloof ik dan vastelijk, dat Lili van Loon en haar novellen één zijn in
persoonlijke narigheid en dat deze groote Minnares zonder Ruste en zonder
Verzadiging inderdaad maar één waarachtige liefde koestert... o, maar koestert!... de
liefde voor het eigen Ik. Zij heeft gelezen van 's levens ontoereikendheid en van de
groote onvoldanen, en nu zet zij fluks elk nieuw liefdegevoel met aanvang, midden
en afloop, met huid en haar in novellen om, geniet van den eigen schoonen
gevoelsglans, geniet van haar kunstenaarschap en offert aan die sentimenteele
ijdelheden onbekommerd haar parners, die immers noch groote gevoelers noch
artisten zijn.
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Romeo, de minnaar der Liefde, heeft v.d. Woestijne een dergelijk geval genoemd.
Er zijn er vele tegenwoordig, maar sommige beteekenen dan toch nog heel wat meer
dan Lili van Loon, met de geniale novellen.
F.C.

Lenoor Sonnevelt, Roman door Emmy van Lokhorst, 2 dl., W.L. & J.
Brusse, Rotterdam, 1918.
Het eerste deel is heel lief: een wat schrijnende, weemoedige liefdesidylle van een
burgerschoolmeisje en haar deftigen, imposanten directeur. Het duurt maar een jaar,
het bevat niets dan wat haastige, heimelijke bijeenkomsten van karig toegemeten
duur, het is schuldbewust en droevig, het wordt gestoord in de ontwikkeling en
gebroken in den bloei en laat, bij het kind tenminste, weinig anders na dan een beetje
wrange herinnering. De auteur betoont zich geenszins een taalvirtuoze, als zij dit zoo
menschelijke gebeuren in het bekorende figuurtje van dat hartstochtelijke en
intelligente meisje en haar levensvollen, beminnelijken en plichtmatigen directeur
voor ons verbeeldt. Zij zet dit paar voortreffelijk levend voor ons, maar heel mooi
schrijven doet zij niet. Eerder kan men zeggen, dat zij vaak eenigszins floddert met
de taal, als zij b.v. spreekt van ‘nameloozer’ vrees of iets dergelijks. Toch zijn haar
buitenverbeeldinkjes vaak wel suggestief en fijngevoelig, in verband met Lenoors
stemmingen. De natuur is in dit boek wel een zéér trouwe echo op menschelijk leed
en menschelijke vreugde, en in 't algemeen kan men zeggen, dat de schrijfster de
momenten, de stemmingen zuiverder, ‘reeëler’ voelt dan het geheel van het gebeuren.
Dat blijkt ook uit het verder verloop. Na het eerste deel vervallen wij uit de
weemoedige, zachtzinnige werkelijkheid snel in het harde melodrama. Lenoor
Sonnevelt heeft haar eindexamen gedaan, een wat zonderlinge betrekking in een
andere stad aangenomen en voelt het verleden nauw meer als een bijzonder gemis,
eigenlijk enkel als de leegte en het verlangen, aan haar leeftijd niet oneigen.
Maar dan moet het me daar toch gebeuren, dat zij den zoon van haar vriend ontmoet
en op hem verlieft, gelijk hij op haar. En dan moet zij me daar zoo schrikkelijk van
schrikken, of zij een nieuwe bloedschande bedrijft en zich vervolgens zoo schichtig
aanstellen, dat hij weten wil welk donker geheim haar drukt... En als zij het dan
eindelijk, somber en ‘toonloos’, verteld heeft, dan moet die Hugo nou net zoo'n
degelijk maatschappelijk mensch zijn (al leefde hij een tijd in Parijs) dat hij volstrekt
niet zacht wenscht te denken over zijns Pa's pekelzonden, doch denzelven Pa subiet
ter verantwoording roept wegens den smaad intertijd zijne Ma aangedaan ... En
daarbij betuigen dat zijn leven en carrière (god weet waarom!) voorgoed gebroken
zijn ... En de Pa moet dat ook ernstig
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opnemen en toestemmen dat het jongmensch pardoes buitenlands gaat... Ach, dan
is de tragedie voltooid. Een kort afscheid in een hôtelkamer van het zondige maar
snikkende Lenoortje, een langzaam zich verwijderend stoomschip, een eenzaam
figuurtje op de kade... en 't is al volbracht. ‘Een kuur van onbedachtzaamheid’... Ik
denk dat mevr. v. Lokhorst met dit 2e dl. H.H. Directeuren en Rectoren heeft willen
vermanen voor de gevaren die de co-educatie meebrengt, niet voor de leerlingen
(want die gaan toch niet met elkaar om) maar voor het ‘onderwijzend personeel,’
om niet te bukken voor de bekoringen van passievolle, intelligente leerlingetjes. Van
dat intelligente is trouwens in dl. 2 niet veel meer zichtbaar. Het is daar zeer veel
gevrij en geween, zijnde dit in de booze werkelijkheid wel aantrekkelijk, maar zoo
beschreven tamelijk onbelangrijk.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Anatole France, Le petit Pierre, Paris, Calmann - Lévy.
Ik geloof dat al de hoedanigheden, die aan de werken van Anatole France die
buitengemeene bekoring geven, die reeds meer dan een generatie van lezers heeft
verleid, op de eenvoudigste en meest duidelijke wijze aan het licht treden in de boeken
waarin hij den gelukkigen tijd zijner kindsheid gedenkt.
Deze schrijver, wiens werken, onder zoovele opzichten, een juist beeld geven van
de mentaliteit der tweede helft van de XIXe eeuw, leeft met zijn geest en zijne
verbeelding bij voorkeur in het verleden, en wanneer hij de gebeurtenissen en de
menschen uit zijn tijd tot onderwerp neemt voor een roman, gaat zijn ingeboren (en
gecultiveerd) scepticisme tot aan de grenzen van het sarcasme. Hij is steeds in al
zijne geschriften - en voor hunne literaire waarde is dit wellicht niet te betreuren in den echten zin een laudator temporis acti geweest. Zijne droomerige verbeelding
verwijlde met een even groot welbehagen bij de anachoreten van Egypte, als bij de
gezonde burgers van het middeneeuwsch Parijs, bij de tijdgenooten van Jeanne d'Arc,
als bij de idealistische en bloeddorstige sansculotten. Dit wil niet zeggen dat deze
liefde voor het verleden hem ooit een voorwendsel zou zijn geweest tot literatuur.
Neen, het verleden is voor hem de natuurlijke sfeer van een geest door zijne natuur
tot eeuwige mijmerij gedoemd. Men voelt dat zijn geest geen grooteren wellust kent
dan deze mijmerij, en dat hij daarin het genot vindt, dat de beschouwing van zijn tijd
en van zijne tijdgenooten hem niet schenken kan. En dat genot bereikt zijn hoogtepunt,
wanneer het verleden dat hij herdenkt zijn eigen verleden is, de gelukkige tijd der
kindsheid, die voor alle droomerige naturen zulke frissche, immer groeiende bekoring
heeft.
Hoe zijne ongeëvenaarde kunst van verteller zich dan in haren natuurlijken eenvoud
ontplooit, toonden ons reeds die twee andere boeken met jeugdherinneringen: Pierre
Nozière en Le livre de mon ami. In Le petit Pierre lijkt die kunst nog schooner en
volmaakter, die de meest gewone voorvallen uit een kinderleven te vertellen weet
met zulk een fijn gevoel der nuances, dat elke daad en elk gesprek eene bijzondere
psychologische waarde verkrijgen. Alle bladzijden van dit verhaal zijn even eenvoudig
en even wonderbaar. Welke volwassene heeft b.v. ooit vermoed wat er omgaat in
den geest van een kind dat zich oefent in het teekenen, en dat men van zulke schijnbaar
banale gebeurtenis een verhaal kon schrijven, zoo echt en zoo zuiver als die paar
bladzijden die getiteld zijn: ‘Le génie est voué à l'injustice?’
Er is iets buitengewoon ontroerends in de liefde van dezen literairen
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veteraan voor den tijd zijner kindsheid, waarover hij in dit boek, met een stillen
weemoed, zijn blik laat gaan. Men begrijpt dat het leven hem lief is geweest vooral
door de schoone herinneringen die hij gedurende zijn gansch bestaan in 't diepste
van zijn hart heeft bewaard. Meen daarom niet dat deze petit Pierre een wonderkind
is. Hij is een doodgewoon kind als alle anderen, een menschelijk karakter dat groeit
en waarin wij allen ons evenbeeld in weervinden. Maar hij lijkt zoo heel anders,
omdat de schrijver, die zich in den spiegel zijner jeugd bekijkt, een kunstenaar is,
wien het is gegeven alle verborgen wonderen nader te brengen tot ons hart.

Pierre Benoit, Koenigsmark, Paris, Emile - Paul frères, 1918.
Uit bijna alle werken van jongere schrijvers die in de laatste jaren verschenen blijkt
dat er veel veranderd is in de inzichten betreffende het wezen en den inhoud van den
roman. Men is niet langer tevreden met de banale geschiedenis van den eersten den
besten man van de straat, ook al tracht de schrijver de afwezigheid van elk belangrijk
onderwerp door allerlei literaire hoedanigheden goed te maken. Men wil iets meer;
men wil een roman. Het recht om een groot, een schoon en belangrijk onderwerp te
kiezen is weer in eere hersteld. Het rijk van het realistisch impressionnisme heeft
uit, en men streeft weer naar het oude evenwicht tusschen geest en gevoel, onsterfelijk
princiep van alle klassieke kunst. De jongere schrijvers laten zich niet meer
afschrikken door het psychologisch diepzinnige, en zelfs niet door het romaneske
onderwerp, - ik zou haast zeggen: integendeel. Daarvan is het boek van Pierre Benoit,
dat van bovengenoemde pogingen een der allergelukkigste is, weer een treffend
bewijs.
Koenigsmark is de geschiedenis van een jongen Franschman, die als leeraar van
den jongen hertog wordt aangesteld aan het hof van een der Duitsche staten. De
regeerende groot-hertog is een afschuwelijk monster, een koelbloedige moordenaar.
Zijne gemalin, eene Russische, is daarentegen eene vrouw van eene buitengemeene
schoonheid en bezit de meest bekoorlijke gaven van hart en geest. Het spreekt vanzelf
dat de held van het verhaal op haar verliefd wordt. Hij weet het vertrouwen der
groot-hertogin te winnen en geraakt, hij die zich voorgenomen had zich met niets te
bemoeien, verward in een net van afschuwelijke intrigues. Zijn historische speurzin
doet merkwaardige ontdekkingen; o.a. vindt hij de geheime plaats waar het lijk
verborgen is van den eersten man der hertogin. Het is op bevel van den groot-hertog
dat deze ongelukkige om het leven werd gebracht. Eenmaal dat de jonge leeraar de
partij heeft gekozen der hertogin, die gezworen heeft haar eersten man te zullen
wreken, wordt zijn toestand
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gevaarlijk. Met groote moeite redt hij zich uit het brandend kasteel, waarin de
groot-hertog hem graag had zien omkomen. Natuurlijk zijn er ook verraders in het
spel; de groot-hertogin schiet haar gezelschapsjuffrouw eigenhandig neer. Het
uitbreken van den oorlog stelt een einde aan de avonturen van den Franschman, die
een paar maanden later door een schrapnel wordt gedood, op het oogenblik dat hij
zal vernemen, dat ook de groot-hertogin het lot van haar eersten man heeft ondergaan.
Meer dan voor een ernstig romancier lijkt u dit misschien een gegeven voor een
feuilleton-fabrikant? Inderdaad. Maar het merkwaardige is dat het buitengewoon
romaneske karakter der avonturen bij de lezing geheel verdwijnt. Niets in dezen
roman klinkt onwaarschijnlijk of overdreven; hij is geschreven in een toon van
historische zekerheid die vertrouwen wekt. Psychologisch is dit boek zeer zuiver en
niet eenmaal heeft de auteur zich laten verleiden tot het uitbuiten eener dramatische
scène, hoe vaak zich daartoe de gelegenheid ook voordeed. Evenals Stendhal behoudt
de schrijver van Koenigsmark steeds zijne zelfbeheersching en zijn helderheid van
geest. Het romaneske wordt hier nooit romantisch. De stijl van Pierre Benoit, die
heel gewoon klinkt, is de stijl van een rasschrijver. Overtollige versieringen en literaire
verfraaiingen zal men er niet in aantreffen; hoogstens een paar misschien niet absoluut
noodzakelijke uitwijdingen. Een enkel bezwaar heb ik tegen den bouw van dezen
roman. De eenheid ervan wordt soms verbroken. Verschillende geschiedenissen
loopen er door elkaar en niet altijd is hun onderling verband even duidelijk, noch het
aantal bladzijden, door den auteur eraan gewijd, afgemeten aan hunne belangrijkheid.
Maar wanneer men een werk als Koenigsmark vergelijkt met de romans die eenige
jaren geleden nog boven alles werden geprezen, bemerkt men dat er alle reden is om
over de verschijning van zulk een boek te juichen.
Het is een andere weg dan die hunner voorgangers die de jonge Fransche schrijvers
opgaan. Wellicht is het een terugkeer. Heel zeker eene vernieuwing.

Joachim Gasquet, Les Hymnes, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1919.
Joachim Gasquet is de tweede Fransche dichter wien de oorlog verzen heeft
geïnspireerd van eene merkwaardige schoonheid. De eerste was François Porché,
wiens gedichten ik in dit tijdschrift heb besproken. Op beiden had de oorlog een even
grooten en gelukkigen invloed, ofschoon deze, naar den aard van hun karakter en
hunne persoonlijkheid, in beider werk op zeer verschillende wijze tot uiting kwam.
Sommigen zullen misschien verbaasd zijn dat verzen ingegeven door den
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bloedigsten aller oorlogen zulk een van vreugde stralenden, jubelenden titel dragen
als Les Hymnes. Niets toch is natuurlijker en menschelijker. Naar aanleiding van het
werk van François Porché had ik reeds de gelegenheid te doen opmerken dat zij
bevooroordeeld zijn, degenen die meenen dat de poëzie aan 't is gelijk welke der
aardsche gebeurtenissen, door den aard van haar wezen, vreemd zou moeten blijven.
Ook in den oorlog schuilt eene groote en schoone poëtische kracht. Geen enkele
theorie kan de waarheid daarvan ontkennen, die op de eenvoudigste en meest
onloochenbare wijze bewezen wordt door het feit, dat de verzen van Porché en van
Gasquet altijd zuiver, en vaak bewonderenswaardig zijn. Kwestie van temperament
en karakter? Niet alleen. Ook de geest van den tijd is, op dat gebied, een belangrijke
factor.
Dat de dichter van Les Hymnes ook de schrijver is van een boek getiteld Les
Bienfaits de la guerre, en onlangs eene lezing hield, waarvan het onderwerp was:
L'état de vertu poétique des peuples victorieux, kenschetst volkomen den aard van
zijn geest en van zijn gevoel. Gasquet is een dichter die gelooft in den mensch en in
de grootsheid zijner daden, en het citaat uit Pindarus dat het boek opent: ‘Les Dieux
et les hommes sont de même race’ duidt dan ook zeer goed aan in welken geest deze
verzen zijn geschreven.
Gasquet is een van den geest der goden bezetene en zijne lyriek heeft iets profetisch.
Hij zegt de smart en de hoop van gansch een volk in een der meest tragische tijden
zijner geschiedenis. Evenals de jonge romanschrijvers waarvan ik hierboven sprak,
bewandelt deze dichter, die lang gezwegen heeft, nieuwe wegen. Ook in de jonge
poëzie heeft het esthetisch egoïsme plaats gemaakt voor eene zuivere algemeene
menschelijkheid. Het is merkwaardig dat Gasquet het noodig heeft geoordeeld een
nieuwen vorm aan zijne gedichten te geven, of laat ik liever zeggen: de gebruikelijke
vorm van een gedicht zoo radicaal te wijzigen, dat voor zijn boek een speciaal formaat
wordt geeischt. Is het ‘simultaneïsme’ zooals sommigen beweren? Het is mogelijk.
Maar één ding is zeker: dat deze eigenaardigheid niet aan de schoonheid der verzen
schaadt. Dit bewijst dat de aanneembaarheid van zulk een vorm afhankelijk is van
het talent van den schrijver. Er schuilt trouwens niet zelden in dezen bijzonderen
vorm eene groote kracht, zooals in het eerste gedicht, Hymne de la victoire, dat een
indruk geeft van overweldigende vreugde.
Waar zijne verzen rustig schrijden in 't gelid der oude maten, bereikt de dichter
vaak een harmonie en eene qualiteit van toon die meesterlijk mogen genoemd worden.
Dit blijkt voornamelijk uit het gedicht L'Ame aux Tranchées, dat ik voor het
volmaaktste houd van dit boek. De emotie bereikt daar haar hoogtepunt en al de
schoone hoedanigheden zijner kunst zijn er vereenigd. L'Ame aux Tranchées is een
grootsch panorama van al de gevoelens der ziel in de eenzaamheid der loopgraven.
Een wonderbare stoet
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van glorieuze droombeelden trekt in den stormachtigen winternacht aan het oog van
den dichter voorbij die op wacht staat. De sterren, de bevroren wegen, de sneeuw,
de vernielde huizen, de stukgeschoten boomen spreken hun weemoed of hun wanhoop
uit, en langs de donkere lucht zweven schimmen die eene gestalte zoeken: de dooden...
Maar de klare vlam die brandt in 't gemoed des dichters wordt niet gedoofd; boven
den storm, boven de kreten van wanhoop en vertwijfeling schalt zijn stem: ‘que l'âme
de la guerre est belle!’
Maar hij kent ook den weemoed en de meewarigheid. Hoor eens hoe zuiver en
van welke delicate hoedanigheid de toon zijner verzen is in dit mooie beeld van een
eenzamen fluitspeler:
Du côté de Verdun, en hésitant un peu,
Quelque chose de pur, quelque chose de bleu,
Souffle, rayon perdu d'une aube souterraine,
Un soupir cristallin vient du fond de la plaine.
On dirait que la brume au bord du ciel se plaint
Et qu'aux cils de la nuit perle un regard trop plein.
O, doux morts, c'est Favro qui, pour vous, dans la boue,
A pris sa pauvre flûte et, le coeur triste, joue.
Il est là, loin de nous, dans ses songes noyé.
Revoyez le clocher, revoyez le foyer.
Des images d'amour, qu'un vent de deuil enfièvre,
Sous ses cils abaissés débordent de sa lèvre.
Son fusil à ses pieds dort dans l'ombre... Il est loin.
Mais le frêle roseau qui rayonne à son poing
Pleure avec tant de foi contre sa bouche sombre
Que nous voyons la Paix guider ses doigts dans l'ombre.

Staan wij voor den dageraad eener wedergeboorte? Nadert de tijd dat de dichter in
de maatschappij weer de plaats zal innemen die het romantisch egoisme versmaadde,
en dat zijn zang zal uiting geven aan de gevoelens van gansch een volk? Een boek
als Les Hymnes sterkt ons in die hoop.

Nieuw verschenen boeken.
César Capéran ou la Tradition, een kleine roman, typisch voorbeeld van fijnen,
Franschen geest, van Louis Codet, schrijver van La petite Chiquette, die in 't begin
van den oorlog aan de bekomen wonden overleed, (Paris, Editions G. Gallimard,
1918); La possession du monde van G. Duhamel (Paris, Mercure de France, 1918);
van den zeer persoonlijken essayist Jacques Rivière, die de oorlogsjaren in Duitsche
krijgsgevangenschap door-
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bracht, een mooi en belangrijk boek over de Duitschers en hun geest: L'Allemand
(Paris, Edition de la Nouvelle Revue française); onder den voor de helft aan Lafontaine
ontleenden titel Mitsou, ou comment l'esprit vient aux filles, een met
achttiendeeuwsche vrijheid geschreven roman van de schalksche Colette Willy (Paris,
A. Fayard, 1919); Voyage d'un Sédentaire, een geestig werk van den fijnzinnigen
prozateur F. de Miomandre (Paris, Emile-Paul frères, 1919); van F. Carco, schrijver
van Jésus-la-Caille, een nieuwe roman: Scènes de la Vie de Montmartre (Paris, A.
Fayard, 1919); van E. Henriot, auteur van de gekende enquête ‘A quoi rêvent les
jeunes gens?’ een psychologischen roman, Valentin (Paris, Albin Michel, 1919); een
interessant boek gewijd aan Charles Maurras, met een bijzonder mooi vers van
Anatole France en studies en meeningen van tal van bekende letterkundigen over
den grooten prozateur: Charles Maurras, poèmes, portraits, jugements et opinions;
(Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1919).
JAN VAN NIJLEN.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen)
Aan Herman Robbers.
Waarde Collega,
Ik zoû over uw anti-kritiek, na mijn beschouwing over Querido's ‘Koningen’, kunnen
zwijgen, ouder gewoonte. Ik zoû dit ook het liefste doen maar ge dwingt mij wel u
te antwoorden omdat ge mij, in uwe verontwaardiging, heel slecht laast en mij dingen
laat zeggen, die ik niet zeide. Ik moèt u dus wel te recht wijzen om, zoo het nog
mogelijk is, een legende den kop in te drukken, die zich zoû ontwikkelen naast zoo
vele legenden reeds om mij opgeschoten: de legende, dat ik Zola en Dostoiewsky
en andere grootmeesters der wereld-litteratuur geen peulschil waard zoû achten!
Wezenlijk, ge dwingt mij iets heel vervelends te doen - mij te rechtvaardigen over
dingen, die ik nooit beweerde -: ik ging liever door aan het werk, dat ik heb onder
handen - een roman, die ‘speelt’ in de Oudheid! - dan u te bewijzen, dat ge u
vergallopeerd hebt.
Maar verbaasd, dat een schrijver-recensent van uw naam zoo slecht lezen kan,
moet ik u wel even de quintessens mijner woorden herhalen.
Ik heb gezegd, dat ik de litterair-psychologische (er is een litteraire psychologie)
bourgeoise zedenroman geschreven vind en dat er niet aan toe te voegen is.
Ik heb gezegd, dat deze roman vermoedelijk is uitgebloeid. En dat er na een
overgangstijdperk van modernen oorlogs- en revolutie-roman - tendentieus - geen
bourgeoise roman meer zal geschreven worden.
Ik heb gezegd, dat de overstelpend vele, zeer middelmatige litteratuur van dit
genre, op dit oogenblik rijkelijk beoefend in ons land, ten spoedigen doode is
gedoemd.
Wààr heb ik gezegd, dat ik de groote, reprezentatieve auteurs van het genre - vooral
in het buitenland - niet achtte??
Verder heb ik gezegd, dat het ‘onderwerp’ er wel degelijk toe doet. Dat een voor
de hand liggend onderwerp met eenig talent kan behandeld worden tot geschikte
novelle of leesbaren roman. Maar dat er onderwerpen zijn, die slechts door gróótere
talenten kunnen worden omvat.
Hier blijf ik bij.
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Ik heb niet gezegd, dat het ‘schooner’ is over koning Dareios te schrijven dan over
een bedelman. Ik heb gezegd, dat er een ander soort talent toe behoort, een grooter
talent, want er komt bij te pas de kunst van op te roepen de dingen van het Verleden:
dit is iets bizonder moeilijks en geheel aparts.
Ik heb ook werkelijk niet gezegd, dat Flaubert zich niet zoû gegeven hebben in
Salammbô. Integendeel: gij zijt het zelve, die gelooft, dat een schrijver zich niet
geven kan in den zoo-genaamden ‘historischen’ roman. Omdat gij er zelve niet voor
voelt: dit kan ik niet helpen en is eene geheel persoonlijke opvatting. Wees overtuigd,
dat tallooze geesten - schrijvers en lezers - wèl voelen voor de immense perspectieven,
die buiten uw kringetje liggen en die gij daarom niet bevroedt en ontkent.
En nu ik toch met deze onvermijdelijke terechtzetting begonnen ben, moet ik er
op wijzen, dat gij voor een recensent niet goed ‘schift’ en ‘zuivert’, al zijt ge géén
beginneling. Ge meent, dat de schrijver van Majesteit het artikel over Querido schreef.
Neen, de schrijver van Majesteit was het niet: het was eer de schrijver van De Berg
van Licht en van De Ongelukkige. Ge noemt Majesteit, Wereldvrede, Psyche en
Herakles in één adem als boeken ‘in koude opgewondenheid geschreven.’ Dit is heel
slecht schiften en overstelpt u toonen door de vele - o, ik beken het, te vele - boeken,
die ik schreef. Majesteit en Wereldvrede zijn vermetele jeugdromans van een jongen
man van plm. 27 jaar, geloof ik. Een jonge man, lang niet ‘geniaal’ genoeg om te
omvatten de onderwerpen, die hij driest aangreep. Psyche echter - hoe koud gij dit
vindt omdat u het zintuig ontbreekt er de warmte van te voelen - werd door de
Nederlandsche paedagogen waardig gekeurd der rijpende jeugd onder oogen te
worden gebracht op verschillende inrichtingen van onderwijs: geeft u dat misschien
te denken? En dat ge de innige menschelijkheid van mijn half-god Herakles niet hebt
kunnen voelen, is wederom uw eigen persoonlijke schuld, want hij is menschelijk
en dit zeg ik met evenveel zekerheid, als gij mij uwe onomstootelijke waarheden
verkondigt. Maar hoe deze waarheden ook staan voor God, gij schifttet werkelijk
slecht.
Of ik Eline Vere, Sprotje, Geertje, Een Zwerver verliefd, Warhold, geniale boeken
vind??? Neen, heelemaal niet! Ik vind er geen ènkel geniaal bij. Dat zijn allen boeken
van meer of minder talent en goede kwaliteiten. Maar geniaal is nog eens iets anders
en zoo gauw gebruik ik dit woord niet, dat de opperste eerepalm inhoudt.
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Gij wildet schrijven over De Ode en schreeft over mijn artikel over Querido.
Werkelijk, ik begrijp u niet alleen een beetje maar heel goed. Gij hebt van natuur
een afkeer van het onderwerp, dat niet is het gewoon alledaagsche, burgerlijk moderne,
dadelijk te zien en in zich op te nemen. Het is u onmogelijk in litteraire kunst een
fantastisch wezen of een antieke Romein, Griek of half-god ‘mensch’ te voelen. Maar
deze hostiliteit is wederom gehéel persoonlijk en ge moet haar niet uitzeggen met
een pluralis-majestatis: wij. Zeg haar uit met: ik, Herman Robbers, schrijver van De
Bruidstijd van Annie de Boogh en Sint-Elmsvuur vind De Ode koud, koud als
Olympiesch marmer. Hebt ge ooit dat marmer gevoeld als het blaakte in zuiderzon
en in de liefde van wie er teeder de hand op legde? Het gloeit dan warmer dan een
schoorsteenmantel boven een vulkachel. En laat mij u zeggen, dat de verzorgde
uitgave van De Ode te danken is aan... ontroering. Ontroering gaf Hem, wiens naam
aan dit boekje verbonden werd, in, het, hoewel Hij geen uitgever was, met bizonder
veel zorg te doen verschijnen.
Die weelderige Couperus zelve zoû De Ode eenvoudig hebben ingelascht in een
bundel ‘koude’ Antieke Verhalen.
En nu wil ik u dit nog zeggen, al klinkt het misschien u onaangenaam: gij deedt
mij ook wel pijn door zoo hoog te beweren, dat Herakles en De Ode niets zijn dan
opgewonden koudheid. Ik wilde u zeggen, dat ik uw Sint-Elmsvuur gelezen heb en
verstomd stond, hoe een schrijver in zoo vele jaren, zoo weinig uit zijn dadelijk nauw
om zich beschreven cirkeltje wist te treden. Uw Annie de Boogh was een beloftevol
boek. Uw Sint-Elmsvuur bracht u geen pas verder. Neen, ik vind uw Sint-Elmsvuur
óok niet ‘geniaal.’ Ik zoû u een hartelijken raad willen geven, zonder hatelijkheid
want ik bèn u niet hatelijk gezind, evenmin als gij mij. Ik zoû u eens willen raden:
reis eens. Treed buiten uw kringetje. Schrijf een tijd geen kritieken meer: dat is een
doodend vak. Poog eens uit te kijken naar de goddelijke verschieten der eeuwige
Schoonheid, waar zij ook voor ù liggen, elders dan voor een ander of mij. Verfoei
de middelmatigheid. Dwaal des noods, vergis u maar ontwring u aan het kringetje.
Tast des noods blind uit naar die hooger heerlijk stralende vizioenen. Zelfs zoo ge
mis tast, zal de poging zalig zijn en zult ge kunnen schrijven een boek, dat, al is het
weêr ook een bourgeoise zede-roman, uit kan bloeien boven uw vorige werk. Vale.
LOUIS COUPERUS.

Groot Nederland. Jaargang 17

V

[Tweede deel]
Register van de in dit deel behandelde Hollandsche werken.
Bldz.
1102

BOLHUIJS. (E.G. VAN)

Het gezin van Herman
Reuvers

BUIJS. (DOROTHEE)

Als de zinnen ontwaken

BUURMAN. (H, C.)

De Liefde van een Dweper 990

CLAES. (ERNEST)

Uit den Oorlog, Namen
796, 1369
1914, Oorlogsnovellen, Bei
Uns in Deutschland

EEDEN. (FRED. VAN)

Jezus' Leer en Verborgen
Leven

990

EIJCK. (P.N. VAN)

Opgang

1235

FRANK. (JULIA)

Het Onvolmaakte

1133

GIJSEN. (MARIE)

Hooger-op

1100

HOPMAN. (FRITS)

Van de Liefde die vrij wou 795
zijn

901

OEVER. (KAREL VAN DEN) Oud-Antwerpsche
vertellingen

1368

PENNING. (HUGO)

Herman Wendel

797

PRINSEN. (J. LZN.)

De Oude en de Nieuwe
Historische Roman in
Nederland

1234

WAGENVOORT. (MAURITS) In den Wilden Wingerd

901

WASCH. (KAREL)

De Salon-Salomé

1101

WIT. (JO DE)

Donker Geluk

900

Groot Nederland. Jaargang 17

703

De paniek.
‘Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen Leeuw
Zoolang er nog in Vlaanderen
Een enkele Vlaming leeft!’

Aldus zingen, brallend, met van drank en opwinding rood-blakende gezichten, de
vier trouwe, onafscheidbare, in het dorp welbekende kameraden: Deeske Rijckaert,
Pierke Putters, Jules Leeghanck en Fontje Bibauw.
Deeske Rijckaert is metselaar; Pierke Putters steenkoollosser, Jules Leeghanck
timmerman en Fontje Bibauw metselaarsknaap, in dienst bij Pierke Rijckaert.
Elken zondag gaan zij samen uit, bezoeken de dorpsherbergen, komen geregeld
samen dronken thuis.
Nu is het Maandag. 't Is Maandag en er is kermis op 't dorp. Dat wil zeggen: het
is de datum der jaarlijksche kermis, want kermis wordt er dit jaar niet gevierd, omdat
het land in oorlog is.
Meneer de burgemeester heeft verboden: het oprichten van kermiskramen, het
geven van vertooningen, het bespelen van draaiorgels in tenten en het dansen.
De vier trouwe gezellen zijn daarover zeer verbolgen. Wat heeft het immers met
den oorlog te maken of er al of niet op de dorpen - daar vooral waar nog geen vijand
werd gezien - wat gespeeld en gedanst wordt? Die burgemeester is een ezel en een
lafaard, die bang is voor de Duitschers, vóór hij er nog één gezien heeft.
De vier kameraden, daarentegen, zijn heelemaal niet bang voor de Duitschers. Zij
spotten en zij schimpen er mee en zij zweren er hun eed op dat, mochten ooit de
Duitschers in hun dorpje komen, zij er niet voor zullen vluchten, gelijk in zooveel
andere dorpen wèl gebeurd is.
Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules Leeghanck en Fontje Bibauw zitten buiten
in de zachte ochtendzon, vóór het herbergje ‘Het Anker’. Dat herbergje is niets anders
dan een gewoon boerderijtje, met den witgekalkten zijgevel naar de straat gekeerd
en waarop in zwarte letters vrij onhandig staat geschilderd:
In het Anker
Verkoop men drank.
Ware 't niet om dat opschrift, geen mensch zou ooit vermoeden, dat
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daar een herberg is. En zelfs mèt dat opschrift scheen de waard te hebben getwijfeld
of men het wel gelooven zou, want hij had er, emblematisch, nog iets laten
bijschilderen: links een jeneverflesch met een klein glaasje en rechts een bierkruik
met een glas vol schuimend bier. Zoo was het dan ook duidelijk genoeg.
***
Het weer was prachtig. Ook, omdat het weer zoo prachtig was, en dat het maandag
was: 't is te zeggen dag van scheele hoofdpijn en van katterigheid; en eigenlijk ook
nog wel omdat zij, op hùn manier dan, tegen het verbod van dien flauwen
burgemeester wenschten in te gaan, hadden de vier gezellen hun tafeltje buiten laten
zetten, zoo maar neer in 't zand langs 't witte geveltje en daar zaten zij te brallen en
te snoeven en te drinken, tot groote ergernis van vele deftige dorpsbewoners, maar
meer nog tot geheim leedvermaak van vele anderen, die insgelijks een hekel hadden
aan de uitgevaardigde verordening, maar het zoo niet durfden uiten.
Het tafereel was anders niet buitengewoon stichtend. Daags te voren waren de
vier kameraden op hun zondagsch gekleed, maar heden, aangezien de burgemeester
toch alle kermispleizier verboden had, hadden zij hun gewone, wekelijksche
werkplunje aangetrokken. Meer nog: zij zagen er uit alsof ze zoo van hun werk
kwamen: Deeske en Fontje wit met kalk bestoven; Jules met fijne houtwol in zijn
spikkelende krulharen en Pierke zwart, roetzwart in het gezicht, met wreedblikkerend
wit van oogen, alsof hij maar pas uit het kolenschip opdook. Blijkbaar hadden zij
zich zoo toegetakeld om nog meer schandaal en opschudding te wekken, wat hun
dan ook in ruime maat gelukt was. Jules en Pierke liepen zelfs op vuile bloote voeten,
als landloopers en bedelaars.
Zoo zaten zij dus te brallen en te schetteren en te zwadderen. De opschudding die
zij te weeg brachten wakkerde nog meer hun branie aan; zij wenkten recht en links
de lachende toeschouwers naar zich toe als die van zelf niet kwamen en zij trakteerden
al wie wilde, met borrels en met glazen bier.
Ondertusschen was 't elf uur geworden. De elf, kort-gekadanseerde slagen waren
juist van den vlaggenden kerktoren gevallen, toen twee wielrijders in 't dorp
verschenen, die rechts en links iets uitriepen, dat wel eenige opschudding scheen te
verwekken. Men zag van verre de beweging van menschen, die gejaagd in en uit de
huizen liepen, terwijl
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anderen pal bleven staan, het hoofd gewend naar de richting waar de wielrijders
vandaan kwamen.
- Wa scheelt er dan? vroeg Deeske Rijckaert, merkend dat de aandacht der menigte
van hun bralgezang werd afgeleid.
Juist kwamen de fietsers langs het herbergje voorbij.
- De Duiten komen af! riepen zij, voorbijsnorrend.
De menschen schrikten. Zij stoven even uit elkaar, maar kwamen langzaam weer
om 't dronkaardstafeltje, waar de vier gezellen in uitbundig lachgeloei losbarsten.
- ‘Haha! de Duiten! Waren de menschen bang voor de Duiten! Welnu, dan waren
zij dat niet! Zij mochten komen, de Duiten; zij zouden er omheen dansen en springen;
zij zouden er een kermispartijtje van maken! Waar waren ze, waar bleven ze, de
Duiten!’ En weer begonnen zij te zwaaien met hun armen en te kloppen met hun
glazen op het tafeltje, en zich heesch te schreeuwen en te brullen van den Vlaamschen
leeuw, die niet getemd zou worden.
De nieuwsgierigen, door dat branie-gedoe ietwat gerustgesteld, omringden weer
gekscherend en glimlachend de vier drinkebroers. Zij dachten ook wel, dat de twee
wielrijders slechts een paniek-grapje hadden willen verwekken, zooals reeds in meer
dorpen gebeurd was; en enkele slampampers zaten alvast grinnikend mee aan rondom
het tafeltje, toen eensklaps een klein jongetje, dat midden op de straat te kijken stond,
met een schril stemmetje uitriep:
- Ze zijn ginter!
Het was de waarheid!
Ginds verre, heel aan 't uiteinde van 't dorpje kwam, in een grijze stofwolk, iets
ongewoons aan. Paarden, een massa paarden, met in 't grijs gekleede ruiters er op,
die allen, rechtop, een soort van stok droegen, waaraan een klein, fijn, wit-zwart
vaantje wapperde! Heel kalmpjes, zonder haast noch geweld, kwamen zij tusschen
de huizen aangestapt en de wapperende, wit-en-zwarte vlaggetjes leken precies op
fladderende vogeltjes, die met de pootjes aan den punten van de lansen zouden
vastgebonden zijn.
In de straat, onder de langs de huizen heengedrongen menschen, stom-roerlooze
stilte. 't Was of zij allen plotseling versteend waren van verrassing en angst. Alleen
de oogen leefden, opengesperd van verschrikking, evenals de monden, die
wijd-gapend stonden, als om klanken uit te schreeuwen, die in de kelen bleven
stokken.
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Om hun tafel bij den herberggevel waren Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules
Leeghanck en Fontje Bibauw als één man opgestaan. Het bralgezang was plotseling
in hun keel verstomd en ineens leken zij volkomen nuchter geworden, nog eventjes
waggelend slechts, terwijl zij met hun handen op 't tafeltje steunden. Zij keken met
groote, starre oogen naar wat ginder aankwam en de kleur trok zichtbaar weg van
Deeske's roze wangen, terwijl Pierke Putter's gelaat, onder de roetlaag die 't bedekte,
als 't ware grijsgrauw werd.
- Zij-je schouw? vroeg grinnikend een man die naast Pierke stond en zijn
ontsteltenis merkte.
't Wit van Pierke's oogen flikkerde even als van toorn in zijn roetig gezicht.
- Schouw, nondedzju! Woarvan zoe 'k schouw zijn? vloekte hij. En, om te toonen
dat hij heelemaal niet bang was, liet hij het tafeltje los en strompelde waggelend naar
't midden van de straat toe.
Deeske volgde dadelijk zijn voorbeeld. Hij was immers niet ‘schouwer’ dan Pierke
Putters. En omdat Jules Leeghanck en Fontje Bibauw dat evenmin waren, struikelden
zij insgelijks, met dronkemansnaijver, tusschen 't gedrang der menschen door, naar
't midden van de straat. En toen ze daar zoo met hun vieren stonden, onder de half
verschrikte, half bewonderende oogen van de menigte, begonnen zij eensklaps weer
wild te brallen en te braniën en door elkaar te dansen en te draaien met de gekste
sprongen, als in dolle, uitgelaten pret.
Daar kwam de Duitsche horde met kletterende hoeven aangestapt. Zij vulden de
geheele breedte van de straat tusschen de dubbele rij stom-nieuwsgierige
toeschouwers. Zij schenen kalm, maar zagen er toch angstwekkend-dreigend uit. Zij
waren gansch in 't grijs gekleed en droegen een lederen gordel met patronen om hun
middel, gelijk jagers. Maar 't vreeselijke aan hen was hun hoofddeksel: een grijze
muts met bont, waarop een doodshoofd, een afschuwelijk doodshoofd, met twee
knokkelbeenderen stond geschilderd.
Dàt was het wat de menschen zoo afgrijselijk-angstig maakte! Zóó angstig, zoo
gruwelijk-angstig, dat zij er als gestold door waren en geen kracht meer hadden om
er voor te vluchten. Wie dat doodshoofd eenmaal had gezien bleef als ter plaats
genageld staan en zag niets anders meer.
Zoo zagen zij hen naderen..., in stom-verstarden gruwel-angst, terwijl de vier
bezeten drinkebroers aldoor maar bleven rondtollen en brallen, alsof er niets aan de
hand was. Waren ze nu heelemaal gek
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geworden, die vier kerels! Zouden de Duiten hen nu met hun zwaarden neerhakken
of onder de hoeven hunner paarden vermorzelen! Waren ze dan blind en doof van
dronkenschap, dat ze dat niet hoorden, dat ze niet zagen!... De menschen wendden
't hoofd af, sloegen de handen vóór hun oogen, om het afgrijselijke niet bij te wonen.
Maar na een poos keken zij weer op en zagen, pal van verbazing, een wonder
gebeuren:
De Duitschers hadden pret in het geval en lachten!...
Zij lachten griezelig, met wreede bekkeneelen onder de afschuwelijke doodskoppen,
maar zij lachten...! En omdat de Duitschers lachten voelden de doodsbenauwde
menschen zich ineens gerustgesteld en begonnen zij ook te lachen. En omdat de
menschen lachten deden de vier drinkebroers al gekker en al doller en dansten en
sprongen en tolden zij bral-zingend van den leeuw die niet te temmen was, vlak vóór
de paarden van de Duitschers, zóó dat dezen soms hun dieren moesten intoomen om
de vier dronkaards niet omver te loopen.
Dat duurde zoo een heele poos, onder steeds toenemend gejoel en gelach en
gedrang. De heele bevolking deed er weldra aan mee, verwekte een roes van
uitbundige lachhulde, ter eere van Deeske Rijckaert Pierke Putters, Jules Leeghanck
en Fontje Bibauw. Het leken wel helden van vermetelheid en durf en zij waren bezig
met zich een roem te verwerven, die tot de geslachten zou overgaan, toen plotseling
een woest gebrul weergalmde en een der Duitschers, blijkbaar een Hoofdman met
fonkelende oogen en getrokken sabel zich tot zijn mannen omkeerde.
De gansche troep hield dadelijk stil.
De bevelhebber rukte zijn paard op zij, richtte zich op in zijn stijgbeugels en voor
de tweede maal schreeuwde hij iets uit, met zulke afgrijselijke mondsverwringingen,
dat het wel leek alsof hij met zijn tanden lillend-levend vleesch verscheurde.
De uitwerking was bliksemsnel. Vier mannen wipten van hun paard en, vóór ze
de minste kans hadden tot vluchten, werden Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules
Leeghanck en Fontje Bibauw bij den kraag gegrepen en met sterke touwen aan
elkander vastgebonden.
Voor de derde maal liet de Kerel een afgrijselijk gebrul hooren. Hij rukte zijn
paard weer om, de mannen wipten weer in 't zadel en weg was de troep, in gestrekten
pas, door de vier gevangenen voorafgegaan.
Het was of een orkaan eensklaps de gansche straat schoonveegde.
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Gillend vluchtten de menschen langs alle kanten in de huizen en een heele bende
holde het dorp uit en de velden in, wild-schreeuwend.
- De Duiten! De Duiten! Ze pakken alle manspersonen op en binden ze met koorden
aan elkaar, om ze door den vijand te doen doodschieten!
In een oogwenk waren zij in 't vlakke veld. De vier drinkebroers, net een vierspan
aan elkaar gebonden paarden, moesten dadelijk een drafje nemen, om den snellen
pas bij te houden. Zij uitten absoluut geen klank meer, maakten niet meer het minste
nutteloos gebaar, al hun krachten ingespannen om het draven vol te houden. Men
hoorde ze enkel zwaar hijgen en het zweet begon hun af te druipen.
Toen dat zoo een vijf minuten had geduurd, waagde Pierke Putters even het hoofd
om te keeren. Hij zag een tiental gevelde lansen en evenveel op hem gerichte
karabijnen.
- Och Hiere! os 't ulder b'lieft, meniers! gilde hij, eensklaps waanzinnig van schrik,
terwijl het wit van zijn oogen griezelig draaide in zijn roetzwart, bezweet gezicht.
- Vorwärrrrts! brulde een krijschende stem achter zijn rug en de paardenhoeven
trappelden hem haast op de hielen.
- Os 't ulder b'lieft, meniers, os 't ulder b'lieft, meniers, hoeverre moên we nog
mee? gilde Pierke smeekend.
- Zoo ver als we dat willen! brulde de stem; en weer trappelden en kletterden de
hoeven.
Pierke bukte 't hoofd en zei geen woord meer. Zijn adem zwoegde als een blaasbalg,
gelijk met 't zwoegend blazen der drie stom-vooruitrennende anderen. Deeske's lippen
sisten, Jules Leeghanck's dikke krullekop scheen op het punt te barsten, Fontje Bibauw
kermde, snotterde en snikte.
Voorop, op honderden en honderden meters afstand, rende en vluchtte steeds de
met panischen schrik geslagene bevolking. Uit elk huis, uit elke boerderij langs heen
den weg kwamen verwilderde mannen gesprongen, die vluchtten en vluchtten, te
voet, te paard, per rijwiel en per rijtuig, allen in waanzin-angst brullend en
schreeuwend:
- De Duiten! De Duiten! Zij pakken alle mannen op en gaan ze doodschieten!
Waar een zijweg op de groote baan uitkwam, holden dichte drommen in, verder
de paniek verspreidend; waar een sloot of een kanaal lag plonsden zij in 't water en
brachten de verwildering aan de overzijde. Het kwam van verre aangeloeid als een
orkaan, het breidde zich uit
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als een loopvuur, het ledigde dorpen, steden en gehuchten, het overstroomde een
gansche streek, een provincie, een land.........
***
Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules Leeghanck en Fontje Bibauw konden niet
meer. Reeds tweemaal was Deeske gestruikeld en gevallen en eensklaps begon Fontje
luid te schreeuwen en te gillen, alsof hij vermoord werd. Toen steeg er weer achter
hun rug een afgrijselijk-woest gebrul op en de troep stond plotseling stil. Het aan
elkaar gebonden viertal holde nog even door, maar een razend geschreeuw van ‘halt!’
weergalmde en ook zij stonden stil.
Zij waren aan den ingang van een totaal leeggevlucht dorp. Vier Duitschers stegen
van hun paarden en kwamen naar de drinkebroers toe. Dadelijk vielen dezen op hun
knieën en staken zij de handen in de hoogte. Zij twijfelden geen oogenblik of nu was
hun laatste uur gekomen. Deeske en Fontje, die christelijke gevoelens hadden, maakten
haastig een kruisteeken en prevelden een gebed. Jules Leeghanck, met roodgezwollen
kop, blies amechtig zijn laatste krachten uit en Pierke Putters, met wreed-doorloopen
wit van oogen en afdruipende roetzweetstralen, zag er uit als een zwarte moordenaar
in 't uur der boetedoening.
De Hoofdman stuwde zijn paard op hen af en schreeuwde hen iets toe. Zij
verstonden hem niet. Zij vielen plotseling alle vier aan 't snikken en vouwden hun
handen, vergiffenis-smeekend. Doch woedend herhaalde de Kerel zijn woorden en
toen begrepen zij.
Hij vroeg hun eenvoudig den weg tot een naburige plaats.
- Al doar, menier, al doar! riepen zij alle vier te gelijk, met de handen in een zelfde
richting wijzend.
De Hoofdman scheen tevreden. Even grijnslachte hij griezelig, onder zijn
doodskopmuts en beval de touwen der gevangenen los te maken.
De vier gezellen voelden zich herleven.
- Breng ons tot op den weg! gilde de Duitscher.
Met welken ijver gingen nu Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules Leeghanck en
Fontje Bibauw!
Zij kwamen op het leege dorpsplein, waar een pomp stond naast een wegwijzer
met doodgeverfde letters.
- Aldoar, meniers, aldoar, touzours recht uit, berichtte Pierke Putters de richting
aanwijzend.
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- Is 't zeker? Bedriegt gij ons niet? brulde de Hoofdman met afschuwelijk-dreigende
oogen.
- Ge meugt ons sebiet deudschieten as we liegen! zwoeren de vier gezellen.
De hoofdman gaf een kort gebrom van toestemming. En zich tot zijn mannen
omkeerend, dreunde hij weer iets uit, waarbij allen van hun paarden stegen.
- Moên we nog verder mee, meniere? vroeg bedeesd Pierke Putters.
- Neinnn! gilde de Kerel met een bek alsof hij door een ijzeren plaat beet.
- We zijn vrij, fluisterde Pierke tot de drie anderen.
Heel langzaam keerden zij zich om, bijna niet kunnende gelooven dat het waar
was. Enkele Duitschers keken hen nog even spottend achterna en dat ontstelde hen
zóó gruwelijk, dat hun knieën knikten. Maar schoorvoetend gingen zij toch verder
en Pierke lichtte heel beleefd zijn vieze pet op, en zeide:
- Ala, meniers, wel bedankt en de goe reize, zulle.
Toen zagen zij iets wonderlijks gebeuren.
De van hun paarden afgestapte mannen drongen met kleine groepjes in de verlaten
huizen en kwamen er weer uit, met allerlei voorraad en voorwerpen in hun handen.
De een had een brood, een tweede een worst, een derde zakken vol snoepgoed, een
vierde was beladen met flesschen wijn, een vijfde droeg kisten sigaren, en lachend
gingen zij dat alles uitspreiden en verdeelen bij de pomp, op het pleintje. De vier
kameraden vergaten hun schrik van verbazing, zij stonden er pal naar te kijken,
ondanks de vermaningen van Fontje Bibauw, die toch eigenlijk maar liefst zoo
spoedig mogelijk weg wilde. En zij zouden dan ook maar gaan, toen eensklaps bij
de pomp een wild gejuich opging terwijl driftig-zwaaiende armen hen weer naar zich
toewenkten.
- Zie-je wel, ze goan ons weere pakken! snikte Fontje, groenbleek van angst
wordend.
Ook de drie anderen hadden zich nu wel een heel eind verder gewenscht, maar
het was reeds te laat: de armen zwaaiden al driftiger en driftiger en een groep kwam
op hen af, als om hen met geweld er bij te halen.
- Nondedzju! Nondedzju! kreunden Deeske, Jules en Pierke, wanhopig
terugkeerend.
Doch het viel mee. De Duitschers hadden ditmaal geen kwade bedoelingen. Zij
wilden alleen maar dat de vier kameraden mee aten
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en dronken. Hun wreede tronies lachten griezelig onder de doodskopmutsen en zij
hadden er blijkbare pret in de vier kerels vol te proppen.
Die lieten het zich dan ook maar welgevallen. Eten konden zij haast niet, want de
emotie was nog te geweldig, maar zij dronken als snoeken om hun overweldigenden
dorst te lesschen.
Toen woonden zij iets ontzettends bij.
Uit een aardig huisje, dat een goudsmidswinkeltje was, kwam een groote, dikke
Duitscher te voorschijn, met een emmer in de hand. Hij lachte breed met bolle wangen
en schudde af en toe zijn emmer, waarin iets metallisch rinkinkelde. Toen hij bij de
bende om de pomp was, stak hij zijn hand in den emmer en haalde er een gouden
horloge uit met gouden ketting, die hij triomfantelijk aan de anderen liet zien.
De anderen vlogen op hem af, poogden hem zijn vracht te ontnemen. Hij had
waarachtig een halven emmer vol gouden, zilveren en nikkelen zakhorloges, maar
hij verdedigde zijn buit krachtdadig en begon kalm en billijk rond te deelen, alsof
het oesters waren. Al wie daar om de pomp stond kreeg een horloge en daar er nog
verscheidene over waren, ontvingen Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules Leeghanck
en Fontje Bibauw ook hun deel. Zij wilden 't eerst niet, zij trokken zich schuchter
terug en probeerden te vluchten, maar zij móésten 't eindelijk wel aannemen, want
de Duitschers werden dreigend. Zij kregen daarbij nog handvollen sigaren en moesten
ook nog drinken uit volle, groote glazen en werden daarenboven ook elk twee
flesschen in den zak geduwd, omdat er toch te veel was en de Duitschers maar tegen
de pomp aan stukken gooiden, wat ze niet konden meenemen.
Toen klonk opnieuw een woest gebrul en als een bende roofdieren sprongen de
Kerels in 't zadel. De paarden trappelden, de hoeven kletterden, er werd gebruld en
nòg gebruld en eindelijk waren zij weg: een lange, grijze, dichte stoet van paarden
en van mannen, die om den kerkmuur heen, achter een bocht, in een stofwolk
verdwenen.
***
Deeske Rijckaert, Pierke Putters, Jules Leeghanck en Fontje Bibauw keken een
oogenblik verstomd elkander aan. 't Was of ze droomden, daar met hun vieren heel
alleen in 't leeggevlucht en leeggeplunderd dorp. Dat hadden ze nog nooit gezien:
een dorp, waarin geen enkel mensch gebleven was! Zij staarden, als verdwaasd, rond
over 't pleintje en de doodsche huizen, alsof zij ieder oogenblik verwachtten,
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dat er toch weer menschen zouden te voorschijn komen. Maar niets, absoluut niets,
niets anders dan een paar honden, die snuffelend rondliepen.
- Ha, nondenondedomme! slaakte eindelijk Pierke Putters, zijn verbazing uitend.
En zijn blik viel op de zilveren horloge, die hij nog in zijn roetzwarte hand hield.
Dat schudde hen als 't ware wakker. Zij keken alle vier naar 't onverwacht cadeau,
dat ze gekregen hadden en glimlachten, en hielden 't aan hun oor, of het wel liep.
Toen voelden zij de flesschen wijn in hunne beide zakken en een bewustzijn van
ongekende pret en weelde glunderde eensklaps in hun oogen. Hun gruwelijke angst
was geheel over, zij herleefden en meteen herleefde ook in hen het zacht gevoel van
duizeling-door-drank, dat in den ruwen optocht met de Duitschers heelemaal was
weggewaaid. Hadden zij eigenlijk niet geweldig-veel gedronken zonder er iets van
te weten en begon het nu pas weer in de veiligheid en zonder gevaar te werken? Zij
waren opeens rijk, dàt was het! Dat gansche leege dorp, 't behoorde hun toe: zij
moesten maar gaan en nemen! Er was geen ‘mijn’ of ‘dijn’ meer, 't lag alles nu voor
't grijpen en, als vanzelf, strompelden zij naar de verlaten huizen toe en drongen, op
hun beurt, er binnen.
Was dat nu ook al plunderen en stelen wat zij deden? Zij wisten 't niet precies
meer; alles was immers omgekeerd en in hun geest vertroebeld. Zij deden wat de
Duitschers hadden voorgedaan; zij namen de verlaten dingen; zij aten en zij dronken
tot ze niet meer konden; en toen zij eindelijk weer buiten kwamen hadden zij nog
nauwelijks de noodige kracht om op hun slappe beenen overeind te blijven en,
elkander bij de armen vasthoudende, naar hun eigen dorp terug te waggelen.
't Werd avond toen zij er aankwamen. De roode zon ging onder in een meer van
vuur en weerkaatste als een brand in de glinsterende ruiten. Ook daar geen mensch
meer. Alles gevlucht en verlaten nadat de Duitschers hen hadden opgepakt en aan
elkaar gebonden om hen dood te schieten. De vier gezellen vonden nog hun tafeltje
met de omvergeloopen stoelen onder het geveltje van 't Anker staan, waar zij 's
ochtends hadden gezeten. Zij namen er weer plaats, als om de onderbroken fuif nog
voort te zetten, haalden de flesschen wijn uit hun zakken, staken versche sigaren op
en brulden weldra opnieuw met volle kelen 't heldenlied, dat echoënd tegen de verlaten
huizen opgalmde:
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‘Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw!

Zoo zaten zij een heele poos, alleenheerschend in 't doodsche dorp, tot het haast
donker werd. Toen zagen zij ginds verre, ginds heel héél verre aan 't uiteinde der
straat, iets schemerachtigs zich bewegen. Het drong telkens even op en dook weer
weg, als in voortdurend willen en niet durven. Pierke Putters was de eerste die 't
bemerkte. Hij staakte er zijn brallen voor, rees waggelend overeind en riep:
- Ze zijn doar weere!
Gillend van angst sprongen de drie anderen van hun stoelen op.
- Woare? Woare? Woare? kermden zij.
Een stem klonk ginder uit de verte, hard, luid, helder-duidelijk:
- Hè! Pier!
- Allo! antwoordde Pierke.
- Zij-je guider doar weere, Pier? klonk de stem.
- Joâoâw! brulde Pierke braniënd. En hij barstte in een schaterlach los.
Het waren de dorpelingen, de schuwe, met paniek geslagen vluchtelingen, die
eindelijk in de schemering terugkeerden! Zij drongen langs de huizen op als bange
schaduwen, zij hielden telkens stil vóór ze weer verder durfden, tot eindelijk de eerste
groepen om het tafeltje verschenen en de verloren-gewaande drinkebroers konden
aanschouwen.
Wat was er toch met hen gebeurd? Waar kwamen ze nog levend vandaan! Waarom
waren ze niet doodgeschoten? En hoe konden ze daar nog zitten lachen en wijn
drinken, na al het schrikkelijke dat hen overkomen was? Die wijn, en die sigaren,
waar hadden ze die gehaald?
De vier drinkebroers triomfeerden, als helden na een groote overwinning. Zij gaven
geen uitleggingen, maar maakten breede gebaren van geruststelling, als lui die heel
wat meer weten dan ze wel willen vertellen. Pierke Putters stond waggelend op met
twee volle flesschen in zijn handen en schreeuwde: ‘Weg met de Duiten! Dit hebben
wij hun ontnomen, en nog veel anders daarbij, en die sigaren ook; neemt er maar
van en wees niet bang meer: Zij zullen hem niet temmen, den fieren Vlaamschen
leeuw!’
Alle vier waren zij opgestaan. En weer, evenals 's ochtends toen zij werden
gevangen genomen, begonnen zij als dol te tollen en te springen en te zwaaien met
hun petten en hun armen, onder het brullen van het opwindende lied. Zij zwenkten
van den eenen kant van de straat naar den anderen, zij bonsden tegen de deuren en
de muren en brachten nog
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eens 't heele dorp in rep en roer; maar nu hadden de menschen niets geen pret meer
in hun rare doening: eenieder haastte zich schrikkend en bevend naar huis toe,
vreezend dat die dronken woestelingen wellicht nog een onheil over de gemeente
zouden brengen.
Doch hun gebrul verstierf van lieverlede in de verte en de duisternis en eindelijk
verstomde het, toen zij binnen de sloppen waar zij woonden waren weggewaggeld.
Hier en daar begon reeds, als een week straaltje van troost, een lichtje in de
herlevende huisjes te pinken. De menschen kwamen langzamerhand weer tot rust na
al de doorgestane folteringen. Maar nog den ganschen langen nacht was het alom,
langs velden en dorpen en wegen, een aanhoudend gedreun en gegons en geratel van
al de duizenden en duizenden terugkeerende zwervers, die in panischen schrik door
het geheele land voor den geduchten opmarsch der afgrijselijke vijanden waren
weggevlucht.
En een gevoel van angst en van onzekerheid bleef hangen, als een sombere dreiging,
over het diep-ongelukkig land.
CYRIEL BUYSSE.
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Verzen.
Metamorphose.
Eerst simpel Liesje, kind, en thans Lizette 't gaat goed! En zijden rokken! Vroeger droeg je,
ja, wat voor rokken! Vroeger! Zeg, toen vroeg je
flikjes! En thans - odeur, en sigaretten!
't Is waar, je hàd een snaaksch en snoeprig snoetje
en oogen....! Maar die povere baretten
en matelootjes! En dat snoezig voetje
in lompe schoenen! Liesje, kind, Lizette....
Je tript nu licht en blij de breede baan
met fijne laarsjes, je mint lied en wijn
en lach, en leeft, waar 't Leven peinst noch lijdt....
Want wat beduidt een enkle morgentraan
die fonklend neerlicht door d'oneindigheid
der wijze vreugde aan den Schoonen Schijn!

Stadsmorgen.
Ik dwaalde rustig langs de stede-wegen,
vermoeid van 't haastig werken in den nacht,
en keek naar 's hemels donkerblauwe pracht
en 't breken van de gevelen daartegen.
Dan stond de stad, over een breede gracht,
wijd-open naar het land, en ver, met vegen
van paars en donkerrood in laaggelegen
nevels de kim. De morgenwind blies zacht
en koel langs mijn gelaat. Een frissche geur
van hyacinthen in nabije gaarde
klaarde mijn matheid tot een kalme lust.
Een vooglenlied viel in de morgenrust.
Aan de verslapen kade sloeg een deur
en eenzaam uit ging d' oude, grauwgebaarde
man, die de bleeke lichten 's morgens bluscht.
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L'éternelle histoire.
Een schoonen avond zal 'k u naderkomen
met woord en zwijgen, dan ik mensch ooit was;
ik zal gelukkig zijn - en zal nièt droomen....
Dan zal ook dàt uur breken, als een glas,
geleegd aan 't liefste, wordt ten venster uit
tot gruis geworpen - en het feest blijft ruchten,
in nieuwe kelken gloeit de nieuwe wijn....
Wij zullen dan verstrooide gasten zijn,
droef van dien éenen dronk, en d'uchtend duchten,
en lustloos dralen waar de vreugde ruit....
En eindlijk, keerend met bestorven oogen,
verbitterd, elk naar eigen eenzaamheid,
zal in ons vloeken, dat wij zijn bedrogen,
de zucht zijn, die den nieuwen leugen beidt.

Inspiratie.
De wind komt lauw en geurig van de zee,
op alle wolken welken gouden pluimen;
de duinen duistren al, de golven schuimen
met zacht gebruisch ter schemer-grijze reê....
Zij glimlacht vaag: een lieflijk, minnend meisje,
dat stil 't ontluiken van de sterren wacht,
droevig van zin, om 't naadren van den nacht,
het kwijnend licht en 't neurend golvenwijsje....
De matte minnaar leent het loome hoofd
gelaten aan haar schouder, kalm bezinnend,
dat hem deze avond en dit kind niets doen....
en zoekt naar een weemoedig rijm, beginnend
een teergevoelig vaers, waarin het gloên
der min gelijk een avondhemel dooft.

J.F. VAN HEES.
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Strijd.
(Slot.)
V.
't Was op een Zaterdag, een maand ongeveer na de receptie, toen van Lor thuis
komend voor z'n twaalfuurtje, nerveus-haastig de huiskamer binnentrad en zonder
eerst z'n vrouw de gewone groet te geven, opgewonden, buiten adem, zei:
‘Marie... je moet niet schrikken, maar wat ik nu gehoord heb... goeie god, 't is me
wat.’
Ze zat voor 't raam met haar haakwerkje, dat ze nu in haar schoot liet rusten, hem
angstig aankijkend.
‘Wat dan?’
‘Wat? Je moet niet schrikken. Ten Have is 't er van door.’
‘Hè?’ Ze sloeg de handen op de armleuningen van de crapeau, zat ineens rechtop.
‘Ja, die is 't er van door.’ Hij ging tegenover haar zitten, wreef met z'n zakdoek 't
klamme voorhoofd af. ‘Met de noorderzon vertrokken.’
‘Wàt zeg je? Ten Have?... Hoe... Van wie weet je dat?’
‘Van wie? Ja, god, van wie. Van iedereen. 't Is overal bekend. Ze weten toch dat
onze Jeanne... 't Was net of iedereen op straat me al aankeek.’
Ze schoof achteruit in haar stoel, of ze zich op haar gemak wilde zetten voor 't
gewichtig onderhoud, dat komen zou.
‘D'r van door? Maar hoe kan dat? Waarom? Wanneer er van door?’
‘Wanneer? Gisteravond moet-i weg zijn gegaan. Z'n vrouw had-i gezegd, dat-i
voor zaken op reis ging. Ze zei 't van morgen aan de procuratiehouder, maar die wist
er niets van, en toen die merkte, dat er geen cent in de kas was, begreep-i er alles
van. De rest kun je wel denken. God, god, wat een toestand. Ze moet er vreeselijk
an toe wezen.’
‘Voor haar zoo erg niet,’ troostte mevrouw. ‘Die kan weer in de keuken gaan staan.
Daar hoort ze.’
‘'t Blijft toch ellendig voor d'er, Marie.’
‘Maar je begrijpt, niet waar, dat we onze Jeanne niet meer met z'n zoon... je begrijpt,
dat gaat niet meer.’
Hij knikte even, zei toen zacht: ‘Daar heb ik ook al over gedacht. Wat moet dat
nou?’
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‘Wat moet dat nou? Je denkt toch niet, dat ik zoo gek ben m'n dochter aan de zoon
van zoo'n weggeloopen kassier... Maar daar gaat me een licht op. Herinner jij je niet,
hoe die ten Have op de receptie zoo stil was, net of-i...’
‘Nou je 't zegt... Dus toen zou er al...’
‘Natuurlijk, wat dacht je dan? God, wat gemeen. Laten ze je eerst nog receptie
houden... God, wat een volk.’
Ze verschoof zich driftig in haar stoel, ging toen eensklaps opstaan, liep naar de
gang en riep Jeanne, die boven was. Toen ze terug was, vroeg hij:
‘Wat ga je doen?’
‘Wat ik ga doen? Dadelijk zeggen. Vandaag moet ze 't nog afmaken. Zeker, we
zullen ons kind...’
‘Zou je dat nu wel... Zou je niet eerst afwachten, wat zij doen, de ten Have's. 't
Lijkt me zoo...’
‘Wat, wat lijkt je zoo?’
‘Ja, hoe zal ik zeggen. Ik bedoel... je kunt toch eigenlijk wel verwachten, dat ze
zelf zullen begrijpen, dat 't niet aan kan blijven met Jeanne.’
In haar drift, haar heftig verlangen om een verhouding af te breken, die voor haar
met schande gelijk stond, had ze daaraan niet gedacht. Ze zag nu wel in, dat ze
onkiesch zou handelen als ze aan dat verlangen toegaf, maar dat hij haar daarop
moest wijzen, kon ze niet verdragen, prikkelde haar nog meer en deed haar stijfkoppig
aan haar voornemen vasthouden. Hem gelijk geven was erkenning van zijn beter
oordeel, van haar voorbarigheid. Even vertrok haaf mond tot een grijnslachje. Toen
zei ze driftig:
‘Zoo, dus jij denkt, dat zoo'n mensch, zoo'n keukenmeid dat zelf wel zal begrijpen.
Ja, als 't iemand van onze stand overkwam, da's wat anders, maar zoo'n schepsel.
Die zal je nog eerder vragen of je haar kunt helpen, omdat haar zoon geëngageerd
is met onze dochter.’
‘Dat kunnen we tòch niet.’
‘Nee, en al konden we 't, dan gebeurde 't nog niet.’
‘Nee, natuurlijk niet, maar...’
‘Wat? Wat wou jij dan?’
‘Ik bedoel alleen maar Marie, dat we gerust een dag kunnen wachten. Zoo'n haast
is er toch ook niet bij.’
‘Wou jij ze soms eerst laten trouwen? Ik geloof, dat je gek bent.’
‘Maar wie zegt nu...’

Groot Nederland. Jaargang 17

719
‘Jawel, schei maar uit. Als ik 't aan jou moest overlaten... 't Is wel prettig niet waar,
als ze je op je bureau vragen, hoe 't gaat met de vader van je aanstaande schoonzoon?
O, dat is zoo prettig.’
Ze hoorden Jeanne de trap afkomen en zwegen nu. Toen ze binnenkwam, zat haar
moeder weer voor het raam. Verbaasd wat vroeg ze dadelijk:
‘Wat is er?’
‘Kind,’ zei mevrouw, ‘we moeten je een heel onaangename tijding zeggen.’
't Meisje deed een paar stappen de kamer in, ging bij de tafel staan, haar moeder
aankijkend met angstigen blik.
‘'t Is maar 't beste,’ vervolgde mevrouw, ‘dat je 't dadelijk weet. Er is iets gebeurd
bij de ten Have's. Frits z'n vader is er met al het geld van anderen van door gegaan.
Duizenden en duizenden heeft-i meegenomen, gestolen eigenlijk.’ Van Lor keek
haar verbaasd aan, maar dat zag ze niet. ‘Al die menschen zijn nu straatarm en als
ze hem grijpen, gaat-i de gevangenis in. Je begrijpt wel Jeanne, wat dat wil zeggen...
Je begrijpt, dat we in onze familie... pa is referendaris... nu, je begrijpt wel, niet
waar?’
Het moest inderdaad grievend voor mevrouw zijn, toen haar dochter na zulk een
verstandige en overtuigende uiteenzetting van de noodzakelijkheid om de dreigende
schande af te wenden, de ontnuchterende, zacht uitgesproken vraag deed: ‘Wat wilt
u dan?’
‘Maar kind,’ sprak mevrouw, verbaasd over zooveel gebrek aan inzicht, ‘dat is
toch natuurlijk. Dat kan toch zoo niet blijven. Hij heeft geen positie, niets. Z'n vader
is arm, gaat misschien de gevangenis in, ja, dat is wel zeker.’
‘Maar... maar dat kan Frits toch niet helpen... U wilt toch niet, dat...’
‘Maar kind, luister dan toch es. Je...’
Er werd geklopt en dadelijk daarna verscheen de meid. Ze bracht een brief, liep
er mee naar van Lor.
‘Voor mij?’
Ze knikte even, ging toen weer heen.
Hij bekeek het stuk. ‘Persoonlijk’ las hij zacht, verbaasd.
‘Wat?’ vroeg z'n vrouw.
‘Persoonlijk staat er op.’ Toen betrok even z'n gezicht. ‘Den Wel Edelen Heer d.
M. van Lor... Wel Edele Heer... enfin.’ Hij bekeek het stuk aan de achterzijde, tot
z'n vrouw, ongeduldig zei:
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‘Nu, maak dan open.’
Nerveus peuterden z'n vingers om de enveloppe open te scheuren. Toen 't eindelijk
was gelukt, z'n bevende hand den brief te voorschijn had gehaald, ging hij lezen,
keek echter eerst naar de onderteekening.
‘Van hààr?’ Hij schrok.
‘Van wie?’
‘Mevrouw ten Have.’
‘Wat?’ Toornig, scherp klonk haar stem. Met vonkelende oogen keek ze naar den
brief. Wat had dat mensch te schrijven? God, als het eens een vraag om hulp was.
O, dat zou kostelijk wezen. Intusschen voelde ze een vage angst, keek ze in
ondragelijke spanning naar haar man, en haar ongeduld niet langer meester, vroeg
ze heftig:
‘Nu?’
Hij reikte haar den brief, wierp een bezorgden blik naar z'n dochter, die angstig
te kijken stond, als voelde ze, dat wat daar gelezen werd, haar 't meest nog aanging.
Mevrouw had hem het schrijven uit de hand gerukt en terwijl ze las, was hij vol
aandacht naar haar gelaat, zag hij, hoe ze haar lippen samenkneep, zag hij de woede
in haar oogen.
Eensklaps haar hoofd opheffend, keek ze hem aan en zei met trillende stem: ‘Nu,
zooveel te beter. Dat bespaart ons de moeite het af te maken. 'k Had het niet gedacht
van zoo'n... van zoo'n keukenmeid.’
Van Lor knikte. Ja, een keukenmeid, dat had hij nu gemerkt. Wel Edele Heer...
Z'n vrouw had gelijk. Zulke menschen in je familie. Enfin, die brief had er een eind
aan gemaakt.
Mevrouw keerde zich tot Jeanne. In haar woede, dat een gewezen keukenmeid
haar, hoewel onbewust, een lesje had gegeven in welvoegelijkheid, dacht ze niet aan
het verdriet, dat haar kind te wachten stond, en Jeanne nijdig aankijkend, zei ze bits.
‘Je wou me zooeven niet begrijpen. 't Zal je nu duidelijk genoeg wezen. Z'n moeder
schrijft, dat Frits je je woord teruggeeft. Je ziet nu...’
Maar Jeanne luisterde niet meer. Snel keerde ze zich om, liep de kamer uit, en 't
echtpaar hoorde haar vlug de trap oploopen, toen een deur met harden slag dichtslaan.
‘Laat ze maar,’ zei mevrouw. ‘Ze is natuurlijk wat geschrokken. Als ze wat
bedaarder is, zal ze begrijpen, dat 't zoo veel beter is... 't Zou wel zoo beleefd zijn
geweest, vin je niet, als dat schepsel die brief aan ons beiden had gericht.’
Hij zweeg, knikte even, wat zij echter niet zag.
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‘Ben je 't er soms niet mee eens?’ vroeg ze vinnig.
‘O, zeker, zeker.’
‘O, 'k dacht soms. 't Zou anders geen wonder wezen.’
Hij luisterde nauwelijks. De zaak was, dat hij op de plek, waar hij z'n hart
veronderstelde, wat pijn gevoelde.
‘Ik zeg je,’ vervolgde ze, ‘dat 't eenvoudig onhebbelijk is.’
‘'k Geef toe, dat 't niet zoo is, als 't hoort.’ De pijn luwde wat.
‘Niet zoo als 't hoort? 't Is onbeschoft... Zit asjeblief niet zoo gek te kijken. Luister
je?’
‘Zeker, zeker.’ Wat zou die pijn nou weer beduiden. Gelukkig werd het wat minder.
‘Natuurlijk schreeuwt ze nu overal uit, dat zij 't engagement heeft afgemaakt, dat
zij de eer aan zich zelf heeft gehouden. Dat kun je verwachten van zoo'n schepsel.’
‘Natuurlijk,’ zei hij opgewekt. De pijn was weg.
‘Enfin, hoofdzaak is, dat we van die lui af zijn.’ Toen stond ze op, liep de kamer
uit naar boven.
Van Lor nam de enveloppe van de brief, las nog eens het adres en mompelde:
‘Weledele heer.’ Toen scheurde hij 't papier in kleine stukjes, wierp die in z'n
prullenmand en volgde z'n vrouw.
Ze was naar de kamer van Jeanne gegaan. Die lag op haar bed met gesloten oogen.
Ze bewoog zich niet, toen haar moeder binnenkwam. Mevrouw had gedacht haar
schreiende te vinden. Toen ze echter haar dochter zoo rustig zag, verdween haar
bezorgdheid. Gelukkig, dacht ze, ze vatte 't nog al kalm op, was natuurlijk wat verrast,
wat overspannen, maar dat kwam wel terecht.
‘Jeanne,’ zei ze bedaard, ‘'k zou me d'r nu maar niet veel van aantrekken. Zoo'n
familie,’ en om haar troost kracht bij te zetten, vervolgde ze na een oogenblik: ‘als
die jongen veel van je gehouden had, had hij zooiets niet gedaan... Kom, sta op en
kom beneden, koffiedrinken. Zeg maar wat je graag lust, dan zal de meid het halen.’
Ze kreeg geen antwoord. Toen kwam van Lor zachtjes binnen, keek naar z'n dochter
en wierp een vragenden blik naar z'n vrouw. Alsof ze bang was, dat z'n
tegenwoordigheid 't succes van haar troostpogingen zou vertragen, wenkte ze hem
met driftig gebaar heen te gaan, en hij ging dadelijk.
‘Jeanne, luister je niet? Wees nu es flink. Denk je, dat wij het ook niet verdrietig
vinden voor je? Kom kind, ga mee.’
Zonder zich te verroeren, de oogen steeds gesloten, zei 't meisje zacht:
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‘Laat me asjeblief alleen ma, toe.’
‘Maar kind, je moet toch eten?’
‘Nee.’
‘Nu, je moet het zelf weten. Als je zoo graag op je bed ligt... Moet je 't voor ons
nu nog erger maken? Als je ma ook es zoo deed, wat zou er dan van terecht komen.’
‘Toe ma, laat me alleen.’
‘Nu, goed, goed.’ Ma werd wat driftig. ‘Als je maar bedenkt, dat we niet op je
wachten met je gekheid. Je pa moet naar z'n bureau.’ Ze bleef nog even staan, ging
dan heen. Beneden gekomen, vroeg haar man: ‘En? Hoe is ze?’
‘Die wil met alle geweld op haar bed liggen.’
‘'t Is ook niet alles voor d'r,’ waagde hij schuchter te zeggen, zich zettend aan de
gedekte tafel.
‘Alsof wij 't zoo prettig vinden,’ bitste ze terug, en haar nijd was merkbaar in de
drift, waarmee ze 't brood ging snijden, de sneetjes in de broodschaal wierp.
‘En wat moeten we nu antwoorden?’ vroeg hij zacht, z'n koffie roerend.
‘Wàt?’ 't Klonk als een snauw, die hem 't roeren deed eindigen. ‘Wou jij nog
antwoorden? Je voor dat schepsel vernederen? Maar als je wilt, goed, best. De brief
was bovendien alleen aan jou gericht. Goed, schrijf maar, maak je excuus, zeg dat 't
je spijt, zeg wat je wilt.’
Hij dacht er al niet meer aan.
Toen de koffietafel was afgeloopen, van Lor vertrokken was, ging mevrouw nog
eens naar boven. Jeanne lag nog steeds in dezelfde houding.
‘Slaap je?’ vroeg haar moeder.
Ze bewoog even het hoofd.
‘Kom je nog niet beneden? 't Is hier zoo koud.’ Er kwam geen antwoord. ‘God,
kind, wat ben je overdreven.’ Mevrouw ging maar weer heen. 't Zou wel over gaan,
dacht ze, als ze 't koud kreeg.
't Was vandaag gelukkig niet de ‘jour’ van mevrouw. Dus kon ze den ganschen
middag rustig het geval overdenken. Toen ze een uurtje gezeten had, 't gebeurde
telkens weer ophalend, 't gemoed in voortdurende opwinding, voelde ze ineens de
stilte en dacht weer aan Jeanne. Toch wilde ze weer niet naar boven gaan. Straks zou
't kind wel komen. Maar de middag verstreek en haar dochter kwam niet. Toen van
Lor thuis kwam, was z'n eerste vraag naar Jeanne.
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‘Ze is nog boven. Hebben ze op je bureau nog wat gezegd?’
‘Niets. Zoo, is ze nog boven. Wat een gekheid toch van zoo'n kind... zal 'k'es naar
d'r toegaan?’
‘Ga jij maar. Ze zal anders wel komen, als ze straks moet eten.’
Hij ging, liep zacht de trap op. Jeanne had zich ontkleed, lag nu onder de dekens.
‘Slaap je, kind?’ vroeg hij zacht.
‘Nee, pa.’
‘Waarom ben je in je bed gegaan? Moet je niet eten?’
‘Nee, pa. 'k Heb hoofdpijn.’
‘Maar kind, alleen omdat...’
‘Toe pa, laat me maar. Ik kan niet, ik...’ Toen ineens barstte ze in schreien uit. Hij
schrok er van, voelde zich onmachtig om met woorden te troosten, maar z'n
medelijden uitend, streelde hij zwijgend haar hoofd. Toen zei hij meewarig:
‘Kom, kindje, niet zoo verdrietig. 't Komt immers allemaal terecht.’
‘O, paatje, paatje, ik ben zoo ongelukkig.’
‘Ben je zoo ongelukkig, kind? Maar dat moet je je zoo niet aantrekken. Wij zijn
er toch ook nog.’
‘Toe pa, laat me alleen.’
Hij deed het graag, voelde zich machteloos tegenover zoo'n verdriet.
Toch vroeg hij nog:
‘Moet je dan niets hebben?’
‘Nee, pa, niets.’
Hij verliet haar, kwam met een bedrukt gezicht bij z'n vrouw.
‘Ze schreit.’
‘Zoo, schreit ze. Natuurlijk heb je 't kind weer gekke dingen gezegd. Den heelen
middag is ze kalm geweest. En komt ze nu beneden?’
‘Ze heeft zich uitgekleed.’
‘Wat?’
‘Ze voelt zich niet goed.’
‘Wat heeft ze dan?’
Hij trok z'n schouders op. Ze wilde meer vragen, toen er krachtig gebeld werd,
dat ze er beiden van opkeken. 't Geluid deed ze vreemd aan, klonk brutaal hard; ze
voelden 't als een dreiging, een voorbode van onheil. Mevrouw liep naar het raam,
keek in 't spionnetje.
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‘Een meid?... God, dat is... ja, waarachtig, da's de meid van haar.’
‘Van wie?’
Ze antwoordde niet, keerde zich om, bleef bij het raam staan en wachtte in spanning
naar wat nu komen zou. Ze hoorden de huisdeur openen, dan even gepraat, toen de
deur weer dichtslaan. Spoedig daarna kwam de meid met een pakje, dat ze van Lor
gaf. Hij bekeek het, fronste de wenkbrauwen. Daar stond het weer, ‘Weledele Heer
d. M. van Lor’ en daarboven ‘persoonlijk.’
‘Alweer persoonlijk’, zei hij, z'n vrouw aankijkend of hij haar toestemming wachtte
om het pakje te openen.
‘Nu, maak dan open,’ drong ze aan.
Mevrouw ten Have zond de ring terug van Frits, 't portret van Jeanne, een gouden
potlood en 't schilderijtje van de weduwe, 't verlovingsgeschenk, dat Frits in bewaring
had genomen. Van Lor hield de dingen in z'n hand, stond er verlegen naar te kijken,
zei toen zacht: ‘da's al heel gauw.’
Z'n vrouw was 't, of ze een klap had gekregen. M'n god, dat ze daar niet eerder
aan gedacht had. Woedend van spijt keek ze naar de dingen, die van Lor nog altijd
vasthield. Een grijnslach kwam op haar gelaat en heesch was haar stem, toen ze zei:
‘Bah, wat onhebbelijk. Maar kon je anders verwachten van zulk volk... Maar nu
zullen we ook... Geef hier... Dadelijk de dingen van Jeanne terug, dadelijk.’ Ze
ontrukte hem ring, portret en potlood, liep er mee naar haar dochter Die lag nu weer
stil, schreide niet meer. 't Ongewoon heftig openen van de deur deed haar echter
opkijken. Ze zag het toornig gelaat van haar moeder, vergat een oogenblik haar
verdriet.
‘Hier, je ring, je portret, alles terug van die jongen.’ Ze smeet de dingen op een
tafeltje. ‘Zul je nu eindelijk inzien, wat voor volk dat is? En daar huil je nog om, lig
je den heelen dag voor in je bed? Geef me je ring... Wat heb je nog meer van hem?’
Jeanne staarde ontzet haar moeder aan, bewoog zich niet.
‘Toe, je ring asjeblief. Ze mochten nog denken, dat we die wilden houden.’
Langzaam trok het meisje de handen van onder de dekens. Ze keek een oogenblik
naar de ring aan haar vinger. Bleek als van een doode was haar gezicht geworden.
Vreemd staarden de oogen. Toen schoof ze langzaam de ring van haar vinger, gaf
die aan haar moeder en sloot de oogen.
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‘En z'n portret,’ zei mevrouw, keerde zich om en nam het portret van Frits, dat aan
de wand hing. De open plek die er kwam, deed vreemd aan.
‘Heb je nog meer hier?’
Jeanne antwoordde niet en bleef zwijgen, toen de vraag werd herhaald.
‘Waar is dat medaillon met ketting, Jeanne?’ Terwijl ze 't vroeg, ging haar blik
over de tafel, waarop 't medaillon lag. Snel greep ze 't, ging toen de kamer af. Beneden
gekomen, zag ze Henri.
‘Da's een mooie boel, ma,’ zei hij dadelijk.
‘Ja, vin je niet? Hier, pak jij dat es even in, wil je?’
‘Wa's dat?’ Hij nam de dingen aan, die ze hem reikte.
‘Wat Jeanne van die jongen heeft gekregen. Pak nu even in.’
‘Hè, nou al? Drommels, da's vlug. Die laat er ook geen gras over groeien.’
‘Dat is ook niet noodig.’
‘Hm. Da's je ware liefde. Enfin, dan maar ingepakt. Die jongen kan het anders
waarachtig niet helpen. 't Zal hem rauw op z'n dak vallen.’
‘Hem? En hij heeft zelf de ring al teruggezonden en 't andere. Heeft je pa dan
niet...’
‘Hij is pas thuis,’ zei van Lor.
‘O. Nu, zooeven stuurde z'n moeder alles terug. Van middag kregen we een brief,
dat Frits het afmaakte.’
‘Zoo. Nou, kan 'k me begrijpen in zijn plaats. En waar is Jeanne nu?’
‘Die ligt in haar bed, is niet wel,’ zei mevrouw onverschillig en zette zich bij 't
raam.
Hij keek haar aan. 't Scheen hem, of z'n moeder zich ergerde aan die ongesteldheid.
Haar koele, onverschillige toon hinderde hem. Hij hield van z'n zuster, mocht ook
Frits wel. Zonder een woord meer te zeggen, smeet hij de in te pakken voorwerpen
op tafel en ging naar Jeanne. Behoedzaam opende hij de deur van haar kamer en
keek, vóór hij binnentrad, naar het bed. Haar gelaat was van hem afgewend en daar
ze stil lag, meende hij, dat ze sliep en ging voorzichtig binnen. Maar ze had hem
gehoord en wendde 't hoofd om.
‘Dag, zus. Hoe gaat 't ermee?’
Toen ze z'n stem hoorde, waarin voor haar duidelijk z'n meevoelen klonk, begon
ze zacht te schreien.
‘Ja, 't is een lam ding, hè?’ Hij zette zich op den rand van haar bed.
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‘O, Henri, dat Frits zoo iets kon doen.’
‘Dat moet je 'm niet kwalijk nemen. Hij is door z'n vader in een lamme positie
gekomen. Z'n vooruitzichten zijn niet meer zoo, dat-i er een meisje op na kan houden,
hè, dat snap je nu toch. Ik vind 't nog al ridderlijk van 'm, dat-i jou niet de dupe wil
laten worden van de historie. Maar dat wil niet zeggen, dat-i niet meer van je houdt.
Dat 't zoo deksels gauw in z'n werk is gegaan, ja, da's wel een beetje gek, maar da's
zijn schuld niet. Daar zit z'n moeder achter, geloof me. En had die 't niet gedaan, dan
hadden ze er hier wel voor gezorgd.’
Ze voelde wel eenige troost in wat hij zei. Maar dan bedacht ze, dat zij zich nooit,
als hij, zou hebben laten dwingen. Zijn liefde moest dus wel zwak geweest zijn, en
die gedachte deed haar leed terugkeeren. Schreiend weer zei ze:
‘Ik had het nooit gedaan, nooit.’
‘Jij bent ook in een heel andere positie, dat snap je toch wel. Dat heb ik je toch
gezegd daarnet.’
Snikkend antwoordde ze: ‘ja, dat weet ik wel. Maar als je veel van iemand houdt,
denk je daar toch niet aan.’
‘Jawel, da's alles heel mooi... Enfin, 't is nu eenmaal zoo. Wie weet, misschien
komt 't nog wel terecht.’
Ze schudde ontkennend het hoofd, voelde wel, dat 't uit was, voor altijd, en ook
hij was daarvan overtuigd. Ze dachten beiden aan hun moeder.
‘Was dat alles wat je van hem had, wat ma meegenomen heeft?’
Nu wierp ze eensklaps een blik naar de plek, waar 't portret van Frits had gehangen
en barstte in tranen uit. Haar blik was hem niet ontgaan. Hij wist het, het portret lag
beneden, en nu dacht hij weer aan z'n moeder, aan haar kleinzielig gedoe, dat hem
wreed en harteloos leek. Hij kende z'n moeder, haar dwaze begrippen over stand en
fatsoen, maar had er tot nu toe alleen een spottend woord voor gehad. Nu echter
wekte zij weerzin in hem. Hij had dadelijk begrepen, dat haar zucht om toe te geven
aan haar gevoel van vijandschap voor de moeder van Frits haar gevoelloos had
gemaakt voor 't verdriet van haar dochter, en lust tot tegenwerking, tot verzet kwam
in hem op. Wist hij maar een middel om aan die lust te voldoen.
Terwijl Jeanne nog zacht te schreien lag, zat hij in gedachten, dat schreien niet
hoorend. Tot hij eensklaps vroeg:
‘Jeanne, geef je veel om dat prul, dat je op je receptie gekregen hebt, je weet wel,
dat schilderijtje?’
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Ze keek hem vragend aan en hij vervolgde:
‘Ze hebben 't ook teruggestuurd. Zou je 't Frits niet liever laten houden? 't Is zoowel
van hem als van jou. Wat kan jou dat ding schelen.’
Ze knikte, vond het goed.
‘Mooi,’ en alsof hij bang was, te laat te komen in de uitvoering van wat hij
voornemens was, stond hij dadelijk op. Maar zich bedenkend, vreezend, dat z'n
plotselinge haast haar zou doen vragen, wat hij wilde, bleef hij nog een oogenblik
staan en zei bedaard:
‘Kom, ik ga naar beneden. Jij blijft zeker in je bed... Ja, dat begrijp ik. Trek in eten
zul je wel niet hebben. Straks kom ik nog wat met je praten.’ Toen ging hij heen,
terug naar de huiskamer. Daar zat z'n moeder nog altijd bij het raam, z'n vader bij
diens lessenaar. Toen hij binnenkwam keek ze op en vroeg dadelijk: ‘Ga je 't nu even
inpakken?’
‘Dadelijk.’ Hij deed of z'n blik toevallig viel op 't schilderijtje, dat op de tafel lag
en bleef er een oogenblik zwijgend naar kijken.
‘Houdt u dat?’
‘Wat?’
‘Dat prul.’
‘Prul?’
‘Welja, wat is 't anders. In uw plaats zou 'k 't niet willen hebben.’
‘In mijn plaats? Waarom niet?’
‘Da's nog al begrijpelijk. 't Ding is evengoed van Frits als van Jeanne. Je kunt het
niet in tweeën snijden. Dat ze 't Jeanne teruggeven, staat dus gelijk met een cadeautje,
moet u nog dank-je voor zeggen. Zou 'k in uw plaats niet willen. Of denkt u soms,
dat ze 't teruggestuurd hebben, omdat ze meenen, dat het Jeanne toekomt?’
't Was voor mevrouw een ernstig geval. Ze werd voor een lastige keus gesteld.
Afstand doen van het ding scheen haar een ondankbaarheid tegenover de schenkster,
wier vriendschap haar aanzien verhoogde en zooveel streeling schonk. Daar kon ze
niet meer buiten. Maar als ze 't behield, vernederde ze zich dan niet, raapte zij dan
als 't ware niet op, wat dat mensch, die keukenmeid had weggeworpen? Henri had
eigenlijk wel gelijk. Ze moest zich groot houden, nu ook tegenover hem.
Langzaam hoofdknikkend zei ze: ‘Ja... je hebt eigenlijk wel gelijk.’
‘Moest u daar zoo lang over denken?’
Van Lor, die 't gevoel had, of ze hem in deze zaak het meespreken
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niet waardig achtten, vond het tijd te laten hooren, dat hij er ook nog was en meende
dit niet beter te kunnen demonstreeren, dan door al z'n moed bijeen te rapen en in de
oppositie te komen.
‘Ik zie niet in, waarom je 't weer terug zou geven. Natuurlijk heeft ze 't uit
beleefdheid gedaan.’
Hij had geen beter middel kunnen bedenken om 't schilderijtje zoo gauw mogelijk
de deur uit te krijgen. Z'n vrouw gunde hem geen blik. Met een beslissend gebaar
wees ze naar de tafel.
‘Pak 't maar in Henri. En dadelijk weg, hè?’
Van Lor bloosde. Dat zoo treiterend wegduwen van zijn meening prikkelde hem,
deed lust tot verzet opkomen. Hij keek naar z'n vrouw met boozen blik, zag het
spottend lachje op 't gezicht van z'n zoon, die met het schilderijtje en wat nog meer
terug moest, de kamer uitliep.
‘Ik blijf er bij,’ zei hij nijdig wat, ‘dat ik 't verkeerd vind.’
‘Zoo.’
‘Ja.’
Ze zweeg verder, wist wel, dat hij z'n verzet bij woorden zou laten. En nu zij niets
meer zei, zakte z'n drift al gauw en vond-i 't al mooi, dat-i gedurfd had met haar van
meening te verschillen.
Henri was naar z'n kamer gegaan en ontwierp daar voor mevrouw ten Have het
volgend briefje: ‘Mevrouw. Hierbij alles, wat mijn dochter van uw zoon had. Het
schilderijtje moogt u houden. Ons is het ding totaal onverschillig. Als dat soms bij
u ook het geval is, kunt u het aan de geefster terugzenden.’ Hij schreef z'n ontwerp
over, dacht nog wat na, glimlachte even en maakte nu een pakje, dat hij aan de meid
gaf, die het dadelijk moest bezorgen.
Jeanne kwam dien dag niet meer beneden. Nog even, na het eten kwam Henri op
haar kamer. Maar ze sliep en toen ging hij de deur uit, als gewoonlijk.
En in de huiskamer zaten ze nu tegenover elkaar, van Lor en z'n vrouw. Hij had
z'n rust teruggekregen. 't Geval was wel akelig, maar ten slotte bleef hij zelf
onaangetast. Z'n waardigheid had niet geleden, en met Jeanne zou 't wel los loopen.
Hij gevoelde zich heel wel, alleen was hem het gezelschap van z'n vrouw wat
drukkend. Sprak ze maar. Doch ze zat er zwijgend met een grimmig gezicht, en in
elk harer bewegingen lag nog de ergernis over het gebeurde. Hij voelde haar stemming
en durfde niets zeggen, overtuigd, dat elk woord van hem haar nog meer zou
verbitteren. Alleen zoo nu en dan onder 't lezen wierp hij snel een schuchteren blik
naar haar. Toen Henri weer thuis
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kwam, zag die al gauw aan de gezichten hoe 't er mee stond. Ze waren nog onder
den indruk van 't geval, maar dat liet hem onverschillig, en na 't vluchtig doorkijken
van de krant ging hij naar bed. Z'n binnenkomen en weer heengaan had even de stilte
gebroken, voor 't overige niets veranderd.
Zoo bleven ze tot het uur van naar bed gaan en een verrassing was het voor van
Lor, toen in haar stem, waarmee ze hem zei: ‘Kom, laten we naar boven gaan,’ een
kalmte klonk, die aan berusting zonder ergernis deed denken. Dat was hem een
verademing. Dadelijk, gewillig stond hij op, en samen de trap opgaande, zei ze weer
bedaard: ‘ga jij nog even naar Jeanne kijken.’
Hij was dankbaar, dat ze zoo was, deed graag wat ze wilde. Heel gauw was hij
terug op de slaapkamer.
‘Ze slaapt nog.’
‘Zoo. Zal ze vannacht wel wakker worden van de honger.’
Toen kleedden ze zich uit. Hij lag er 't eerst in. Spoedig kwam ook zij en 't was
hem een groote vreugde, toen ze, de dekens over zich trekkend, opgewekt sprak:
‘In elk geval is 't een zaak, die wij ons verder niet hoeven aan te trekken. We
kunnen er niet anders als blij over wezen, dat we van die lui af zijn. En 't is nog
gauwer gegaan, dan ik gedacht had. We hoeven ons er niets van aan te trekken.’
't Hoofd even oplichtend van het kussen, antwoordde hij snel:
‘Wel, natuurlijk niet. Daar heb ik me ook niets ongerust over gemaakt.’
Hij was wel even verbaasd, dat haar grimmig gepeins gedurende den ganschen
drukkenden avond tot dit resultaat had geleid, maar z'n rust was volkomen
teruggekeerd en hij gevoelde zich lekker en wel en sliep spoedig in.
Den volgenden morgen was de ontbijttafel als gewoonlijk bezet. Van Lor had een
rustigen slaap genoten. Mevrouw had nog wat liggen peinzen, toen had ook haar de
slaap gegrepen en een lieflijken droom geschonken. Ze was met haar man en Jeanne
op reis en vertoefde in een groot hotel in een verrukkelijk bergland. Ze waren gezeten
aan een rijk gedekte tafel met de uitgezochtste spijzen. De groote eetzaal, verblindend
door weelde van inrichting, was gevuld met een allerdeftigst gezelschap. Schoone,
rijkgekleede vrouwen, aanzienlijke heeren. Mevrouw zat tusschen een graaf, wiens
borst met stralende ridderorden bedekt was, en diens nog jeugdigen zoon, schoon
als Adonis. Hij
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geleek op z'n vader, die met zijn aristocratische trekken, z'n fiere houding, haar het
toppunt van mannelijke schoonheid voorkwam. Beiden, vader en zoon, schonken
haar veel aandacht, waren vol bekoorende attenties en gedroegen zich als waren ze
verrukt met haar gezelschap. Zij gevoelde zich in hun bijzijn volkomen op haar
gemak, zich bewust, dat zij behoorde in dit milieu. Tegenover haar zat Jeanne in
allersnoezigst en elegant toilet. Haar moeder zag hoe een blosje haar wangen kleurde,
telkens als de gravenzoon z'n bewonderende blikken op haar vestigde, en mevrouw
vond het van zelf sprekend, dat die schoone knaap haar dochter het hof zou maken
en om haar hand zou vragen. Aan haar man dacht ze niet. Zij kon hem niet zien. Die
zat verder weg, aan denzelfden kant van de tafel.
Na afloop van den disch noodigde haar de graaf op z'n vertrekken. Hij bood haar
met grafelijke gratie den arm, en achter hen volgde zijn zoon en Jeanne. Mevrouw
keek even om en zag hoe die twee reeds in vertrouwelijk gesprek waren en elkander
veelbeteekenend aankeken.
Op de kamer van den graaf gekomen - van Lor was er niet bij; het was opvallend
hoe klein de rol was, die hij speelde in haar droom - vertelde deze van z'n kasteel,
z'n bosschen, z'n jachtgronden en ook van z'n overleden vrouw, waarvan het
geschilderd portret juist hing tegenover de plaats, waar mevrouw van Lor zat, die
het portret met aandacht bekeek en toen zich zelf er uit herkende, hetgeen haar niet
verbaasde. Het kwam haar zelfs voor, of de omgeving, waarin ze zich op dit oogenblik
bevond, haar van ouds bekend was, haar aan vroegere dagen herinnerde, en de
conversatie met den graaf kreeg als van zelf het vertrouwelijke van een langdurigen
omgang.
Jeanne had met den zoon een wandeling in het hotelpark gemaakt. Ze kwamen
terug, hand in hand, met verrukte gezichten, liepen zoo naar den graaf. De jonge
man, vertelde toen, dat hij het meisje liefhad, en dat zij gezegd had hem ook te
beminnen, en hij vroeg z'n vader toestemming haar tot z'n vrouw te maken. De graaf,
verheugd door dit bericht, stond op, keerde zich tot mevrouw en in eerbiedige houding
voor haar staande, sprak hij veel vleiende woorden, dat het een zeldzame eer voor
zijn geslacht zou zijn den naam de Maison van Lor aan de zijne verbonden te zien.
Hij smeekte haar de verbintenis toe te staan, zou zijn zoon een kasteel geven, benevens
een bruidschat in geld, al was dit alles ook een geringe appreciatie voor wat hem en
z'n geslacht geschonken werd. Zoo stond hij daar voor mevrouw van Lor, in de
schoone aristrocratische trekken de ontroering van het gewichtige
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oogenblik, z'n goedgevormd, slank lichaam, in elegante kleeding, fier en toch vol
eerbied. En mevrouw, de hulde als een recht van haar waardigheid accepteerend,
knikte genadig haar toestemming, stond op, reikte den graaf haar hand en wilde
daarna de jongverliefden haar zegen geven, toen ze ontwaakte.
Ze keek om zich heen en haar eerste blik viel op haar slapenden man, die met open
mond daar lag, bij elke ademhaling een schor keelgeluid deed hooren. Z'n dunne
haren in de war, z'n wanordelijke baard, 't gerafelde halsboord van z'n hemd, wat
ontnuchterende wisseling van gezelschap. Op dit oogenblik had ze een hekel aan
hem. Ze zag nog het gelaat van den graaf, het weelderig ingerichte salon, maar ze
zag ook haar slaapkamer. Wat een afschuwelijke tuimeling in de werkelijkheid. Ze
gevoelde zich een oogenblik zeer onbehaaglijk. Het lieflijk droombeeld werkte nog
wat na en als van zelf gingen haar gedachten naar het gebeurde van den vorigen dag,
en toen van Lor ontwaakte, goeie morgen zei, kreeg hij een stroeve groet terug. Aan
de ontbijttafel was blijkbaar de teleurstelling nog niet uitgewerkt. Toen Jeanne
binnenkwam, bleek wat, maar kalm, dacht mevrouw weer even aan haar droom, en
alsof ze 't haar dochter euvel duidde, dat die niet met den gravenzoon was
binnengekomen, vroeg ze kort, harteloos: ‘Ben je beter?’
't Meisje knikte even, ging zwijgend zitten.
Er werd niet gesproken aan 't ontbijt. 't Gebeurde van gisteren werd niet aangeroerd.
Niemand wilde er den dag mee beginnen al dachten ze er allen aan. Zoo was 't ontbijt
snel afgeloopen.
Van Lor en Henri gingen heen. Jeanne, geleund tegen het buffet, staarde naar
buiten, terwijl haar moeder opruimde, heen en weer liep.
Toen zei Jeanne eensklaps:
‘Ma.’
Mevrouw, juist van plan de kamer uit te gaan, bleef staan.
‘Nu?’
Zonder haar moeder aan te kijken, kalm, maar beslist, zei het meisje:
‘U begrijpt zeker wel, dat ik hier niet blijf.’
Mevrouw keerde terug, plaatste op de tafel 't schaaltje met rookvleesch, dat ze in
de provisiekast op de gang wilde zetten, en vroeg, na een oogenblik van zwijgende
verbazing:
‘Dat je? Wat zeg je?’
‘Dat ik hier niet blijf.’
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‘Dat je hier niet blijft? Hoe heb ik het nu met je? Dat je hier niet blijft?’
‘Nee.’
‘Hoe bedoel je, hier niet? Niet in huis?’
‘Niet in de stad.’
‘Niet in de stad? Maar wat bezielt je nu weer?’
't Was mevrouw een raadsel, wat de oorzaak van deze gril kon zijn. Zij had geen
oogenblik meer aan den gemoedstoestand van haar dochter gedacht. Voor haar was
de zaak eenvoudig afgedaan. Haar waardigheid - en daarom ging het toch - had niet
geleden. Wat wilde dat kind nu?
Jeanne had op de laatste vraag niets geantwoord.
‘Waar haal je die onzin vandaan? Uit de stad? Waarom?’
Het meisje keerde zich om, keek zwijgend haar moeder een oogenblik aan, zei
toen: ‘Waarom?’ en trok even de schouders op.
‘Zou je zoo goed willen zijn me te zeggen, wat dat beduidt?’
‘Als u dàt niet begrijpt. Ik wil niet in dezelfde stad zijn, waar Frits ook is.’
't Raadsel werd voor mevrouw steeds ingewikkelder.
‘Maar waarom niet?’ vroeg ze verbaasd.
‘Daarom niet,’ zei haar dochter met steeds dezelfde kalmte, die mevrouw prikkelde.
‘Daarom niet, daarom niet. Dat is geen antwoord.’
‘Ik hou nog te veel van Frits. Daarom niet. En als u niet wilt, dat ik ga, dan loop
ik weg.’
't Werd inderdaad voor mevrouw moeilijk te doorgronden, hoe de opgegeven reden
in verband stond met het uitgesproken verlangen. 't Kind hield van den jongen en
wilde de stad uit om hem te ontloopen.
‘Dus omdat je van hem houdt, wil je weg?’
Jeanne knikte.
‘Ik geloof, dat je gek bent. En waar zou je dan heen willen?’
‘In betrekking, ergens. Kan me niet schelen waar.’
Hoe ernstig en beslist het ook klonk, mevrouw moest nu werkelijk even lachen.
Háár dochter in betrekking. Dat was nu toch wel zoo iets ondenkbaars, zoo allerzotst
en onmogelijk, dat zij er niet aan dacht zich boos te maken. Men wordt toch ook niet
boos op een kind, dat de maan ten geschenke vraagt.
Mevrouw glimlachte dus even, maar zei niettemin op terechtwijzen-
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den toon: ‘Praat nu niet zulke onzin. Waar zou je heen willen, vraag ik je nog es.’
‘Dat zeg ik u toch.’
‘Wat bedoel je?’
‘Ik zeg toch, in betrekking. Als ik hier maar vandaan ben.’
Nu was mevrouw toch even geprikkeld. 't Kind dreinde om de maan.
‘Je bent niet wijs. In betrekking. Hoe haal je 't in godsnaam in je hoofd.’
‘Waarom niet? Er zijn toch zooveel meisjes in betrekking.’
‘Zou je nu asjeblief wat verstandiger willen praten? Die nonsens.’ Toen, alsof ze
de zaak geen verdere aandacht waard achtte, nam ze weer 't schaaltje met rookvleesch
en liep er mee naar de provisiekast in de gang. Toen ze terugkwam stond Jeanne nog
in dezelfde houding.
‘Dus u wilt niet, dat ik in betrekking ga?’ vroeg ze, en er lag dreiging in haar toon.
Maar mevrouw hoorde dat niet.
‘Ik begrijp niet,’ zei ze, ‘dat je daar nog langer over zanikt. Dat gebeurt natuurlijk
nooit.’ Ze ging intusschen door met haar bezigheden.
‘En als ik dan wil?’
‘Zoo lang je hier in huis bent, heb je niets te willen, kind,’ was 't kalme bescheid.
‘Maar ik wil hier niet in huis blijven, ik wil niet.’ Driftig stampte ze op de vloer,
liep weg van 't buffet en ging voor 't raam zitten.
‘Zul je asjeblief bedaard blijven? Je wilt hier niet in huis blijven? Het lijkt wel of
het hier een hel voor je is.’
‘Dat is 't ook.’
Verbaasd keek mevrouw op.
‘Dat getuigt wel van liefde voor je ouders, dat moet ik zeggen.’
Jeanne trok even de schouders op.
‘Trek je daar je schouders voor op? Is dat je dankbaarheid voor alles wat we voor
je gedaan hebben? Heb ik daarvoor zooveel geld uitgegeven voor je engagement?
Moest ik daarvoor gisteren door de moeder van dien jongen zoo beleedigd worden?’
‘Dat was zeker allemaal voor mij alleen. Och, ma, laten we daar niet over praten.
Ik zeg u nog es, hier in de stad blijven doe ik niet. En als u niet wilt, dat ik in
betrekking ga, laat me dan naar tante Jeanne gaan, die wil me wel hebben.’
't Vrijwillig afzien van het aanvankelijk voornemen deed mevrouw
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dadelijk het betoonde gebrek aan kinderlijke liefde vergeten en stemde haar tevens
tot toegevendheid ten opzichte van het gaan naar tante Jeanne. Daar zou ze anders
niet zoo gauw voor te vinden zijn geweest, want tante Jeanne, jongste zuster van
haar moeder, was haar sympathie niet. Ze woonde op een dorp in de Achterhoek,
was eens te logeeren geweest en had toen mevrouw onvergetelijke afschuwelijke
oogenblikken bezorgd, de enkele keeren, dat ze samen in de stad waren gaan
wandelen, mevrouw in haar laatste-mode-plunje, zij in beschamend ouderwetsche
eenvoud. Daar had mevrouw es zoo langs d'r neus weg een opmerking over gemaakt,
en tante, die van haar hart geen moordkuil maakte, had daar zeer afdoende op
gerepliceerd. Na dien was ze nooit weer geweest. Jeanne hield veel van haar door
de herinnering aan de prettige dagen, die ze wel eens bij tante in de Achterhioek had
doorgebracht.
‘Als je dan met alle geweld weg wilt, goed, ga dan. Maar je kunt het zelf vragen.
Ik vraag het niet, hoef je niet op te rekenen.’
Dit spoedig toegeven aan haar verlangen verraste Jeanne, verzachtte eensklaps
haar stemming.
‘U moet niet denken, dat het onhartelijkheid is, ma, maar ik...’ toen begon ze te
schreien.
‘Jawel, schei maar uit. Je doet net of je 't grootste verdriet door ons wordt
aangedaan. Als er hier iemand schreien moest, dan ben ik het wel,’ zei mevrouw op
bitteren toon. ‘Die kinderachtigheid. In plaats blij té wezen, dat je uit zoo'n familie
blijft... de vader een dief, de moeder...’
't Schreien hield eensklaps op. Snel werden de betraande oogen afgeveegd en
driftig opstaand, zei Jeanne, de kamer uitloopend: ‘'k schrijf dadelijk aan tante.’
Mevrouw keek haar na met groote oogen, niets begrijpend van dat plotseling
veranderen van stemming. Zacht schudde ze 't hoofd en ging toen door met haar
bezigheden. En teruggekomen in de kamer, bleef ze staan bij de tafel en staarde.
Daar was de herinnering aan haar droom. Jeanne met een gravenzoon, een kasteel...
Even sloot ze de oogen. Toen zuchtte ze. God, wat was de werkelijkheid toch anders.
Een gravenzoon... een betrekking. Een rilling ging haar door het lichaam.

VI.
Men zou van mevrouw van Lor en haar kennissen het onmenschelijke
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hebben geëischt, indien men verwacht had, dat op haar eerstvolgende ‘jour’ niet was
gesproken over het geval ten Have. Zulk een onderwerp laat zich eenvoudig niet
veronachtzamen. Het heeft z'n plaats ingenomen in de hersens en danst en woelt er
rond, het laat geen oogenblik met rust en schreeuwt maar steeds: ‘ik ben er ook nog;
laat mij spreken en bemoei u met mij’, tot dat het vroeg of laat door een nieuw geval
wordt overschreeuwd en van z'n hoogste plaats gedrongen.
Zelden was dan ook de jour bij mevrouw van Lor zoo interessant. Zelden waren
de bezoeksters er vandaan gekomen met zoo schitterende oogen, met zulk een kleur
van opgewondenheid op de wangen. Hoe heerlijk, hoe genotvol hadden ze gewroet
in het intieme leven der ten Have's. Hoe gelukkig hadden ze de gastvrouw geacht,
dat ze ontkomen was aan zulk een onteerende relatie. Hoe dankbaar moest ze zijn,
dat die smet niet was gevallen op haar reine kleed van deftigheid en fatsoen. Mevrouw
moest er haar deftigheid wel meer door gevoelen en in verrukking zijn. Maar zij was
het niet, want op de jour had zij ontbroken, die er gemeenlijk de glans aan gaf; de
schilderende weduwe was niet verschenen. Mevrouw leed zeer door allerlei
vermoedens. Zou de weduwe het weten van het schilderijtje? Maar hoe? Ze kwam
nooit bij de ten Have's, om de ‘keukenmeid’, al ontmoette ze deze wel eens op de
jour bij de van Lor's. Van te ten Have's kon ze 't dus niet weten. Anderen wisten het
ook niet. Vreesde ze mogelijk ‘de keukenmeid’ te ontmoeten op de jour? Maar ze
kon toch begrijpen, dat die nù niet zou komen. Ziek was ze ook niet. Henri had haar
vanmorgen nog gezien, had haar gegroet. Wel had hij geen groet terugontvangen,
maar dat kwam natuurlijk doordat ze hem niet gezien had. Ze zou dus wel plotseling
verhinderd zijn geweest. Welja, dat zou 't zijn. En met die gedachte trachtte ze zich
te troosten. 't Bleef niettemin een pijnlijk geval, dat haar bezighield tot het oogenblik,
dat er 's avonds, terwijl ze bij de thee zaten, een brief kwam van Karel. Die had nog
niet geschreven op het bericht, dat het met de verloving van Jeanne uit was. En wat
nu Karel schreef, was wel geschikt, om in een menschelijk gemoed, althans in dat
van van Lor en z'n vrouw, een oneindige smart te storten.
Laat ons, om te weten, hoe verdorven een zoon moet zijn, die zich niet ontziet z'n
ouders zulk een groot verdriet te doen, den brief lezen.
Lieve ouders,
Het bericht van wat bij de ten Have's is gebeurd heeft me werkelijk
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getroffen. 't Is bedroevend voor de vrouw. Gelukkig is het, naar ik meen, geen mensch,
dat bij de pakken neer zal zitten. Ze zal er zich wel doorslaan, al is 't nu uit met de
weelde. Ze weet echter bij ondervinding wat werken is en dat kan haar nu te pas
komen. Dat is een reserve, die niet elke vrouw er op na houdt. 't Is bovendien geen
schande. Dat het engagement tusschen Jeanne en Frits uit is, verbaast me niet, al
vind ik het geen vanzelfsprekend gevolg van het gebeurde. Maar dat moeten ze zelf,
of moet ik zeggen, dat moeten de ouders weten?
Ik zal nu maar niet zeggen, laat ik u als vergoeding en troost mededeelen, dat ik
verloofd ben. Want u kennende, zal dit geen troost zijn, integendeel, geloof ik. Ik
bèn verloofd. Met wie? Trek nu bij voorbaat maar een zuur gezicht of doe nog erger.
De vrouw, die ik me gekozen heb om met mij het leven verder door te gaan, is een
eenvoudige, alledaagsche... slaat u al niet de schrik om het hart... ik zal er bij zeggen,
ofschoon dàt natuurlijk van zelf spreekt, een brave, eenvoudige, alledaagsche
keukenmeid. De keukenmeid van m'n hospita. Ze heet Jeanne; daar kunt u dus niets
op tegen hebben, en verder Visser. Dit laatste bedroeft me - voor u. Maar haar vader
heette zoo, dus is er niets meer aan te veranderen. Het kwam me echter voor, dat ik
zonder ‘de Maison’ op dat punt niet veel pretenties mocht hebben. Hij is bakker. Ik
heb hem verteld, dat ik een oom heb van vaderszijde, die z'n kost op dezelfde wijze
verdient, dat die dus van Lor heet, net als ik. Want lieve ouders, ik heb 't mezelf met
‘de Maison’ nog niet lastig willen maken. Jeanne - ik bedoel mijn Jeanne - kent me
slechts als van Lor. Van ‘de Maison’ heb ik haar nooit gesproken. Ze verstaat geen
Fransch, maar is toch heel fatsoenlijk.
Ik hoop, dat u door dit bericht niet al te verdrietig zult zijn en zal met het voorstellen
van mijn toekomstige vrouw wachten, tot ik van u bericht krijg, dat ze welkom is.
Tot zoolang zult u moeten wachten ook mij te zien. Ik denk gauw te trouwen. Groet
Jeanne en Henri? Is hij altijd nog zoo vlijtig? Uw u liefhebbende zoon Karel.’
Er zijn rampen, die te overkomen zijn, doch die door hun plotseling gebeuren de
ziel zoo kunnen schokken, dat wij heel ons verder leven als een bestaan in wanhoop
en ver twijfeling voor ons zien. Wij gevoelen ons rampzalig en ontroostbaar.
Aldus was het gesteld met de ziel van het echtpaar de Maison van Lor. Zij waren
meelijwekkend om aan te zien. De verbazing van van Lor was voorloopig nog te
groot om in z'n gemoed een plaats voor toorn open te laten. Z'n blik was als die van
een zeer verwonderde koe.
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Hij zat onbeweeglijk, de beide handen voor zich op tafel, de ellebogen tegen het
lichaam gedrukt. En hij keek maar naar z'n vrouw en zag er niet uit als een held.
Maar bij haar was het anders gesteld. Haar gezicht deed aan felle hitte denken, gloeide,
glom van gloeiing. De mond had een vreemde harde trek en deed denken aan een
hond, die klaar is z'n tanden te laten zien, en de oogen onder de saamgetrokken
wenkbrauwen keken naar den brief met eene angstwekkende dreiging. Zij vlamde
van haat en woede. Maar laat ons medelijden hebben met die twee, die beneveld
door eigenwaan, verblind door ijdelheid, het leven doorstappen en meenend den
besten weg te bewandelen, eensklaps struikelen en zich leelijk bezeeren. Maar zij
richten zich op, terwijl de wond veel pijn doet en smijten den steen op zij, die hen
struikelen deed en die zij daar niet hadden verwacht. Vragen zij zich af, of er nog
meer steenen kunnen liggen, of dit wel de goede weg is? Neen, zij vragen niets en
loopen door met pijnlijke leden.
Een keukenmeid. Hun Karel, hun zoon, hun trots, ontnam ze niet alleen dien trots,
maar schonk er schande voor in de plaats. Een keukenmeid hun schoondochter. De
toekomst lag er voor hen als een eindelooze marteling, een leven van beschaming
en vernedering.
Of van Lor daaraan reeds dacht? Hij kon nog niet denken. Zie zijn gelaat. Z'n
verbazing en ongeloof zijn nog niet uitgewerkt. Maar zij, z'n vrouw, dacht aan dat
vreeselijke, dat spoedig komen moest, aan de bekentenis tegenover haar vriendinnen.
Ook dacht ze aan die andere, die keukenmeid geweest was en die ze daarom... God
in den hemel, dat zulk een jammer kon bestaan. Mevrouw schreide, en van Lor kwam
tot het besef van het gebeurde. Hij zuchtte en zweeg en keek met angst dat schreien
aan, want hij wist wat op die droefheid volgen zou, die was als de rook uit een krater,
voorbode van eene uitbarsting. En wat die krater braakte, zou ook ten deele op hem
vallen. Met groote vrees wachtte hij dan ook het oogenblik af, dat het schreien zou
zijn opgehouden. Hij zei maar niets, wetend, dat wat hij ook zou spreken, de gevreesde
uitbarsting slechts zou verhaasten.
Lang echter liet haar toorn zich door tranen niet meer uiten. Driftig droogde ze
eensklaps haar oogen. Hij schrok er al van, trok z'n handen van de tafel en lei ze op
z'n knieën. Toen zei ze, kort, dreigend, hem aankijkend met vonkelende oogen:
‘Wat ben je van plan te doen?’
M'n god, moest hij dat zeggen? Juist nu, in zoo'n ellendig geval? Hij had geen
plannen. Haar plannen waren de zijne. Daar om had hij
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er ook niet over gedacht, wat er gedaan moest worden. Zij zou 't wel zeggen. Hij
stond voor den steen, die hen had doen struikelen en in z'n oogen lag de uitdrukking
van vertwijfeling, van onmacht. Toen greep zij den steen.
‘Je schrijft hem terug, dat we nooit onze toestemming geven, nooit. Zoo'n
mésalliance, zoo'n vernedering... en dat van je eigen vleesch en bloed. Wil hij niet
komen zonder haar, dan blijft hij weg, al was 't...’ ze wilde zeggen ‘voor altijd’, maar
ze was moeder en zei 't niet.
Van Lor zweeg, zat onbeweeglijk.
‘Of wou je soms...’ vroeg ze heftig, z'n zwijgen opvattend als een niet-meegaan
met haar plannen.
‘Nee, nee,’ antwoordde hij snel, ‘je hebt gelijk. Dat gaat niet. Ik zal hem schrijven.
Dat die jongen niet begrijpt, wat hij aan z'n positie verplicht is. 't Is onbegrijpelijk.’
‘Dat is jouw schuld,’ zei ze vinnig.
Daar begon al, wat uit den krater kwam, op hem te vallen. Hij kromp ineen, wachtte
angstig af.
‘Je hebt die jongen altijd te veel in de hoogte gestoken. 't Is jouw schuld, dat hij
zoo'n dunk van zich zelf heeft, dat-i meent alles te mogen doen.’
‘Ik?’ vroegen z'n oogen. Hij dacht er aan, hoe zij nooit een gelegenheid voorbij
had laten gaan, tegenover haar kennissen den jongen op te hemelen. Als Karel, nog
student zijnde, soms even in de kamer kwam, wanneer die vol was van bezoekers,
dan was zij het, die altijd vroeg: ‘zoo kind, kom je es wat rusten van je werk. Overspan
je toch niet,’ of ‘daar heb je onze aanstaande ingenieur’ en tot de visite: ‘heusch,
studeeren is z'n opstaan en naar bed gaan. Maar hij is ook een van de eersten.’
Karel verdween dan gauw weer.
‘Ja,’ vervolgde ze tot haar man, ‘je zet nu net een gezicht of je van de prins geen
kwaad weet. Of wil je ontkennen, dat je altijd maar op Henri zit te vitten en zegt:
kijk naar je broer, doe als je broer en 'k weet al niet wat nog meer.’
‘Daar was toch reden voor, dunkt me,’ zei hij timide.
‘Reden voor? Ja, dat zie je nu. 't Is dan maar gelukkig, dat Henri niet zoo is. Die
zal geen keukenmeid trouwen. Maar 't was jouw Karel, jouw oudste zoon, jouw alles.
Maar ik zal je es wat zeggen. Karel, jouw Karel, laat wel zien, dat-i een van Lor is.
't Bloed van de van
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Lor's. Laat Henri dan niet zoo knap wezen, ik heb dan liever, dat hij het bloed van
z'n moeder heeft.’
Van Lor zat in lijdzaamheid neer, ontving haar verwijten als een boetvaardige, al
was hij zich niet van schuld bewust. Dat Henri naar z'n moeder aardde, vond hij voor
haar zoo vleiend niet. De jongen was een luie losbol, met machtig veel pretenties,
maar die 't niet ver zou brengen, althans met Karel niet te vergelijken was. Daarom
waagde van Lor 't dan ook heel schuchter te zeggen:
‘Goed, zeker, heb je gelijk in. Maar...’ en hij weifelde even.
‘Wat maar?’
‘Als hij zoo doorgaat, zal hij 't toch zeker niet zoo ver brengen als Karel.’
‘Natuurlijk, dacht ik het niet, dat dat komen zou? Waarom zeg je niet liever, dat
hij de domheid van z'n moeder heeft en Karel jouw verstand? Jij bent ook zoo bizonder
knap, niet waar?’
Och, hemel, had hij maar niets gezegd. De uitbarsting werd steeds heviger en
wanhoop lag er in z'n stem, een smeeken om genade was het toen hij zei:
‘Maar dat zeg ik toch niet, Marie. Ik meende alleen maar, dat het goed zou wezen
als Henri wat studie, wat werken betreft, zoo was als Karel. Dat heeft toch niets met
jouw domheid of mijn knapheid te maken.’
Een trek van innige verachting kwam op haar gelaat. Hij beefde. Wat had hij nu
weer miszegd? M'n god, wat zou er nu weer komen?
‘Wat zeg je? Mijn domheid? Dus ik ben...’
Hij hief z'n gevouwen handen op.
‘M'n god Marie, wees toch niet zoo. Dat is toch de bedoeling niet. Wees toch niet
zoo. Hoe zou ik zoo iets durven zeggen. 't Is maar omdat je zelf vergelijkenderwijze
sprak van onze jongens en van ons beiden. Begrijp toch.’
‘Ik begrijp alleen, dat ik voortaan weet, waaraan ik me te houden heb. 't Is goed.
We praten er niet meer over. Ik ben dom en jij bent knap. Zoo zal het zijn.’
Haar stem was van een akelige kalmte, die hem deed rillen, hem meer beangstigde
dan haar felste ruzietoon, en hij zuchtte, zou gelaten de toekomst afwachten.
't Bleef stil een oogenblik en hij schrok, toen ze ineens weer begon:
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ooit weer verwijten maakt, laat dan die andere met z'n keukenmeid er buiten. Die
kan als voorbeeld niet meer dienen.’
‘Dat zou ik toch niet meer gedaan hebben’, sprak hij zacht.
‘Met je eeuwige verwijten maak je die jongen het leven ondragelijk. Jij ziet
natuurlijk niet, hoe hij er uit ziet, jij let er niet op hoe stil hij is tegenwoordig.’
‘Henri?’ vroeg hij verbaasd.
Hij was er van overtuigd, dat de jongen zich van standjes nooit wat had
aangetrokken, integendeel er behagen in schiep ze met een treiterende
onverschilligheid te beantwoorden. Dat z'n zoon stil was in den laatsten tijd, dat had
hij slechts gevoeld als iets prettigs, waarover hij liever niet sprak, maar dat slecht er
uitzien, was hem niet opgevallen. Het kon wel zoo zijn, maar dan hadden die eeuwige
verwijten daar zeker geen schuld aan. Het schonk hem dus ook een groote verbazing,
dat z'n vrouw bij den jongen zooveel teergevoeligheid veronderstelde.
‘Ja, Henri,’ zei ze, ‘maar dat laat je onverschillig. Als 't Karel maar niet is. Maar
enfin, dat alles is nu de zaak niet. Jij schrijft hem.’
‘Ik zal 'm schrijven, zeker, natuurlijk.’
‘Zoo gauw mogelijk.’
‘'k Zal 't dadelijk doen, da's 't beste.’ Hij stond op en zette zich aan z'n lessenaar
om z'n oudste zoon de ouderlijke afkeuring over diens wangedrag te melden. Terwijl
hij bepeinsde hoe te beginnen, ‘waarde Karel’ of kortweg ‘Karel’, want hartelijker
aanvang, dat begreep hij wel, zou zij niet toestaan, kwam Jeanne binnen.
‘Hebt u nog geen brief van tante?’
‘Dan had je 't wel gehoord,’ zei mama. ‘Je tante zal er zoo'n haast niet mee maken.
Da's haar gewoonte nooit geweest.’
Haar bitse toon trof Jeanne. Ze zag 't strakke gezicht van haar moeder, haar vader
bezig te schrijven. Wat was er nu weer?
‘Is er wat?’ vroeg ze.
‘Hier, lees maar,’ zei mevrouw en schoof haar Karel's brief toe. ‘'t Zal je plezier
doen, net als ons, denk ik.’
Jeanne ving aan te lezen en mevrouw was in aandachtige beschouwing van haar
gelaat, nieuwsgierig naar den indruk, dien de brief zou maken. Ze verwachtte er
schrik en ontzetting op te lezen, ze verwachtte uitroepen van verbazing. Maar dat
alles kwam nu van haar zelf, toen op 't gelaat van haar dochter een glimlach schoot,
een ver‘Dit eene wil 'k je nog zeggen. Doe me een genoegen, en als je Henri
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schijnsel, dat zich weldra herhaalde. Tot Jeanne haar met een ernstig gezicht den
brief teruggaf.
‘Moest je daarom lachen?’ vroeg mevrouw nijdig. ‘Je schijnt het niet erg te vinden.’
‘Erg?... Och, niet zoo erg als u, dat weet ik wel. Ik kan me heel goed voorstellen,
dat u 't niet prettig vindt, maar...’
Mevrouw verschoof van drift in haar stoel.
‘Niet prettig? Krankzinnig is het. Een schande. Niet prettig? God, wat 'n opvatting.
Begrijp je dan niet, wat die jongen ons aandoet? Een keukenmeid in de familie, noem
je dat alleen niet prettig? Zijn jullie dan gek geworden allemaal?’
Jeanne had haar kalm aangehoord. Van Lor was steeds schrijvende.
‘Karel zal wel weten, wat hij doet. 't Is een fatsoenlijk meisje, zegt hij. 't Gebeurt
toch wel meer en zoo voornaam zijn wij toch ook niet.’
Ze wist hoe ze haar moeder met dit antwoord trof, maar sinds het gebeurde met
Frits stond ze zeer vijandig tegenover de denkbeelden van haar moeder en had ze er
behoefte aan dit te uiten.
Mevrouw was gansch in de war, zat met groote oogen, en zelfs haar man had even
opgekeken. Wat nu? Zij ook al? De tweede afvallige? Het scheen wel een complot.
Begon het bloed van de van Lor's te spreken? Was dan geen van haar kinderen als
zij? Allen werkten haar tegen. Zij spande zich in om de waardigheid van haar huis
hoog te houden, en haar eigen kinderen bedierven wat zij tot stand bracht. Zij begreep
het niet, wierp ook den tweeden steen op zij, die op haar weg lag en holde woedend
door.
Ze slikte van drift, haar oogen vonkelden.
‘Christus, wat een kind,’ riep ze. ‘Durf je zoo iets te zeggen tegen je moeder?
Schaam je je niet? Alles, alles doe je, om je naam hoog te houden, je kinderen op te
voeden in den stand waarin ze behooren. En dat wordt je gezegd door je kind. 't
Gebeurt wel meer, zegt ze. O ja, 't gebeurt wel meer. Dat weten we. Jij had een
keukenmeid tot schoonmoeder gekregen. Prettig, niet waar? Een keukenmeid tot
schoonmoeder en tot schoonvader een dief... als wij het niet anders hadden gewild.’
‘Juist ma, als u 't niet anders hadt gewild.’
‘Hou je mond, brutaal nest. Kom, ga naar je kamer. En reken er op, ik zal 't je
tante schrijven.’
Jeanne stond op, had weinig lust de ruzie voort te zetten en gevoelde
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iets van vreugde over wat haar moeder zoo verbitterde. Bedaard liep ze de kamer
uit.
Van Lor zwoegde nog steeds aan z'n brief. De pas geëindigde ruzie was langs hem
heengegaan, want z'n taak was zwaar en nam hem geheel in beslag. De brief moest
toch in hoofdzaak de gevoelens van z'n vrouw vertolken, en daar hij wat zachter
gestemd was dan zij, was 't hem een inspanning haar verbittering mee te voelen en
daaraan uiting te geven. Zoo werd het eigenlijk een brief van haar, door hem
geschreven en omdat hij het verwijt wilde voorkomen, dat hij te zacht was geweest
in z'n woorden, kreeg de brief een overdreven scherpte.
‘Ben je nu nog niet klaar?’ vroeg ze ongeduldig. ‘Wat schrijf je toch in godsnaam
allemaal?’
‘Wacht nu even; 'k ben er net... nog een paar woorden.’
‘Lees maar alvast. Komt er niet op aan.’
Maar hij was aan het eind, schreef nog even door en zei toen: ‘zie zoo, klaar. Wil
'k je 'm voorlezen?’
‘Vooruit nu maar.’
Hij nam den brief in beide handen, keerde zich een weinig naar haar toe en begon,
z'n stem een intonatie van gestrengheid gevend:
‘Karel. We hebben je brief ontvangen en wat je ons daarin hebt meegedeeld, toont
wel hoe weinig eerbied je hebt voor je ouders, voor je moeder en ook voor mij. Het
is een schande. Niet alleen, dat je eigen positie je moest verhinderen tot het doen van
zulk een vernederende stap, maar ook de gedachte aan de positie, die je moeder en
ook ik innemen in de maatschappij, had je moeten weerhouden een verbintenis aan
te gaan, die je zeker eens zal berouwen en die we niet kunnen en willen goedkeuren.
Hebben we daarvoor alles gedaan om ons te verzekeren van de achting, waarop wij,
je moeder en ik, aanspraak kunnen maken? Jij schijnt totaal geen besef te hebben
van de verplichtingen aan onzen stand verbonden en geeft aan je dwaze gevoelens
toe, zonder rekening te houden met de gevoelens van je moeder en mij. Je denkt
misschien, dat je nu kunt doen en laten wat je wilt, dat je geheel onafhankelijk bent,
maar je vergeet, dat je niet alleen je eigen naam maar ook die van je ouders hebt op
te houden. Zijn er geen meisjes van onzen stand, die je tot vrouw kunt kiezen? Dat
dat “meisje” van je fatsoenlijk is, daaraan twijfelen we niet, maar...’
‘Wacht es even,’ zei mevrouw snel. ‘Dat kun je gerust weglaten, dat we niet
twijfelen aan d'r fatsoen. Als jij er dan niet aan twijfelt, ik wel. Die meid heeft hem
natuurlijk met allerlei streken inge-
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palmd. Noem jij dat maar fatsoenlijk, ik niet. Sla dat maar door.’
‘Kan ik toch niet doorslaan. Dan leest-i het immers toch.’
‘Zooveel te beter.’
‘Zal 'k de brief wel overschrijven.’
‘Nou, lees maar door.’
Nu ze eenmaal met haar aanmerkingen was begonnen, vreesde hij meerdere en in
de verslapping van z'n toon was die vrees merkbaar. Elk oogenblik verwachtte hij
weer haar scherpe stem te hooren. Hij vervolgde:
‘maar met fatsoen alleen komt men er niet, en als je dat niet inziet, zal de tijd je
dat wel leeren. Je behoeft er niet op te rekenen, dat we ooit onze toestemming geven,
en al zouden we dat doen...’
‘Dat hoef je niet te zeggen, dat doen we toch niet,’ onderbrak ze vinnig.
‘Nu ja, dat doen we ook niet, dat zeg ik toch.’
Hij werd even geprikkeld. Was ze nu nog niet tevreden? Hij had toch al z'n eigen
gevoelens op zij gezet voor haar en den brief een scherpte gegeven, die met zijn
gevoelens niet overeenkwam.
‘Nu goed,’ zei ze, ‘ga maar door.’
Dat toegeven deed hem dadelijk weer inzakken.
‘'k Moet hem toch overschrijven,’ zei hij, ‘kan 'k dan óók wel veranderen.’ Toen
las hij verder:
‘en al zouden we dat doen, dan hebben we toch rekening te houden met onze
kennissen, die allen tot onzen stand behooren. Dat had je moeten beseffen. Je behoeft
er niet op te rekenen, dat we haar zullen ontvangen. Als dit voor jou aanleiding mocht
geven om niet meer te komen, dan moet je dat voor je zelf verantwoorden. Wat ons
bovendien heel onaangenaam was, dat is je spottende toon over onzen naam. Dat
komt volstrekt niet te pas. Hoe het ook zij, we willen van die meid niets meer hooren,
en blijf je in je houding volharden, dan trekken we onze handen van je af. We hopen
echter, dat je je ongelijk zult inzien en zult beseffen, dat we dit alles schrijven alleen
in jouw belang. Je ouders.’
Hij legde den brief neer met een gevoel of hij een zware proef met vrucht had
afgelegd en keek nu naar z'n vrouw, wachtend op haar goedkeuring. Ook zij keek
hem een oogenblik zwijgend aan. Toen zei ze:
‘Je had er nog gerust in kunnen zetten, dat we niet voor niks onze naam veranderd
hebben. Hij mag wel weten, dat 't voor jouw familie
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was en dat we die niet van ons hebben afgeschoven om er een keukenmeid voor in
de plaats te krijgen.’
Weer kwam z'n ergernis boven. Al was 't dan waar wat ze zei, dat eeuwige hameren
op zijn familie begon hem te hinderen. In plaats van goedkeuring een hatelijkheid.
Hij waagde het z'n wenkbrauwen te fronsen, haar boos aan te kijken. Hij waagde
zelfs nog meer door op gebelgden toon te zeggen:
‘Dat is niet noodig. Als 't jou familie was zou je 't ook niet zeggen. Jij altijd met
je hatelijkheden.’
Z'n vermetelheid werkte verbijsterend. Het gelaat van mevrouw droeg er de
zichtbare bewijzen van. Ze kreeg een geweldige schok door dien onverwachten
weerstand, die tegelijk een soort aanval was en haar in verwarring bracht. Op dit
oogenblik was hij voor haar een ander wezen. Maar ook slechts kort, want z'n
wenkbrauwenfronsen was geëindigd, het stuursche in z'n blik vervangen door een
onrust, die haar de overtuiging schonk, dat hij zich z'n roekeloosheid wel bewust
was en voor de gevolgen daarvan vreesde. Zij zag dat; zij zag hem nu weer, zooals
zij hem slechts kende, hersteld in z'n lijdzaamheid, z'n volgzaamheid. En ook zij
herstelde zich. Koel, minachtend werd haar blik, van een kalmte, die hem deed rillen,
was haar stem, toen ze zei:
‘Je hebt gelijk. Het is ook niet noodig. Het spreekt van zelf, dat men voor zóó'n
familie z'n naam verandert. Dat begrijpt iedereen, behalve misschien een van Lor.
Wat mijn familie betreft, je veronderstelling alleen is belachelijk.’
Hij had de slag afgewacht met gebogen hoofd en bezat den moed niet meer zich
te verzetten. Als 't nu maar afgeloopen was, als 't nu in godsnaam maar weer rustig
werd; en gelijk een hond, die na een afstraffing nog een oogenblik in vrees blijft
liggen, om dan met staartgekwispel z'n meester tot vriendelijk zijn te stemmen, zoo
zat ook van Lor een oogenblik nog stil en zei toen schuchter:
‘Ik moet de brief toch overschrijven, dan kan ik het er bij zetten.’
‘Dat is heelemaal overbodig, heb ik je toch gezegd.’
Dat antwoord verbaasde hem niet.
‘Dus zal 'k 'm zoo maar verzenden?’
‘Mij goed.’
‘Maar je wou er toch wat in veranderd hebben, da's waar ook. Wat was 't ook
weer.’
‘Laat maar, anders komt-i nooit weg.’
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‘Nu, zooals je wilt.’ Toen deed hij den brief in een enveloppe en schreef het adres.
‘Wil je... dat-i nu op de post gaat, of...’ Hij wachtte een oogenblik.
‘Zei je wat?’ vroeg ze, opkijkend, eensklaps vinnig.
‘Wil je, dat ik 'm nu op de post breng?’
‘Kun je morgenvroeg ook doen.’
Hij bleef een oogenblik achterovergeleund in z'n stoel, stond toen langzaam op
en ging de krant halen uit de bus. Schuchter, alsof hij bang was, dat z'n
tegenwoordigheid haar hinderde, kwam hij weer binnen en zette zich te lezen.
't Was nu heel stil in de kamer. Hoorbaar was het suizen van het gaslicht, het getik
van de pendule. Het dichtslaan van een deur door een der meiden was als een lawaai,
en als een spot met de ergernis van die twee, die hier zaten, klonk koddig het achtmaal
‘koekoek’ van de klok in de gang. Door de avondstille straat ratelde een rijtuig, lang
nog hoorbaar. Toen klonk eensklaps het dichtslaan van de huisdeur, dat ze beiden
even luisterend deed opkijken. Dit samengaan in dezelfde aandacht scheen van Lor
een onverwachte aanleiding tot toenadering van haar kant, een gunstig oogenblik
om het drukkend zwijgen te verbreken door te vragen:
‘Zou dat Henri al zijn?’
Maar zij zat vast aan haar grimmige stemming en schonk hem een teleurstelling
door niet te antwoorden. Hij voelde zich verlegen, klein en had berouw van z'n vraag.
't Was Henri. Zijn binnenkomen was een verrassing door 't vroege van de
gebeurtenis. Maar van Lor zei er niets van, wilde nu ook zwijgen. En nu sprak z'n
vrouw.
‘Ben je nu al thuis?’ vroeg ze.
De vraag werd niet beantwoord. De jongen vond z'n aanwezigheid daarvoor
voldoende. Maar bovendien scheen hem elk noodeloos woord een verspilling van
tijd, dien hij nu blijkbaar hard noodig had, want nerveus haastig was z'n binnenkomen
geweest, en nauwelijks had hij de vraag van z'n moeder aangehoord, toen hij zei:
‘Ma, 'k heb een invitatie om van avond mee naar Amsterdam te gaan. 't Is maar
dat u 't weet.’
Verwonderd keek ze hem aan, zag een vreemde gloed in z'n oogen, z'n wangen
bleeker nog dan gewoonlijk.
‘Jongen, wat zie je bleek.’
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‘Nou ja, daar heb ik het nu niet over. Dus u weet het.’
‘Met wie ga je dan?’
‘Met wie?... Die kent u toch niet. Met een van m'n kennissen. Hij woont nu in
Amsterdam, is een dagje over. Straks gaat-i terug.’ Hij keek op z'n horloge. ‘Nu ik
moet weg.’
‘Maak het nu niet te laat.’
‘Wat, laat? Ik blijf bij hem logeeren natuurlijk, kom morgen met een vroege trein
terug, zóó naar m'n bureau.’
‘Maar kind, je moet toch...’
‘Och, wàt moet ik toch. Zanik nu niet, ma. Ik heb heusch geen tijd meer. Tot
morgen. Maak u maar niet ongerust.’ Toen, dat ze er vreemd van opkeek, toch
verteederd werd er door, gaf hij haar een lichte kus, zei ‘dag pa’ en ging.
Van Lor was boos sinds eenige oogenblikken. Geen woord, geen blik, geen gebaar
van z'n zoon had getuigd van de behoefte om ook zijn goedkeuring te verkrijgen, en
ofschoon hij niet verwend werd door erkenning van z'n vaderlijk gezag, zoo weinig
was daarmee nu rekening gehouden, dat hij het waagde z'n gekrenkt gemoed te
luchten, door kalm te zeggen:
‘Dat gaat wel snel in z'n werk.’
‘Je kunt er niets tegen hebben,’ antwoordde ze bits, z'n stemming radend. ‘De
jongen mag heusch wel eens wat hebben. Hij is overspannen. Jij zag dat natuurlijk
niet.’
Hoe gelukkig was het voor de komende nachtrust van mevrouw, dat zij het zien
dier overspanning niet dadelijk liet volgen door een onderzoek naar de oorzaak er
van. Dan had ze tevergeefs den Amsterdamschen vriend gezocht. Dan had ze gezien,
dat haar zoon, die wel eens wat mocht hebben, nu inderdaad iets voor haar heel
bizonders had, ermee naar het station snelde en zich daar de uitgaaf voor twee kaartjes
eerste klas naar Amsterdam veroorloofde. Dit laatste had althans haar goedkeuring
weggedragen. Twee plaatsen eerste klas. Daar was er een bij voor een jonge hupsche,
lief gekleede vrouw, die met hem ging. Dan had mevrouw gezien, hoe voorts haar
overspannen kind heel opgewekt in 't vrouwelijk gezelschap een hotel instapte. Een
groot hotel, gelukkig. En dan... nu, ze had nog heel veel meer gezien, dat haar 't
bewijs zou hebben geschonken, dat inderdaad haar zoon zeer overspannen was. Maar
zeker ook zou met die overtuiging zijn ontstaan een gevoel van bevreemding omtrent
de herkomst van dat vele geld, waaruit de kosten van de reis per eerste klas, 't logies
in 't groot
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hotel en wat daar verder mee gepaard ging, werden bestreden.
Maar van dat alles zag zij niets en daarom was haar onrust snel voorbij en kon ze
zich met hart en ziel wijden aan de dankbare taak haar man te drukken met haar
bittere stemming, die bleef tot dat de slaap ze beiden het bewustzijn van de ellende
van den afgeloopen dag ontnam.

VII.
Drie weken lang al ondervond Jeanne het welbehaaglijke van de kalme eenvoud in
de levenswijze van haar tante. 't Was een verademing, die haar geest verhelderde,
waardoor ze duidelijker nu zag den valschen schijn, waarin ze thuis geleefd had en
die haar nu ondragelijk leek. Hoe zwaar maar dwaas tevens scheen haar dat worstelend
streven van haar ouders, van haar moeder vooral, naar uiterlijke glans. En de
herinnering aan wat ze door dat streven had moeten ondervinden, verhinderde elke
uiting, die van teederheid moest getuigen, in haar schrijven naar huis. Eenmaal slechts
had ze geschreven en in den brief haar tante treiterend opgehemeld. Daar schonk
haar moeder weinig aandacht aan. Die had iets anders, iets van meer belang, dat haar
sinds eenige dagen bezighield en bij de kwellingen van den laatsten tijd haar 't leven
tot een rampzalig bestaan maakte.
Ze had, de jour der kolonelsweduwe gedenkend, en hunkerend naar eene
ontmoeting, haar vriendin bezocht, maar op haar bellen was niet opengedaan. Toen,
op haar eigen jour, was weer de weduwe niet gekomen, en dit wegblijven voor de
tweede maal was tot een vreeselijk raadsel geworden, waarvan het pijnlijkst zoeken
naar de oplossing vruchteloos bleef. Tot weer de dag kwam, waarop de weduwe
ontving. Mevrouw stapte er heen, in koorts van spanning. Ze beefde toen haar hand
de bel trok. 't Duurde lang voor de meid open deed. Ze wilde binnenstappen.
‘Mevrouw ontvangt niet, mevrouw,’ klonk het. Hoe vreemd keek die meid haar
daarbij aan. 't Scheen of ze even spottend lachtte.
‘Ontvangt mevrouw niet?’
‘Nee mevrouw.’
Zonder groet keerde ze zich om en ging heen. Verbijsterd, de wanhoop in 't gemoed,
liep ze den weg naar huis. En toen ze zich ontdaan had van haar deftigsten tooi en
in de huiskamer zich als gebroken had laten vallen in een stoel, werd 't een folterend
peinzen, een warreling
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van gedachten als in koorts; daar kwam weer de herinnering aan al wat in de laatste
dagen was gebeurd en tevergeefs zocht ze er de oorsprong uit van 't vreeselijke, dat
haar pas was overkomen. Zelfs het geval met Karel had haar niet meer aangegrepen.
Dàt was een feit, te overzien, te ontleden. Daar was niets duisters in. Maar deze
nieuwe ramp droeg het angstwekkend geheimzinnige in haar oorzaak. Ze tastte in
een roetzwarte duisternis, die meer dreigends verborg. Het was inderdaad zeer treurig
met haar gesteld. Wat haar een groote steun geweest was in het scheppen en behouden
van haar waardigheid, was eensklaps weggenomen. En zoo geslagen was ze, zoo
vernederd gevoelde ze zich, dat, toen haar man in alleropgewektste stemming door
de herinnering aan een pas ontvangen vriendelijk woord van Zijne Excellentie de
kamer binnenstapte en, de verslagenheid ziende op haar gelaat, vroeg wat er was, ze
als hulpeloos naar hem, den zwakste opzag en toen haar overkropt gemoed ontlastte
in geween.
Een huivering van angst beving hem. Zelden schreide ze, en hoe had ze hem
aangekeken, zij, die nooit zijn steun behoefde, nòch wat haar kwelde aan hem zei
om haar die kwelling te verzachten. Er moest dus wel iets vreeselijks zijn
voorgevallen, dat zij zoo neerzat. Reeds beefde hij bij 't vooruitzicht de oorzaak te
vernemen, maar toch, verlangend die te weten, vroeg hij zacht:
‘Marie... wat is er?’ en bleef op eenigen afstand van haar staan.
Haar schreien hield eensklaps op. 't Scheen of z'n stem haar tot het besef bracht
van haar zwakte tegenover hem. Dacht hij, dat ze verdriet had en zijn medelijden
behoefde, ze zou hem van dien waan bevrijden.
‘Wat er is?’ vroeg ze, en hoe anders was nu haar blik, ‘moet jij eens zeggen, of je
daar kalm bij kunt blijven.’ Zij zei het op een toon of hij haar reeds gebrek aan kalmte
verweten had. Toen vertelde ze 't gebeurde, terwijl hij altijd nog op dezelfde plaats
stond.
‘Begrijp jij er iets van?’ vroeg ze, toen ze gedaan had.
Nu ging hij zitten.
‘Maar dat zou 'k me nu heusch niet zoo aantrekken.’ Hij vond het geval voor haar
ellendig, begreep, hoe zij zich moest gevoelen, maar wilde bij wijze van troost de
beteekenis van de ramp verkleinen. Hij meende water op het vuur te gooien, maar
wierp er olie bij. Zijn troost was haar een beleediging te meer, een kleinachting van
haar waardigheid en vinnig wierp ze hem toe:
‘Jij niet. Nee, dat begrijp ik. Dan moest je ook geen van Lor zijn.
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Maar je vrouw heeft nog te veel respect voor zich zelf om zoo iets kalm te verdragen.’
‘'k Geef toe, dat 't ellendig is. 'k Begrijp ook niet wat daar achter zit. Je hebt toch
niets met haar gehad?’
Ze gaf hem geen antwoord, staarde naar buiten.
‘Wil ik er es naar toe gaan?’
Toen draaide ze met een ruk haar hoofd om en hij schrok van haar blik.
‘'k Geloof, dat je gek bent,’ zei ze en keek weer naar buiten.
Hij begreep niet, waarop dat geloof was gegrond. Zij mocht zijn voorstel toch
beschouwen als een uiting van z'n plichtsgevoel als echtgenoot.
‘Vin jij dat zoo gek? Mij dunkt, als jij beleedigd wordt...’
‘Dan zal 'k mezelf wel verdedigen. Laat dat maar aan mij over.’
Niets was hem liever.
‘Maar 'k laat het er niet bij. 'k Wil weten wat ze heeft. Ik laat me niet zoo
behandelen, ook door haar niet.’
‘Dat kun je zeker niet. 't Beste is, dat je haar schrijft.’
Dat was ook haar plan, en daarom zei ze niets.
't Bleef een tijdlang stil, tot hij zei:
‘Weet je, wat ik niet begrijp?... Dat we niets meer van Karel hooren.’
‘Wat zou die schrijven? Laat hem. We hebben nu waarachtig wel aan wat anders
te denken.’
't Mocht voor hem pleiten, dat wat het zwaarste was, bij hem het zwaarste woog.
Terwijl zij zich zat te pijnigen met het denken aan haar groot verlies, waren zijn
gedachten bij z'n oudste zoon, om zich weldra te verplaatsen naar z'n bureau. De
vriendelijke stem van Zijne Excellentie klonk hem weer in de ooren. Hoe goed was
het, dat z'n vrouw nu niet naar hem keek.
Intusschen was het etenstijd geworden. Henri was nog niet thuis.
‘Waar blijft die jongen nu weer?’ vroeg van Lor.
‘Ja, jij sprak zooeven van Karel, maar 't was beter, dat je wat meer dacht aan je
andere zoon. Die jongen ziet er tegenwoordig uit!...’
‘Maar gaat die jongen dan ook niet veel te laat naar bed. 't Is in den laatsten tijd
doorloopend nachtwerk, dat weet je toch ook wel, Marie.’
‘Hij was nooit vroeg thuis. Maar als jij denkt, dat het daaraan ligt, verbiedt het
hem dan.’
Waarom vroeg ze hem niet de aarde te gelasten met draaien op te

Groot Nederland. Jaargang 17

750
houden? 't Was louter sarcasme. Haar spot met z'n onmacht wekte verbittering tegen
z'n zoon, tegenover wien die onmacht zoo dikwijls was gebleken. Maar nu zou hij
toch es laten zien, dat 't hem ernst was, dat-i niet met zich liet spelen.
Zoo ging het altijd. In z'n toorn overschatte hij z'n kracht.
‘Het zàl ook uit zijn met dat nachtbraken,’ zei hij en stond op van drift. ‘We zullen
dan es zien, of we daar geen eind aan kunnen maken.’
‘Jawel, dat heb je al zoo dikwijls gezongen. Maak nu nog niet meer herrie,
asjeblief.’
‘Nu maar, ik zeg je, dat het uit zal zijn.’
Haar woorden werkten op hem als een roode lap op een stier. Er was een dolle
moed in hem gekomen. Maar zij kende dat en trok haar schouders op.
‘En nu komt meneer zelfs 's middags al te laat,’ ging hij door op denzelfden toon.
‘We moeten maar gaan eten.’
‘We zullen nog wat wachten,’ zei ze treiterend bedaard, ‘hij zal wel dadelijk
komen.’
Dat hoopte Van Lor. Nog was hij in goede conditie. Maar als het te lang duurde,
zakte hij weer in, moest kunstmatig z'n toorn weer worden opgewekt om nieuwe
moed en kracht te krijgen, die dan altijd ontoereikend bleken. Tegenover de treiterende
kalmte van z'n vrouw moest-i zijn verbittering verkroppen. Daar was toch niets tegen
te beginnen. Daarom zweeg hij verder en bleef het rustig, maar niet lang, want de
meid bracht het bericht, dat meneer Stapel er was om meneer te spreken.
Stapel was het hoofd van het kassiershuis, waaraan Henri z'n onmisbare krachten
wijdde.
‘Stapel?’ zei van Lor zacht verbaasd, kijkend naar z'n vrouw, die geschrokken
scheen. ‘Nu, laat meneer binnen.’
‘In het salon,’ zei mevrouw haastig vol onrust en stond op. Er was in beiden een
vage angst voor naderend onheil gekomen. Van Lor ontving in het salon z'n bezoeker
met angstigen blik.
‘Meneer van Lor.’
‘Meneer Stapel.’ Hij noodigde tot zitten. Een schuchter gebaar vergezelde de
uitnoodiging.
Mijnheer Stapel, kort, gezet, met zwarte bakkebaarden, krullende knevels, bolle
bloedlooze wangen, donkere, diepliggende oogen, zette zich, sloeg bedaard 't eene
been over het andere, snoot z'n neus, borg z'n zakdoek weg, vouwde z'n vette handen
met vingers als worstjes
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over z'n knie en keek van Lor aan, die zich zeer onbehaaglijk gevoelde. Toen begon
hij kwellend langzaam, alsof hij elk woord eerst nauwkeurig moest wegen:
‘'t Zal u misschien verwonderen, dat ik u kom bezoeken... Daar is... daar moet dus
wel een bijzondere reden voor zijn. Een bijzondere en 't spijt me, zeer onaangename
reden... Het is mijn gewoonte niet het gedrag van mijn personeel te beoordeelen,
zoolang dat gedrag geen schade doet aan mijn zaken.’
Van Lor beefde van onrust en ongeduld. Klam waren zijn handen geworden en
met strakke, wijd-open oogen zat hij in martelend wachten. Die man daar voor hem
met z'n donker gelaat maakte hem gek van angst, scheen hem een vreeselijk wezen,
een monster vol dreigend gegrom, klaar om zich op hem te werpen.
‘Maar’ vervolgde Stapel, ‘is dat wèl het geval, of dreigt dat het geval te worden,
dan ben ik als hoofd van de zaak verplicht in te grijpen... Zooals u weet, is uw zoon
vandaag niet op mijn kantoor geweest.’
Van Lor wist er niets van en vond dat heelemaal niet gek. Dat waren kleinigheden,
waar ze hem buiten lieten, en 't kwam ook niet in hem op van z'n vaderlijk gezag een
goeie dunk te geven door zich verbaasd te toonen over z'n onwetendheid.
Langzaam ontkennend schudde hij het hoofd en zei: ‘'k Wist het niet.’
‘O... Hm... Hij beweerde noodzakelijk de stad uit te moeten.’
Dat schonk wel eenige verwondering.
‘De stad uit? Daar is mij niets van bekend. Misschien dat m'n vrouw... permitteert
u, dat ik haar even roep.’
‘Zeker, zeker.’
Meneer Stapel begreep de verhouding al, en toen mevrouw binnenkwam, van Lor
hem aan haar had voorgesteld, was zij het, aan wie hij in hoofdzaak aandacht voor
z'n woorden vroeg.
‘Weet jij,’ vroeg van Lor, ‘waar Henri vandaag naar toe is? Meneer Stapel vertelt
daar juist, dat hij niet op het kantoor is geweest, omdat-i noodzakelijk de stad uit
moest.’
‘Wie, Henri?’ vroeg ze verwonderd, naar den bezoeker kijkend.
‘Uw zoon, mevrouw. Of hij Henri heet, is mij niet bekend.’
‘Is hij niet op z'n kantoor geweest? Daar weet ik niets van. En hij moest de stad
uit, zegt u?’
‘Pardon, hij zei het.’
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‘De stad uit? M'n god, waarheen? Daar weet ik niets van. Daar heeft hij niets van
gezegd. Wij zaten juist op hem te wachten.’
‘Dat is dan wel vreemd, maar daarover heeft hij zich tegenover u te verantwoorden,
en betrof het dit alleen, ik zou niet hiergekomen zijn. Daar is een ernstiger reden, die
mij noodzaakte naar u toe te gaan. Veroorlooft u mij een enkele vraag?’
Mevrouw zei niets en alleen van Lor knikte met een ongeduldige graagte.
‘Hebt u in de laatste, laat ik zeggen, in de laatste weken niet gemerkt aan uw zoon...
of laat ik, vergun mij de vraag anders te stellen. Krijgt uw zoon veel zakgeld? Ik
hoop niet, dat u mijn vraag als onbescheiden zult beschouwen.’
Van Lor keek z'n vrouw aan.
‘Hij mag z'n salaris voor zich zelf houden,’ zei mevrouw.
Een zekere zelfvoldoening viel in haar stem niet te miskennen.
‘Hebt u’ vervolgde Stapel, ‘eenig idee van den aard van z'n verteringen in den
laatsten tijd? Ik bedoel, hebt u zich nooit eens behoeven af te vragen of z'n levenswijze
meer uitgaven vordert dan z'n salaris toelaat? Hij behoort of behóórde niet tot de
eerste krachten op mijn kantoor en ik betaal naar verdienste.’
Ze wisten niets, alleen dat de jongen veel uit was, laat thuis kwam. 't Was z'n
moeder niet opgevallen, dat hij in den laatsten tijd geen beroep op haar beurs had
gedaan. Er waren zooveel dingen van meer belang gebeurd, die haar geest hadden
beziggehouden.
Ze schudden beiden ontkennend het hoofd, durfden niets zeggen in hun angst voor
wat ze gevoelden dat komen zou van dien man, die daar zat als een inquisiteur, met
z'n donkere oogen ernstig doordringend op hen gericht.
‘Het gaat mij natuurlijk niet aan,’ vervolgde Stapel met lichte verheffing van stem,
terwijl hij de armen over de borst kruiste, ‘op welke wijze mijn personeel zijn leven
inricht. Ik gevoel mij niet geroepen en het staat geheel buiten mijn plicht daarover
contrôle uit te oefenen. Wat uw zoon zich veroorlooft, gaat mij niet aan, zoolang hij
uit eigen zak aan zijn wenschen kan voldoen. Maar wèl gaat het mij aan, en u zult
dat zeker billijken, wanneer hij daartoe zijn handen in mijn zakken steekt.’
Nu begrepen ze, nu wisten ze en waren beiden bleek geworden. Ze zaten
onbeweeglijk met starre kijk in groote angst-oogen, de monden even open en wachtten.
Stapel zweeg een oogenblik en z'n blik was als
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de vraag: ‘heb ik gelijk of niet?’ Toen vervolgde hij: ‘De zaak is deze. Uw zoon zit
of zat gedurende een paar maanden aan de couponafdeeling. Daar heeft hij een
schranderheid aan den dag gelegd, waarvan tot nu toe geen bizonder zichtbare sporen
waren ontdekt. Alleen, die schranderheid werd aangewend voor een slecht doel. Hij
heeft het klaargespeeld om zonder dat het werd gemerkt, gedurende een maand
stelselmatig zich geld toe te eigenen, dat anderen behoorde, in 't geheel... een kleine
duizend gulden.’
‘M'n god.’
‘Zooals ik zeg, een kleine duizend gulden.’
‘M'n god. Dat is vreeselijk.’
Van Lor zei niets. Hem scheen het nieuws als iets onbegrijpelijks. Z'n oogen waren
weer als die van een verbaasd kijkende koe en hij zat onbeweeglijk, z'n handen
gedrukt tegen z'n dijen.
‘Het is zeker zeer treurig,’ zei Stapel met het meegevoel van een
begrafenisondernemer, die een vrachtje aanneemt, ‘maar hoe onaangenaam u ook
door dit geval zult zijn getroffen, ik vertrouw, dat u niettemin de billijkheid zult
inzien van mijn... wensch... het bedrag op de een of andere wijze terug te ontvangen.
U begrijpt... duizend gulden... niet waar. Wanneer...’
‘Maar meneer Stapel, wij...
Stapel lichtte even z'n hand op.
‘Wanneer mij dat bedrag geheel wordt gerestitueerd, dan zal ik de zaak laten rusten,
geen verder gevolg er aan geven uit respect voor de familie. Alleen, dat spreekt van
zelf, uw zoon is ontslagen.’
‘Maar meneer Stapel. Duizend gulden. Hoe zouden wij... Ons inkomen... wij leven
al zeer eenvoudig... M'n god, duizend gulden.’
‘We hebben geen sou,’ kreunde van Lor, in doodsangst openhartig.
‘Dat is zeker een zeer treurige omstandigheid, die het geval dubbel onaangenaam
maakt voor beide kanten. Maar ik mag niet veronderstellen, dat u zich daardoor
ontslagen rekent van de verplichting om de zaak in orde te brengen tot wederzijdsch
genoegen. Ook ik heb mijn verplichtingen, mijnheer van Lor.’
Mijnheer van Lor. Niets als ‘van Lor,’ en 't werd gesproken met bizondere klem.
Maar er kwam geen protest, hoe ook. ‘de Maison van Lor’ werd nu als pretentie niet
aangedurfd. Toch, mevrouw had een gevoel of die man daar nu al misbruik maakte
van 't geval door niet te geven, wat hun toekwam, en hoewel ze vol was van 't
gebeurde,
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bleef er in haar gemoed nog plaats voor gekrenktheid, die ze luchtte in een ietwat
bits:
‘Wij zijn er niet toe in staat; dat hoort u toch.’
‘Ik mag toch verwachten mevrouw, dat u de zaak daarmee niet als afgedaan
beschouwt, althans niet van mijn kant.’
‘Bedoelt u daarmee...’
‘Mevrouw, is het noodig dit nog te zeggen? Het klinkt niet aangenaam. 't Is beter
tot overeenstemming te komen.’
‘Maar wat wilt u dan?’
‘Ik heb toch duidelijk gesproken, meen ik. Het gaat eenvoudig om de terugbetaling
van die duizend gulden.’
‘Dat noemt u eenvoudig. M'n god, wat een toestand... Maar we kunnen het niet
doen, meneer Stapel, we kunnen niet. Waar zouden we ineens duizend gulden vandaan
halen?’
‘Mevrouw, u kunt daarop van mij toch geen antwoord verwachten. Dat is een
zaak, die u zelf hebt te regelen. Ik heb slechts te eischen, wat mij billijkheidshalve
toekomt. Kunt u aan dien eisch niet voldoen, dan moet het recht z'n loop hebben. U
kunt toch van mij niet verwachten, dat ik mij een dergelijk verlies maar zoo laat
welgevallen. In dat geval zou ik al spoedig geruïneerd zijn, stel, dat mijn geheele
personeel het voorbeeld van uw zoon volgde.’
Van Lor kuchte even en dat geluid deed de beide anderen opkijken. Hij was als
vergeten geweest, als een slapende, die eensklaps wakker werd. De kuch wekte
aandacht, die dan ook dadelijk werd geschonken, toen van Lor tot groote verbazing
van z'n vrouw schuchter zei:
‘Mag ik u vragen, meneer Stapel. Is het dan uw wensch om dat geld dadelijk te
hebben? In dat geval...’
Stapel keek nu naar mevrouw. 't Was hem noodig te weten of de gestelde vraag
haar goedkeuring had. Maar hij zag slechts haar verbaasd gezicht en zich nu weer
keerend tot van Lor, zei hij:
‘Ik ben natuurlijk bereid elke toezegging aan te nemen, die zekerheid geeft voor
een schikking.’
‘Dan zouden we...’
Maar heftig onderbrak z'n vrouw ineens:
‘Dan zouden we? Wat zouden we? We zouden niets. Denk je soms, dat we ooit
in staat zijn zoo'n som bijelkaar te krijgen?’
Van Lor had eenige zelfvoldoening gevoeld over z'n tusschenkomst, die een
oplossing beloofde. Maar nu kwam hij tot het besef van z'n aanmatiging, kroop terug
en keek naar Stapel met een blik, die zei:
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‘probeer 't maar verder met háár.’ En Stapel verstond het zoo. Bedaard zei hij:
‘Ik geloof mevrouw, dat uw man een geschikte oplossing aan de hand doet. Er
moet van uw kant iets worden gedaan, wilt u van mij tegemoetkoming verwachten.
Dat begrijpt u toch, hoop ik. Ik ben bereid tot schikking, wel te begrijpen alleen wat
betreft de vraag, wannéér ik het geld zal ontvangen. Mag ik u een voorstel doen,
meneer van Lor? Kunt u zekerheid geven, dat ik, laat ik zeggen, over drie maanden
over het geld kan beschikken?’
‘Nee, dat kunnen we niet,’ zei mevrouw bits, ‘dat kunnen we niet, nooit. Hoe komt
u er bij?’
Stapel fronste z'n wenkbrauwen en z'n donkere oogen keken scherp doordringend
in de hare. Zij klemde de lippen op elkaar, gereed tot verderen tegenstand.
‘Mag ik vragen,’ vroeg Stapel, en z'n stem was van een ijzige kalmte, ‘welken tijd
u dan verlangt?’
‘Wij kunnen niets verzekeren. Bovendien...’
Toen stond Stapel eensklaps op.
‘Dan zal ik tot mijn spijt genoodzaakt zijn andere maatregelen te nemen. Ik zal
tot morgen negen uur wachten. Ik vertrouw, dat u begrijpt, wat dat zeggen wil. Ik
heb de eer.’ Hij boog even en ging.
Zij keken hem beiden na en zaten nog een oogenblik zwijgend met verschrikte
gezichten. Toen stond ook zij op en liep de kamer uit. Van Lor volgde langzaam als
een ter doodveroordeelde achter den beul. In de huiskamer gekomen, stond daar z'n
vrouw bij de tafel. Ze schreide. Dat de bui zich zoo ontlastte, viel hem mee, en hij
voelde neiging tot troosten, hoe ellendig ook hem het gebeurde had gemaakt.
Ze schreide hartroerend en hij hoorde, dat er verdriet was in dat schreien, geen
toorn.
‘'t Is vreeselijk,’ zei hij zacht, naast haar staande. ‘Hoe komen we aan dat geld?’
Hoewel de gedachte aan het gedrag van z'n zoon hem het meest kwelde, meende hij,
dat haar de zorg voor het geld het naast aan het hart zou liggen.
‘Och... dat geld, dat geld,’ snikte ze, ‘dat is het ergste niet... De schande... Ons
kind een dief. O, was ik maar dood, was ik maar dood.’ Toen liet ze zich vallen in
een stoel en de ellebogen gesteund op de knieën, de handen voor de oogen gedrukt,
huilde ze haar smart uit.
Zoo had van Lor z'n vrouw nog nooit gezien. Haar droefheid greep
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hem aan, deed hem de oorzaak te erger gevoelen. Hij legde z'n hand op haar
schokkende schouder en bleef zoo een tijdlang zwijgend naast haar, wachtend tot ze
wat kalmer zou zijn. Maar 't schreien hield aan. Toen zei hij zacht met bevende stem:
‘Bedaard Marie, bedaard. Toe, wees sterk. Je bent altijd zoo flink. Misschien komt
het nog wel terecht.’
‘O, wat een ellende, wat een ellende,’ snikte ze.
Geklop aan de deur deed haar opstaan. Ze wist, dat was de meid. Zich
beheerschend, zei ze, zonder naar de binnenkomende te kijken: ‘je kunt opdoen.’ Ze
droogde haar tranen, keek naar haar man, en z'n bleek gelaat, z'n droeve, angstige
oogen ziende, bedacht ze, hoe het hem wel te moede moest zijn, nu zij, de meerdere
in geestkracht, reeds zoo gebroken was. Ze dacht aan z'n woorden van zooeven, dat
zij, die altijd zoo flink was, toch sterk moest zijn nu. Maar deze slag was te hevig
geweest, had haar geestkracht verlamd. Ze zag geen licht, geen uitweg. 't Was alles
zwart en troosteloos. Schrikbeelden doemden op, zweefden dooreen, woelden in haar
brein, waar 't een warreling van afschuwelijke gedachten werd. Opnieuw greep haar
de wanhoop aan. Ze sloeg de handen voor het gelaat en klaaglijk klonk het:
‘O god, o god, wat zal er nu gebeuren.’
‘Ja,’ zuchtte van Lor, ‘'t is vreeselijk. Wie had dat ooit kunnen denken... die
ellendige jongen.’
Ze had tot nog toe slechts gedacht aan wat haar zoon gedaan had, minder aan hem
zelf. Nu echter werd ze eensklaps herinnerd aan z'n nog niet thuis zijn en een
doodelijke angst beving haar, dat hem iets was overkomen, een angst, die plotseling
haar verdriet ophief, haar tranen droogde en in haar gemoed geen plaats liet voor
toorn over z'n gedrag. Met verwilderden blik keek ze naar haar man en alsof de
afwezigheid van Henri haar nu voor 't eerst opviel, riep ze, de handen wringend:
‘Hij is nog niet thuis... God... waar, wat zou er met hem... Toe, ga hem zoeken,
toe, gauw... Ga dan toch.’
‘Zoeken?’
Van Lor raakte de kluts kwijt. Hij liep naar de deur, bleef er staan, kwam terug.
‘Zoeken? Hoe, waarheen?’
Maar ze hoorde hem niet, was voor het raam gaan staan en keek in het spionnetje,
waardoor ze de straat kon afzien. De meid kwam binnen met het eten. Ze hoorde 't
niet. Toen keerde ze zich om, wilde
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spreken, doch zweeg, tot de meid, die weer heenging, was verdwenen. Van Lor was
nog wachtende, bang, dat ze hem opnieuw tot zoeken zou aansporen. Maar ze deed
het niet. Haar gezicht, bleek, verwrongen van angst, naar hem toegekeerd, zei ze
heesch:
‘O, als hij er maar was, als hij maar weer thuis was. O god, die angst, die vreeselijke
angst.’
‘Maak je nu niet van streek, Marie. Wat vrees je dan? Hij zal wel komen, geloof
me.’
‘Nee, hij komt niet, nooit weer.’
‘Hij komt niet? Waarom niet?’
‘Ik voel het. Onze jongen... o Henri, kind, hoe kon je zoo iets doen?’
‘Maar wat dan toch? Je denkt toch niet...’
Ze knikte, snel, heftig.
‘Och, dwaasheid,’ zei van Lor, wien 't zweet nu eensklaps uitbrak.
't Binnenkomen van de meid, die, terwijl ze opnieuw een onderzoekenden blik
wierp naar 't echtpaar, 't schaaltje met aardappelen neerzette op tafel, herinnerde
beiden, dat de tafel gedekt stond.
Zwijgend ging mevrouw zitten, toen ook hij. Lusteloos nam ze wat van de groente
en aardappelen, maar na de eerste hap legde ze vork en mes weer neer en zei mat:
‘ik kan niet eten.’
Slechts onder één omstandigheid verkeerde van Lor in 't zelfde geval. Dat was,
wanneer twijfel aan z'n gezondheid hem benauwde. Nu echter op dit oogenblik die
twijfel niet bestond, omdat hij vandaag aan z'n gezondheid nog geen aandacht had
kunnen schenken, was zijn eetlust op 't normale pijl. Vermits echter het toegeven
aan die lust gevoelloosheid zou schijnen, zei hij: ‘ik ook niet’ en stelde zich op diëet.
Heel gauw kwam de meid weer afnemen. Toen zaten ze beiden zwijgend een
tijdlang in het schemerdonker en wachtten. In de straat was het stil. De voetstap van
wie buiten liep was hoorbaar in de kamer en telkens als 't geluid daarvan tot hen
kwam, werd 't een spannend luisteren of de stap soms ophield voor hun huis, dat
Henri 't wezen kon. Zij werden dikwijls teleurgesteld.
Er werd gebeld en beiden zaten eensklaps rechtop. Ze hielden den adem in en
luisterden, tot mevrouw opstond, de kamerdeur opende en tot de meid riep: ‘Wat is
dat?’
‘Een briefje mevrouw.’
Ze wachtte in de deuropening, ontving er den brief en ging weer
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zitten. Toen, haastig scheurde ze de enveloppe open, wilde lezen, maar 't was al te
donker in de kamer.
‘Steek de lamp op,’ zei ze.
Snel voldeed van Lor aan het bevel. Toen las ze den brief, die heel kort scheen,
want ze was er gauw mee klaar en staarde op het schrijven als een verdwaasde, met
groote oogen.
‘Wat is het?’ vroeg hij.
‘M'n god,’ zei ze zacht, ‘maar dat is afschuwelijk.’
‘Wat dan?’
‘'t Is afschuwelijk,’ herhaalde ze zacht. ‘Dat is Henri z'n hand.’
‘Wat, Henri? Maar zeg dan toch Marie.’
Ze keek hem even aan. Toen zei ze: ‘Daarom komt ze niet meer hier, wou ze me
vanmiddag niet ontvangen.’ Ze gaf hem 't briefje en van Lor las, wat Henri geschreven
had, toen hij het schilderstuk van de weduwe terugzond naar mevrouw ten Have.
Onder dat briefje had de weduwe slechts deze woorden geplaatst: ‘ontvangen van
mevrouw ten Have.’
Van Lor stond gek te kijken.
‘Dat heeft die jongen gedaan. Zoo'n vervloekte aap. Wie heeft hem gezegd, dat
hij dat moest schrijven?’
‘'t Is vreeselijk,’ zei ze. ‘Hoe komt zoo'n kind er in godsnaam bij dat te doen?’
‘Maar ik verzeker je, Marie, dat ik hem nu...’
Hij hield eensklaps op. De jongen was nog niet thuis, en wat nog te wachten stond,
nam nu ineens weer heel z'n denken in beslag. En ook zij bleef zwijgen, en bij beiden
keerde de onrust terug, de pijnende angst voor wat nog komen zou. Zoo zaten ze een
oogenblik in gedachten toen opnieuw de bel klonk, heftig, luid. Ze schrokken er van,
keken elkaar aan met groote oogen en zaten weer in spannend luisteren, hoorden de
huisdeur dichtslaan, toen een mannenstem.
‘Wat is dàt?... Karel? Dat is Karel,’ sprak van Lor.
‘Wat zeg je?’ Ze schreeuwde het als 't ware uit.
‘Karel; ik hoor het.’
Hij stond op, liep naar de deur, maar voor hij daar was, werd die reeds geopend,
kwam Karel binnen. Hij was van middelmatige lengte, breed en stevig van bouw.
Een forsche, blonde kop, waarin staalblauwe diepliggende oogen, die nu ernstig,
ietwat stroef keken. Een blond kneveltje krulde boven dunne saamgeknepen lippen.
Hij zag er vermoeid uit.
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Voor z'n vader staande, die van verbazing niets wist te zeggen, stak hij dezen langzaam
de hand toe en zei: ‘dag vader.’
‘Jij... Hier?’ vroeg van Lor en vatte werktuigelijk de toegestoken hand.
‘Ja, als u 't goedvindt... Dag moeder.’ Hij stapte langzaam naar haar toe, gaf ook
haar de hand. Zij was opgestaan, stond er met trillende beenen, leunend tegen de
tafel, doodsangst in de oogen, en fluisterend bijna vroeg ze: ‘Karel, wat is er... weet
je...??’
‘Van Henri?... Zooiets, ja. Mag ik gaan zitten?’
Hij nam een stoel. Toen gingen ook z'n ouders zitten, steeds naar hem kijkend.
‘Hij is vandaag bij me geweest. Hij is er nog.’
‘Bij jou?’ vroegen ze beiden.
‘Daarom ben ik hier. Anders had u me niet... Enfin, dat is een andere zaak.’ Hij
hield even op, z'n lippen trilden. Toen, zich beheerschend, zei hij, z'n vader
aankijkend: ‘begrijpt u, wat hij is komen doen?’
Zij gaven geen antwoord, zaten met open monden.
‘Hij moest duizend gulden hebben. Geen kleinigheid... Maar vertel eerst, weet u
wat er gebeurd is?’
Z'n vader, onbewust in z'n houding een zeker ontzag toonend voor z'n zoon, knikte.
‘We weten 't. Z'n chef, meneer Stapel, is hier geweest.’
‘En wat zei die?’
Van Lor vertelde, nerveus, haastig. Nadat hij was uitgesproken, zat z'n zoon nog
een oogenblik in gedachten, en in spanning wachtten ze af wat hij zeggen zou.
‘Dus er is nog tijd... En u kunt niet helpen?’
‘Hoe zouden we jongen?’ vroeg van Lor.
‘Begrijp ik. Gekke vraag ook van me... Dan schiet er niets anders over...’ Hij hield
eensklaps op, de spanning verhoogend, waarmee z'n ouders luisterden. Toen vervolgde
hij: ‘wat bent u met hem van plan, veronderstel dat u het geld krijgt?’
‘Wat bedoel je jongen?’ vroeg z'n vader zacht.
‘Ik bedoel, laat u hem ook voor 't vervolg z'n vrijheid, die hem zoo goed heeft
gedaan. Want u begrijpt, voor een tweede keer...’
Haastig, met een afwerend gebaar bezwoer van Lor:
‘O, dat is uit, voor goed uit. Dat verzeker ik je.’
Hij voelde de redding al naderen en verklaarde zich alvast met
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graagte bereid elke voorwaarde te aanvaarden, waarop die redding in 't vooruitzicht
werd gesteld. Veel inspanning zou hem bovendien de nakoming niet meer kosten.
De zondaar, door berouw verzwakt, zou nu wel aan de teugels gehoorzamen.
‘'t Is te hopen,’ zei Karel ‘,al is 't dan wat laat.’ Veel vertrouwen klonk er niet in
z'n stem. Maar dat deerde van Lor niet. Hij verdroeg het in het vaste voornemen, dat
wantrouwen te beschamen, want hij gevoelde zich nu weer sterk.
‘Enfijn, er moet wat gedaan worden,’ vervolgde z'n zoon, ‘en aangezien de hulp
niet van uw kant kan komen,... zal ik helpen... Wacht, laat me even uitspreken. Ik
geef het geld, maar ik doe het niet voor hem... de dief. 't Is niet om hem te sparen,
maar louter en alleen omdat ik het voor mij een ondragelijke gedachte vind, dat een
broer van mij de gevangenis zou ingaan. Voor hem mag die straf een verdiende
onteering zijn, voor mij is 't een schande, die ik van me af wil houden. Kon ik dat
gedaan krijgen, zonder hem die straf te besparen, ik deed het, liet hem de gevangenis
intrekken. Er zijn verschillende manieren om je naam hoog te houden. Dit is nu de
mijne. Ik wil er dus dit mee zeggen, dank me niet, want 't is louter eigenbelang.’
Bitter was de toon geweest, waarop hij dit alles had gezegd en z'n ouders voelden
z'n woorden als een verwijt van medeplichtigheid. En ofschoon ze nu bevrijd waren
van hun groote angst, kwelde toch de gedachte, dat juist van hem de hulp moest
komen, want ze dachten aan hun laatsten brief vol verwijten over de schande, die hij
hen dreigde aan te doen. Ze voelden zich nu wel schuldig tegenover hem en hoe
belachelijk moest hem nu hun hooghartigheid, hun zelfverheffing voorkomen. Al
had hij gezegd, dat ze hem geen dank schuldig waren, al was er ook hardheid geweest
in z'n woorden, graag hadden ze hun dankbaarheid willen toonen door te erkennen
dat ze overijld, niet goed hadden gehandeld met hun grievende afkeuring over z'n
verloving. Wat was bovendien de schande van die verloving, vergeleken met de
smet, die de handelwijze van Henri dreigde te werpen op hun naam. Maar ze durfden
niets zeggen uit schaamte, beseften, dat het nu het oogenblik niet was, om er over te
spreken. Wellicht, dat die gelegenheid straks zou komen, en ze wachtten, wat hij
verder zou zeggen.
‘Wanneer moet het geld er zijn?’
‘Als 't over drie maanden er was, dan...’
‘Zeg dan, dat er de volgende week over beschikt kan worden. Ik zal 't u zenden.’
Hij stond op, plaatste z'n stoel tegen de wand.
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‘Ga je al heen, kind?’ vroeg z'n moeder.
Hij knikte even, zei toen: ‘Ja, 't is beter, moeder. Ik heb hier niet meer te maken.’
‘Hier niet meer, Karel?’
‘Nee moeder. Straks komt Henri. Ik zal hem telegrapheeren dat hij thuis komt, dat
de zaak in orde is. Hij is nog in mijn huis... Dag moeder.’
Ze keek hem aan met vochtige oogen, een uitdrukking van diepe weemoed op het
gelaat.
‘Karel,’ zei ze zacht en stak haar hand toe, ‘krijgt je moeder geen kus van je. 't Is
lang geleden.’
Hij stond er met bevende lippen, was plotseling bleek geworden.
‘Kind, wees niet boos. We hebben niet goed gedaan... Vergeef het ons, toe... Laat
je meisje, laat Jeanne hier komen.’ Ze greep z'n hand en streelde die.
Hij liet haar begaan, beet op z'n lippen, keek haar een oogenblik zwijgend aan en
zei toen: ‘dat kan niet meer moeder.’
Ze schrok, liet z'n hand los.
‘Kan dat niet meer?’ vroeg ze zacht.
Hij schudde langzaam ontkennend het hoofd. Toen overwon hem eensklaps de
smart, en z'n beide handen voor het gelaat drukkend, snikte hij: ‘Ze is dood... ze is
dood.’
‘Kind... wat zeg je?’ Ze strekte haar handen naar hem uit, bleef zoo een oogenblik
staan. Toen nam ze z'n hoofd, drukte 't tegen haar schouder, en terwijl hij z'n verdriet
uitsnikte, zei ze klaaglijk: ‘o kind, o, kind, wat hebben we je gedaan.’
Van Lor was opgestaan, z'n zoon genaderd en legde zwijgend z'n hand op diens
schouder.
Op dezen dag werd de terugweg aangenomen.
W.M. EBBINK.
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De beteekenis der persoonlijkheid in Goethes leven en kunst.1)
I.
Ik zal in twee avonden trachten, U iets mede te deelen over de beteekenis der
persoonlijkheid in Goethes leven en kunst. Natuurlijk zal ik slechts op vluchtige
wijze enkele punten kunnen bespreken, maar toch hoop ik U te doen beseffen, welk
een voorname rol de individualiteit bij Goethe speelt en hoe zijn geheele denkwijze,
zijn levensgevoel en zijn scheppen als kunstenaar gedragen worden door de diepe
overtuiging van de eeuwige en fundamenteele beteekenis, die de persoonlijkheid
volgens hem bezit.
Voordat ik er nu toe overga in groote lijnen de ontwikkeling van zijn individualisme
te volgen en te onderzoeken, hoe en waar het zich in zijn werken openbaart, moet ik
eerst rekenschap geven van de opvatting der persoonlijkheid, die ik ben toegedaan
en ik zal dit begrip derhalve nader hebben te bepalen en te omschrijven.
Wat hebben wij te verstaan onder de ‘persoonlijkheid’ van den mensch? Ik bedoel
hiermee met Dr. Bierens de Haan: ‘dien staat van werkelijkheid, waar de goddelijke
wereldgrond bij zichzelf tehuis is.’ De persoonlijkheid van den mensch bezit in haar
diepsten kern een cosmische kracht, d.w.z.: behalve haar lagere zelf, d.i. haar karakter
of persoon-zijn zonder meer, bezit zij in haar hoogere zelf als persoonlijkheid een
eeuwig scheppend vermogen, dat in een steeds zich ontwikkelende veelheid en
verscheidenheid van inhouden zich als een spiegel der goddelijke zelfrealiseering
ontvouwt. De Geest, die in de natuur als eerste phase zijner ontwikkeling zich heeft
verzaakt en verloren, vindt in het cosmisch bewustzijn der persoonlijkheid en in haar
geestesleven zich terug. In haar stort de Geest zijn volheid uit, in haar, de
mikrokosmos, de mikrotheos, herstelt, hervindt en herschept de Geest zijn verloren
eenheid, kortom in haar wordt de Synthese voltooid. In de bijzondere persoonlijkheid
verwezenlijkt zich het Algemeene op bijzondere wijze, in haar vindt het den bepaalden
weerschijn van zijn eigen licht, de bepaalde spiegeling van zijn eigen wezen. Aldus
is de persoonlijkheid een onontbeerlijke factor in het proces der zelfontvouwing des
Geestes. Zij is geen druppel, die in den

1) Lezing, gehouden in de ‘Internationale School voor Wijsbegeerte’ te Amersfoort, 16 en 17
Augustus 1918.
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oceaan der oneindigheid vervloeit, geen zwakke adem, die zijn eigen bestaan in het
onmetelijke luchtruim verliest, maar een onmisbare schakel in het wereldgeheel. Als
empirische persoon is de mensch vergankelijk, als transcendenteele persoonlijkheid
eeuwig.
Het is algemeen bekend, dat deze opvatting der individualiteit als cosmisch
beginsel, pas betrekkelijk laat in de geschiedenis der cultuur optreedt. Immers voor
de indische philosophie, in het bijzonder die der veda's, is de menschelijke
individualiteit, de atman, het volstrekt kwaliteitlooze Ik, dat in de extaze zich zonder
meer hereenigt met het bovenbewuste, het Brahman. Het bijzondere subject is in het
Brahmanisme niets en wordt a.h.w. vervluchtigd in het absolute subject. Bij de
Grieken heeft de mensch slechts beteekenis als staatsburger, het individu als of in
zijn bijzonderheid wordt niet erkend. Voor de wetten van den staat zijn allen gelijk
en een iegelijk heeft de traditie zonder meer te volgen; de staat is de objectieve macht
bij uitstek en in hem het individueele en subjectieve een negatief principe. - Maar
ook de Middeleeuwsche cultuur en hare denkwijze erkent en aanvaardt de
persoonlijkheid in haar bovenpersoonlijk-cosmische beteekenis nog niet. Alle zielen
zijn voor de Godheid gelijk en de individualiteit heeft als zoodanig voor haar geen
bijzondere beteekenis. - Maar aan het einde der Middeleeuwen ontwaakt eensklaps
het besef, dat de persoonlijkheid een onmisbare factor in het cosmisch proces is. Bij
den duitschen mysticus Meister Eckhart vinden wij voor het eerst met innige en diepe
overtuiging uitgesproken, dat de ziel van den mensch geen vervloeiend moment,
geen tijdelijke doorgangsphase, maar in haar diepste wezen een onontbeerlijke
bijzonderheid in het leven der Godheid is. Hier wordt voor het eerst gezegd en
gepredikt: de ziel is de spiegel der Godheid. Zij is van onvergankelijke beteekenis
voor haar, omdat zij zonder haar niet kan bestaan. God verlangt evenzeer naar de
ziel des menschen als deze naar God. Gods leven is der persoonlijkheid leven, haar
leven is Zijn leven. God kan zich slechts in den mensch als scheppende
persoonlijkheid spiegelen en zich op zichzelf betrekken. Zonder haar kan Hij niet
tot volledig zelfbewustzijn komen. De ziel wordt God gelijk, als zij God liefheeft.
Kortom: het leven der persoonlijkheid is de grond van het goddelijk leven zelf, de
ziel wordt gelijk aan het Absolute, doordat zij het Absolute schept en herschept.
Het is nu buitengewoon belangwekkend na te gaan, hoe dit geloof in de cosmische
kracht en beteekenis der persoonlijkheid zich verder
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in de Renaissance heeft ontwikkeld. Den tijd der Renaissance heeft men immers
genoemd ‘den tijd der ontdekking van den mensch’. In deze periode treden de
vrijgeboren, fiere, zelfbewuste kunstenaars, de roekelooze en nietsontziende
staatslieden op, die op hun onvergankelijke individualiteit zoo buitengewoon trotsch
zijn en haar zoo mateloos verheerlijken. Nieuwe krachten, dikwijls monsterachtige
hartstochten en onstuimige driften ontwaken; het hart des menschen openbaart
ongekende diepten, een nieuwe geestelijke en zedelijke vrijheid, kortom een geheel
ander levensgevoel ontstaat. Men wil zichzelf tot volledige alzijdigheid ontwikkelen,
men geniet gretig het felle leven in alle vormen, men aanvaardt het in alle gestalten,
men beeldt het in nieuwe klanken en kleuren uit; en overal en altijd staat de
souvereine, godgelijke, autonome persoonlijkheid in het middelpunt van alle
geestesleven.
(Men heeft dit individualisme der Renaissance een kwalitatief individualisme
genoemd, d.w.z. het zelfstandige individu is in zijn bijzonderheid eenig en van
anderen in diepste wezen volstrekt verschillend).
Renaissance, Humanisme en Hervorming zijn alleen te begrijpen, als men ze
verstaat als den tijd der ontwaking van het persoonlijkheidsbesef, want ook de
Hervorming erkent en aanvaardt haar. Immers het is Luther, die zegt: ‘Aus dem
Glauben folgt, dasz wir das Werk Gottes wirken in der Welt. Gott will mit uns und
durch uns sein Werk wirken.’ In de hervormers Zwingli en Luther ontstaat een nieuw
besef van de verhouding van den mensch tot God: een op het onzichtbare, innerlijk
gerichte verhouding van de ziel tot het Absolute. De actieve energie van den mensch,
de vrijgeboren, zelfstandige persoonlijkheid staat fier tegenover haren God, die haar
bij Zijn scheppingswerk bezigt.
Aldus was de vrijmaking van den mensch, zijn autonomie en souvereiniteit in de
15de en 16de eeuw voltooid, niets bond hem meer dan het geloof in de eigen kracht,
geen macht of autoriteit erkende hij dan die in hemzelf, geen waarheid dan die der
eigen Rede. Maar wat waren nu de noodlottige gevolgen van dit onwankelbaar
vertrouwen in de Rede en hare wetten? - Dat door de verbijsterende ontwikkeling
der wiskundige en der natuurwetenschappen in de 16de en 17de eeuw, waarbij het
verstand en het vernuft ongekende triomfen vierden, langzamerhand de geheele
werkelijkheid a.h.w. in een net van rationeele conclusies werd gevangen, dat het
leven gesnoerd en gebonden werd door het verstand in een logisch abstract systeem.
Alle gevoel
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verdorde of ging te loor en de mensch begon ten slotte in het rationalisme der 17de
en 18de eeuw, door een eenzijdige emancipatie van het verstand alle besef voor het
spontane, intuïtieve en instinctmatige, kortom het irrationeele te verliezen. Het Zijn
werd als een geheel van denkbaarheden en noembaarheden beschouwd. De
verstandsverlichting der 18de eeuw heeft weliswaar den mensch vrijgemaakt van,
zooals Kant zegt: ‘seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit’, maar hij heeft
tegelijkertijd alle besef voor het natuurlijke leven zelve verloren. De wiskundige
betoogtrant werd toegepast op alle gebied, op zedelijk, godsdienstig zoowel als op
metaphysisch. De woorden van Haller:
‘O Messkunst, Zaum der Phantasie,
Wer dir will folgen, irret nie,
Wer ohne dich will gehen, der gleitet.’

zijn hiervoor bijzonder kenschetsend.
Men vertrouwt met apodictische zekerheid op de redelijke ontwikkeling der
geschiedenis en is tevens van de rationeele evolutie van den mensch ten volle
overtuigd. Dit optimisme zien wij bijv. bij Haller aldus uitgedrukt:
‘Die Welt is selbst gemacht zu ihrer Bürger Glücke,
Ein allgemeines Wohl beseelet die Natur
Und alles trägt des höchsten Gutes Spur.’

Het wereldgeheel wordt nu op logisch-deductieve wijze opgebouwd en begrepen.
Het subjectieve individueele gevoel wordt ontleed en geobjectiveerd door het critisch
verstand en aldus vervluchtigd tot een afgetrokkenheid. De mensch is nu niet meer
de cosmische ‘kwalitatieve’ persoonlijkheid der Renaissance, hij boogt thans op zijn
rationaliteit en niet meer op zijn originaliteit. De mensch van de 18de eeuw is een
raisoneur; gevoel- en phantasieloos; nuchter en critisch in zijn doen en laten, redelijk
en verlicht in zijn handelen en denken. Gundolf zegt: ‘Rationalismus ist diejenige
geistige Haltung die aus dem Weltbild und der Lebensführung alles als nichtseiend
ausscheidet was nicht dem blossen Denken zugänglich ist, was nicht als Erkanntes,
Erkennbares ausgedrückt werden kann. Das seelische Dasein wird jetzt eine Funktion
des Denkens, der Leib wird wegeskamotiert und damit die Leidenschaft, das Schicksal,
das Erleben, das Zeugen: das Leben wird System.’
Maar een reactie op deze ongezonde geestesgesteldheid op dezen
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cultus van de autonome en souvereine rede kon niet uitblijven. De volstrekte
verschrompeling van het gevoelsleven, het platte en goedkoope optimisme, de
stelselmatige onderdrukking van de phantasie en het onbewuste, dit alles kon op den
duur zijn ontoereikendheid niet verbergen. En zoo ontstaat in het midden der 18de
eeuw in Engeland, Frankrijk en Duitschland een hervormende beweging en een
geestesrichting, die, wars van alle kille en nuchtere verstandelijkheid de
eenzijdigheden van het rationalisme ten volle beseft en deze te boven wil komen.
Geen beschouwingen en bespiegelingen meer. Het scheppende leven wordt opnieuw
ontdekt. Een grootsche omwenteling door Engelsche philosophen voorbereid, door
Rousseau voortgezet, en in Duitschland door Herder en Goethe voltooid. Een
hernieuwd besef van de waarde der scheppende persoonlijkheid ontwaakt te zamen
met liefde voor de werkelijkheid, frisch gevoel voor de natuur, vrije uiting der
hartstochten, belangstelling voor levensechte kunst, verzet tegen alle conventie;
kortom men zou van een tweede Renaissance kunnen spreken. Het is mij helaas
onmogelijk in den korten tijd die mij ter beschikking staat, dieper op de voor onze
hedendaagsche cultuur zoo buitengewoon belangrijke beweging in te gaan, maar wel
moet ik, omdat het ten nauwste verband houdt met mijn onderwerp, wijzen op de
beteekenis der persoonlijkheid in deze wijsgeerige en literaire revolutie, die men in
Duitschland de ‘Sturm und Drang’ pleegt te noemen.
Men kan gevoegelijk zeggen, dat er behalve in de Mystiek en de Renaissance geen
tijd is geweest, die zoo mateloos de buitengewone beteekenis der scheppende
persoonlijkheid heeft verheerlijkt, als de tijd van de ‘Sturm und Drang’ in Duitschland.
Deze hooge opvatting van de souvereiniteit van het scheppend individu is feitelijk
ontstaan in Engeland. Bij den engelschen dichter en criticus Edward Young, den
beroemden schrijver der ‘Night thoughts’ en bij den wijsgeer Shaftesbury vinden wij
voor het eerst weer den cultus der origineele persoonlijkheid. Bij hen wordt de
autonome scheppende kunstenaar de heros bij uitstek: de scheppingsgave is een
geschenk der goden, het genie vindt zijn oorsprong in den hemel; de geniale dichter
mag in de geestvervoering van het scheppen alle voorgeschreven regels der aesthetica
verachten, zijn enthousiasme verheft zich verre boven normen en wetten. Naar de
ingevingen van den goddelijken geest moet hij luisteren enz. (Men ziet, dat hier een
merkwaardige overeenkomst bestaat met de opvatting der persoonlijkheid in de
Mystiek van Eckhart en in de Renaissance).
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De invloed van Young en Shaftesbury op de duitsche ‘Sturm und Drang’ is bijzonder
groot. Hun leer van het genie wordt het evangelie van Hamann en Herder, van Lenz
en Goethe. En Youngs opvatting van den kunstenaar wordt ook voorbeeldig voor
hun aesthetica.
Gaan wij nu na, op welke wijze zich dit individualisme in Duitschland verder
ontwikkelt, dan moeten wij op de volgende punten den nadruk leggen:
1. De St. u. Dr. in zijn empirisme en sensualisme veracht en verafschuwt (zooals
gezegd) al het bloot vernuftelijke en verstandelijke. Het meest verfijnde gevoel
en de onstuimigste hartstochten beheerschen den mensch nu weer evenals in de
Renaissance. In de letterkunde openbaart zich dit als de z.g. sentimentaliteit (bij
ons Reinvis Feith), in den godsdienst als mysticisme en piëtisme (Spener en
Zinsendorf).
2. Wij zien met allen nadruk den eisch uitgesproken, dat de mensch een alzijdig
geheel moet worden.
Goethe heeft dit eens van Hamann, den wegbereider voor den St. u. Dr. aldus
uitgedrukt:
‘Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch Tat oder
Wort oder sonst hervorgebracht, musz aus sämmtlichen, vereinigten Kräften
entspringen. Alles vereinzelte ist verwerflich.’
3. Het gevoel voor de waarde van het bijzondere, oorspronkelijke, karakteristieke,
kortom het kwalitatieve ontwaakt weer. Vandaar de verheerlijking van
Shakespeare, hernieuwde belangstelling voor het volkslied, bewondering der
middeleeuwsche gothiek, enz.
4. De actieve persoonlijkheid en vooral het als kunstenaar scheppende genie is,
zooals opgemerkt, een goddelijk wezen. Hij wordt vergeleken met Prometheus,
het symbool bij uitstek voor dezen tijd, den menschenschepper, die het vuur uit
den hemel stal en daarmee zijn schepselen het leven inblies.
Als voorbeeld haal ik de woorden van Lenz aan: ‘Das lernen wir daraus, dasz diese
unsere handelnde Natur nicht eher ruhe, bis sie uns Freiheit um uns her verschafft.
Platz zu handeln, guter Gott, Platz zu handeln und wenn es ein Chaos wäre, was Du
geschaffen - Seligkeit, Seligkeit, Göttergefühl. Handeln, die Seligkeit der Welt.’ En
hij juicht:
‘Alles verschwunden
Was uns gebunden,
Frei wie der Wind,
Götter wir sind.’
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Herder, de leermeester van Goethe zegt van de personen bij Shakespeare:
‘Alle ganze individuelle Wesen, jeder aus senem Charakter und von seiner Seite
historisch teilnehmend, mitwirkend, handelnd; jeder gleichsam für sich Absicht und
Zweck, und nur durch die schöpferische Kraft des Dichters als Zweck zugleich Mittel;
als Absicht zugleich Mitwirker des Ganzen! So spielt im groszen Weltlauf vielleicht
ein höheres, unsichtbares Wesen mit einer niedern Klasse von Geschöpfen: jeder
läuft zu seinem Zweck und schafft und wirket; und siehe! unwissend werden sie eben
damit blinde Werkzeuge zu einem höhern Plan, zu dem Ganzen eines unsichtbaren
Dichters!’
Lavater, de piëtist stamelt verrukt:
‘Wer bemerkt, wahrnimmt, schaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, bildet,
dichtet, sagt, schafft, vergleicht, sondert, vereinigt, folget, ahndet, gibt, meint als
wenn ihm ein Genius, ein unsichtbares Wesen höherer Art dictirt oder angegeben
hätte, der hat Genie, als wenn er selbst ein Wesen höherer Art wäre. Das ungelernte,
unlernbare unentlehnbare, Innig-Eigentümliche, Unnachahmbare, Göttliche ist Genie...
Unnachahmlichkeit ist Genie.’
Men ziet, hier is weer het gevoel ontwaakt voor de scheppende persoonlijkheid als
opperste uiting van den goddelijken geest. Hier zien wij weer uitgesproken, dat de
menschelijke individualiteit in haar diepste wezen verwant is aan de Godheid. Het
rationalisme had den mensch als een a.h.w. twee-dimensioneele kwaliteitlooze
substantie opgevat, en slechts belangstelling getoond voor den
Mensch-in-het-algemeen had des menschen verstandelijkheid en vernuft als het
hoogste geprezen en gewaand, dat het Leven in alle vormen volledig ‘begrijpelijk’
was. Maar het scheppende Leven laat zich niet in een stelsel oplossen en evenmin
zich in noembaarheden en denkbaarheden vervluchtigen. De pogingen, het als een
‘rationaliteit’ te begrijpen, moesten falen en nu in den tijd van de ‘Sturm und Drang’,
wordt het Leven in zijn irrationaliteit weer opnieuw ontdekt en aanvaard. Juichend
stormen de jonge genieën tegen de trage massa van hun tijd aan. Revolutionair in
den hoogsten zin van het woord, willen zij de schijncultuur en de gekunstelde
beschaving van de 18de eeuw te pletter slaan. Een ware ‘Umwertung aller Werte’!
Vrijheid, natuurlijkheid, persoonlijkheid! roepen zij en hoonen de waanwijze,
bloedelooze en onmachtige, verstandsverlichting. ‘Gefühl ist alles,
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Name Schall und Rauch’ is de leuze. En: ‘Unter allen Besitzungen auf Erden ist dein
eigenes Herz die kostbarste’.
Herder en Goethe, verkondigen bij uitstek het nieuwe geloof. Herder als de profeet,
Goethe als de vervuller. Herder, de raphsodist, chaotisch en bizar, vol geniale invallen,
verreikende inzichten en grootsche ideeën, maar onbeheerscht en zonder
vormvermogen, is de theoreticus, die de nieuwe leer in critische geschriften
verkondigt, Goethe is vooral de scheppende kunstenaar, die in zijn werken het nieuwe
levensgevoel uitbeeldt. Over Goethes persoonlijkheidsopvatting nu, zal ik na deze
inleiding verder spreken. Nu heb ik U eenigszins den tijd doen kennen en zijn
geestesgesteldheid in korte trekken geschetst, zoodat ik nu tot mijn eigenlijke
onderwerp kan overgaan. Welke beteekenis heeft de persoonlijkheid in Goethes jeugd? Goethes jeugd! Wat
is er van grooter bekoring!
‘Ueber Wolken / nährten seine Jugend / gute Geister
Zwischen Klippen im Gebüsch.’

De oneindig-rijke ziel van een begenadigd mensch begint haar openbaring. De
vorming van een schoon en rijk leven neemt een aanvang. ‘Anfangs ist es ein Punkt,
der leise zum Kreise sich öffnet, Aber am Ende umfasst dieser die ganze Welt.’
(Hebbel.)
Het is, alsof een jonge god over de aarde schrijdt, hij leeft de volheid van haar
leven en zijn ziel reikt tot aan de oneindigheid der sterren. Onstuimig snelt hij
voorwaarts en sleurt anderen mee in den stormwind zijner liefde, achteloos draagt
hij zijn dagen, met luchtig gebaar schept hij zijn werken, het diepste leven der
gedachte vervult hem. Jubelend begroet hij elken jongen morgen ‘die Seele voll von
Ernteträumen und sät und hofft.’ - Dat is de jonge Goethe, dien een tijdgenoot
(Wieland) aldus heeft geschilderd:
‘Ein schöner Hexenmeister es war,
Mit einem schwarzen Augenpaar,
Zaubernden Augen voll Götterblicken,
Gleich mächtig, zu töten und zu entzücken.
So trat er unter uns, herrlich und hehr,
Ein echter Geisterkönig, daher;
Und niemand fragte, wer ist denn der?

Groot Nederland. Jaargang 17

770
Wir fühlten beim ersten Blick, 's war Er!
Wir fühlten 's mit allen unsern Sinnen,
Durch alle unsre Adern rinnen.
So hat sich nie in Gottes Welt
Ein Menschensohn uns dargestellt,
Der alle Güte und alle Gewalt
Der Menschheit so in sich vereinigt!
So feines Gold, ganz innrer Gehalt,
Von fremden Schlacken so ganz gereinigt!
Der unzerdrückt von ihrer Last
So mächtig alle Natur umfaszt,
So tief in jedes Wesen sich gräbt,
Und doch so innig im Ganzen lebt!’

De duitsche ziel, die eeuwen lang gezwegen had, begint in hem weer te zingen. Met
den blik van een ziener en de plastische kracht van een dichter, gelijk Shakespeare,
herschept hij in zijn ‘Götz von Berlichingen’ het duitsche verleden tot nieuw leven,
en in de Werther openbaart hij de diepste roerselen van zijn eigen tijd.
Alles wat de ‘Stürmer und Dränger’ in hun ‘genialen aanmatiging en anarchistische
vrijheidszin’ als het hoogste beschouwden, onstuimige hartstocht, intuïtieve,
scheppende kracht èn vormend vermogen, oneindigheidsdrang èn gloeiende liefde
voor het aardsche, zagen zij in hem vereenigd tot een schoon en gaaf geheel. En wat
Goethe van Shakespeare zeide, gold ook van hem zelf.
‘Da aber Genie bekanntermaszen mehr ist als Philosophie und Schöpfer ein ander
Ding als Zergliederer: so war 's ein Sterblicher mit Götterkraft... glücklicher
Göttersohn über sein Unternehmen. Eben das Neue ganz verschiedene, Erste zeigt
die Urkraft des Genies.’... ‘Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor
Zug seine Menschen nach... und dann belebte er sie mit dem Hauch seines Geistes.’
Ja, Goethe voelde, dat in hem het goddelijke genie gloeide; hij besefte, dat zijn
persoonlijkheid de uitstraling en de spiegel van het cosmische was, een opperste
uiting van den Geest, die zijn volheid in hem had uitgestort. En hij wilde deze volheid
uitbeelden, het eeuwige oogenblik, dat hij in geestesvervoering beleefde, in de
tijdelijkheid bestendigen. - In bijna al zijn jeugdwerken zien wij dit: het Absolute
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wordt beleefd en beseft als het Hoogste en nu wil hij dit beleven van het Volstrekte
projecteeren, in klanken en beelden.
Zijn helden zijn menschen, die den drang naar deze oneindigheid in zich voelen
trillen, die hun lagere zelf willen verzaken, om in extaze zich op te heffen tot het
Hoogste; die hun persoonlijkheid als het opperste beginsel der waarheid en schoonheid
beseffen en die nu trachten, deze mystieke intuïtie te bannen in vormen en gestalten.
Al zijn helden: Prometheus, Mahomed, Werther en Faust hebben dit met elkaar
gemeen: het streven naar Al-beleving en naar Al-verbeelding. Maar - er ontstaat in
hen een noodlottig conflict. Zij voelen plotseling met ontzetting, dat hun opvlucht
naar het Eeuwige gestremd wordt, dat hun oneindigheidsdrang dreigt te falen, dat
het hun niet vergund zal zijn het Absolute te genaken èn in vormen te beelden. Want
de persoonlijkheid, zij moge vervuld zijn van het Hoogste en zij moge in haar ziel
het volstrekte Wezen als in een spiegel willen weerkaatsen, toch zal zij steeds moeten
beseffen, dat zij genoodzaakt is, het bestaan van haar lagere zelf èn de grenzen en
de beperkingen van het aardsche te erkennen. Het edelste in hen wordt aldus gefnuikt;
het schoonste streven dreigt te pletter te loopen tegen de onwrikbare werkelijkheid.
- En dat is ook de diepe tragiek van Goethes jeugd geweest. Want al moge het lijken,
alsof dit leven altijd harmonisch en evenwichtig is geweest, diep in hem schrijnde
er een breuk en was er een tweespalt, die later wel is hersteld, maar die zelfs in de
Tasso nog duidelijk zichtbaar is. En in zijn jeugd vooral was hij gedoemd, de felste
smart te voelen, wijl hij moest beseffen, dat hij, de geniale dichter, de titaan, de
godenzoon, gekluisterd was en bleef aan de betrekkelijkheden der ervaarbare
werkelijkheid, dat het hem nimmer vergund zou zijn, den innigsten wensch naar
algeheele vervulling door het Absolute te bevredigen en de volledige uitbeelding
van het Cosmische te kunnen bereiken. - Dit worde nu aan eenige zijner belangrijkste
jeugdwerken nader toegelicht. In deze werken vinden wij, zooals gezegd, dit
‘Leitmotief’: de mystische drang der scheppende persoonlijkheid komt in botsing
met de maatschappelijke wereld; de Uebermensch, die zich tot de godheid verheffen
wil en waant aan haar gelijk te zijn, komt in noodlottig conflict met de
onverbiddellijke realiteit om hem heen; de krachten van den eeuwigheidsmensch
blijken niet tegen haar opgewassen, en hij zal ten slotte bezwijken. Een conflict,
zooals hij zelf in zijn Shakespeare-rede zegt ‘unserer prätendirten Freiheit mit dem
notwendigen Gang des Ganzen.’ In de ‘Götz’, in het fragment gebleven
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drama ‘Prometheus’, in de ‘Faust’ en in de ‘Werther’, wellicht ook in het niet
uitgewerkte drama ‘Julius Caesar’, zien wij aldus de tragedie van den Uebermensch
uitgebeeld.
In de eerste plaats bespreek ik nu het drama ‘Prometheus’. - Hierin heeft hij
behandeld de in het mythische getransponeerde, geniale persoonlijkheid, den in
trotsche, zelfgekozen eenzaamheid, onafhankelijk van goddelijke machten, strevenden
mensch, die in zichzelf een wereld van scheppingen vindt, waarin hij de volheid zijns
geestes heeft uitgestort en waarin hij zijn innigste wezen weerspiegeld vindt.
Prometheus wordt voorgesteld op het oogenblik, dat hij van de goden afvallig is
geworden, zich heeft vrijgemaakt van hun heerschappij en nu zelf menschen gaat
scheppen, die zijn evenbeeld zijn en die evenals hij de andere goden verachten en
smaden. Zijn broer Mercurius komt en wil hem overhalen weer naar zijn ouders,
Zeus en Hera terug te keeren, maar met hoonende woorden wijst hij dit aanbod af;
vrij wil hij zijn, zijn ouders is hij niets schuldig. En hij wendt zich tot de beelden,
die hij zelf heeft gemaakt en die hij tot leven zal opwekken.
Hier meine Welt, mein All!
Hier fühl ich mich
Hier alle meine Wünsche
In körperlichen Gestalten.
Meinen Geist so tausendfach
Geteilt und ganz, in meinen teuern Kindern.’
‘Sieh nieder Zeus
Auf meine Welt sie lebt.
Ich habe sie geformt nach meinem Bilde
Ein Geschlecht das mir gleich sei.
Zu leiden, weinen, zu geniessen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten, wie ich.’
‘Haben sie das All
Doch nicht allein.
Ich daure so wie sie Wir alle sind ewig.
Meines Anfangs erinnr ich mich nicht,
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Zu enden hab ich keinen Beruf
Und seh das Ende nicht.
So bin ich ewig, denn ich bin.’

Dus: de persoonlijkheid is eeuwig als de cosmos zelf. In de ode Prometheus laat hij
hem aldus spreken:
‘Ich kenne nichts Aermeres
Unter der Sonn als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wuszte, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir
Wider der Titanen Uebermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklavernei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert.
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
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Je des Geängsteten.
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal
Meine Herrn und deine?
Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genieszen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!’

Is het bogen op eigen kracht, het rotsvaste vertrouwen in eigen vermogen, de wellust
van het scheppen, de zelfvervuldheid en de zelfvergoding van het genie ooit in
schooner zinnebeeld uitgedrukt? - Maar zeker is, dat Goethe het hierbij niet laten
wilde. Wij bezitten het slot van het drama niet, maar zonder eenigen twijfel wilde
hij in de volgende bedrijven de tragedie van Prometheus laten beginnen. D. w.z. hij
wilde waarschijnlijk laten zien, hoe hij in botsing komen moet met zijn scheppingen,
met de menschen, die zijn evenbeeld schenen en dat hij ten sloste den raad en bijstand
der goden niet missen kòn. Is zoo de ‘titanisch-gigantisch-himmelstürmende’
Prometheus helaas slechts conceptie gebleven en kunnen wij niet anders dan het slot
vermoeden, toch waarborgen de andere werken de Götz, de Werther en de Faust de
juistheid van mijn bewering, dat de ‘Prometheus’ tragisch eindigt en dat hij in
noodlottig conflict geraakt ‘mit dem notwendigen Gang des Ganzen.’
Ik bespreek nu de ‘Werther’. Vele letterkundige geschiedschrijvers hebben
gemeend, dit werk zonder meer te kunnen verklaren uit de ongelukkige liefde van
Goethe voor de verloofde van een vriend, de sentimentaliteit van de 18de eeuw en
de ‘Nouvelle Héloïse’ van Jean
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Jacques Rousseau. Zonder twijfel zullen al deze factoren wel bijgedragen hebben
tot de kristalliseering van dit werk, maar zijn diepste beteekenis ligt elders. Niet dat
Werther Lotte liefheeft en dit zich zoo aantrekt, dat hij zelfmoord pleegt is het
innerlijkste motief van dit werk, maar zooals Gundolf zegt, de tragiek van den
cosmischen mensch ‘der seinen, schönen Augenblick' gefunden hat zu dem er sagen
möchte, verweile doch', um sich ganz in ihm zu ersättigen und zu beruhigen, und
dem dieser schöne Augenblick sich entzieht.’
Niemand heeft het karakter van Werther beter omschreven en benaderd dan Schiller
in zijn opstel ‘Ueber naive und sentimentalische Dichtung.’
‘Ein Charakter, der mit glühender Empfindung ein Ideal umfaszt und die
Wirklichkeit flieht, um nach einem wesenlosen Unendlichen zu ringen, der, was er
in sich selbst unaufhörlich zerstört, unaufhörlich auszer sich suchet, dem nur seine
Träume das Reelle, seine Erfahrungen ewig nur Schranken sind, der endlich in seinem
eigenen Dasein nur eine Schranke sieht und auch diese, wie billig ist, noch einreiszt,
um zu der wahren Realität durchzudringen - dieses gefährliche Extrem des
sentimentalischen Charakters ist der Stoff eines Dichters geworden, in welchem die
Natur getreuer und reiner als in irgendeinem anderen wirkt und der sich unter
modernen Dichtern vielleicht am wenigsten von der sinnlichen Wahrheit der Dinge
entfernt.’
Werther is dus de mensch, die zijn duffe en bekrompen omgeving verafschuwt,
die walgt van de doodende sleur van het alledaagsche en die hunkert naar vervulling
in en door het Absolute. Hij waant door alle grenzen en beperkingen heen te kunnen
breken en zich in zelfverzakende vervoering te kunnen storten in de zee der
oneindigheid, om aldus de spiegel te worden van het Allerhoogste. Maar hij is telkens,
na elke extaze in ontnuchtering gedoemd te beseffen, dat het hem niet beschoren is,
het volstrekte wezen te genaken en dat hij altijd weer met zijn lagere zelf aan de
platte werkelijkheid gekluisterd blijven zal. Hij is de innigst-voelende, het opperste
begeerende mensch, wiens ik te klein blijkt, de volheid des geestes te omvamen. Het
subject mist hier de kracht en het vermogen zich geheel te kunnen objectiveeren.
Werther moet de gronde gaan, omdat hij zijn Al-beleving niet in een Al-verbeelding
vermag te verkeeren. Hooren wij hemzelf:
‘Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den
süszen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen ge-
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niesze. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche
Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in
dem Gefühl von ruhigem Dasein versunken, dasz meine Kunst darunter leidet. Ich
könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein gröszerer Maler
gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die
hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes
ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im
hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige
Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen
Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen
näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns
nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne
schwebend trägt und erhält; mein Freund! Wenn 's dann um meine Augen dämmert,
und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie die Gestalt
einer Geliebten - dann sehn' ich mich oft und denke: ach könntest du das wieder
ausdrücken, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir
lebt, dasz es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des
unendlichen Gottes. Mein Freund - Aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege
unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.’
Dit is zijn klacht: ‘Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die
Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt,
oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem
stumpfen kalten Bewusztsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des
Unendlichen zu verlieren sehnte?’ Zijn gevoelige ziel stoot zich stuk aan de harde realiteit, hij bezwijkt en maakt ten
slotte in wanhoop en ontreddering een eind aan zijn leven.
- Hebben wij aldus in den Prometheus het hooge lied van de scheppende geniale
persoonlijkheid hooren zingen en in de Werther gezien, hoe de zelfverwezenlijking
der persoonlijkheid in en door het Absolute faalde, omdat met het ten top gedreven
subjectivisme van Werther geen kracht tot objectiveering gepaard ging, in de z.g.
‘Urfaust’, dus de torso-gebleven eerste conceptie van de Faust zien wij
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nog een ander symbool voor dit tragische onvermogen van den mensch, boven zijn
eigen wezen uit te kunnen komen. Hier zien wij een mystische geestesverrukking,
een opstijging der ziel naar het goddelijk-onbegrepene, die te zamen gaat met een
onstuimige zinnenbegeerte, een mateloos verlangen naar sensueele vreugden en
genietingen. Een eeuwigheidsmensch, wiens oneindigheidsdrang in botsing komt
met de brandende begeerte naar het volle leven. Faust heeft, zooals Goethe zelf zegt
‘ein ideales Streben nach Einwirken und Einfühlen in die ganze Natur’ en een ziel,
die opstreeft uit de beperking en de gebrokenheid der werkelijkheid. Faust voelt zich
‘das Ebenbild der Gottheit’, maar kan zich niet tot haar verheffen en wordt ook door
den Erdgeist versmaad. Hij kon met Goethe zelf klagen:
‘Könnt ich doch ausgefüllt einmal
Von dir, o Ewger! werden Ach, diese lange, tiefe Qual,
Wie dauert sie auf Erden!’

Hij snakt dus naar de unio mystica en hij voelt toch ook de begeerte ‘All Erden Weh
und all ihr Glück zu tragen.’
Ziet hier de tragiek van het oneindigheidsbewustzijn van Faust Goethe in haar
volledigheid uitgesproken. De titanische drang van de geniale persoonlijkheid zich
uit de eindigheden en betrekkelijkheden der ervaarbare wereld, die hij toch
hartstochtelijk liefheeft, te bevrijden, om de volheid des Geestes te beleven èn de
onmogelijkheid, dit streven volstrekt te verwezenlijken. Diepe wanhoop en
levensmoeheid dat is de gemoedsstemming van Werther, Faust en ook van Goethe
zelf. En zijn ontwikkeling moest een geheel andere richting nemen, wilde hij het
leven weer als zinvol en waardevol erkennen en aanvaarden. Maar hij zou de klaarheid
van een nieuwen morgen aanschouwen. De zelfbeperking in het leven der daad heeft
hem gered.
Hebben wij tot dusverre gezien, dat zich in Goethes jeugd, hoe volmaakt schoon en
evenwichtig zij op het eerste gezicht ook moge schijnen, een smartvolle
onvoldragenheid, een innerlijke gebrokenheid, kortom een tragisch conflict heeft
geopenbaard, waaruit hij zich in zijn scheppen als kunstenaar slechts zeer tijdelijk
vermocht te bevrijden, hebben wij gevoeld, dat hij het volle geluk der
zelfverwezenlijking in en door het Absolute moest derven, thans hoop ik U te doen
beseffen, dat zijn leven een geheel andere richting zal nemen en dat zijn kunst
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een ander aanzijn zal vertoonen, zoodra hij de eerste jaren der jeugd achter zich heeft
en tot man rijpt. Zijn vertrek naar Weimar en de gevolgen van zijn verblijf aldaar bij
den jongen groothertog: het nieuwe leven van arbeid en daad, heeft zijn innerlijkste
zelf gelouterd en hervormd. In Weimar leert hij den gestagen arbeid kennen, de
gebondenheid aan een kring van plichten en de bevrediging door het vervullen van
een kleine, maar vruchtbare levenstaak. Maar zonder eenigen twijfel ware dit alles
niet voldoende geweest hem dit innige besef van levensvolheid en geluk te schenken,
hadde hij niet de liefde eener hoogstaande en voorbeeldige vrouw leeren kennen:
Charlotte von Stein. Hoe men ook zijn merkwaardige liefdesverhouding tot haar
moge beoordeelen, zeker is het, dat hij in haar het zinnebeeld zag van hooge
geestelijkheid en van zuivere menschelijkheid, dat hij in haar voor het eerst een
vrouw ontmoette, die aan zijn opperste ideaal beantwoordde. ‘Sie hat als Sonne den
Chaos meines Inneren erleuchtet und erwärmt’ zegt hij eens.
‘Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähtest, wie die reinste Nerve klingt,
Konntest mich mit Einem Blicke lesen,
Den so schwer ein sterblich Aug durchdringt;
Tropftest Mäszigung dem heiszen Blute,
Richtetest den wilden irren Lauf,
Und in deinen Engelsarmen ruhte
Die zerstörte Brust sich wieder auf;
Hieltest zauberleicht ihn angebunden
Und vergaukeltest ihm manchen Tag.
Welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden,
Da er dankbar dir zu Füszen lag.
Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen,
Fühlte sich in deinem Auge gut,
Alle seine Sinnen sich erhellen
Und beruhigen sein brausend Blut!’

Hebben wij dus aan te nemen, dat Goethe de beslissende kentering in zijn leven: het
streven naar innerlijk evenwicht, de berusting en de zelfbeperking aan Ch. v. S. te
danken heeft, nog een andere zeer belangrijke verandering onderging hij in Weimar.
Wij zagen dat in zijn jeugd de diepe tweespalt van zijn persoonlijkheid zijn oorsprong
vond in de onmogelijkheid, het persoonschap te overschrijden en zijn
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subjectivisme te verkeeren in objectiviteit; dat wil dus zeggen: de onmogelijkheid
zijn persoonlijkheid- èn zijn Al-beleven in een kunstwerk volledig en zuiver uit te
beelden. Immers hij bleef te zeer bevangen in zijn lagere zelf, hij kon nog niet ten
volle die zelfverzaking bereiken, die voor den waren kunstenaar van noode is, wil
hij werkelijk groote kunst scheppen. Want:
‘Wichtig wohl ist die Kunst und schwer, sich selbst zu bewahren, Aber schwieriger
ist diese: sich selbst zu entfliehn.’
In Weimar nu begint zijn streven naar zakelijkheid, dus naar objectiviteit. Strenge
zelftucht, een onbevangen gadeslaan van het maatschappelijke leven, een streven
naar onpartijdigheid en al-zijdige genegenheid. Te zamen met een onbaatzuchtige
aandacht voor het hoogste en laagste, het inzicht in de strenge wetmatigheid van het
natuurgebeuren en een nauwgezette studie van Spinoza. Dit alles deed hem de innige
zielsrust: de ‘aequiessentia animi’ en de ‘amor dei intellectualis’ bereiken, die hij
thans als het hoogste prijst. ‘Spinoza, dessen alles-ausgleichende Ruhe contrastirte
mit meinem alles-aufregenden Streben, machte mich zu seinem leidenschaftlichen
Schüler.’ Hij spreekt nu van ‘dem Wechelgespräch mit der Natur, das die schönste
Gottesverehrung ist.’ En in dit bewustzijn ontstaat het schoone gedicht, dat wij kennen
onder den naam van ‘Wald und Höhle’ in de Faust. ‘Erhabner Geist,...’ enz. Maar
het schoonst heeft hij zijn liefde tot het al-menschelijke en goddelijke uitgedrukt in
de gedichten ‘Grenzen der Menschheit’ en ‘Das Göttliche.’

Grenzen der Menschheit.
‘Wenn der uralte,
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze.
Uber die Erde sät,
Küss ich den letzten
Saum seines Kleides
Kindliche Schauer
Treue in der Brust.
Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgendein Mensch.
Hebt er sich aufwärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.
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Steht er mit festen,
Markigen Knochen,
Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde,
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.
Was unterscheidet
Götter von Menschen?
Dasz viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle,
Verschlingt die Welíe
Und wir versinken.
Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette.

Das Göttliche.
‘Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.
Heil den unbekannten
Höhem Wesen,
Die wir ahnen!
Ihnen gleiche der Mensch;
Sein Beispiel lehr uns
Jene glauben.
............
Nach ewigen ehrnen,
Groszen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.
Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche:
Er unterscheidet,
Wählet und richtet;
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.

Groot Nederland. Jaargang 17
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Den Guten lohnen,
Den Bösen strafen,
Heilen und retten,
Alles Irrende, Schweifende
Nützlich verbinden.
Und wir verehren
Die Unsterblichen,
Als wären sie Menschen,
Täten im Groszen,
Was der Beste im Kleinen
Tut oder möchte.
Der edle Mensch
Sei hilfreich und gut!
Unermüdet schafft er
Das Nützliche, Rechte,
Sei uns ein Vorbild
Jener geahneten Wesen!
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Dit is niet meer de hoogmoed en de matelooze zelfvergoding van den ‘Stürmer und
Dränger’, ook niet de onstuimige en onbepaalde drang naar het oneindige van den
Uebermensch, maar het maatbesef en de berusting van den mensch, die bevroedt:
‘Wieviel bist du von Anderen unterschieden?
Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden.’

Wij vinden nu bij hem een geheel nieuwe waardeering en opvatting der scheppende
persoonlijkheid. In 1788, dus ongeveer 15 jaar na het ontstaan van de Werther, zegt
hij in zijn mooie stuk ‘Künstlers Apotheose’:
‘Dem glücklichsten Genie wird 's kaum gelingen,
Sich durch Natur und durch Instinkt allein,
Zum Ungemeinen aufzuschwingen.’

Dus nu ook niet meer het minachten van alle regel- en stelselmatigheid, ook geen
bogen op het uitsluitend intuïtieve en instinctieve vermogen van den productieven
mensch, maar een diep besef van de strenge wetmatigheid, van de ‘ewige, ehrne
Gesetze’ in natuur en kunst. En tevens ontstaat bij hem een geheel nieuwe opvatting
van de verhouding van het bijzondere tot het algemeene, waarover ik nu verder wil
spreken.
(Slot volgt.)
HERMAN WOLF.
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Sonnetten.
Hier is het vredig, waar geen menschen huizen
En niet dan bosch zijn groene tenten spant.
De dennen schutten 't laag geglooide land,
In droom verdiept om 't eigen wiegend suizen.
Het meer, tot rust gedwongen in zijn sluizen,
Bloeit onder 't zonlicht in saffieren brand.
Fluit soms een merel langs zijn groenen rand,
Straks zwijgt die, schuw de droom-rust te verguizen.
Ik luik mijn oog in 't felle licht der zon,
Die 't scheemren van mijn droom met kleuren siert.
Ik leer vergeten, wat ik nimmer kon.
En wijl de dag zijn zonnig hoogtij viert,
Komt over mij zoo wonder-vreemd bekoren,
Of 'k weer voor nieuwe vreugden werd geboren.
Zie, mijn geluk verdwaast mij wijl ik zing.
Leer 'k niet mijn overmaat van heil verstaan
In 't stroomen van de ziel, die vaart ontving
En breekt in rythmenzwier zich breeder baan,
Sinds uw verrukking langs haar golven ging
En 't tij zich heft naar 't rijzen van de maan?
Mijn uren zijn muziek van zegening
En konden in gezang uw opgang aan.
Laat mijn sonnet in bloeiend schuim van golven
Mijn vreugde sproeien voor uw stralende oogen.
Gij hebt mij met uw overvloed bedolven,
Mij overweldigd met uw mededoogen:
En waar ik in den glans der dagen staar,
Ommantelt mij uw stroomend gouden haar.

Groot Nederland. Jaargang 17

783
Ik ben uw zwellend zeil en strakke vlag. Als dronken raast de storm van land tot land
En schopt de zee, die sliep met kalmen lach,
Nu plots tot felle razernij ontbrand.
Vertrouw bewust den wimpel van uw stag!
De wilde wind is luid in 't rille want.
Hou kloeken moed, lief. Ik weet wat ik zag
En wijs den weg naar Ophir's gouden strand.
'k Heb in de kleuren van mijn zeil geschreven,
In 't bonte vuur dat wimpelt van den mast,
Het tooverwoord, dat boven 't trouwloos leven
- Hoe 't stormend tij in trotschen aandrang wast, Tot eeuwgen toeverlaat ons werd gegeven:
‘Liefde’ onverwinlijk, onaanvechtbaar-vast.
Zie, mijn sonnet brandt met een stil gevlam
In 't heilig huis van mijn verklaard geluk,
Bevreemd en blij om de'onvermoeden smuk
Die, plots gedaagd, alom tot bloesem kwam.
De storm slaat rondom alle schoonheid stuk
Van zon en zomerloof, aan twijg en stam.
Maar sinds mijn ziel uw klare stem vernam,
Weet ik alleen mijn nieuw ontbloeid geluk.
Vromer dan kaarsen op gewijde altaren
Branden mijn woorden naar uw schoonheid op,
Gesluierd in den bloesem uwer haren.
De winterstorm vaart om, met woest geschop
En grijnst om 't kreunen der getergde boomen....
Wat deert zijn drift den zomer mijner droomen?
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Laat u de lauden mijner liefde klinken
Van vedelsnaar en elpenbeenen fluit.
Het breekt der ziele zoetste pijpen uit
In bonte bellen, die in 't zonlicht blinken.
De klank wast tot een bloesem van geluid:
Muziek die wiegt het purpren schemerzinken.
De rozen beuren 't hoofd, dien dauw te drinken,
En trager trekt de dag de wereld uit.
Voelt gij den nacht van zoete stemmen luw
En sterren van muziek, die pinkend zweven
En vullen 't stille blauw met trillend leven?
Luid klinke 't lied van liefde's lauden ù,
- Van elpenbeenen fluit en vedelsnaren, Tot de uren van verrukking heerlijk klaren.
Bazuinen blaast de lucht vol kopergeel
En gouden glorie van muziek, rondom
De schuine daken en den slanken dom;
Verrast de stilte met gewijd gespeel,
Gij, klokken, dat het, ruchtbaar om en om,
Breke uit uw bronzen mond, met stemmen veel
En feestlijk: luidt en maakt de wereld deel
Van mijn geluk, die als verwinnaar kom.
Dit is een daagraad van herboren heil.
Ik draag de zon om mijn geheven hoofd.
De vlucht der jonge winden glimlacht, wijl
Mijn lied schalt, dat den blijden morgen looft
En stolt tot bloei in arme-menschenwoning:
Ik ben de Meiheraut, de Ostara-koning!

FELIX RUTTEN.
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Hedendaagsche Friesche letterkunde.1)
II.
De verbitterde strijd van het frisch talent tegen de benepenconventionneele litteraire
opvattingen van de Friesche âlderein bezorgde den Jongfriezen de overwinning en
vooral, dank zij Kalma's voorbeeldig organiseerend vermogen, konden de nieuweren,
wier aantal daaglijks wies, na den strijd overgaan tot de vredesactie: de verzorging
hunner lang verwaarloosde litteratuur.
Met ijver werden de stellingen der oude garde bestookt en vooral werd een
geconcentreerd vuur geopend op den dichter en prozaschrijver Jan fen 'e Gaestmar
(pseudoniem van Jan Hof); deze, die langen tijd gold als een auteur, wiens werk
bezwaarlijk geëvenaard en nooit overtroffen zou kunnen worden, werd van zeer
vereerd poëet gedegradeerd tot haveloos rijmer.
Wel is waar zijn bij deze degradatie, die geleek op een koningsonttroning,
onbillijkheden begaan, wel is waar heeft de journalist Hof nu en dan verzen
geschreven, die zuiverder zijn dan sommige gedichten, welke in Frisia, het orgaan
der beeldstormende jongeren, worden gepubliceerd (ik denk b.v. aan Jan van der
Mei's gruwzame rijmen, getiteld In memoriam Ds. S.K. Bakker2), maar over het
generaal zijn de inzichten, die bij het voeren van den taal- en letterkunde strijd richting
geven aan de daden der nieuweren, juist. En sinds de eerste aanvallen openbaart zich
een bedrijvig litterair en Friesch-nationaal leven, dat niet beroerd kon worden door
de tamme tegenaanvallen der amechtige ouderen, noch door een benauwend
provincialisme.
Het huldigen van verjaarde litteraire opvattingen, het poneeren van de dwaze
stelling, dat het Friesch een boerentaal was en zich niet leende voor de uiting van
alle sentimenten en geesteswerkingen, m.a.w. het propageeren van de meening, dat
het Friesch geen cultuurtaal kon zijn, heeft de letterkunde van het hooge Noorden
een ontzaglijke schade berokkend en den bloei van een sterke, stralende kunst,

1) Enkele opmerkingen, gedeeltelijk naar aanleiding van de verschijning van drie publicaties:
It sjongende Fryslân, (in karlêzing út it wirk fen âlde en jonge Fryske skriuwers), gearstald
en ynlaet fen D. Kalma (Berltsum, z.j.), Bijbelfriesch, door Dr. G.A. Wumkes (Sneek, 1917)
en De beoefening van het Fries, door P. Sipma (Sneek, 1918).
2) Frisia fen Febrewaris 1918.
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langer dan wel wenschelijk was tegengehouden. Geen wonder dus, dat ikzelf, aan
het begin van mijn Friesche schrijversloopbaan en na allerlei minderwaardige Friesche
productie gelezen te hebben, twijfelde, of het Friesch wel al de elementen van een
kunsttaal in zich bevatte; maar niettemin hoopte ik te kunnen bewijzen, dat dit wel
degelijk het geval was: het schrijven van mijn eerste verzen was dan ook meer of
minder een operatie, die een experimenteel karakter droeg. Alle twijfel zou echter
overbodig geweest zijn, indien ik toentertijd den grooten Gysbert Japix had gekend!
Al hebben de Jongfriezen den tuin der letteren gezuiverd van hoog opgeschoten
onkruid en de braak liggende akkers in cultuur gebracht, al zijn reeds bevredigende
resultaten bereikt, niettemin dienen zij, gelijk ik in mijn vorig artikeltje1) reeds
opmerkte, er zorg voor te dragen, dat hun succes hen niet verblindt: het zijn sterke
beenen, die de weelde kunnen dragen.
Want alhoewel de Jongfriezen zich hebben bevrijd uit de banden van rhetoriek,
die elke frissche uiting zoo langen tijd verstikte, dienen sommigen er voor te waken,
dat het knusse, het bijna zoetelijk-vriendelijke niet de plaats inneme van den bombast,
en er mag wel nauwlettend op worden toegezien, dat zij niet de copy des dagelijkschen
levens en bovenal der dagelijksche natuur als de eenigste uitingsvorm beschouwen
en vervallen tot een vlak, àl te egaal realisme, dat wel fotografisch-nauwkeurig en
geenszins onbeschaafd zich aandient, maar toch de stuwing en bewogenheid van een
dieper, krachtig-geestelijk leven schijnt te ontberen, waardoor heel veel knappe
verzen een te cliché-achtig karakter vertoonen, zoodat, waardeert men den solieden
bouw en de juistheid van waarneming en zelfs de correcte woordkeuze, men toch
slechts op gematigde wijze deze litteratuur mag prijzen. Ik zou bijna willen zeggen:
al te dikwijls ontbreekt de bloeiende psychologie van persoon, dier en ding (er zijn
er, die beweren, dat dingen geen ziel hebben) en krijgt men den indruk, dat zoo niet
alle aandoening, dat toch het diepst- en warm-menschelijke verre is te zoeken, of, in
het gunstigst geval, àl te vaag werd aangeduid.
Soms schijnt de poëzie eerder voortgekomen te zijn uit het verstand van den
wiskunstenaar, die met litteraire vormen aantoont, dat 2 × 4 + 2 × 3 = 14, dan uit het
hart.
Ik meen deze opmerkingen te mogen maken, daar de letterkundige prestaties
gedurende den oorlogstijd zoo gunstig afsteken tegen die van welke voorafgaande
periode ook, dat het wijzen op tekortkomingen

1) Groot-Niderland van Juni 1919.
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der jongeren, die nog tasten en zoeken en wier verrichtingen moeten worden
beschouwd als serieuse Vorarbeiten, niet de denkbeelden der nieuwe richting aanrandt,
maar slechts beoogt aan te toonen, dat de letterkundige vooruitgang slechts partieel
is en men nog niet heeft bereikt, wat er bereikt kan worden en wat, menschelijkerwijze
gesproken, in afzienbaren tijd bereikt zal worden. Zelfkritiek kan in dezen onschatbare
diensten bewijzen; en vooral ook de bestudeering van anderlandsche litteratuur is
een eisch, waarop niet dikwijls genoeg met klem kan worden aangedrongen.
Al is het begrijpelijk, dat de Friezen, die zich vooral verwant voelen aan het machtig
eiland-volk aan de overzijde der Noordzee, de Engelsche litteratuur met enthousiasme
volgen en een deel daarvan reeds door vertalingen tot de hunne hebben gemaakt1),
eenzijdigheid in dezen beteekent zwakte en kortzichtigheid en de Friesche litteratuur
zal er slechts baat bij vinden, zoo ook andere letterkunden mogen medewerken tot
verinniging en verdieping van het Friesche proza en de Friesche poëzie, waarin de
kleurende en geur-schenkende verbeelding zich nog te zeldzame keeren een woonstede
bereidt en waar de flonkerende fantasie nog te dikwijls uit wordt geweerd. M. a.w.:
sommiger bijdragen zijn nog te dikwijls litteratuur, te weinig met ziel en zinnen
doorvoelde realiteit-en-droom, terwijl niet zelden (wijl Friesland een klein land is?)
de visie de zoo noodzakelijke breedheid mist.
De dikwijls besproken kwestie: ‘Is de Jongfriesche skriftekennisse uit eigen
krachten ontstaan?’ is, alles wel beschouwd, te onbeteekenend dan dat men er
diepzinnige beschouwingen (gegeven, dat wij hiertoe in staat waren) aan zou mogen
wijden. De meest onbevooroordeelde Friesche jongeren, dus zij, die de wezenlijke
proporties kunnen zien, erkennen gul, dat de Jongfriesche beweging, wat haar
letterkundige aspiraties betreft, niet oorspronkelijk is en geven dan ook als hun
meening te kennen, dat zij door andere litteraturen werd beïnvloed; maar is het, indien
men de zaken nuchter opvat, een schande, wanneer de eene letterkunde door de
andere wordt bevrucht en men, dank zij het bestudeeren van vreemdlandige
belletristische voortbrengselen, zulke voorwaarden schept, dat de eigen producten
een fijnzinniger geest ademen en een meer algemeen-menschelijk en

1) Behalve verschillende vertalingen van Engelsche gedichten in Friesche periodieken - Kalma
is kort geleden in Yn ús eigen tael begonnen met de verfriesching van Milton (It Paradys
Forlern) - verschenen in boekvorm Shelley's Adonais (vert. Kalma) en Alastor (vert. Kalma
en Rinke Tolman).

Groot Nederland. Jaargang 17

788
universeel karakter aannemen? Trouwens bestaat er ter wereld wel één litteratuur,
die op eigen wieken drijft, die zonder de stuwkracht van diverse geestelijke
stroomingen is ontstaan, niet de inwerking onderging van allerlei philosophische en
aesthetische invloeden? Deze vraag is te simpel dan dat zij een antwoord behoeft en
het is wel onnoozel te wanen, dat de jonge letterkunde in het Noorden in den kern
iets nieuws onder de zon is. Dat en waarom bij de Jongfriesche letterkundige beweging
Hollandsche invloeden in het spel konden zijn, zette ik in het kort uiteen in Het Getij
van Augustus 1917.
Zelfs de leider der Jongfriezen onderschrijft deze meening en getuigt, dat de
Hollander Kloos de Friesche jongeren bitsjoende (betooverde). De ongelukkige
positie, waarin de Friesche skriftekennisse vóór de oorlogsrenaissance zich bevond,
moet voor een niet gering deel worden geweten aan het ontbreken van een gezonde,
oordeelkundige kritiek. Dàt deze ontbrak behoeft geen verbazing te wekken, als men
met de verhoudingen in Friesland rekening houdt: de Friezen vormen een familie,
die niet bizon der talrijk is; de verwanten, vrienden en kennissen zijn vereenigd tot
een knusse gemeenschap in den trant b.v. van diverse Gooische onder-onsjes, een
gemeenschap, waarvan bijna elk lid zich bezighield met ‘schrijverij’, zoodat, wanneer
iemand zich zou hebben vermeten om kritiek te leveren op het eene of andere
product-van-de-pen, hij onmiddellijk in conflict zou geraken met zijn neef, zijn oom,
zijn vader, de zuster van zijn vriend, de moeder van zijn verloofde, den grootvader
van zijn buurman, enz. M.a.w.: vriendschapsen familiebanden vormden zoo'n
verderfelijk beletsel, dat de kritiek niet in staat was haar plaats in de Friesche
litteratuur in te nemen. De meest onbeteekenende bijdragen werden soms op de zotste
wijze verheerlijkt en slechts zelden klonk, schroomvallig, een bedeesd-kritisch
woordje, als deze of gene al te tastbaren onzin aan den man poogde te brengen. De
kritieken waren dan ook meestentijds slechts banale boekaankondigingen, een
achterlijk en verflenst recensie-argot, nooit scherp-zinnige, in-dringende ontledingen.
Het was D. Kalma, die in de ‘Leeuwarder Courant’ voor het eerst met de traditie
brak en de kritiek verhief tot kunstvorm. Zijn aanvallen waren fel en vlijmend en
hun scherpte werd des te eerder gevoeld, wijl men niet gewoon was aan den klank
van franke, dikwijls bitse beoordeelingen, die bovendien, wat het stilistisch element
aangaat, voortreffelijk waren geredigeerd. Zijn serie ‘Fen Fryslâns Fjilden’ wekte in
één woord alom schrik in den Frieschen lande, en al
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kan niet worden ontkend, dat zij soms een te polemisch en persoonlijk karakter
droegen, zij werkten zeer mede tot het scheppen van zuivere litteraire toestanden;
en het is merkwaardig, dat zijn kunstinzichten, die in den beginne met wantrouwer
werden ontvangen, thans niet alleen in theorie, maar zelfs practisch zoo goed als
algemeen aanvaard zijn. En bijna onmiddellijk na de publicatie van bovengenoemde,
dikwijls van veel vernuft en fantasie getuigende kritieken, rezen de jonge talenten,
talrijk als paddenstoelen in den herfst, uit den Frieschen bodem.
Een, wat de algemeene strekking aanbelangt, zeer juiste karakteristiek van de
positie, waarin de Friesche kritiek zich bevindt, maakte D. Kalma openbaar in zijn
zesde ‘Fryske Kronyk’ (verschenen in Frisia van Juni 1917), waarmee wij van harte
instemmen en waarvan wij hier een gedeelte copiëeren:
‘Wy witte allegearre, det der oan 'e krityk yn Frysk yet gâns miskearret: de
bi-oardielings fen de hr. v.d. Tol yn “Sljucht en Rjucht” hearden dryster en yngeander
to wêzen, en moasten minder war dwaen in ûngeve en rju komike ûnsidigens tsjin
alle biswieren yn heech to hâlden; dy fen myn earweardige frjeon, de hr. O.H.S.,
binne ûngenietber en sjitte jimmeroan tokoart, dêr't it giet om in royale, brede
weardearring fen hwet der yn de tsjinstanner fortsjinstlik is; Dr. Wumkes bliuwt
himsels net allyk en sit fierstofolle boun oan syn histoaryske stúdzje om de libbene
kinst fen ús tiid to forstean, en de hr. B. yn 'e Ljouwerter ljochtet follentiids syn soune
opfettings mei minder oannimmelike foarbylden ta, howol ik for my op syn
selsstannich en ûnpartidich oardiel fierwei de measte priis stel. Mar sels in krityk dy
't oan de eask fen earlikens en djippens net foldocht, ien dy 't yn skyn sels negative
wearde hat, is winskliker as alhiel gjin, om't it tinken fen it publyk as it net aloanwer
opstjitten wirdt, him sa maklik deljowt ta sliep.
Hwent de keppel is sûnder krityk en kroasket lykmoedich efternei sims him, yn
hwa't hja ynstinktyf in heger libben fielt en wit, mar follentiids ek hwa't mar it lûdste
beart en oangiet. Yn de Frânske revolúsje sleept hja de suvere sjonger Chénier sa
goed as de âlde maîtresse fen Loadewyk XV ûnder de falbile, en yn Fryslân dielde
Gysbert Japix de eare fen it dichterskip lang mei Rintsje fen Heech. En it jowt gjin
bate as wy it al ûntstride wolle: troch de skerpens, de drystens en de earlikens fen
hjar krityk allinne hat de Mienskip hjar jaen kinnen nei de troane fen Fryslân, oan
hwaens foet hja ré stiet
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mei it swird yn de hân, om to hoedzjen det gjin minderweardich despoat op hjar plak
nimt en om hjar to biwarjen for de rjuchtlike folger fen Gysbert Japiks, for Him dy't
komme scil ear't wy it sels goed forsteane.’
Vóór de Friesche wedergeboorte van 1915 was het streven er vooral op gericht
amusements-lectuur te produceeren; dit feit is, op zichzelf niet ontstellend: eerder
stemt het tot blijheid: het leven is niet steeds amusant en alle pogingen, die men
aanwendt om het menschelijk bestaan wat dragelijker en zonniger te maken, moeten
worden toegejuicht. Maar men ging uit van de veronderstelling, dat amusementslectuur
per se plat en banaal en boersch-kluchtig moest zijn en scheen niet te beseffen, dat
ook het kunstelement er op zijn plaats kan zijn. Nocht en wille overheerschten in de
letterkundige producten: het aesthetische werd geweerd als een boosaardige ziekte.
Of wel: men verviel tot een nog weerzinwekkender uiterste: men werd sentimenteel
en doorspekte de schrifturen met huilerige passages en lugubere preektonerigheden
of althans met traktaatjes-bravigheden van allerlei aard, zoodat de kunstwaarde over
het algemeen aan het letterkundig werk ontbrak; in het gunstigst geval ontstond bij
tijd en wijle een meer of minder beminnelijk brokje volkslectuur. Dank zij de kritiek
wordt thans minder dan voorheen het schrijven als een dilettantisch gedoe beschouwd:
de Jongfriezen hebben het verheven tot een serieus bedrijf.
In verband met wat wij hierboven schreven over het ontbreken van een pittige
kritiek, is het niet ondienstig terloops te wijzen op het feit, dat voorheen eigenlijk
geen Friesche journalistiek bestond, doch dank zij de Friesche wedergeboorte heeft
ook deze publicatie-vorm haar intrede gedaan in de Friesche periodieken en wel die
journalistiek, welke meer of minder litterair of wetenschappelijk is getint. Ook te
dezen opzichte gaf Kalma het voorbeeld en zijn exempel sorteerde zooveel effect,
dat velen zich thans van de voorheen in Friesland weinig bekende uitingswijze
bedienen. Het is dan ook niet te boud gesproken, als ik beweer, dat, zoo men slechts
over voldoende financiën kon beschikken, voor de litteraire en journalistieke
verzorging van een beschaafd weekblad een voldoend aantal medewerkers
geëngageerd zouden kunnen worden.
En het is merkwaardig, dat in denzelfden tijd, dat de Friesche letterkunde weer
begonnen is te bloeien, een streven tot uiting komt den Frieschen zang te verheffen,
zoodat ook reeds een Jongfriesche toon-
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kunst bezig is zich te ontwikkelen; evenmin mag onvermeld blijven, dat de schilder
Ids Wiersma zijn talenten in dienst stelt der Friesche beweging: de weldra te
verschijnen vijfde druk van de Rimen en Teltsjes, de Friesche ‘Camera Obscura’, zal
ongeveer honderd penteekeningen bevatten, die een beeld geven van het
vroegertijdsche door de Halbertsma's beschreven, Friesche bestaan. Uit deze feiten
blijkt wel duidelijk, dat er in het Friesland van tegenwoordig een opgewekt geestelijk
leven heerscht, dat de volkskracht zeer ten goede komt.
Grieksch en Latijn mogen doode talen zijn geworden, het Friesch heeft zich, al
had het met tallooze rampspoeden te kampen, tientallen eeuwen staande weten te
houden en is ondanks de aanvallen, die op haar werden gedaan, nog zóó 'n
kerngezonde volkstaal en zóó'n soepele cultuurtaal, dat ik het met Dr. Wumkes een
raadsel vind, dat Jan Hof, de vermaarde auteur van de Klankboarne, het Friesch kan
rangschikken in de rij der secundaire talen! Een secundaire taal kan hoogstens als
streekspraak in het daaglijksch, practisch leven van dienst zijn, geenszins worden
aangewend om zich te uiten op elk geestelijk terrein; en wijl er bewijzen te over zijn,
dat het Friesch zich ‘eigent’ voor de meest diverse uitingswijzen, dat de man der
wetenschap, de redenaar, de predikant, de dichter, de romancier, de criticus, de
vertaler, enz. het op schitterende wijze kan gebruiken als taalmateriaal voor zijn
studie, zijn rede, zijn predikatie, zijn poëzie, zijn romans, novellen, litteraire kritiek,
vertalingen enz., kan men de feiten voor zich zelf laten spreken. Luister eens naar
de muziek van Gijsbert Japix' psalm-fragment, dat door Dr. Wumkes in ‘Bijbelfriesch’
is aangehaald:
Jou wirken, Hear, hwet binn' se mietleas great!
Ho glânz'get yn dy selme Jou witnis bleat!
Hwet haw Jy d'ierd mei fet en swiet oerdauwge!
Hwet haw Jy myld de wrâld mei Jou goed lauwge!
De sé, de bré, great, wide romme sé,
Dêr dûkt en djipt, der djoeit lâns strân en ré,
Sa follerhanne fisk, hwa scoe se ea somje?
Dy lyts en great, der njonk' elkoarme omswomje.

Of lees het innig-pieuse Nachtrestbejearte ef Joenbede, waarin niet het geringste
spoor is te ontdekken van scheurkalenderfraseologie1):

1) Ik citeer uit: Eenige Gedichten van Gijsbert Japiks, door P. Leendertz Wz. (Sneek, 1853).
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Nou is de dei forroan mei oere in stoene,
Oermits de sinn' doldoekt înn' wetters groene.
Meitse ues nou, sliep, fen God om restjen joene,
Deis lest onboene.
Kom, swiete sliep! ues eagen firdich binne.
Dat swierlik droagjen naet ontstjoergje ues sinnen,
Dat sorge in eangste ues restnjoe naet oerrinne
Noch free forwinne.
Kom, swiete sliep! Mar wezze ues feste borge,
Dat nin nachtgrîmme ues fettet bije lorge,
Dat wij naet reitsje înn' fînne wease in forge.
Hald wachte in sorge.
Mar i boppe al, Tsjerkhead, jon weitsers seine,
Wolsillige inglen, dat se alle onrie weine,
Dat jon skiep jo fenne hol naet wirde ontteine,
Ontskake ef skeine.
As den troch sliep forkwikke, ljeave Heere,
Wij firdich moarn ier t'ues berop weerkeere,
Holp, dat ues dwaen in litten to jon eere
Wol wirt rejeare.

Ik aarzel dan ook niet - en ik ben er voor mij zelf van overtuigd, dat ik met mijn
zeggen geenszins een overdreven-zot nationaliteitsgevoel voedsel geef - dit gedicht
even voortreffelijk te noemen als de beste Hollandsche poëzie der zeventiende eeuw.
Of bestudeer de niet als belletrie bedoelde, maar niettemin door en door dichterlijke
oude Friesche wetten, waarvan Conrad Borchling1) getuigde, dat zij zijn ‘durchwebt
und durchzogen von den poetischen Elementen die sie aus dem altgermanischen
Volksrecht ererbt hatten.’
En vooral in den tegenwoordigen tijd ontstaan zooveel, van fijne kunstzinnigheid
blijk gevende, bijdragen, dat de vele dwaze beweringen die de Uitgeester predikant
H.G. Cannegieter Dzn. te hoop dreef in

1) In Poesie und Humor im friesischen Recht, aangehaald door Sipma in diens De beoefening
van het Fries.
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De Friesche Beweging1) den dominee-voorlichter doen kennen als een incompetent
beoordeelaar, die helaas een schaarschen keer een spijker met een kop sloeg, maar
dus bezwaarlijk als autoriteit mag worden genoemd.
En wil men zich overtuigen van de weergalooze woordenrijkdommen van het
Friesch en het onthutsend aantal synoniemen, die op schier onovertreffelijke wijze
de meest uiteenloopende gevoels- en gedachtenuances in staat zijn weer te geven,
dan behoeft men slechts - om iets te noemen - te raadplegen het uitvoerig Friesch
woordenboek, een kerkgeschiedkundig geschrift als Dr. Wumkes' It Fryske Réveil2),
de Shakespeare-sonnetten van D. Kalma (het loont de moeite ze te vergelijken met
de vertalingen van Burgersdijk!), de Evangelie-verfrieschingen en de duizenden
andere boeken en periodieken, die van de Friesche pers kwamen en nog herhaaldelijk
komen.
Trouwens: de bezadigde en waardige pleidooi-geschriften van Dr. G.A. Wumkes
en P. Sipma toonen theoretisch, de verzen in It sjongende Fryslân practisch aan, dat
het Friesch even mondig is als de officieele cultuurtalen, maar tevens blijkt uit
meergenoemde publicaties, dat de philologen en letterkundigen, hoevelen er in
verschillende eeuwen ook studiën aan hebben gewijd, al te zeer de
Noord-Nederlandsche taal als ‘Aschenbrödel’ hebben behandeld. De veronderstelling
lijkt ons echter geenszins gewaagd, dat weldra een kentering zal intreden en de
Friesche taal en litteratuur alom die belangstelling zullen wekken, welke zij, niet
zonder reden, verdienen; dàt zulks zal plaatsvinden, zal in de allereerste plaats te
danken zijn aan de Jongfriesche actie.
In dit artikeltje en ook in het voorafgaande wees ik op het feit, dat vele bijdragen
te specifiek-Friesch getint waren, terwijl het algemeen-menschelijke en universeele
er meermalen in ontbrak. Het is de kortzichtigheid geweest van een vroeger Friesch
schrijversgeslacht als een belangrijken, zoo niet voornaamsten factor te beschouwen
bij de beoordeeling van deze of gene letterkundige voortbrenging het
àl-of-niet-Friesch-zijn van het werk. Het doet ons genoegen, dat D. Kalma, die in
zijn beschouwingen over Friesche schrijvers de beteekenis van elk hunner bepaalde
als verdedigers-met-de-daad van persoonlijke kunst en die vooral onderzocht welke
waarde hun werk bezat als algemeen-menschelijke kunstuiting, onze meening

1) Amsterdam, 1917.
2) Snits (Sneek), 1911.
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volkomen deelt en in zijn XIXe artikel ‘Fen Fryslâns Fjilden’ de volgende verstandige
woorden schreef, die de oude generatie wel bizonder vreemd en kettersch in de ooren
zullen klinken; vooral het door ons gecursiveerde zin-gedeelte getuigt van een
verrassende vrijzinnigheid en de meest onprovincialistische opvatting:
‘hwent nettsjinsteande alle ljeafde for it heitelân, alle forearing for it folkswêzen,
giet de kosmopolityske kinst heger, is hja hilliger as de striid for it inkeld-Fryske
bigjinsel; sa winskje ik den ek yet jimmer de Fryske kinstner de meast ûnbihindere
ûntjowing en de frijste utering ta to stean, ûnforskillich eft it Fryske wêzen yn syn
wirk forhearlike riist, eft it der frjemd oan is ef - sels ditte - dêryn forkrongen waerd
troch eleminten, hwaens bistean dudlikerwize unfrysk is. Hwent de kinst is aldererearst
klearste en djipste utering fen it algemien-minsklike en hjirtroch freget hja net it
measte nei forskelen yn aerd en tael, yn lûd en opfetting - ja, hja swevet hinne oer
de rinfoergen en de batterijen en sjongt de stridende foltsen ta, elts yn syn eigen tael,
det hja allegearre effen bûge foar de klearens fen it ivige lud út 'e fierens - sels nou
yette. De Ingelske sjonger Shakespeare wirdt yn Dútsklân, de Dútske tinker Goethe
yn Ingelân op it klearst forstien; de Hollanner Kloos bitsjoende de Fryske jongerein
en Fryske sjongers scille ienris de bern fen de Noard-sé bitsjoene’1).
RINKE TOLMAN.

1) N.S.C. van 8 Mei 1918.
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Literatuur.
Van de Liefde die vrij wou zijn door Frits Hopman. H.J.W. Becht,
Amsterdam, z.-j.
Roman schrijven is moeilijk. Een boek als dat van Frits Hopman bewijst het. Elk
verhaal, waarin meer dan een figuur voorkomt of zelfs verschillende groepen, moet
vernuftig worden in- en uiteengezet, zóó dat alle figuren of groepen tot derzelver
recht komen, rondom de hoofdfiguur. En die gansche toestel behoort vervolgens
regelmatig en evenmatig uit te rollen, beter gezegd: op te stijgen, tot een hoogtepunt
van handeling of van spanning. Maar altijd zoo, dat alles te zamen mee doet, in ons
gevoel gelijk opleeft, al spreekt ook de auteur telkens maar van één enkele der
personages. Dat is de kunst van den romanschrijver, dat hij ons een geheele wereld
suggereert, terwijl hij vernuftig dan deze dan die draad verder knoopt, maar nooit er
een vergeet of laat schieten, omdat zijn aandacht onverdeeld bij een enkel détail of
karakter wordt vastgehouden. De Schartens b.v. verstaan die romanschrijfkunst, Frits
Hopman verstaat haar blijkbaar niet. Tenslotte behoeft dit geen gebrek te zijn. Iemands
talent kan wel meer in de diepte gaan dan in de breedte liggen en Jac. van Looy is
er niet minder om, dat hij zoomin als Hopman romans kan schrijven. Het onderscheid
is maar, dat Van Looy 't ook niet probeert en Hopman wel. Hopman heeft de eerzucht
meerdere karakters tegenover elkaar te zetten en hen aldus te doen ontwikkelen, maar
al doende telkens met één van hen, vergeet hij de andere, laat hen staan als oude
parapluies, zoo maar toevallig waar hij hen 't laatst heeft gebruikt. Daarbij verliest
hij zich in allerlei bijzonderheden, die hij voortreffelijk en uitgebreid beeldt, zonder
aan eenig verband met de rest van 't verhaal te denken. Het gevolg is, dat van de twee
mannen en de eene vrouw, die er vooral op aankomen, ons vee! aardige momenten
en trekjes, maar nooit een totaalbeeld duidelijk worden, zeer tot schâ van ons
belangstellend medeleven. De aristocratische ingenieur, dien wij 't halve boek uit 't
oog verloren, openbaart zich aan 't eind plotseling als de edelste der onbaatzuchtige
minnaars, letterlijk een Held van de liefde. Maar dat hij daar eenigen aanleg toe had,
was nu precies nergens gebleken. En Strang, de aardige bohème-revolutionnair,
wordt evenzeer tot onze onthutste verbazing plotseling een nare philister. Maar Marie,
't apothekersdochtertje, bedrijft ineens de wonderlijkste daden van alle drie en wij
zijn nog lang niet van onze verwondering bekomen, als 't boek pardoes uit is.
Misschien is dat ook maar beter, dat wij in gezegde verwon bring blijven steken.
‘Wij,’ dat is dan de meer genoemde ‘gewone lezer.’ Den ongewonen zeg ik hierbij
in vertrouwen, dat hij niet schrikken moet, maar dat in dit boek voor 't eerst in
Neêrlands letterkunde de nieuwe vrouw (of zeggen wij liever de oude, maar
natuurlijke vrouw?) gesteld wordt, die van twee
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mannen tegelijk kan houden, er geen trouwen wil, en nochtans kinderen verlangt.
Tot dusver had ik zulke gevaarlijke dingen alleen in Duitsche boeken gelezen, maar
thans zijn zij blijkbaar mèt het bolsjewisme, de grenzen gepasseerd, waar Frits
Hopman zich tot hun tolk maakt. Gelukkig doet hij dat nog niet erg duidelijk of
geloofwaardig, zoodat de meesten hem niet verstaan en de critiek veinzen kan niets
gehoord te hebben. Ware het anders, onze plicht als staatsburgers zou ons wellicht
nopen dit boekwerk aan eenigen procureur-generaal te signaleeren ter inbeslagneming,
net als De Hel. Want waar gaan wij met onze maatschappij naar toe, als deze on-zeden
ook b.v. onder de proc.-generaals-vrouwen en dochters zou doordringen? In die mate,
dat zij, stellen wij, een brigadier van de rijksveldwacht tot vader zouden promoveeren,
doch in vrije echt met een substituut begeerden te leven... Men mag er niet aan
denken! En de letterkunde, die dit in de hand zou werken en die nu met Willem Kloos
en zijne echtgenoote juist zoo Hoffähig begon te worden...
F.C.

Uit den Oorlog, Namen 1914 door Ernest Claes, L. Opdebeek. Antwerpen,
z.j.
Dit is, zoover ik weet, het eerste Belgische boekje van den oorlog door een, die hem
mee beleefde. Ware België Duitsch gebleven, dan zou dit allicht nimmer verschenen
zijn, zeer tot onze schade. Want Ernest Claes, die de episode van Namen als gewoon
soldaat mede maakte, is een kunstenaar en prozaïst van nature en zijn verhaal niet
minder, in zuiveren eenvoud en treffende werkelijkheid van beelding, dan de Fransche
beschrijvende oorlogsboeken, die ik las. Nog eens weer komt hier het beeld van den
grooten oorlog, dien benauwend geweldigen begintijd van den Belgischen inval,
voor ons op, maar wat wij enkel van buiten kenden, dat zien wij hier, als 't ware, van
binnen. De angst en verwarring in het overheerde land, de beklemming om de
vermoede nadering des vijands, de zwarte, onheildreigende nachten in 't veld en
eindelijk, eindelijk de bommen, de shrapnells barstend boven de hoofden, en de héél
kleine poppetjes in de verte door een kijker gezien. Eerst enkelen, dan velen, snel
dalend van de heuvelen, met al meer barstende granaten, plotselinge dooden,
jammerende afgrijselijk gewonden, en als finale, de stortvloed, de zuizenden achter
duizenden van den stormaanval in den gloedheeten Augustus-middag, terwijl de
schrijver reeds verwend neerligt. Dan is 't eerste bedrijf, het actieve, gedaan en begint
een tweede, stiller, van honger, dorst en pijn en martelende lange uren. Alle geestdrift,
alle idealistische ijver en spanning zijn nu verdwenen, er is alleen het veege lichaam
en zijn nooden. En zoodra dit voorloopig verzorgd is, het hartkrimpend schouwspel
van de oorlogsellende rondom, het
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doffe wegsterven, het vlijmende lijden, de angsten, de droefenissen, de wanhoop...
al wat in zoo'n geïmproviseerd hospitaal gewoon dagelijksch gebeuren wordt. Ernest
Claes beschrijft ook een paniek van de soort als sedert herhaaldelijk in België gezien
is en steèvast aan franc-tireurs toegeschreven werd, maar geregeld uit de angst of
baldadigheid van de eigen soldaten voortkwam. Hier ook scheelde het weinig of een
volkomen onschuldige burgerbevolking en een aantal plichtgetrouwe nonnetjes waren
de slachtoffers geworden van de ontzinde woede der Duitsche bevelvoerders, die in
't besef hunner verantwoordelijkheid en macht geen lust of tijd hebben tot een
behoorlijk onderzoek. Het verhaal eindigt met de wegvoering in gevangenschap van
den genezen Belgischen soldaat... Hoe zouden die volgende vier eindelooze jaren
voor hem omgekomen zijn... Ernest Claes heeft er intusschen blijkbaar zijn talent
niet bij ingeboet, want onder al die vele oorlogslitteratuur is zijn boekje een der
sympathiekste.
F.C.

Herman Wendel door Hugo Penning, v. Holkema en Warendorf,
Amsterdam, 1918.
Als Zola niet geleefd had, zou dit boek zéér belangrijk zijn. Maar nu hij wèl geleefd
heeft, is het een, gewis menigwerf verdienstelijke, imitatie, niet veel meer. Het verhaal
is goed opgezet, de personen goed tegen elkaar overgesteld, de ontwikkeling en
hoogtepunt op 't goede moment ingesteld... Maar 't leeft alles een beetje uit de tweede
hand, Zola's hand. Of zijn dit niet de echte Zola-iaansche motieven: die
groot-kapitalistenfamilie, die 't kleine rivierstadje tot leven en bloei heeft gebracht
als reeders en industrieelen, en nu daar voor goed geworteld is, als vastgesmeed en
onderworpen aan hun eigen kapitaalscheppingen, waarvan de machtige rivier het
symbool wordt. Juist als bij Zola, leven vooral de levenlooze dingen en worden tot
de blinde krachten, die des menschen lot bepalen. Dan is er de jonge man, die van
verre komt om zijns vaders arbeid over te nemen en, krachtig tegenstrevend,
desniettemin opgezogen wordt in dien noodlotskolk van het onpersoonlijk
Familie-Werk, tot ook hij zich voelt vastgegroeid in dat mieserige nest voor zijn
leven, zijn leven, dat onvoorwaardelijk aan dien kapitaal-Moloch geofferd zal worden.
En dan is daar natuurlijk ook de mooie fabrieksmeid, die op den patroon verlieft en,
à la Germinal, belaagd wordt door een beestachtigen dronkaard, die haar op diezelfde
wijze geweld aandoet. En dan is er een moordscène in de fabriek, en de meid, zwanger
geworden van den dronkaard, verdrinkt zich, en de jonge patroon, die de misère van
het bestaan tot wanhoop toe gevoelt, blijft toch, en al meer toegewijd, den
afgebakenden levensweg volgen, gedreven door machten, die hij zelfs niet meer
zoekt naam te geven. Enz. Geheel deze wijze
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van het leven te gevoelen is Zolaïstisch, eerste periode, en zoo is ook de nauwkeurige
en uitvoerige manier van beschrijven, die bijna tot gewetensvol documenteeren wordt.
Al die onbelangrijke en vervelende zakenmenschen werden door den auteur dan
omgezet in hartstochtelijken, in fanatieken, in sensitieven. Vooral de jonge patroon
heeft meer hallucinaties in één dag dan een gewoon mensch zijn leven lang. De auteur
kon de tragiek van het geval, hun aller geval, niet buiten zijn figuren houden, maar
voelde zich genoopt hun ook een eigen gemoedsleven mee te geven. Hetgeen blijkbaar
op een vergissing berust. En als het dan op de dramatische spanning zelve aankomt,
op die moordscène en Aline's verdrinken, schijnt zijn kruit verschoten en verloopt
alles voorschriftmatig verstandelijk. Jammer, want er zijn heele goede bladzijden
van momentvoeling en beschrijving in het boek, waarvan het thema toch wel boven
zijns makers krachten bleek uit te gaan. Al is Hugo Penning ook zeer zeker een
geboren schrijver, die echter nog aan Zola's kinderschoenen ontwassen moet om iets
persoonlijks te kunnen zeggen.
F.C.
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Verzoening.
I.
Op het perron van L., terwijl de regen in stralen nedergutste, berouwde het hem de
uitnoodiging te hebben aangenomen. Het donderde in de verte. De flauwe optinteling
in den alom grauwen middag was dus weerlichten geweest...
Op het perron was bijna niemand meer. Van de wachtkamers stonden alle vensters
open. Daarbinnen scheen het overvol.
Hij ging op een der latten-banken aan den muur zitten. Zijn gejaagdheid werd voor
een oogenblik onderbroken bij de herinnering, hoe hij nog op het allerlaatst uit den
D-trein was gesprongen.
Het was de hoogste tijd geweest. Om de eigenlijke overkapping van het perron
nog te bereiken, was hij met zijn zwaren handkoffer door de volle nauwe zijgangen
gezeuld, tot een hem onbekende medereiziger, met een krachtige vermaning, hem
half den trein had uitgeduwd. Toen zette het zwarte gevaarte zich reeds in beweging,
terwijl hij in den stortregen nog bijna uitgegleden was... De ellende te bedenken
wanneer hij L. voorbij gereden was. Verruimd ademde hij op.
De zon brak door, onwezenlijk, en verbleekte weer. De lauwe regen versloeg tot
nevel. Zoo ver het oog reikte hing over de onbekende streken grauwe damp.
Hij haalde zijn portefeuille te voorschijn om het briefje met de verdere aansluitingen
nog eens in te zien. Ja, hier had hij een vol uur rust. Dan ging het verder naar C. Daar
weder uitstappen. Dan met een locaal-treintje naar M., het eindstation.
Gerustgesteld nam hij een boterham uit zijn handtaschje, legde zijn stroohoed
naast zich op de bank en begon gretig te kauwen. Sinds 's morgens elf uur had hij
niets meer gegeten. Thans was het bij half vijf. Wanneer het weer slechts wilde
medewerken, moest al het andere van zelf in orde komen. Goed weer was de
hoofdzaak. Hij was blij zijn vertrek te hebben doorgezet.
Uit een der wachtkamers trad een beambte, keek even in zijn richting en begon
toen, van hem afgewend, met krijt op een bord te schrijven.
Onwillekeurig was hij opgestaan, slenterde naderbij en las, nog met de rest van
zijn boterham in de hand, dat de volgende D-trein, die hem
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naar C. moest brengen, een half uur vertraging had. Ontstemd ging hij naar zijn plaats
terug.
Het bliksemde nu feller en, na een ratelenden donderslag, brak de regen opnieuw
in dichte stralen los. Uit verveling nam hij nogmaals het briefje met de aanteekeningen
ter hand, tot hij met een hevigen schrik gewaar werd, door de aangekondigde
vertraging, het locaal-treintje in C. te zullen missen... en hij dus dien dag zijn
bestemming niet meer bereiken kon! Maar hoe was dat nu in 's hemelsnaam mogelijk!
Driftig sprong hij op, riep den beambte terug, die op punt stond in de wachtkamer
te verdwijnen, toonde hem het briefje met de aansluitingen en wees een paar maal,
als vertwijfeld, naar het zwarte bord.
Of het thans nog mogelijk was in C. het locaal-treintje te halen? Zoo niet, of hij
in C. kon overnachten? Jawel, of er in C. hotels bestonden!? Daarbij omvatte hij den
gezichteinder met een verachtelijk gebaar, als lag er achter den grauwen damp geen
bewoonde wereld, hoegenaamd, meer.
De beambte had een spoorboekje te voorschijn gehaald, bevestigde, dat de reiziger
dien dag zijn doel niet meer bereiken zou en bleef, gelaten, een stroom van
verwenschingen tegen het spoorwegverkeer aanhooren. Dan, overtuigd het met een
zenuwlijder te doen te hebben, begaf hij zich weer in het stationsgebouw, belovende
bij den chef nog nadere inlichtingen in te winnen.
De vreemdeling nam weer bij zijn koffer en handtaschje op de lattenbank plaats.
Hij kauwde, nog blootshoofds, op de laatste resten van zijn boterham, zonder dat het
hem evenwel gelukte den gevormden spijsbrok door te slikken. Met een lichten
aanval van onpasselijkheid trachtte hij tevens zijn stijgenden onwil meester te blijven.
Maar een diepe verslagenheid nam immer meer de overhand op hem. Starende
over het leege perron, waarvan de goot der overkapping de stroomen regens niet
meer verzwelgen kon, zoodat het water in glazige flarden schuin omlaag woei, scheen
de mislukking dezer reis hem de zinledigheid van zijn gansche leven te onthullen.
Dit was wel het oogenblik, waarop hij, in onbewustheid, immer gerekend moest
hebben. Ergens te zitten in onherbergzame streken, doel-verloren en van het verleden
afgesneden.
Achter het naakte perron verwaasden zelfs de eerste gevelrijen van het dampige
stadje reeds in den gestagen regenval. Over de matschampende rails trokken vage
nevel-sluiers weg en immer verder, tot waar een grauwe damp laag op de eentonige
heide zonk.
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En het trof hem, hoe in dezen troosteloozen aanblik zijn ontredderd innerlijk nog
een stil behagen vond. Hoezeer deze uiterste verlatenheid met de sinds jaren in hem
volgroeide conceptie van zijn eigenlijk wezen te zamen viel, zoodat zijn bedruktheid
voor een lichte bevreemding week. Was dit hier eindelijk de werkelijkheid? Of had
hij juist ditzelfde reeds vroeger zoo beleefd?
Ongedurig stond hij op, doch vond alleen nog maar, dat er iets gebroken was,
onherroepelijk voorbij... Zijn huwelijk! Een beklemmende weerzin sneed hem schier
den adem af.
Van plan in de half-donkere, overvolle wachtkamer afleiding te zoeken, waarvan
hem echter de muffe uitwaseming der verregende menschen terstond weerhield, zag
hij den beambte, met bemoedigend gebaren, van het uiterste perron-einde op hem af
komen.
Met een gewonen personen-trein, die over drie kwartier naar C. afreed, zou hij het
locaal-treintje nog kunnen halen, omdat dit laatste een half uur op den personen-trein
moest wachten en deze dus zelf desnoods weer een half uur vertraging lijden kon,
omdat... Jawel, hij begreep het al. Het klopte dus alles nog en hij zou om acht uur
aan zijn eind-bestemming wezen. Het schonk hem geenerlei voldoening meer. Want
bij dit hondenweer had men daarginds natuurlijk thans niet meer op hèm gerekend.
Of er daar in M. soms een hotel was? De beambte geloofde het niet. Een gehucht
van nog geen twee honderd inwoners. Ah ha, daar had je het dus al! Maar dan moest
er onmiddellijk getelegrafeerd worden. Of de ander dus hier maar op zijn bagage
letten wou, dan zou hij... Jawel, maar telegrafeeren kon alleen maar in de stad
gebeuren, niet van af het perron. De beambte wees naar de schimmige gevelrijen.
Wel hel en donders, maar dan moest...
De lange, uit zijn krachten gegroeide vreemdeling, die met zijn ingezonken gestalte
toch nog een hoofd boven zijn geenszins kleinen raadsman uitstak, begon norsch en
aanmatigend bevelen uit te deelen. Even gewacht. Goed zoo. Hier was de tekst van
het telegram. De beambte ging in de houding staan. Nee, baron T. was de ontvanger.
Hier, hij zelf, de afzender, heette van W. En daar was het geld. Meer dan genoeg.
Ja, vooruit nou maar. Hij bleef hier op de bank zitten wachten.
Dit alles duldde geen tegenspraak. Aan het venster der wachtkamer vertoonde zich
een nieuwsgierig vrouwengelaat. De reiziger maakte een geringschattende
handbeweging. De vrouw verdween. De beambte was reeds vertrokken.

Groot Nederland. Jaargang 17

802
Onder de overkapping hadden zich hier en daar reeds enkele reizigers verzameld.
Boerenvolk met groote manden. Soldaten in zware grauwe oorlogsbepakking.
Onwillig bleef de vreemdeling hen gadeslaan. Met zijn derdeklas-biljet in een
overvollen personentrein verder te moeten reizen, bedierf thans het vooruitzicht nog
tijdig aan te zulleu komen. Ook was het verre van zeker of T. er zou wezen om hem
af te halen. Dan stond hij tegen donker zonder onderkomen ergens midden op de
heide. Had hij vooruit kunnen weten, dat dit alles zoo bezwaarlijk werd... Daarbij
deze zinloos-tergende regen.
Het geruisch van het water dempte thans ieder ander geluid. De grauwe hemel
verbleekte als een lichaam, dat verbloedt. Niettegenstaande de dichte regensluiers
maakte zich de weidsche eenzaamheid der heide reeds in alles bemerkbaar. Het
dampige stadje, het kale geraamte van het armzalige perron, waaronder de schuilende
menschjes bedrukt te zamen gedrongen, het lag er alles even nietig en verloren. Als
van uit vogelvlucht gezien.
Een klamme luchtstroom deed hem huiveren. Hij zette zijn hoed op. Zijn voorhoofd
en zijn handen waren stroef van het stof der reis. Een ruim half uur nog... Opnieuw
bekroop hem een koortsig gevoel van verlatenheid, zoodat hij, weerstandsloos, zijn
sombere gedachten den vrijen loop liet.
... Was zijn vertrek iets anders dan een verkapte vlucht geweest? Het
onuitsprekelijke was tusschen hen gekomen. Schier ongemerkt was hun samenleven
tot een platte dagelijksche sleur ontaard, waaraan ieder dieper gevoel van liefde ten
slotte vreemd bleef.
Was het zijn schuld of de hare? Hij haalde de schouders op. Van zijn kant was
wel nooit veel hartelijkheid uitgegaan. Want van den aanvang af had hij geweten,
dat zij van hem hield en daardoor ook hun huwelijk zoo van zelf sprekend gevonden.
Haar liefde was hem iets onuitputtelijks geweest, dat hij, naar willekeur, kon
aanvaarden of verwaarloozen, omdat het immer en onveranderd voor hem bereid
stond. Dat hem, evenmin als vroeger de liefde zijner moeder, geheel verloren kon
gaan.
Dit alles had hem, tot voor korten tijd nog, uiterst eenvoudig en natuurlijk
toegeschenen. Hij hield van haar, zonder er mede te koop te loopen. Zij hield van
hem, wat er ook gebeuren mocht. Behalve dan, dat hij haar trouw verschuldigd was.
Dit laatste leek, ook thans nog, wel het meest natuurlijke van alles.
Reeds veertien dagen na hunne eerste vluchtige kennismaking,
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hadden ze zich verloofd. Hij leefde toenmaals zeer teruggetrokken en voorzichtig,
nog onder den indruk van een even vernederende als pijnlijke ervaring, na een
kortstondig jonggezellen-avontuur opgedaan. Het was niets buitengewoons geweest
en de dokter had hem dan ook om zijn zwaartillendheid uitgelachen. Maar het had
hem, die enkele weken, toch erg van streek gemaakt. Hij was zenuwachtig en
prikkelbaar geworden, had er een groot deel zijner lichtzinnige kennissen en
zelf-achting bij ingeboet en, eenmaal hersteld, steeds meer de behoefte gevoeld zijn
onbezonnenheid door een ernstigen levensstap goed te maken. Ook om een herhaling
van het gebeurde te voorkomen.
Toen had hij haar in een pension ontmoet. Er was een gelaten berusting in haar
wezen, waardoor hij zich bij den eersten aanblik reeds met haar verwant wist, al
kwam zijn ijdelheid ook voor een oogenblik in verzet van een teleurgestelde liefde
te hooren spreken.
Bevreesd haar in de onberekenbare wisseling der bewoners van een groot pension
weer te kunnen verliezen, had hij nog dienzelfden avond haar gezelschap gezocht,
niet zonder er zich bij voorbaat van vergewist te hebben, dat zij uit een
generaalsfamilie stamde en het eenige kind eener welgestelde weduwe was.
Zij studeerde muziek-geschiedenis, hetgeen al dadelijk een gemeenzame en toch
uiterlijke aanleiding tot vertrouwelijker onderhoud werd, dan anders wel in de nuchtere
pensionsomgeving mogelijk was geweest. Hij voelde zich van een
wonderlijk-weldoende rust doordrongen, het van zelf-sprekende van hun bij elkander
behooren bevestigde zich als buiten hun toedoen. Reeds tijdens haar opstaan en
begroeting was zijn vroegere opgewektheid teruggekeerd en eenmaal door de
nachtelijke straten op weg naar zijn huurkamer, bleef er geen twijfel meer. Het lag
nog slechts aan hem om met zijn vroeger leven te breken.
Het eenige wat hem er van terug gehouden had haar reeds den volgenden dag te
vragen, was de twijfel of hij haar volledige rekenschap van zijn verleden schuldig
was. Hij achtte dit zijn plicht, al had ook de geneesheer zijn bedenkingen tegen een
later huwelijk met de schier paradoxale uitlating ontwricht, dat zulke kleinigheden,
mits goed behandeld, daarmede verder niets hadden uit te staan. Zoo had hij het
wellicht toch nog verzwegen, indien hem niet de ongerepte natuurlijkheid van haar
wezen - waarin alles wat waar was een nieuwen en beteren weerklank leek te vinden
- als ongemerkt tot spreken over zich zelf had gedwongen.
Toen, ergens buiten, ver van alle menschen, had hij zijn valsche
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schaamte overwonnen en gevraagd of zij, ook zoo nog, zijn vrouw wilde worden...
Met haar hand in de zijne bleef zij zwijgen en waar hij angstig en onstuimig aandrong,
had zij zijn openhartigheid met de schuchtere bekentenis beantwoord, slechts haar
uitzet en zich zelve mede ten huwelijk te brengen.
Kort voor zijn plotselingen dood had haar vader zijn vrij aanzienlijk vermogen
nog door een borgstelling verloren, zoodat er niet veel meer dan het pensioen was
overgebleven, waarvan haar moeder en zij trouwens onbekommerd leefden.
Nu moet gezegd worden, dat deze onverwachte onthulling iets als een schaduw
in zijn binnenste wierp en hij voor een oogenblik zelfs geen woorden vinden kon.
Maar in hunne eerste omhelzing had hij zijn beter zelf weer ontmoet, was dit starre
en zwarte spoorloos vervluchtigd en al bleef hem op den terugweg ook nog een
vreemde beklemming bij, zoo had hij dit slechts als den natuurlijken terugslag op
alle hooggaande levensgebeurtenissen ondervonden.
Ze hadden zich verloofd, zonder dat het geldelijke ooit meer een zweem van
teleurstelling in hem wakker riep. Integendeel, hij voelde er hun verhouding steeds
meer aan zuiverheid door winnen en ook, al ware het anders geweest, zoo kon er, na
de kennismaking met de nieuwe familie, die voor het meerendeel uit officiersgezinnen
bestond, geen sprake meer van zijn het gebeurde ongedaan te maken.
Somwijlen had hij het zelf als gevoelloos onderkend, zijne verloving zoo nuchter
te willen overleggen, maar dan trof het hem tevens, hoe juist de noodzaak, ja de
dwang van hun toekomstig samenleven, een zeldzame bekoring op hem uitoefende.
Want eerder dan haar te begeeren, meende hij een zuster in haar lief te hebben.
In deze dagen, die de gelukkigste zijns levens werden, was er een innige
vriendschap tusschen hen gegroeid, had hun verkeer de laatste terughouding afgelegd,
zonder dat begeerte hun meest onbewaakte samenzijn belemmerde of ontsierde. Vol
nieuwe levensvreugde de lichte banen eener betere wereld tegemoet schrijdend, leek
het hem telkens als hadden zij elkander, na harde beproeving eener jaren lange
scheiding, op wonderlijke wijze weder gevonden. Als lag het harde en ontgoochelende
van het leven ver achter hen en konden zij zich voor hun gansche toekomst veilig
aan de wijding dezer liefde overgeven...
Doch thans, ontrukt aan dat beloftevol verleden, teruggekeerd in de nuchtere
werkelijkheid van den valen regenmiddag, zich hun harteloos afscheid opnieuw
bewust, veroorzaakte hem deze herinnering schier
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reeds in dichte rijen onder de overkapping te zamen gedrongen stonden Hij kwam
er niet toe zich van de bank te verheffen. Hij voelde nog slechts hoe zijn denken hem
eigenzinnig terughield en er niet van afliet hetgeen hem de laatste maanden zoo
rusteloos vervuld had, ongevraagd tot klaarheid te brengen. Ja, hij moest thans weten,
wat er uit hen beiden worden zou, wilde zijn verblijf daarginds niet door denzelfden
zielloozen twijfel versomberd worden.
Zoo bleef hij, ontoegankelijk voor de bedrijvigheid op het perron, onverschillig
of hij in den vollen trein nog een plaats zou vinden, in gebukte houding roerloos
zitten. Van keerpunt tot keerpunt trok de teleurstelling van hun huwelijksleven aan
zijn geest, voorbij.
Want reeds in die allereerste dagen na hun trouwen waren nietswaardige
kleinigheden in staat gebleken hen heftig tegen elkander op te zetten. Het gebeurde
als buiten hun toedoen. Dezelfde vreemde macht, die hen te zamen had gebracht,
deed in zulke oogenblikken een atmosfeer van onoverwinnelijken afkeer tusschen
hen oprijzen. Eenmaal verzoend, wisten zij zich de aanleiding tot hun twisten meestal
niet meer te herinneren en deed hen het oude gevoel van natuurlijke verwantschap
zulk een kortstondige oneenigheid ook spoedig weder vergeten.
Toch had hij in deze eigenzinnige opkomende buien van vervreemding reeds een
bedreiging, een heimelijke slooping van hun samenleven onderkend, zich afgevraagd
of hun overhaaste trouwen geen al te onberaden stap geweest was, tot zij zich in een
dier vertrouwelijke schemer-loome avondstonden moeder bekende en de volheid
hunner liefde weder warm en onverminderd opgeweld was.
De maanden, die toen volgden stonden nog eenmaal in loutering van
weemoedig-donker geluk. Een geluk waaraan hun zinnelust van zelf geen deel meer
nam.
Was hier dus de diepere oorzaak hunner vroegere onverdraagzaamheid te zoeken.
Hij wist het niet, maar het moest wel. Hij durfde dit zelfs thans nog nauwelijks eerlijk
te bedenken. Want zooals het vanzelfsprekende van hun bij elkander behooren hun
liefde tot de kuischheid eener wezenlijke verwantschap vermocht op voeren, zoo
vernederde dit de onbewaakte oogenblikken van hun verkeer tot een besef van zonde,
waarvoor zelfs hun getrouwd zijn geen rechtvaardiging meer inhield en dat de
onbewuste prikkel van hun twisten werd.
Zoo moest het wel zich hebben toegedragen, want zoodra hun
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diging meer inhield en dat de onbewuste prikkel van hun twisten werd.
Zoo moest het zich wel hebben toegedragen, want zoodra hun begeeren geen
belemmering meer in den weg stond, hadden zich de uitputtende oneenigheden
opnieuw doen gelden. Na immer grooter tusschenpoozen, doch dan ook te brutaler
en zonder dat de oude veilige vertrouwelijkheid meer tusschen hen wederkeerde.
Toen, nauwelijks een jaar oud, was het kind gestorven, en hetgeen zij in heftige
woordenwisseling, niet geschuwd hadden te bevestigen, zij durfden het in de
beklemmende stilte na dit onwezenlijk komen en weer heengaan, niet meer te
bekennen. Het onuitsprekelijke, een diep-innerlijke afkeer, was tusschen hen gekomen
en hun uiterlijke oneenigheid moest wel verstommen tegen de woordelooze
overtuiging niet langer bij elkander te behooren.
Er had zich iets als een wig tusschen hen ingedrongen. Het werd een tasten in het
duister, een machteloos reiken naar wat vroeger was geweest, tot er niets meer dan
die huivering-wekkende kilte overbleef. Zoo van zelfsprekend als hun samenzijn
hem eens had toegeschenen, zoo vervreemd en toevallig trad hij haar voortaan onder
de oogen en de dagen schrijnden als van kleine physieke pijn.
Toch bleef hij er zich hardnekkig tegen verzetten hun huwelijk als ongelukkig te
erkennen, al was het reeds voor de verwanten en de buitenwereld een mislukking.
Want zoolang zij niet door een wezenlijke echtbreuk gescheiden werden, was voor
zijn dieper gevoel een nieuwe toenadering nog immer mogelijk en kon hij, ook tegen
beter weten in, nog blijven opworstelen tegen het geweld der strooming, die hen uit
elkander dreigde te sleuren... Tenzij dan ook haar liefde in dagelijksche eentonigheid
kil verstard was en zij wellicht nog enkel maar uit practische overwegingen zoo met
hem verder leefde.
Ongedurig stond hij op, teruggeslingerd op het punt, waar zijn denken immer weer
in leegste twijfel verkeerde. Beheerschte hij alleen hun liefdeleven? Lag het nog
binnen zijn bereik de oude diepe genegenheid tusschen hen te herstellen? Zou hij
haar opnieuw bereid vinden van meet af aan te beginnen? Of was het alles verder
nutteloos en droegen zij geen van beiden, had slechts de ontnuchterende werkelijkheid
van een burgerlijk huwelijk schuld aan deze verkwijning?
De trein donderde het station binnen. Er leek geen plaats meer onbezet. Aan de
open raampjes verdrongen zich overal roode gezichten. Zich met zijn zwaren
handkoffer moeizaam een weg banend, voelde hij
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zich voor een oogenblik willoos in den stuwenden menschenvloed opgenomen. Toen
- dicht aan den stilstaanden trein gedrukt - gutste hem water in den nek, liet hij zijn
koffer aan een paar bereidwillig uitgestoken handen over en sloeg even later de deur
van een overvol tweede klas compartiment achter zich dicht.
Het stortregende nog immer. Onder het beslagen coupé-raampje gebeurde een
vertwijfeld heen en weer rennen van reizigers, die geen onderkomen meer konden
vinden. Binnen de coupé hing een bedompte stilte om de gewild niets zeggende
gezichten. Hij stond aan de spiegel deur van het privaat gedrukt. Wel was hij nog
rood en erg bestoven, maar het kon toch niet bijzonder opvallen, dat hij slechts een
derdeklas-passagier was. Onbewust een middel-toestand zoekend, stak hij zijn hoofd
naar buiten en bleef in het raampje leunen. Nog enkele oogenblikken van onzekerheid
en, nagewuifd door wat kinderen en vrouwen, zette de trein zich moeizaam in
beweging, de hem onbekende streken, zijn nieuw verblijf op de heide tegemoet.
Het station van L. onttrok zich langzaam aan zijn blikken. Met de leege bank,
waarop hij zooeven nog in somber gepeins verzonken was, verkreeg het schamele
perron in den gestagen regenval iets zeer vertrouwds. Hij was er nooit te voren
geweest, doch het leek hem thans, als of hij er een deel van zich zelf achterliet. Want
voor halfslachtigheid was voortaan tusschen hen geen plaats meer.
Hij trok zich in de coupé terug en terwijl de trein in volle vaart de sombere heide
begon te doorploegen, kwam eindelijk die sterke berusting over hem hun toekomst
aan dezelfde vreemde machten toe te vertrouwen, die hen voor jaren hadden te zamen
gebracht. Of beter nog, de beslissing in hare handen te leggen. Van zijn kant, hij wist
het bij ingeving, kon verder niets meer uitgaan. Behalve dan zijn toestemming in een
scheiding. En wanneer zij die verlangde, moest hij toegeven
Verruimd ademde hij op. Of T. in M. aan het station zou wezen? Wat deed het er
nu nog toe. Het vooruitzicht bij een boer te moeten overnachten schrikte hem niet
meer af. Wanneer het weer slechts wat mede wilde werken. Warm zonnig weer was
de hoofdzaak voor een verblijf daarginds! Voorloopig zag het er echter niet naar uit.
T. zou er wel niet zijn.
Zoo volgde hij de kabbeling zijner gedachten, tot, in de grauwe verlatenheid van
het regenlandschap, de trein met een onverwachten schok tot staan kwam. Het duurde
onbegrijpelijk lang, doch toen hij eindelijk vernam, dat er gewacht werd om den
D-trein voorbij te laten,
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die blijkbaar nog op tijd gekomen was, kon hij het gehoorde nauwelijks geloof
schenken. In botte verwondering raadpleegde hij zijn horloge. Het leek ongeloofelijk,
maar wanneer hij rustig op het perron was blijven zitten, had hij in C. de aansluiting
nog gekregen, die de tergend werkelooze trein thans stellig moest verzuimen.
Hij verwenschte den gedienstigen beambte, zijn gansche verlof, zijn roekeloos
ondernemen met een dagelijksche sleur te willen breken. Leeg vretende secunden
vergingen tot minuten van machteloos dompe woede, maar toen eindelijk de sneltrein,
als een doorzichtig grauw gevaarte, voorbij kwam razen en de personen-trein nog
immer geen aanstalten maakte de reis voort te zetten, bracht dit een weldoende
ontspanning over hem.
De maat was vol. Van louter lamlendigheid voelde hij zijn levenslust terugkeeren.
En wat waren dat allemaal voor benepen overwegingen. Was hij soms ten slotte
alleen voor alles en alles verantwoordelijk? Er waren nog wel gansch andere
huwelijken gescheiden. Met de beste bedoelingen op touw gezet dreigde het hunne
te mislukken. Wat verder? Zooals hij door een blind toeval deze overvolle coupé
was binnen gedrongen, even weinig aansprakelijk voelde hij zich voor zijn
uitwendigen levensgang. Ja, er ging thans een eigenaardige bekoring van uit ergens
midden op de heide te zitten, zonder te weten wat er uit hun beider toekomst worden
moest...
De trein zette zich in beweging. Na het eerstvolgend station kwam er een zitplaats
vrij. De hemel brak. Het regende niet meer. Een pittige geur van vochtige aarde
vervulde de coupé. Hij stak een cigaret op en, behagelijk aan het venster geleund,
bleef hij in het weidsche heidelandschap den langzamen overgang van den nog
buien-zwaren middag in een gloedvollen zomeravond gadeslaan.

II.
Hij vertoefde reeds enkele dagen op de heide zonder zijn innerlijk evenwicht
teruggevonden te hebben.
Zijn eerste indruk was die eener ongenaakbare, schier vijandige verlatenheid
geweest. Een zelf-genoegzame, buitenmenschelijke rust, die hem reeds dadelijk bij
zijn aankomst, meer tot angstig ontzag, dan tot liefdevol vertrouwen had gestemd.
Kort na zijn vertrek uit C., waar - ergens opzij van het eigenlijke perron - hij het
locaal-treintje naar M. nog onverhoopt bereid vond,
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waren de laatste regensluiers traag vervaagd en stonden de natte stammen der
vereenzaamde donkere boschpartijen in gloedvollen weerschijn van de reeds
ondergaande zon. De zacht bewolkte hemel was licht-benomen, kleurloos-wazig, als
mat-berustend na den moeizamen afweer van het duister dreigement der zwoegende
wolk-gevaarten.
Ook over de akkers, die vol en rijp, in veilige luwte van den woudzoom lagen,
was een atmosfeer van weemoedige gelatenheid bezonken en telkens wanneer, aan
een der kleine blok-stations, het treintje hortend en zuchtend tot staan kwam, de
deuren noodeloos luidruchtig waren opengerukt en weer dicht gesmakt, was de
weidsche stilte van den dralenden avondval te vreedzamer weder gekeerd.
Maar deze sterke rust had geen weerklank in zijn binnenste meer gevonden. Als
terugslag op zijn nuchter overleg, liet de mislukking van hun huwelijk een
beklemmende leegte achter. Het leek hem thans als had hij de laatste jaren zijns
levens daardoor doelloos en tevergeefs gesleten. Hij merkte zich weder kwetsbaar
en vereenzaamd en bij de nadering van M. had hij zich van het raampje teruggetrokken
om niet bovendien reeds dadelijk de teleurstelling te moeten ondervinden, er door
niemand meer verwacht te worden.
Het treintje was een eind weegs aan het blok-station voorbij gereden en bezwaarlijk
met zijn koffer en handtaschje uitgestapt, stond hij een oogenblik besluiteloos.
Het was juist die vreemde scheiding tusschen licht en duister, waaruit de
dag-dingen, als in laatste verweer, nog eenmaal grooter en dreigend oprijzen. Ontrukt
aan de bedrukkende omkluistering van het treintje, voelde hij zich angstig-verloren
te midden van de kwijnende verlatenheid der ontzaglijk-weidsche heide. Onbeholpen
en aanmatigend. Tot ergens bij het donker-vereenzaamde blokhuis zijn naam geroepen
werd en vage gestalten uit de schemering op hem toekwamen.
De uren-lange reis leek plotseling tot haar recht gekomen en tijdens de begroeting
met T. en zijn begeleidster, was hun oude vriendschap weldoend en warm opgetinteld
en vergat hij de hem bedreigende afzondering.
Waarom hij niet uit het raampje had gekeken? En waarom hij niet reeds eerder
naar M. gekomen was? Het was heerlijk op de heide en, zoo ergens, moesten hier
de zenuwen tot rust komen.
Over een wat lichteren akkerweg, door wijd uit elkander staande lage
vruchtboompjes afgebakend, schreden ze in de zoele avond-stilte
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het aan de spoorbaan grenzende dorp tegemoet, waarvan reeds enkele lichten door
het dichte lommer schrijnden.
T. zon-verbrand, in grauw-groene jagersdracht, met korte broek en lederen
kuit-bedekking, zwaar beschoeid, zijn geweer over den schouder, de slappe hoed
met een bosje heidekruid achteloos in den nek. Zijn begeleidster, die hem nauwelijks
tot den schouder reikte, blootshoofds, het met zorg gekapte dof-zwarte haar scherp
afstekend tegen de slapen, de wangen gezond gebruind, een wit-zijden sjaaltje
achteloos over haar donker-steedsche kleedij. Achter hen een boerejongen met een
wagentje, waarop zijn bagage.
T. deed verslag over hun levenswijze op de heide. In het dorp werd enkel maar
overnacht. De jagers in de eenigste herberg daar; zijn vriendin bij het boerengezin,
waarheen zij thans onderweg waren. De dag werd in de jachthut doorgebracht, die,
een uur gaans van het dorp, ergens midden op de heide lag. Terug, achter de
spoorbaan, ergens ver. Daar in het bosch werd gekookt en gedaan. Hout gehakt.
Gegeten en gedronken, geluierd in ligstoelen in de blakende zon. Den god-ganschen
dag brachten ze daar buiten door om pas tegen donker naar het dorp terug te keeren,
waar ze overigens ook niets te zoeken hadden. Behalve dan de eterij. Maar de boeren
waren slim en gierig. Gelukkig, dat ze nog wat bussen en allerhand uit de stad hadden
meegenomen. Maar zonder Nelly... T. maakte van de gelegenheid gebruik zijn
vriendin te loven om hare bedrijvigheid in de hut.
Maar deze bleef volharden in het zwijgen, waarin zij reeds na de enkele
begroetingswoorden was vervallen. Ze bleek, als zoo dikwijls, slecht geluimd. Het
beste was dan maar te doen alsof zij er niet was.
Ook vandaag, vervolgde T., gemaakt ongedwongen, waren ze, niettegenstaande
het onweer en den regen, buiten gebleven. Tot de jongen zijn telegram uit L. naar
de hut gebracht had. Maar toen was het al weer droog en waren ze langzaam
opgetrokken om hem af te halen. Morgen zou het wel beter weer zijn. Of de reis hem
nog al meegevallen was? Hij deed op zijn beurt verslag...
Het was donker geworden. Het gesprek verkwijnde. Uit de loome stilte over het
verzonken dorp brak bij vlagen verwoed honden-geblaf. Dan, als terugslag, omstond
te plechtiger hen de weidsche berusting van het landschap. De hemel was
zacht-befloerst, met een bronsgroenen weerschijn van de opkomende maan.
Onwillekeurig had hij zich omgewend. Naar het eenzame blokhuis, waar hij
zooeven aangekomen was. Aan den gezichteinder, over de
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diep-zwarte dennenbosschen, ver achter de spoorbaan, schrijnde van het laatste
avondlicht nog een zee-groene strook tegen de grillige karteling der verzinkende
regenwolken. Ook de anderen hadden zich omgewend. Een zoele wind maakte zich
van de sluimerende akkers los en liet de schamele boompjes ritselen.
Tot Nelly onverwachts in lachen uitbrak. Zoo'n zotte aanblik als dat geweest was.
Hem daar midden op de heide te zien uitstappen. En waarom hij niet dadelijk uit het
raampje gekeken had?
Blij verrast, dat haar slechte stemming opgetrokken was, voelde hij bij ingeving,
dat de beide anderen reeds niet meer op zijn overkomst gerekend hadden en hij thans
dubbel welkom was. Zoo bleven ze nog toeven en, uren verwijderd van het gewoel
der groote stad, dat hen de laatste jaren van elkander had vervreemd, als door een
blind toeval weer vereenigd te midden eener wonderlijk-ongerepte natuur, groeide
er een sterkere genegenheid tusschen hen, die hen nog vereenigd hield, nadat zij
langs een donker kronkelpad, waar afhangende takken in het gelaat sloegen, het
verlaten erf eener groote hoeve betraden.
De lage vensters der verlichte leege woonkamer stonden wijd open, maar in de
keuken ernaast vonden zij het gansche gezin in afwachting van hun komst verzameld.
Ze zaten er aan een tafel langs den muur, waar het van vliegen krioelde, bij de resten
van hun avondmaal, dat in een enkelen grooten schotel was opgediend.
De twee jongste kinderen waren reeds dadelijk ter begroeting opgestaan. Een klein
meisje, op bloote voeten, met schrandere schalksche oogen en dezelfde kort-afgemeten
beweginkjes als van haar stijve wit-blonde vlechtjes. Zij liep op Nelly toe. Een kleine
oud-mannetjesachtige jongen, met rossig haar en zomersproeten, in een grauw pakje,
parmantig de borst vooruit, kwam T. tegemoet om hem kordaat de hand te schudden.
Alma en Herman.
Een opgeschoten jongen in een blauw wambuis, bleef luiweg, plompbeschoeid,
aan den muur geleund, met iets van bedwongen spot in zijn slaperig-bleek gezicht.
Hij wisselde een blik van verstandhouding met een jonge blonde meid in een vuil-rood
jak en slonzig bonte rok, de aard-zwarte bloote voeten opgetrokken. Een melkmeid,
die mede aan tafel zat en van louter verlegenheid niet beter wist te doen, dan met de
hand aan haar mond, de aanwezigen beurtelings goedmoedig toe te lachen. Heinrich
en Elwine.
Van achter het nog dampende fornuis schrilde een stem, doordringend en toch
zonder innerlijk leven, kort afbrekend als het aan-
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geleerde roepen van een papagaai. Een groote hond kwam met zijn staart tusschen
de beenen aangedruild uit een donkeren hoek, van waar een eenzame oude vrouw,
haar groote bril op het voorhoofd geschoven, de nieuw aangekomenen onwillig
monsterde. De doove grootmoeder, op wie niemand meer acht sloeg, die het
genadebrood at en wier plotseling woedende uitlatingen reeds voor een andere wereld
bestemd leken.
De moeder, een groote lijvige afgewerkte vrouw, met een glimmend rood gezicht,
een vreemd klein hoofd, dat haar bovendien achter tusschen de schouders was
gedrongen, kwam opzij te staan en noodde, op huilerigen toon, de gasten toch in de
goede woonkamer te gaan. Waar het avondeten bereid stond. Want, och hemeltje,
daar zoo maar aan den muur, bij al die vliegen, dat kon toch niet!
Haar verontwaardiging gold den man, die het geduld had, dat T. zich naast hem
aan tafel nederliet. Als eenig antwoord gaf de vader de giegelende meid een
zijdelingschen wenk en zat toen weer, zijn sluwen rossigen kop, met de stekende
oogen en den fel-rooden haakneus, op zijn groven knuist gesteund, wijdbeensch in
bevestigende luistering naar T. gekeerd, die, geheimzinnig, van versche sporen van
groot wild gewaagde.
Tot de meid terugkwam en, onder algemeene vroolijkheid, de tafel begon af te
vegen, die zoo dicht met vliegen overdekt was, dat het den schijn kreeg als nam zij
er telkens met haar vuile natte lap een gansche strook van mede tusschen de kruimels
van het eten, daar de rest van het zwart gedierte zich in zijn gulzigheid niet liet
opjagen. Daarop liep Nelly nog naar het fornuis, vulde, met één enkelen veeg langs
den warmen schoorsteenmantel, een kom met heet water krioelend-zwart tot aan den
rand en bleef hare vangst triomfantelijk voor zich uit houden.
De grootmoeder snerpte een verwensching; de kleine Alma danste en klapte in de
handen. Toen werd het even stil als na een zeldzaam-geslaagd kunststukje en was
alleen nog maar het gegons der opgeschrikte vliegen ruchtbaar...
Terwijl ze zich nu, op herhaald dreinerig aandringen der moeder, in de goede
woonkamer begaven, waar een overvloedig avondmaal bereid stond, doemde de
aanblik der half-donkere ruime keuken met het dampende fornuis, hare geheimzinnige
schemerhoeken en de eenzame figuur der oude vrouw, nog telkens voor hem op,
wonderlijksterk en weldoend warm leven, waaraan hij sinds lang reeds deelgenomen
scheen te hebben. Waarmede hij zich tot in het diepste van zijn binnen-
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ste vertrouwd wist, terwijl hem anders toch tusschen vreemden een stroeve
terughouding bevangen hield. Hij trachtte er een verklaring voor te vinden. Hij
meende zich eindelijk van den druk van hun samenleven te hebben bevrijd, want hij
kon thans niet meer gelooven, dat zij elkander nog eenmaal ter verzoening zouden
ontmoeten. Het was immers alles afgedaan, onherroepelijk voorbij en hij moest zich
reeds dadelijk met de gedachte vertrouwd maken voortaan zijn weg weder alleen te
gaan.
Hier schrikte hij voor een zwarte leegte terug en begon luidruchtig van zijn reis
te vertellen. Hoe hij L. nog bijna voorbij gereden was en ten slotte den D-trein naar
C. toch weer verzuimd had. Terwijl allen lachten bracht dit voor een oogenblik
ontspanning.
Het zou nu tuschen hen zijn gewoon verloop nemen. Ze waren trouwens reeds
gescheiden en hij moest trachten daar niet verder aan te denken.
Maar toen Nelly, goed-geluimd en zich geheel thuis voelend thans, met een hoog
bont schort voor, boterhammen begon te snijden en hij aan een hoek der tafel plaats
genomen had, het trein-gedender der lange reis nog in zijn ledematen, trof hem het
half-steeds bemeubeld boeren-vertrek als kil-vijandig. Merkte hij zich weder vreemd
verloren en overbodig en sloop een schrijnend verlangen in hem op...
Hij verlangde terug naar hun sprakeloos tegenover elkander zitten in de kwijnende
stilte der huiskamer. Waarom dit laatste wachten zoo roekeloos onderbroken?
Misschien dat zij nog dezen avond, in ditzelfde oogenblik, woorden van toenadering
hadden gevonden...
Zoo verviel hij, ondanks zich zelf, tijdens den maaltijd telkens weer in zwijgen.
Ook T. en zijn vriendin waren plotseling weinig spraakzaam meer. Maar dit bleek
zijn oorzaak te hebben in de aanwezigheid der moeder, die als laatste van het gezin
naast de open deur was blijven zitten en scherp acht sloeg, dat ter tafel van de groote
hompen spek en ham, niets op onrechtmatige wijze verdwijnen ging.
Om den schijn te redden spoorde zij onvermoeid tot toetasten aan en zoo bood het
haar een welkome afleiding, toen een nietig raaf-zwart katje onbemerkt midden in
het vertrek was komen te staan, en, zijn ruig staartje stijl omhoog, met zijn bloed-rood
tong-bekje en de lichtgroene oogen wijd opengesperd, doordringender klaagde dan
het binnen zijn krachten leek en als het spookje van den avond koddig naar den
vreemdeling sprong, die het op zijn knieën nam, waar het, warm ineen-gedoken,
hevig te spinnen begon.
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Maar ‘och hemeltje’ verweerde zich thans de moeder op haar dreinerig-lachende
manier. ‘Maar nee, dat kon toch niet, zoo vol als het kleine ding met vlooien zat.’
Het woord alleen bleek voldoende om Nelly, beschut door de tafel, tot een haastig
onderzoek op te schrikken.
‘Ook in de herberg’ bevestigde T., met een listig knip-oogje naar de moeder
‘behoefde hij niet alleen te slapen.’ ‘Maar hoe die kat hier verzeild kwam, wist geen
sterveling; die moest er zich dan ook maar alleen doorheen slaan.’
Onder de zacht uitstaande vacht voelde hij verharde plekken aan de warme huid.
Hij kon zijn afkeer niet overwinnen en deed het snorrend diertje van zich af. In
hetzelfde oogenblik echter werd het hem bewust, dat zij het kleine verwaarloosde
wezen niet geweerd zou hebben, begreep hij zijn nieuwe toenadering tot het leven
en drong het tot hem door, hoe alles wat hij bij zijn komst hier in het boerengezin
als warm en sterk menschelijk had onderkend, enkel haar toedoen was. Dat zijn
doodsch cynisme tijdens de jaren van hun samenleven geen stand had vermogen te
houden tegen hare liefdevolle ontvankelijkheid ook voor het meest alledaagsche en
hoe hij ongemerkt als met haar oogen had leeren zien.
En als een zachte lichtschijn ging het in zijn benarde denken open: dat er nog
immer niets gebeurd was, dat hun huwelijk feitelijk ongedaan had kunnen maken.
Nog waren het alles slechts redekavelingen. Hersenschimmen.
Zoo leek het een bevrijding, toen de vader zich weder bij hen voegde om met T.
schade, door het wild veroorzaakt, te bespreken, Nelly met haar hoofd op tafel insliep
en hij zich, dus ongestoord, aan zijn gemijmer kon overgeven.
Want hij vroeg zich weder als zoo dikwijls af, of de schuld hunner vervreemding
wellicht hem alleen trof. Of de beperking van het zinnelijke, die ieder waarlijk
huwelijksleven in zich sluit, hem in den diepsten grond van zijn onder-bewustzijn
toch niet onbevredigder gelaten had, dan hij zich zelfs thans nog durfde te bekennen.
Of daar dus de eigenlijke oorzaak zijner gedrukte stemmingen lag, die zich op den
duur ook wel op haar moesten overdragen. Of hun huwelijk, uiterlijk en misschien
ook voor hen beiden, minder bezwaarlijk zou geweest zijn, indien hij de leugen der
echtbreuk, dien laatsten valschen schijn, minder angstvallig had vermeden? Hij kende
zulke verhoudingen niet enkel van nabij, doch meende ook te begrijpen, hoe de man,
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na een geslaagd avontuur buitenshuis, zich weer met vernieuwde aandacht aan zijn
eigen vrouw kon wijden. Het goede voornemen geen tweede maal te zondigen indien het al de eerste keer was - bezorgde de zoo hoog noodige afwisseling. En:
verandering van spijs doet eten!
Er kwamen hem oogenblikken voor den geest, waarin hij op punt gestaan had den
vrijwillig aanvaarden dwang weder af te leggen. Aan hèm had het niet gelegen,
wanneer het tot niets geleid had. Maar de verzoekingen, die hij op zijn weg vond,
waren te doorzichtig. Met zijn kraag op van een lichtekooi huiswaarts te keeren! Of
had hij zich slechts koel-verstandelijk geweerd en trok het hem immer nog naar het
bandelooze?
Zoo bleef hij zich te rede stellen, zich zelf doorwoelen, zonder dat het hem gelukte
zijn denken een uitweg te banen en, over-vermoeid, was hij bijna ingedommeld, toen
vlak in zijn nabijheid een stem, snijdend en zonder mededoogen, hem hevig
opschrikte. Het was de grootmoeder, die weten wilde hoe lang hij reeds getrouwd
was en daarbij op zijn ring wees.
Het gansche gezin was weder verzameld. De moeder. De beide jongens. De kleine
Alma, die, op haar teenen staande, Nelly met een spontane omhelzing had gewekt.
Hij had hen wel zien binnenkomen, maar bevreemd, als in een droom, zoo ver waren
zijn gedachten afgedwaald. Het leek of deze nieuwe omgeving thans eerst tot hem
doordrong.
Met het late uur, de vensters wijd openstaande tegen de zwarte nacht, de
verkwalmde zoldering bedrukkend laag, vervulde thans een loome innigheid het
vertrek. Aan de schemere wand achter de grootmoeder, zaten de drie kinderen op
een uitgezakte zwarte canapé. De kleine rossige jongen, met zijn bloote voeten
opgetrokken, sliep als een diertje aan zijn broer geklemd, die, met de kin in zijn
blauwe boezeroen, de beenen lui uitgestrekt, van onder zijn bleek geloken oogen
Nelly begluurde. Alma, door den vader terecht gewezen, recht overeind in den
uitersten canapé-hoek, oud-wijs met haar witte stekel-vlechtjes, beluisterde het
gesprek, waar ook de moeder weer aan deelnam. Tegen haar dreinerigheid had de
vader zich met een sarcasme bewapend, waarvan het niet duidelijk was, of hij er de
draagwijdte van besefte, wanneer achter een zware wolk tabaksrook alleronverwachts
de naakte waarheid te voorschijn kwam. Of was het een soort hoffelijkheid tegenover
Nelly?

Groot Nederland. Jaargang 17

816
Zoo bleven ze nog een wijle vereenigd, terwijl de nachtlucht immer doordringender
het vertrek vervulde en uit de zwarte stilte bij vlagen ver geblaf opklonk. Dan,
eigenzinnig, dwaalde zijn denken weer af, want hij wist bij ingeving hoe zij thans
nog wakker lag en hem in gedachten zocht. Op eenmaal leek hare nabijheid hem zoo
tastbaar, dat hij de hand slechts behoefde uit te steken om de hare te vinden. Dan
weer ongedurig, zich wel bewust, hoe zijn verlangen slechts de terugslag op hun
plotselinge scheiding was, trad hij voor een oogenblik aan het venster.
Van uit den lampe-schijn verkreeg het zoele nacht-buiten iets onwezenlijks, met
de flauwe omtrekken der boomen en van heggen onder den donkeren hemel, mat en
toch wonderlijk-diep, als bezonken spiegeling van verleden. Wat hen eenmaal warm
en levend had verbonden, hernieuwde zich zoo ontstellend duidelijk, dat het niet
meer te vatten leek, hoe het in de sleur der dagen was ten onder gegaan...
Hij hoorde T. het sein tot opbreken geven en, door den vader uitgeleid, stonden
zij even later onder de boomen van het achter-erf, waar het zoo donker was, dat zij
er slechts schoorvoetend hun weg konden vinden en geen gelegenheid tot spreken
hadden.
Eenmaal op den vrijen dorpsweg, van plan uit eigen beweging aan te vangen over
wat hem dien ganschen dag zoo rusteloos vervuld had, liep T. hem reeds vooruit
naar een eenzaam doodsche woning, waarvan hij den sleutel van een richel boven
de huisdeur nam. Het was de herberg, enkele schreden van de hoeve verwijderd.
Alles was in diepe rust en de deurbel rinkelde er aanmatigend, als in een sterfhuis.
T. stak een lantaarn aan en in het flakkerende licht doemden de vage omtrekken op
van een grauwe deel, waar vanuit den open koestal de schuine dissel van een hoogen
wagen met een grillige schaduw opstak. T. lichtte nog even in een klein soort
gelagkamer, uitsluitend voor de jagers bestemd, toen beklommen ze een krakend
steilen trap naar een smal portaaltje. T. opende er een der doodsch gesloten deuren,
hief de lantaarn boven hun hoofden in een kaal kamertje, met een smal houten bed
en voor het eenige venster het gordijn strak neergedaan en wenschte goeden nacht.
Daar er nog onverwacht een jager aangekomen was, sliep hij maar buiten in de hut.
Morgen was er in de herberg ook weer plaats voor hem. En, zijn geweer nog immer
over den schouder, begon T. den trap weer af te dalen. Morgen was het weer vroeg
dag.
Terugschrikkend voor het denkbeeld, dien eersten nacht in de sombere behuizing
alleen te moeten blijven, was hij den ander gevolgd
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en trachtte hem nog van zijn voornemen af te brengen. Waarom zou hìj niet op de
sofa in de jachtkamer gaan slapen?
Maar T. lachte geringschattend om al zijn tegenwerpingen, gaf, kort-besloten, hem
de lantaarn over en verdween in het donker langs een grootere hoeve, waarvan de
schuren en stallingen vreemd verspreid lagen. Even later hoorde hij den ander roepen.
Hij antwoordde niet. Met de stal-lantaarn in de hand, waarvan de zwakke schijnsels,
over het gras en de zandige wagensporen, de duisternis nog ondoordringbaarder
lieten, bleef hij voor de openstaande deur der doodsche herberg toeven. Licht
bevreemd, dat de lange, lange reis hier een einde had genomen, zonder dat zijn
verwachting iets ongewoons meer leek te ontmoeten. Teleurgesteld, dat alleen hun
scheiding nieuwe onzekerheid gebracht had.

III.
Den volgenden dag en de volgende dagen, trokken ze van het dorp naar de hut en
keerden pas tegen donker naar de hoeve terug, waar zij de rest van den avond bij het
boerengezin in de keuken doorbrachten. In de goede woonkamer kwamen ze niet
meer.
De jachthut lag een ruim uur gaans van het dorp, achter de spoorbaan, die men
van af het erf voor de hoeve tot in haar verste kromming volgen kon. Hier aan het
voorerf der gelijkvloersche hoeve had Nelly haar kamer, die zij, bang om alleen te
zijn, met de kleine Alma deelde en reeds dien eersten morgen, dat de beide anderen,
zelf al veel verlaat, haar kwamen afhalen, had zij zich verslapen, zoodat onder de
lage boompjes van het erf een drentelend wachten begon, dat zich bijna iederen
ochtend daar herhaalde.
Van het gezin was dan gewoonlijk nog alleen maar de grootmoeder over, die,
vergeten en overbodig, in de openstaande half-donkere keuken op haar oude plaats
bij het fornuis zat. Soms snerpte zij een verwensching, wanneer een paar ganzen
nieuwsgierig naar binnen gewaggeld kwamen, of joeg ze op, en stond dan, met haar
groote bril op het voorhoofd, voor een oogenblik eenzaam in de zonneschijnsels voor
de verlaten hoeve.
De moestuin opzij van het erf parelde nog van dauw. Daar in de koesterende zon
was druk vertier der ganzen en van eenden, zacht kippengekakel bestendigde er de
ongereptheid van den nieuwen dag, maar op een omrasterd weiland, waar het riool
der hoeve een zwarte
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poel gevormd had, wentelden zich varkens, behagelijk knorrend in de modder. Een
kudde schapen, grauw en zwart te zamen gedrongen, schichtte langs de heggen naar
de spoorbaan toe, dan lagen de overlommerde wegen weer stil en menschenleeg en
bewoog slechts ergens ver in de zonnige akkers de fel-witte hoofdbedekking eener
enkele boerin.
Zoo bleven ze wachten, ten slotte in een klein omwingerd prieel gezeten, dat naar
alle vier kanten openstond., T. bezig met zijn geweer of paddestoelen versnijdend,
die hij in lange witte rissen aan de zonnige muur van den koestal te drogen hing. Tot
Nelly, als bemoedigend levensteeken, een kom met waschwater uit haar venster leeg
plaste en dan weldra te voorschijn kwam. De rugzakken met de in het dorp
bemachtigde levensmiddelen werden opgebonden en langs het door afhangende
takken belemmerde kronkelpad verlieten ze de hoeve, na-geoogd door de grootmoeder,
en ging het eindelijk de heide tegemoet. T. voorop, zijn geweer over den schouder,
dan Nelly, blootshoofds, een beugeltasch, waar flesschen uit opstaken in de hand,
als laatste de vreemdeling, niet gewend een rugzak te dragen.
Zoo trokken ze iederen morgen van het dorp naar de heide om pas tegen donker
terug te komen. Alle drie reeds ver aan hun eerste jeugd voorbij, zonder veel
verwachting meer van het leven, volwassen en ontnuchterd. Alle drie wellicht met
den onbewusten drang in de stilte van de heide een antwoord op hun laatste vragen
te vinden. Nelly, of het haar nog zou gelukken het op een huwelijk af te sturen; T.,
zonder eenige twijfel omtrent dit punt, heimelijk bedacht, hoe zich het beste uit zijn
talrijke processen te redden; hun wederzijdsche vriend, of zijn thuiskomst eindelijk
de beslissing brengen zou.
Ieder met zijn eigen gedachten vervuld, onderling nog slechts door de herinnering
aan hun vroegeren omgang verbonden, verstonden zij elkander ook zonder veel
woorden, en eenmaal op den berkenweg, die naar de hut voerde en door diepe
wagensporen moeilijk te begaan was, liepen ze dan ook meestal zwijgend en in groote
afstanden.
Vlak achter de spoorbaan begonnen de donkere doorzichtige uitloopers van de
bosschen al, scherp afstekend tegen de nog zacht bewolkte kim en de laatste bebouwde
akkers van het dorp. Aan den eenen kant van den weg werden de sparren immer
dichter en lagen beschilferde paden in geheimzinnig half-donker. Ter andere zij bleef
het uitzicht naar de heide vrij, die, grauw en stug onder het tintelende lichten, naar
den horizont reeds een rossigen zweem van bloei had.
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Dan week de beschutting van het zwaar afhangende geboomte, stonden er dennen,
meer verspreid en slanker, met hier en daar een ruw getimmerde bank of een schuine
ladder naar een uitkijk voor de jagers.
Dan ging het een tijd lang, aan beide zijden bevrijd, alleen nog maar onder de
zilver-witte berken, dwars door de warme heide, waar alom een loome stilte was
bezonken en slechts bij zoele vlagen een pittige geur werd overgedragen.
En iederen morgen opnieuw leek dan eerst wezenlijk de dag begonnen, hun uittocht
uit de starre beklemming der huizenstad gelukt en vonden zij, in onbewuste overgave
aan de bevrijding van het zoo weidsche buiten, van zelf hun vroegere onbevangenheid
terug. Ook Nelly verteederde in den uitroep: ‘ja, ja, wie had dat ooit kunnen denken,
dat we nog zoo eens...’ en aan een kromming van den weg trad ze wat ter zijde om
haar door de zon en het heidekruid gebarsten schoeisel te vertoonen.
Maar T. duidde ergens tusschen sparren en het berkenpad verlatend, baanden ze
zich een weg door het weerspannige heidekruid, zwenkten onverhoeds af en stonden
toen voor de jagershut, die met een ruime veranda ombouwd, ver van alle menschen,
op de scheiding van bosch en heide lag...
... Wanneer ze niet onder de berken naar de hut optrokken en een omweg maakten,
dan was het om ergens heimelijk aardappelen te rooien of in het koele half-donker
tusschen de sparren paddestoelen te zoeken. Om de bedrijvigheid van een bijenstal
behoedzaam gade te slaan of zich te vergewissen, dat het vee der hoeve nog te drinken
had. Of omdat T., ten einde raad, een houtsnip, desnoods een kraai, wou probeeren
te schieten.
Want met het groote wild had hij niet veel geluk. Wel was de beschilferde
boschgrond geducht door wilde zwijnen omgewoeld en vertoonde zich soms even
een reebok op een verre open plek, maar daar bleef het voorloopig bij. De zwijnen,
verklaarde T., liepen meer dan tien kilometer in het uur en de herten, die hadden een
verdoemlijk fijne neus.
Zoo'n jager van den kouden grond, hoonde Nelly dan, wat doet hij er dan bij te
rooken. T., in zijn zwak getast, raakte uit zijn humeur en ook zijn vriendin, ontstemd
door het lange loopen, verviel in somber zwijgen.
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Want hoe ze ook de hut mochten bereiken, eenmaal in de veranda en de rugzakken
afgegespt, werd hun begeleidster, iederen morgen opnieuw, door een vreemde
neerslachtigheid overvallen. Dan staarde ze, plompweg op een der ijzeren tuinstoelen
neergezonken, donker en dreigend voor zich uit, als besefte zij hoe, met de lange
wandeling, ook haar eigenzinnige wil weer verder van zijn doel verdwaald was.
Dan fronste zij de zwarte wenkbrauwen immer meer en leek de zwijgende
omgeving onwillig af te vragen, wat doe ik eigenlijk hier?
T., geheel op dreef weer, deed alsof er niets gebeurde. Misschien bedacht ook hij,
hoe het burgerlijk-benepen overleg zijner vriendin thans nergens meer steun vond,
met het spelend morgen-koeltje uiteen woei over de bosschen en zij, weer in de stad
terug, geheel opnieuw zou moeten aanvangen.
Van jongs af op het land en tusschen boeren gewend, scheen hij een ander geworden
en hier pas in zijn waarlijk element. Hij was onverstoorbaar goed geluimd, al sprak
hij nog minder dan gewoonlijk en had daarbij iets ernstigs, als voelde hij zich bij
voortduring door de sterke rust der heide beheerscht. Zijn bewegingen leken van
zelf-sprekend, bijna onderworpen.
Er was iets van onderworpenheid in, wanneer hij, na de hut te hebben ontsloten
en de venster-luiken afgehaakt, zich van zijn jachtbuis en boord ontdeed, om,
blootshoofds en met opgestroopte hemdsmouwen, van de nabij gelegen pomp emmers
water aan te zeulen, hout te hakken en de kleine kachel in de hut aan te maken.
Of wel, wanneer Nelly's zwijgend dreigement al te tastbaar werd, verdween hij
aldra na hun aankomst in de bosschen en terwijl de beide anderen nog werkeloos
over de heide tuurden, die, als de zee zoo ruim, zich in het tintelend morgen-licht
voor de veranda uitstrekte, drong reeds van ergens ver het droog-klievende geluid
zijner krachtige bijl-slagen tot hen door.
‘Hoort hem’ zeide Nelly opstaande ‘ja, wanneer de heer en meester zoo vlijtig is,
zal de jachtbruid maar eens voor zijn eten gaan zorgen’ En als antwoord op een
vragenden blik, verklaarde zij het van de moeder afgeluisterd te hebben. Dat hun
eigenlijke verhouding in het dorp geen geheim meer was en men haar algemeen dien
bijnaam gaf. ‘Ja, ja, de jachtbruid’ herhaalde zij nog met een uitdagenden lach in de
richting van de regelmatig neervallende bijlslagen, en begaf zich daarop in de hut,
waar zij, met half-bloote armen en haar lichte sjaaltje om het zwarte haar geknoopt,
aan de gloeiende potkachel den gan-
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schen morgen volop met de toebereiding van het eten had te doen.
Zoo gebeurde het, dat zij de ochtenden meestal gescheiden doorbrachten. De
vreemdeling, aanvankelijk teleurgesteld, zich overtollig te weten, deed op eigen
gelegenheid kleine onderzoekingstochten in de omgeving van de hut.
Maar de loome stilte van het dichte uitzichtslooze sparrenbosch was te bedrukkend.
Die zon-doorgloeide eenzaamheid, waar een kleine grauwe vogel op armslengte
onverstoorbaar zijn voorbijgaan gadesloeg, te verrassend. De doellooze strekking
der dicht beschilferde gronden zonder eigenlijk pad, of plekken vol van varens, zoodat
het slechts moeizaam tot kniehoogte verder ging, die gansche sinds jaren bezonken
verlatenheid, waar niets meer aan een menschenhand herinnerde, werkte als terugslag
licht-beangstigend...
Dan gelukte het hem niet meer zich in gedachten nog met haar verbonden te
gevoelen en merkte hij zich de mindere hunner scheiding, omdat hij naar een brief
van haar verlangde en zij de kracht betoonde hem dien te onthouden. Dan besefte
hij te helderder, hoe eenmaal zonder haar, een leven menschenvreemd en eenzaam
gelijk deze zwijgende omgeving, hem geen bevrediging kon schenken. Dat hij niet
sterk genoeg zou blijken het vrouwelijke te mijden. Wanneer hij het ooit geloofd
had, was het een vergissing. En zij, waarom schreef zij niet?
Dan onderkende hij zijn verblijf op de heide nog enkel als een rusteloos verlangen
naar eenig beslissend woord van haar, waartegen de nieuwe werkelijkheid schier
zonder inhoud leek, zoodat hij niet kon begrijpen, hoe er van zijn verlof reeds
meerdere dagen waren verstreken.
Dan voerde het hem weer ongemerkt naar de omgeving van de hut, waar Nelly in
de veranda waschgoed te drogen hing en liep hij een eind den reeds meer Vertrouwden
berkenweg terug, of dwars door de open heide, tot waar een eenzame oude spar zijn
grillige schaduwen wierp.
Maar ook daar liet het hem geen rust, was hij met potlood een onbeholpen briefje
begonnen, dat zich in immer heftiger verwijten over haar zwijgen verloor, zoodat
het hem ten slotte voorkwam, als stonden zij opnieuw in felle woordenwisseling
tegenover elkander.
Een hopelooze verveling was over hem gekomen, tot hij, schier werktuigelijk, op
een nog onbeschreven blaadje de omtrekken van een der glinsterende berken begon
te volgen en deze sinds jaren verwaarloosde liefhebberij weldra zijn volle aandacht
had. Daarop trachtte hij een meer nabij gelegen boomgroep te teekenen en al schoot
zijn vaar-
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digheid te kort naarmate hij vorderde en was ook het papier te glad, zoo verstrooide
zich zijn benepen gemijmer. En al scherper toeziend, telkens zorgvuldig metend om
het perspectief te treffen, gebeurde nog enkel maar het geheimzinnig zoemend leven
der warme heide en schrok zijn zelf-vergetelheid ruw op, toen zijn naam, wanluidend
uitgegalmd, van verre kwam over gedragen.
Hij begreep niet dadelijk, dat het etenstijd was, dan, verheugd, schreeuwde hij met
de hand om den mond terug en op weg naar de hut, besloot hij den volgenden morgen
zijn schetsboek mede te nemen, dat hij uit valsche schaamte nog in zijn koffer achter
gelaten had.
In de veranda zag hij T. reeds aan tafel zitten en bij zijn nadering reikte Nelly,
hoogrood van de kokerij, de borden door het open venster. In koel beslagen
champagne-glazen stond het ijzer-houdende pompwater bereid en zonder op het
aanzitten van Nelly te wachten, die, luid rumoerend, nog de laatste hand aan het
middagmaal legde, werd de heete soep verorberd en de komst van den hoofdschotel
nieuwsgierig afgewacht.
Opzij van de hut, die thans door drabbige plasjes waschwater omgeven was, lagen
zware doode stammen, die stuk voor stuk door T. moesten zijn aangesjouwd, zoodat
hij zich lichtelijk schaamde den morgen zoo in ledigheid te hebben gesleten. Maar
na het eten zou hij zijn verzuim door zagen kunnen inhalen en toen even later Nelly
bij hen plaats genomen had vertoonde hij zijn teekening en spoorden beiden hem
aan het nog eens met zijn schetsboek te probeeren.
Zoo was ook voor hem een dagverdeeling gevonden en de rest van den maaltijd
verliep opgewekt en in de beste eendracht. Nelly, voor uren aan zich zelf overgelaten
geweest, vertoonde geen donker dreigend wezen meer en naarmate, midden op tafel,
de inhoud van den grooten pot met gestampten kost te zamen slonk, werd zij
toegankelijker en leek weder met haar lot verzoend.
Zoo zaten ze nog een wijle in de open veranda, met voor zich, als de zee zoo ruim,
de grauwe verlatenheid der heide onder den licht-doordrenkten hemel en aan den
gezichteinder, als laatste herinnering aan de bewoonde wereld, het roode dak van
het baanhuisje. Tot een ziedende windvlaag de schamele denneboompjes aan den
ingang tot de hut krampachtig neigen deed, het zonlicht valsch verschraalde en aldra
groote glinsterende droppels nedergingen.
De bui kwam over de bosschen achter de hut opzetten. Daar was de hemel reeds
loodgrauw, de toppen der boomen vernederden zich voor
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den plots ontketenden storm; ze werden verwoed dooreen geworpen en stonden weer
ontzagvol op, terwijl met het verwijderd gerommel van den donder, de zwarte
wolkgevaarten zich immer dreigender te zamen pakten.
Een scheeve rukwind deed het vaatwerk in de veranda rammelen, verblindend stof
steeg van den bodem op, het bliksemde al feller, de volle stormvloed joeg gierend
en schendend door het angstig samen-gedrongen geboomte en in matte stralen brak
een ruischende regenval los.
Overhaast de veranda ontruimend, zochten ze een schuilplaats in de hut, waar
onder het lage dak hun een verstikkende warmte tegemoet sloeg en van de open
heide, waarover het waterig zonlicht nog in schuine bundels brak, slechts een zwakke
weerschijn binnendrong.
Het onweer had zich boven de naaste omgeving te zamen getrokken. Op schichtig
bliksemlichten volgde schier zonder rustpooze oorverdoovende donderslagen als
stortten er gansche bergmassa's te zamen en om Nelly gerust te stellen, die met haar
gelaat in de handen zat, stak T. een flakkerende lamp aan en ging de luiken voor de
vensters doen.
Van de zoldering begon het reeds klekkend op de ruw-houten tafel te lekken en
in een hoek bij de glazen keukenkast te zamen gescholen, bleven ze sprakeloos op
het afdrijven van het onweer wachten, tot Nelly, zenuwachtig, voetstappen in de
veranda meende te hooren.
T. lachte haar uit, maar toen werd er reeds geklopt en trad, doorregend, den hoed
diep in de oogen, schier onherkenbaar, een der jagers uit de herberg binnen. De
anderen waren dien morgen vroeg vertrokken en hij zelf kwam enkel even afscheid
nemen. Daarbij snoof hij onderzoekend, of er al koffie was gezet, klaagde, dat het
in de hut niet om uit te houden was, doch maakte geenerlei aanstalten om te
vertrekken.
Hij zeide een paar maal ‘mevrouw’ tegen Nelly, die als tegen-beleefdheid voor
koffie begon te zorgen, toen hing hij zijn druipende jas aan een spijker en werd het
gesprek spoedig algemeen. Soms zwegen ze nog even om het rollende uitsterven
van een nog onverhoeds neer-brekenden donderslag te volgen, maar terwijl de koffie
in groote kommen werd rondgediend verstomde het onweer en was alleen nog maar
de ruischende regen ruchtbaar.
In het rossig schijnsel der petroleum-lamp stonden wanstaltige schaduwen tegen
de balkenzoldering op. De broeiende warmte werd
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ondragelijk en in de bedrukking van de lage hut, met het zakelijk praten van den
vreemde, voelde hij zich onherstelbaar aan het verleden ontrukt. Want dit hier was
iets nieuws, waaraan zij bereids geen deel meer nemen kon. Zijn denken stremde in
starre afgestorvenheid en toen de onbekende hem beleefd niets-zeggend in het gesprek
betrok, vond hij slechts met moeite een antwoord, zoo hard-onloochenbaar had zich
hun verwijdering aan hem opgedrongen.
Hier gold het niet langer een spelen met woorden, een gewoon-weg heengaan en
weer terugkomen. Deze scheiding was een gansch andere dan alle vroegere, omdat
zij wederkeerig geen valschen schijn meer wilden dulden, waardoor hun getrouwd-zijn
tot een ziellooze gewoonte dreigde te ontaarden.
Want zij maakte geen andere rechten geldend dan zijn liefde. Ja, reeds had zij hem
vrij gegeven en met een lichten schrik onderkende hij het als een roekelooze schennis,
in dit beslissende oogenblik, zich te midden van luchtig onverschillig gezelschap te
bevinden. Als iets, dat hij zoo maar deed, zonder zich er rekenschap van te geven
wat er mede op het spel stond.
Dan weer trachtte hij deze angstvalligheid als overspannen van zich af te zetten
en begon ook luidruchtig aan het gesprek deel te nemen, dat, ongeacht de
aanwezigheid van Nelly, reeds iedere terughouding had afgelegd. Maar al pratende
en lachende hield hem dezelfde stroeve ernst gewekt en brak bij wijle ook een lichte
verheuging open, dat de beslissing reeds gevallen was. Want dien avond in de herberg
zou haar brief er zijn.
Hij verlangde naar den avond. Het boerengezin was hem liever dan deze halfslag
stedeling, die het dichtst bij de warme kachel gezeten, de deur van de hut openrukte
en afscheid begon te nemen.
T. blies de lamp uit en tegen de bedompte schemering der hut, stond er het vergeten
buiten, met het oplevend groen der doorregende sparren over zwarte plekken natte
aarde, in een vlietenden weerschijn van diep-hemelblauw.
Ze traden in de veranda om den jager na te zien, die langzaam in de richting van
den berkenweg verdween. Na de onstuimigheid van het onweer heerschte weldoende
stilte. Bij wijlen slechts leek een zachtwarm ademen uit den vochtigen bodem op te
stijgen. Toen brak de zon weer over de bosschen en verhelderde zich de middag tot
een nieuw beginnen.
Onder een afdakje achter de hut lagen nog enkele droge stammen,
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waarvan T. een der aller-zwaarste in de geknotte zijtakken van een
breed-uitgegroeiden sparreboom hief en een groote span-zaag te voorschijn haalde.
Zoo stonden ze aldra in strammen arbeid tegenover elkander, kort-ademend soms
wanneer het hout, inwendig nog te vochtig, het warm geloopen staal deed
vastklemmen; manhaftig doorzettend, tot het fijne zaagsel zich weer in kleine wolkjes
te verspreiden begon en een sappige geur van hars vrijkwam. Terwijl dan eindelijk
de afgewerkte stomp dof ter aarde smakte, vonden ze gelegenheid eer paar woorden
te wisselen en voor het allereerst sinds hun weerzien had T. naar zijn huwelijk
gevraagd.
Hij wist van vroegere oneenigheid en zoo verwonderde het hem niet te hooren,
dat het thans reeds om een werkelijke scheiding ging. Maar hij geloofde het niet en
lachte er om.
Groote woorden, beweerde hij, anders niet. Een man kan toch niet zonder vrouw.
En eenmaal aan elkander gewend, was het niet zoo eenvoudig weer ieder zijn eigen
weg te gaan. Alleen, minstens ééns in het jaar moest men voor een paar weken van
elkander vandaan. Getrouwd of ongetrouwd.
Hier stak Nelly, nieuwsgierig door de lange onderbreking van het zagen, haar
hoofd uit de veranda, waar zij zelf te strijken stond. Om den schijn te redden sleepten
ze een nieuwen boomstam in het gestel.
Van den hevigen regenval was bijna niets meer te bemerken. De naakte aarde om
de hut was hier en daar nog zwart en drassig. Maar het heidekruid en zelfs het lange
halmgras parelde niet meer in droppelflonkering. Tegen het diep-blauw van den
opgeklaarden hemel glansde het sparregroen vol nieuw leven. Een zuiverende koelte
als smaak van sappige vruchten, een zachte nevelsluier, die aan den woudzoom
deinde, waren de laatste vluchtige sporen van het zoo zware onweer. Soms, tijdens
een korte rustpooze na het zagen, drong van tusschen de sparretakken de haastige
wiekslag van een vogel tot hen door. Of uit de loome stilte van de heide maakte zich
een tot nu toe ongehoord zoemen los, een ongezien af- en aan-vliegen van tallooze
insecten, in allerhand toonaard en versnelling. Zangerig-langzaam of dreigend in
volle vaart, verstervend en weer aanzwellend, onontwarbaar als de geluiden-chaos
eener woelige marktplaats, de verre branding der geruchten van een dicht-bevolkte
stad.
Tot T. hem de groote span-zaag weer overreikte en zijn verder zwijgen vergoelijkte
met de uitspraak, dat de tijd het leeren moest.
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Alles - met een blik naar de veranda - was ten slotte een kwestie van tijd.
Ook het zagen onttrok zich niet aan dit orakel. Het hout leek immer vochtiger te
worden, het warm geloopen staal zich steeds halsstarriger vast te klemmen. En al
zwollen de aderen aan hun slapen en staarden zij elkander ook nog zoo dwingend
aan, er kwam een oogenblik, dat de blanke spanzaag schuin uit den weerspannigen
boomstam opstak en zij zelf, veilig beschut door zware dekken, op de lange ruststoelen
lagen opzij van de hut, waar ook Nelly zich reeds een plekje had gezocht.
Daar vlood herinnering aan klein-leven, liet de beperking van het toevallige in
zijn wezen van hem af en bracht te ontwaken een wonderlijk evenwicht van zijn
diepste ongerepte zelf en de sterke rust van het alom vrije buiten. Met het zoele
floersen van den reeds in avondrood zacht verkwijnenden hemel als vlak aan zijn
gelaat, hoorde hij in uiterste bevreemding de stemmen van T. en Nelly, die leken uit
onbereikbare verten tot hem door te dringen.
Hij moest nu opstaan en zich bij hen voegen. Zij wachtten thans op hem voor het
avondmaal, dat tusschen de sparreboompjes bereid stond. Dan ging het weer langs
den berkenweg naar het dorp terug. Hij wist het.
Maar hij kwam er niet toe zich uit de ligstoel te verheffen. In gelukkigste
bevrediging voelde hij zijn denken woordeloos zich verhelderen en gebeurde eindelijk
die veilige overgave aan het leven, waarnaar hij reeds dadelijk bij zijn komst op de
heide een vaag verlangen had gehad.
Zoo, opziende tot den zacht getinten hemel, roerloos op den rug gestrekt, omving
hem dezelfde ruime onpersoonlijke rust, als liet hij zich willoos meedrijven op het
deinen van de zee, met niets dan de stuwende golven en het licht en de vrije wolken
om en over hem.
Eenmaal aan tafel verwonderde het hem niet de beide anderen hand in hand te
vinden. Want na de beroering van het onweer leek de weemoedige avondval nog
enkel op een willige ontvankelijkheid voor zoo maar geboden kort geluk gestemd,
dat ook Nelly, wijselijk, zich niet ontgaan liet. ‘Laat de anderen maar lachen om de
jachtbruid’ zeide ze nog, maar zonder wrok en streek daarbij T. de weerspannige
haren uit zijn voorhoofd. Toen leunde ze zich tegen hem aan en haar zoo donker
wezen verkreeg een ongekende wijding van zachte vrouwelijkheid.
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Over de heide schemerde het al. De bosschen stonden in geheimzinnig donker. Alleen
de berkenweg naar het verre dorp toe hield van het daglicht nog een bewegelijk
mat-zilver glanzen.
Zoo bleven ze tusschen de lage sparreboompjes aan de ruwe planken tafel zitten,
tot de eerste sterren begonnen op te flonkeren. Ze dronken elkander met het koele
welwater toe en het rein aanklinken der champagne-glazen werd tot een laatste fijne
echo van den zoo lieflijken avond.
T. ging de luiken voor de donkere hut doen. In de richting van de sluizen wilde
hij zijn geluk nog eenmaal met de eenden daar probeeren. Halverwege het berkenpad
verdween hij dan ook tusschen hakhout langs de open weiden.
De maan was opgekomen. Na het vertrek van T. versomberde Nelly weer. Zoo
schreden ze, ieder aan een kant van den berkenweg, zwijgend op het dorp toe.
Of er in de herberg daar een brief van haar zou wezen? Het liet hem onverschillig.
In den vredigen avond voelde hij zich niet meer kwetsbaar door hun scheiding. Hun
huwelijk alléén kon niet meer de dwang blijven van een verder samenleven Verder
wist hij niet...
Het was bijna donker toen zij langs het smalle kronkelpad het erf der hoeve weder
betraden. In de woonkamer brandde geen licht De keukendeur was gesloten. Over
den drempel echter viel een verlokkende schijn. Toch kon hij er niet toe besluiten
met Nelly naar binnen te gaan. Zonder de aanwezigheid van T. verscheen hem het
boerengezin nog immer kil-vreemd, vijandig bijna. Zoo wendde hij hoofdpijn voor
en vroeg naar bed te gaan. Nelly drong niet verder aan.
In de jachtkamer der herberg, waar alles reeds ter ruste was, vond hij bij het
flakkerend licht een brief van haar. Hij rukte den omslag open en begon te lezen, tot
zijn adem stokte en hij in een verstikkende drift-opwelling het papier te zamen
frommelde. Hij had genoeg gezien. Ze sloeg, kort en zakelijk, een scheiding voor.
Zij...
Even later stond hij weer op het duistere erf voor de hoeve. Wanneer hij slechts
wist of Nelly nog op was en zich in hun midden bevond. Uit de keuken klonk
uitbundig lachen op. Reeds sloop hij langs het kronkelpad naar het dorp terug.
Tusschen de kantig geknipte heggen lagen er de breede wegen doodsch en leeg.
Waar het zwaar afhangend lommer werd onderbroken, wisselde het halfdonker met
een matte wezenlooze schemer. Geen van
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de andere hoeven had meer licht. Het kon nauwelijks negen uur zijn.
Aan een kruising der heggen bleef hij in gespannen luistering staan. Zelfs de
honden waren verstomd. Deze stilte en eenzaamheid werkten verlammend, als bevond
hij zich als eenig overgeblevene in een door slaapziekte uitgestorven dorp. In de
verte viel een schot.
Hij verwenschte T., die hem aldus aan zijn lot had overgelaten. Maar nu naar de
herberg terug en haar even kort en zakelijk geantwoord. Hij moest...
Hij lag in het vale slaaphokje achter het doodsch gestrekte gordijn, Nog was het
buiten niet geheel donker. Tot schrijven had hij het niet meer gebracht. Honderd
woorden voor een. Maar met een schuwen blik was hij aan de jachtkamer voorbij
geslopen. Alles in zijn binnenste kwam weder in opstand tegen het harde van haar
woorden daar. Hoe durfde zij zoo eerlijk te zijn. Het moest tusschen hen een einde
nemen. Bestond voor haar dan geen herinnering meer? Daarbij was zij hem voor
geweest! Hij moest zich geweld aandoen om niet wild overeind te komen.
Het verleden was voor haar dood. Het heden bracht geen nieuw leven meer en
was tot een kwelling geworden. Daarom wilde ze met hem breken. Hij wist er niets
tegen in te brengen. Het was waar.
Maar juist deze waarheid, dit nuchter overleg, doodde op eenmaal zijn nieuwe
schuchtere genegenheid voor haar. Met waarheid, zoo uitgesproken, had liefde verder
niets uit te staan. Alles was ten slotte even hard en even onverzoenlijk. Zoo van
binnen als uiterlijk.
Als zonder eigen gevoel lag een lichaam hier ergens in een vreemd kamertje. Ook
zijn denken verstomde tot een redelooze rust, die van wezenlijk slapen reeds niet
meer te onderscheiden was.

IV.
De nachten in het vale kamertje, waar, behalve zijn bed, slechts een waschkastje en
een enkele stoel stonden, bleven wezenloos en beklemmend, en om aan de
verschrikking van het starre wakker-liggen te ontgaan, had hij zich aangewend na
het middag-eten hout te hakken of zijn teekenwerk voort te zetten, in plaats van als
de anderen in de ligstoelen voor de hut te luieren.
Zijn eerste schets, van den berkenweg naar het dorp toe, was aan het perspectief
der breede wagensporen mislukt. Maar dat had hem niet ontmoedigd en in een tweede
motief, den zwaar belommerden doorgang
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tusschen koel sparrendonker en van zonlicht doortinteld eikenbosch, met uitzicht op
een zachte open weide, had hij iets van zijn vroegere bedrevenheid teruggevonden.
Daar was het ook gebeurd, dat hij, met zijn linnen veldstoeltje onder den arm, naar
zijn vaste plaats op weg, gedachtenloos opziend, zich ergens van de weidegrens
bespied voelde en. in hetzelfde oogenblik, een slanke reebok rasch verdween. Hij
kwam nu voortaan met een onbestemde verwachting naar deze stille plek terug, maar
pas een der laatste middagen, verdiept in zijn werk, licht teleurgesteld zich reeds te
moeten haasten, wekte hem een dof getrappel uit zijn zelfvergetelheid en ontwaarde
hij aan den zoom van het eikenbosch een reebok met twee reeën, die
star-teruggeschrokken, den overloop naar het beschuttender boome-donker versperd
waanden en hortend op de vlucht sloegen.
Toen ook, terwijl de stammen al verder schaduwen wierpen, merkte hij met zijn
verblijf op de heide bereids gebroken te hebben en hoe de reeds zoo vertrouwde
beelden zich in een waas als van verleden terugtrokken.
De half-donkere keuken met het boeren-gezin, die bij den eersten aanblik al in
een atmosfeer van het onwezenlijke verhuld was, bevreemdend en toch warm-eigen.
Hun iederen morgen optrekken naar de hut langs den zonnigen berkenweg, met
het zilveren blader-getwinkel tegen den blauwen hemel, thans als fijne echo van
luchtige muziek.
De gemeenschappelijke maaltijden in de open veranda, waar de schotels door het
open venster werden aangereikt en het ruimtelijke zich in gestadige speelsche
betrekking ook met de allerverste verten leek te bevinden.
Maar vooral hun sprakeloos zitten tusschen de denneboompjes opzij van de donker
openstaande hut, terwijl daar buiten en over de heide de avond nog draalde in een
schrijn van eigen licht, in deze zachte gelatenheid vooral had hij de vervulling van
zijn onbestemd verlangen van voor zijn vertrek ontmoet.
Oogenbliksleven was ongemerkt tot een toestand vergroeid en gansche dagen
werden van dezelfde gelijkmatige rust doordrongen...
Want ook hun briefwisseling had klaarheid tusschen hen gebracht. Het harde en
ziellooze van een tot gewoonte ontaarden dagelijkschen omgang bleef aan hun brieven
vreemd. Zoo ver was het dan toch nog niet, dat zij, eenmaal gescheiden, elkander
nuchter en oppervlakkig
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konden schrijven. Want wat daarginds de verstarring van een toestand dreigde te
worden, het kwam opnieuw in beweging en werd doortinteld van het helderste,
waartoe hun samenzijn eens had vermogen op te voeren. Beslist, niet zonder
heftigheid, had hij haar zakelijk praten over een ‘ontbinding’ van hun huwelijk
ondervangen en haar verzoenend antwoord leek slechts op deze weigering gewacht
te hebben.
Zoo werden hun brieven als ongemerkt op den toon hunner vroegere diepe
genegenheid gestemd en al beroerden zij, wat er wezenlijk tusschen omging, ook
verder met geen woord, in enkele regels tusschen het meest alledaagsche los daarheen
geworpen en die elkander meestal, als zonder samenhang, kruisten, kwijnde en
schrijnde opnieuw de volheid hunner liefde, doch thans in dezelfde late weemoed,
waarmede de zachte avondval aan den woudzoom draalde.
Was het een aanduiding, dat, bij zijn thuiskomst, hij slechts de nuchtere
werkelijkheid bestendigd vinden zou? Hij wilde er niet aan denken. Het eenige wat
hij met zekerheid wist, was dat een weder opleven van zijn begeeren aan het verlangen
naar haar geen deel meer nam. De deerlijke vergissing van het zinlijke tusschen hen
had hij te grondig leeren doorzien en daarom bracht zijn klimmend ongeduld om
haar té zien en te spreken iederen nieuwen dag lichtere hoopvollere verschieten.
Zoo kon het gebeuren, dat hij, blootshoofds van zijn teekenwerk naar de hut
terugkeerend, te midden der verlatenheid van de gloedvolle heide soms besluiteloos
dralen bleef en eindelijk, half beschaamd, een harer briefjes te voorschijn bracht, om
tersluiks en voor een enkel vluchtig oogenblik, die plaatsen terug te vinden, waar zij
hem weer met lieve namen bedacht. Dan dreef een lichte bevreemding hem zijn
schreden te verhaasten, leek ook de roerloosheid van het landschap van alle kanten
vlot te raken en zonder het nog in woorden toe te geven voelde hij zich even gelukkig
als in hun allereersten tijd. Maar dan schrok hij ook weer terug, te beducht voor
zelf-bedrog en de laatste verwijdering, die een teleurstellend weerzien onherroepelijk
brengen moest.
Weer in de veranda sloop er een matte verveling om de dingen en lusteloos met
een der uitgeknipte feuilletons van Nelly de terugkomst van T. afwachtend, telde hij
de dagen, die hen nog gescheiden hielden, zocht hij reeds naar een voorwendsel om
eerder af te kunnen reizen, tot de komst van Verkade, den grooten jager, ten laatste
welkome afleiding bood...
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Welkome afwisseling uit zware regenbuien en donkerder stemmingen nog. Want
Nelly had het werk gestaakt en honger dreigde.
Wel had ze zich tot het laatste toe flink gehouden en niet geklaagd, maar dien
morgen, somberder dan ooit, op een der ijzeren tuinstoelen in de veranda neergezegen,
had zij het met een krachteloos gebaar naar de kleine kachel opgegeven.
Thans lag zij, wezenlijk bleek en lijdend, door T. zorgvuldig tot aan den kin
toegedekt, op een der lange stoelen tusschen de denneboompjes opzij van de hut.
Het was wat opgeklaard, de zwoegende luchten uiteengewaaid. T., op den drempel
der veranda, wijsgeerig-zwijgend, schilde aardappelen, die hij - alvorens ze in een
emmer water te doen plonzen - geel en kantig een oogenblik tegen het licht hield.
Er kwam in deze korte onderbreking, die hij hardnekkig telkens weer herhaalde, iets
van de spanning eener vraag. Of het dien dag nog tot een werkelijken maaltijd komen
zou? Of de ziekte van Nelly niet aan de vaagheid der verschieten te wijten was?
Hier platste de aardappel wat forscher in het water en hadden zij als bij ingeving
een blik van verstandhouding gewisseld.
Maar van tusschen de boompjes kreunde het klagelijk en op een wenk van T. begaf
hij zich naar de pomp en keerde met een champagneglas, mat-aangeslagen van het
koele welwater, naar den ligstoel om het der zieke met de stille wijding, haar toestand
schuldig, aan te bieden. Toen zwiepte er ergens achter de bosschen een schot en
terwijl T. reeds opsprong en naar zijn geweer greep, nog een tweede.
Nelly, bleek en onthutst overeind gekomen, bevestigde iets van stroopers, beduidde
hem T. niet alleen te laten gaan en zoo stormde hij achter deze aan. Dwars door
knie-hooge stugge varens tot onder het beklemmende muf-verregende half-donker
tusschen de sparren, waar T. een oogenblik besluiteloos stond, maar het aldra met
een korte zwenking verder ging en zij, buiten adem, spichtig turend den overgang
naar het eikenbosch bereikte. Hier liep, koelbloedig, T. vooruit naar een grauwe
mansgedaante, die een geweer neersmakte en zijn leege handen als vertwijfeld
omhoog hield. Toch vermocht hij nog slechts aarzelend te volgen en begreep niet
dadelijk, toen de beide anderen, eendrachtig en met afgemeten passen over de lichte
open weide begonnen te schrijden.
Maar dat moest gebeuren, verklaarde T., na de kennismaking, vooral het wild geen
rust gunnen. Jawel, bevestigde Verkade, een lijvig
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boertje met een star glazen oog, daar op dezelfde plek tusschen de eerste
eikenboompjes had de bok vlak binnen zijn bereik gestaan en wanneer niet de kleine
verrekijker op zijn geweer... Maar vervloekt daar moest iemand met zijn pooten aan
gezeten hebben. Maar de tweede keer had hij hem gehad. Geen twijfel meer. En
begeleid door Turk, een grooten bruinen jachthond, zochten zij nogmaals de weide
af naar een bloedig spoor van het zekere schot.
Bij de hut teruggekeerd vonden zij er Nelly weder bedrijvig. De kachel brandde.
De aardappelen stonden helder afgeschild onder water Wel sprak ze nog niet, maar
af en toe ontspanden zich haar stroeve trekken tot een heimelijk lachen, terwijl
Verkade, die haar als een oude bekende had begroet, luidruchtig verslag gaf van zijn
wedervaren.
Het bleek hem daarbij vooral om het plastische te doen, waaraan ook de hond zich
reeds scheen gewend te hebben. ‘Daar kwam hij aan!’ Gevolgd door Turk deed hij
een paar stappen achteruit en daar kwam hij aan. Zijn geweer nog ongeladen,
gewoonweg, zóó, onder den arm. Maar toen, zelfs zonder dat Turk er nog de wind
van had, stond dáár - hier moest hij den hond, die als zijn meester het fel-beleefde
opnieuw leek door te maken, met krampachtig uitgestrekte hand wat terughouden dáár stond de bok. Geen dertig meter en een beest van een bok. Hem zien en laden,
terwijl het loeder daar maar staan bleef, en afdrukken, en er hem nog een nageven,
zóó... Maar jawel. Hier, ze konden zich allemaal overtuigen. Ha, ha, was de
afstandmeter soms niet verzet. Vervloekt en vervloekt. Maar als ooit een bok van
geluk had mogen spreken. Hoe kon het ook anders! Want daar kwam hij aan.. en
met groote passen werd opnieuw de afstand aangegeven en tusschen de
denneboompjes een oud stuk dakbedekking van de hut met een flard papier erop als
schijf gezet. De geweren werden doorgeveegd en zuiver gesteld. De hond lag reeds
schrander in afwachting en terwijl Nelly, haar ziekte geheel vergeten, beide ooren
toedrukte, werden proefschoten gelost, waarbij T. een uitmuntend treffer bleek. Maar
die wilde van geen loftuitingen hooren. De groote jager was Verkade, die zonder aan
de pacht te betalen, overal een even welkome gast was. Geen schot van hem of het
zat er op. En T. begon te fluisteren, tot Nelly, even onverwacht als koddig, met
geweldige stappen en een braadvorl in de uitgestrekte hand, Verkade's ‘daar kwam
ik aan en daar stond de bok’ trachtte na te doen.
Ook de rest van den dag werd van wereldsche geruchten vervuld.
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De groote jager, in het sterke besef van zijn zeker schot, behoefde zich niet te
overhaasten en bleef ook ongevraagd ten eten.
Kort na het middagmaal - de zon was doorgebroken - vertoonde zich een huifkar
in de diepste verte van den berkenweg, de kijkers werden gericht en het bleek de
burgemeester te zijn, die nieuwsgierig door het schieten, nu toch zijn koffiebezoek
en misschien ook wel de beloofde aardappelen kwam brengen.
Er bleef ruimschoots tijd voor Nelly om toilet te maken en zelfs toen de koffie al
gezet was en in de veranda de tafel helder gedekt, kwam tusschen de zacht wuivende
berkjes de huifkar nog slechts nauw merkbaar voorwaarts. Ze zaten in statige
afwachting van den nieuwen gast. Soms, vreemd afzonderlijk en als vlak bij, werden
in de loome middagstilte stemmen van de kar waarneembaar. Vrouwenlachen klonk
op. Nelly, in ongewisheid over des burgemeesters gevolg, drong er op aan, dat T.
zijn boord en de groote jager minstens zijn waterlaarzen aan zou doen. Maar toen
schoot de hond al vroolijk blaffend uit en zwenkte de wagen, met twee stramme
bruine paarden bespannen, de eigenlijke heide binnen en tot dicht voor de hut.
Door Verkade op sokken begroet, steeg het gemeente-hoofd uit. Het was een boer
als de anderen, maar de tandeloos ingevallen mond, tot een geringschattend lacher
verouderd, verleende zijn glad geschoren gezicht een fijnere sluwheid. Met zijn
lichtlooze leep-oogen tuurde hij naar onbereikbare verten en zoo leek het natuurlijk,
dat hij zich geweld moest aandoen om tot de werkelijkheid terug te keeren en zelfs
dan nog slechts enkele orakelachtige woorden ten beste gaf. Was dit het geheim van
zijn overheid in het dorp? Of had hij als vrijgezel tegen den onophoudelijken
woordenstroom eener zuster het nuttelooze van veel spreken leeren inzien? Want uit
het halfdonker van de huifkar was een kleinere witte huifkap opgedoken, waaronder
een giegelen en een pruttelen en naast een groote mand vol aardappelen kwam, niet
veel hooger, een bultig vergroeide gedaante te staan, die door Nelly met
onderscheiding verwelkomd en als des burgemeesters zuster voorgesteld, met piepende
stem, het waterhoofd in de schouders gedrongen, reeds dadelijk den vloed harer
bespraaktheid den vrijen loop liet en, eenmaal in de veranda, zich zelf noch het
gezelschap rust meer gunde.
Nauwelijks boven tafel uitstekend, de eene arm tot steun harer mismaakte gedaante,
roerloos en doodsch op den rand gestrekt, werd de illuzie volkomen, dat het
geestelijk-bewerktuigde, hetgeen haar
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spreken deed en het lichaam, waarin het woonde, ieder een vreemd-afzonderlijk
bestaan voerde.
Zonder zich een oogenblik te bezinnen praatte zij, met een dweepziek glanzen in
haar vochtige oogen, al maar voort en wat zich in de twintig, dertig hoeven aan dubbel
leven trachtte te versteken, werd meedoogenloos bloot gegeven.
De vredige aanblik van het dorp, zooals het dien eersten avond van zijn komst,
met hier en daar een lichtschrijn door het lommer, in de laagte achter de spoorbaan
opgedoemd was, werd door het leelijkst menschelijke verstoord. De zoo veilig
besloten hoeven leken zonder dakbedekking open te staan en door het bultig vrouwtje,
als tooverkol op een bezem begeleid, zwierven zij van huis tot huis en werd hun in
de spaarzaam belichte binnenkamertjes een blik vergund.
Hier telde een oude daglooner, die jaren lang al van de bedeeling trok, met knokig
bevende hand zijn zilverlingen, daar werd tot het morgengrauwen gebrast en
gedobbeld, een overspelige vrouw sloop ergens weg... De gedaanten, die tijdens zijn
eenzamen rondgang door het donkere dorp, met hun avondgroet een warmte van
vertrouwen hadden gewekt, werden ontlarft en terwijl hij nog half onwillig bleef
toehooren, was er opnieuw die redelooze overtuiging, dat een langer verblijf slechts
leege herhaling brengen kon.
Ook toen hij dien avond, vroeger dan gewoonlijk - de beide anderen waren ter
eendejacht naar de sluizen opgebroken - alleen met Nelly langs den berkenweg
terugkeerde, bestendigde zich het gevoel, dat er reeds een breuk gekomen was in de
zuiverheid van zijn deelname aan het buiten.
Wel stond het zoele landschap, met de zacht befloerste hemel en de kwijnende
maansikkel over het donker van de bosschen, vol schuchtere bekoring en zoo bleven
ze ook nog toeven, toen van verre schoten tot hen doordrongen, maar reeds
onderkende hij deze aandacht als herinnering. Want hij voelde geen levend verband
meer met een omgeving, die tot de afgetrokken schoonheid van een beeld verzonken
was. Daartoe reikten zijn krachten niet. Om voor de fijnheid dezer avondstemming
het bevrijdende woord te vinden, moest hij al evenzeer teruggaan in herinnering,
beeld tegen beeld uitwisselen, om eerst in hun gelijkenis het schrijnen eener diepere
werkelijkheid aan te voelen.
Was het de landelijke bruiloft van Madame Bovary, die eenzelfde aspect voor zijn
geest had doen oprijzen? Ook daar was een weg, een lange weg tusschen zachte open
weiden, bedacht hij, gewoon door-
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pratende met Nelly, die als terugslag op het gezwets van de zuster, zich over het
onzekere harer toekomst met T. begon te beklagen. Ook daar trok het door de
bevrijdende ruimte van vlak groen landschap naar een hoeve toe. Maar hier is het
heide en toen was het middag en geen avond. Het ‘toen was het middag’ verleende
aan het enkel gelezene opnieuw de volle kracht van het wezenlijk beleefde, zoodat
hij, opblikkend tot zijn omgeving, daarin den samenhang met het geestelijke vond.
De boomgroepen stonden niet meer zonder eigen beteekenis in het landschap en ook
de zachte strekking van den hemel hield daarmede tot een klare eenheid verband.
Beide beelden, het zoo maar gebodene en een plastiek door het levende woord
gelouterd, sproten uit eenzelfden dieperen grond en dit voor een vluchtig oogenblik
beseffen, bracht ademstokkend geluk eindelijk in werkelijkheid te leven en gaf ook
aan hun scheiding een redelijken zin. Want zoo kort en ongrijpbaar als zijn verblijf
in uiterlijkheid hem toescheen, zoo duldeloos lang en moeizaam elkander zoekend
had hun verkeer in gedachten geduurd. Tot eenmaal nog de verstarring van het plat
alledaagsche door nieuw en licht en hoopvol bewegen werd doordrongen...
Ze hadden de spoorbaan overschreden en stonden aan een kleine boerenwoning
toe te kijken naat het melken eener geit. De aanwezigheid van den grooten jager was
reeds in het dorp doorgedrongen en iets van diens roem scheen ook op hem af te
stralen.
Van een hoog beladen wagen, die donker langs kwam rijden, hoorde hij gedempt
lachen en hoe een schorre mannestem nog riep ‘nou, jonker, hoe maken het de
herten!’... Maar die verholen spot kon hem reeds niet meer treffen, want hij voelde
hoe de overgang naar zijn vertrek zich buiten hem om voltrokken had.
Terugkeerend naar de hoeve zagen zij reeds van verre de woonkamer helder verlicht
en langs het donkere kronkelpad het erf naderend, drong hun door de open vensters
een geroes van stemmen tegemoet.
Hij aarzelde mede naar binnen te gaan, want naast de nog vrije vaste plaats van
Nelly, zat er te midden van het voltallige gezin, een vreemde boer behagelijk breed-uit
aan tafel, die Zondagsch-helder gedekt was en waarop de resten van een weelderig
avondmaal verspreid stonden.
Maar dralend in de donker-leege keuken, terwijl Nelly hem al alleen gelaten had,
bedacht hij, hoe enkele luchtige woorden over zijn zoo kort op handen zijnd vertrek,
zijne aanwezigheid voor dien avond een
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schijn van rechtvaardiging konden verleenen. Toen hoorde hij - boven de luide
welkomst-betuigingen voor Nelly uit - de grootmoeder vragend zijn naam snerpen
en klopte hij kort-besloten aan.
Even nog stond hij, vreemd-afzonderlijk, in het lage overvolle vertrek en zeide
dan ook reeds dadelijk na de kennismaking met den broer van de moeder, dat het
met zijn verblijf ten einde ging, maar eenmaal aan een uithoek van de tafel plaats
genomen, lette tot zijn voldoening verder niemand meer op hem.
Ze zaten er thans weder als dien eersten avond van zijn komst. De kinderen
sprakeloos toeziend van uit het half-donker op de zwarte uitgezakte canapé. De kleine
rossige jongen, met zijn bloote voeten opgetrokken, als een diertje tegen zijn plomp
achterover gezakten slaperig-bleeken broeder aangeklemd. Alma, schrander overeind,
reeds in haar onder-lijfje, de wit-blonde vlechtjes stijf en eigenzinnig uitstekend. De
grootmoeder, overbodig, niet meer bij de kinderen hoorend en niet meer bij de
ouderen, als door ondoordringbare wanden van het spreken afgesloten, telkens de
haar bedreigenden binnen-stilte door woedende uitvallen onderbrekend. Op haar
gewone plaats naast de deur, de moeder, hoog-rood en afgewerkt. De vader aan tafel,
zijn listige rosse kop, met de stekende oogen en de scherpe haakneus in de knokige
hand, schuin tegenover zijn zwager, een al grijze goedmoedige Zondagsch-gekleede
boer, die op de nauwe sofa, voor de nabijheid der zon-verbrande Nelly niet
onontvankelijk bleek.
De hond kwam uit de keuken aangedruild en vleide, na een aarzelenden rondgang,
zijn groote kop trouwhartig op zijn knieën. Het versterkte den indruk gewoonweg
in het boeren-huishouden opgenomen te zijn en toen de zwager hem even later in
het gesprek betrok, zoodat ook de anderen voor een oogenblik naar hem opzagen,
kwam er nog eenmaal die innige atmosfeer van warm en tintelend leven om de dingen,
die hem reeds dadelijk bij zijn intrede zoo wonderlijk vertrouwd geweest was. Hoe
kort scheen het geleden sinds hij hier aangekomen was!
Hoe ongelooflijk, dat dit alles binnen enkele dagen weer achter blijven zou, zonder
dat het hem gelukt was er wezenlijk toe te naderen. Want zijn verblijf hier was een
scheiding geweest en zoo snel en ongrijpbaar de dagen waren vervluchtigd, zoo
mateloos lang en schrijnend had hun angstvallig elkander zoeken geduurd. Daartegen
was de werkelijkheid in het niet verzonken en de zachte tafereelen, die thans voor
zijn geest opdoemden, waren reeds niet meer door tijdsorde ge-
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scheiden. Het leek zich alles in eenzelfde korte droom te hebben toegedragen.
De avonden, dat zij in het donkere dorp van hoeve tot hoeve waren getrokken om
voor geld of goede woorden wat levensmiddelen machtig te worden. Als
straatkinderen in den winter kwamen zij van uit het mulle duister de lage schaarsch
belichte kamers binnen. In het groote met fijn zand bestrooide woonvertrek van den
burgemeester. Die zat bij een groene lampekap aan een met papieren overdekte tafel.
Schrijven deed hij nooit. Zijn zuster, de bultige, bleef in de half-openstaande keuken
opzij. Nelly hield het gesprek gaande, dat telkens dreigde te verflauwen, want het
doel van hun komen had er niets mede uit te staan. Hier moesten ze immer het langste
wachten, maar keerden dan ook zelden onverrichterzake terug. Of de heldere, bijna
wit geschuurde kamer van den zieken boer, die gretig een sigaar aannam, doch toen
hij merkte waar het om ging, op eenmaal buikpijn kreeg en zich niet meer vertoonde.
En dien lichten winderigen avond vooral, dat zij naar het waterwerk aan de sluizen
waren afgedwaald. De eenige keer wellicht dat T. zijn geweer niet mee had en tegen
den straffen hemel een donkere vlucht eenden opgeschoten was. Ze stonden er op
een hoogen ijzeren brug, smal als een enkele loopplank over het water, met tusschen
het hekwerk groote spinnewebben, fijn onschendbaar in den heftigen wind. De avond
kaatste grondeloos in het heldere water. Achter de klare vensters van het stalen
stoomgemaal laaide de zonnebrand.
Het was alles voorbij en enkel de onrust dezer scheiding duurde nog. Ook in haar
laatste brieven was opnieuw een nauw verholen angst voor hun weerzien opgedoemd.
De twijfel of hetgeen zij, ver van elkander, zoo warm en veilig hadden teruggevonden,
tegen de nuchtere werkelijkheid bestand zou blijken. Of het wellicht een laatste
vluchtige liefdestinteling, een opflakkeren van enkel woorden was geweest, zoodat
zij zich, als terugslag, weer op haar vroegeren dof geresigneerden toon bezonnen
had. Dezelfde adembeklemmende vervreemding was hatelijk tusschen hen gerezen
en ook thans nog vervulde hem deze teleurstelling met kleine physieke pijn. Er leek
niets bereikt en zoo terug te keeren een grooter foltering dan elkander nimmer meer
te ontmoeten. Misschien wanneer zij langer gescheiden konden blijven. Wanneer hij
nog schreef zijn thuiskomst enkele weken uit te stellen? Gelijk met de anderen te
vertrekken?
Vroolijk geblaf wekte de loome binnenstilte. Een spanning van
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verwachting bracht weer leven en beweging in het gezin. De kinderen sprongen uit
hun half-donkeren hoek. De grootmoeder lachte schamper. De groote jager was de
keuken binnengekomen, gevolgd door T. en nog een vreemde. Een ziekelijk bleek
jonkman, half in soldaten kleeding, die met een schuwen blik in de deuropening bleef
staan en de beide honden uit elkander trachtte te houden. Maar het ging slechts om
een betamelijke huldiging van het verschil in kunne. De moeder riep lachende wat
en maakte daarbij tersluiks een waarschuwend teeken naar haar voorhoofd. Een
goedmoedige gek.
Verkade betrad de kamer, wierp verachtelijk een paar eenden en een houtsnip
pardoes op tafel en begon toen zonder overgang zijn bewegelijk verslag van den bok
en Turk en hij. De boeren, beschouwelijk rookend, wisselden listige knipoogjes.
Voor jaren toen de jacht nog niet vergeven was, had de zwager er zeven ontmoet.
De vader telde er negen, zoó maar de kamer in, negen bokken op een rij, brutaal als
de beul, die op armslengte hem den weg versperden. Het gesprek fleurde van alle
kanten op. Nieuwe jachtverhalen begonnen de ronde te doen. Nelly schertste met
den gek.
Toen gebeurde het dat T., het stemgeroes overschreeuwend, hem vroeg naar de
herberg te gaan. Om te zorgen dat er te drinken was, wanneer de anderen straks
terugkwamen. Anders was er alles reeds naar bed. Bevrijd stond hij op, onverwacht
uit zijn gemijmer tot een besluit gekomen, waarvan het hem licht bevreemdde, dat
het zoo'n algemeene bijval vond. Hij had teruggeroepen zijn vertrek weer uit te stellen
en dat thans dadelijk te moeten gaan schrijven om het briefje nog met de ochtendpost
mede te krijgen. Het was uitgesproken en niet meer terug te nemen.
Eenmaal buitenshuis in het bijna ondoordringbaar donker onder de boomen van
het erf, op den tast zijn weg zoekend, merkte hij zich innerlijk even onzeker. Wat
kon het nog baten zich voor enkele dagen aan die dreigende ontgoocheling te
onttrekken. Het moest toch bij woorden blijven. Hij voelde het thans, alleen door
een wezenlijke ontmoeting zou nog kunnen blijken, of hetgeen zij in hun brieven
schier angstvallig tot nieuw leven opgevoerd hadden, dit schuchter begin eener
zuiverder genegenheid, ook wezenlijk tusschen hen bestond. Een onduldbaar
verlangen haar te mogen zien en spreken klom in hem op. In het duister
voortschrijdend kwamen, zonder samenhang, hem onbeduidende kleinigheden te
binnen, zooals zij die soms, terloops en eenvoudig, had vermeld. Voor vreemden
niets zeggend, zacht-lichtende
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plekken tusschen hen beiden. Den morgen, dat zij in den tuin voor het huis bijna was
ingeslapen op haar ligstoel in de koesterende zon, tot haar groote stroohoed van haar
schoot gegleden was. Ik schrok er zoo van omdat ik aan je dacht...
Hij meende haar stem dicht aan zijn oor te hooren, haar zachte oogenschijn, de
ovaal van haar gelaat doemde uit het donker op en zoo levend-tastbaar werd hem
haar vertrouwde nabijheid, dat de zoele nachtwind het nog voor even als een veilige
omhelzing aan zijn slapen liet.
Maar van de hoeve drongen stemgeruchten door. Ook in de herberg was nog licht.
Hij verhaastte zijn schreden. De bel rinkelde aanmatigend als dien eersten avond van
zijn komst. In de donkere deel kwam met een brandende lamp de waard hem tegemoet.
Men wachtte ook hier nog op de komst van den grooten jager. Ze betraden de kleine
voor logeergasten bestemde gelagkamer. Er moest bier en brandewijn zijn. Het kon
dien nacht wel laat worden. Of de anderen dan nog kwamen. De waard, op alles reeds
voorbereid, verdween zonder een antwoord af te wachten.
Op het lessenaartje bij het raam had hij reeds dadelijk haar briefje gezien. Wat
kon zij hem, zoo kort voor zijn thuiskomst, nog te zeggen hebben. Onwillig bleef hij
staan. Een starre kilheid verharde zijn trekken. Ook zonder te lezen wist hij reeds.
Dezelfde angst voor een laatste ontgoocheling. Of misschien nog erger. Wanneer zij
eens... De bel rinkelde in de deel. Voetstappen naderden.
Hij ging naar het raam, scheurde het omslag open en, terwijl de hond de kamer al
binnenkwam, begon hij schuw en overhaast te lezen. Hij begreep niet dadelijk. Een
warmte steeg hem aan het gelaat. Zijn adem stokte. Het was geen briefje. Enkel liefde
en verlangen maakten er zich van los. Er brak iets tot het floerste voor zijn oogen.
Maar blijf nu ook niet langer, las hij nog, nu we niet meer bang behoeven te wezen
en aan het nieuwe leven, dat ons wacht, ook weldra een nieuw leven deel zal nemen.
J. VAN OUDSHOORN.
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Verzen.
Sonnetten.
I.
Een enkel blad viel.... en wat loover hing
Aan boom en heester aarzlend te bewegen,
En diep en dieper viel de schemering;
De wind verstilde, en de wolken zwegen.
Al kwader kwamen aan de lucht gestegen
Dreigende wolken, barsch van stapeling.
Er dreven donderbuien elkander tegen
Wat vlagen vielen zwoel en zonderling.
Er zwol beroering, en hoog in de lucht
Kwam buisching van de wind, wat blaren vlogen
Omhoog, het pad langs in een ronde vlucht.
Er was iets blij's, als voor een komend wonder,
Angstig gerucht, waarvoor de boomen bogen,
Éen ver verwijderd viel de eerste donder.

II.
Toen was 't, of alle boomen onheil spelden
En richtten druischend tot een duchtig schild
Hun grijsgerugde blaren, steil en wild,
Als klauwen slaande op het breed gevelde.
En schuingejaagde regenslagen snelden,
Met luid gerucht en schel van licht doortrild,
De boomen over, die van wanhoop helden
En traag en zijlings werden uitgetild.
En door 't geraas der regen, met gekletter
Forsch neergehageld alles, alles onder
Verdoovend weer en telkens weer de donder.
Die barstend uit in plotseling geknetter,
Wegrollende, met onderbroken bolder,
Z'n koper wiel voer langs den hemelzolder.
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III.
Narommelende buien, laag en afgedreven,
En hoog de zuivre lucht, die helder openblauwt,
Doch aan den horizon, ten hemel opgeheven
Ligt wolk op donkre wolk gestapeld, zwijgend, stout.
Er vallen telkens uit de takken, hard en koud
Plotselinge droppen met geritselgevend leven,
Soms hevig neerslaand, als een natte windvlaag bout
De glanzig tranenzware looverdracht doet beven.
Er komen gouden oogen door de blaren gluren,
Fonkelbeweeglijk, als de twijgen wieglen.
In 't vlakke water staat de lucht te spieglen.
Nog flitsen aan den verren hemel flauwe vuren
En splitsen schichtig-snel den zwaren wand
Heel ver in 't donker, achter 't wazig land.

Zomerlied.
Ik wilde wel hoog op een witte wolk,
Die drijft al loomer, loomer,
Den heerlijken dag van den zomer uit
Maar zingen van zomer, zomer.
De wereld is groot en onstuimig schoon,
En ik ben wel een enkele droomer,
Maar er zijn nog zoovelen zonder geluk,
Die dwalen blind door den zomer.
Ik wilde wel volgen den heelen dag
De wieglende wind in de weide,
Die stengel na stengel beweegt en weer
En wiegt in de wijde weide;
De goedige klavers koost en kust,
De koonen der ronde klavers,
De lachende kinderkens van de wei,
De gullige, kleine klavers.
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Ik wilde wel vleien den heelen dag,
Als de wind met de gele kamille,
En zon er een sproke van bloem bij bloem,
Van gras en zijn teere idylle,
En de hooge bloem en de lage bloem
De trotsche en de bescheiden,
Er was in mijn sproke geen verschil,
Want de wind glijdt over beiden.
Ik wilde wel liggen den heelen dag
Op een duin van de donkere heide,
En zien naar het blauw en de wolleken licht,
Die daar drijven, blijde.... blijde..
Ik wilde ze zien geboren gaan,
En glanzende zien verglijden,
Totdat ze daar lagen bronsomvloeid
Aan den rand van de ruige heide.
Ik wilde wel juichen, juichen luid,
Als de zomer danst op de heide,
En ze straalt in een dal van verstoven zand,
Een zonnig uitgevleide,
En de avond daalt, en een vogel stijgt
Uit het donkere floers van de heide,
En de lucht is licht en eeuwig mooi,
En de schemer hangt tusschen beiden.
Om nu met dit hart vol wijd geluk,
Door God als begenadigd,
De donkere wereld door te gaan
Met liefde onverzadigd,
En zeggen, zoolang de zon nog schijnt,
En de lachende wolken glijen,
Dan kàn je niet ongelukkig zijn
Ik kan wel schreien, schreien....
De wolken drijven de dagen dood,
En de dagen dragen den zomer,
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En elken morgen een ander lied
Met eigene idiomen.
En de menschen zoeken het ver en ver,
En ik ben maar een enkele droomer,
Die mijn leven vindt in wolken, wind
En het lied van den zonnigen zomer.

Heiwind.
Dit bouquetgespreide land
Schudt de wind met volle hand,
Haastig dansen duizend knoppen
Op elkaar, als vingertoppen.
't Is een wrevlig buigen, deinen,
Vluchtig schudden en verdwijnen.
Korte vlagen, zuizig-vlug
Roeren ruw het stronkig-stug
Veld der sterke, korte tuilen,
Die zich bij elkaar verschuilen,
Vallend op elkander glijden,
wars de winden langs de heide.
Heiwind, heiwind, onverhoed,
Ver en dan weer aan mijn voet!
Pijlsnel is hij aangestreken,
Roert en rilt, is weer geweken.
En hij blaast door dunne snaren,
Als van gonzende citaren.
Aangerukt en weer versneld,
In een oogwenk weer ontsteld,
Bezemt hij de rustverrastte,
Buigende van wind belastte,
Strakke, knikke-kroeze hei
Voor en om en onder mij.
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Toen alles was duister....
Toen alles was duister en nergens licht,
En er klonk geen vertroostend wijske,
En ik zocht in de stilte het lieve gezicht
Van mijn verre verlangende meiske,
Toen der dagen einde ik staag heb verwacht,
En ik worstelde voort in den moeizamen nacht,
Daalde plotseling rust, als in donker ik dacht
Aan mijn meiske, mijn verre meiske.
Toen mijn venster was dicht en geen zonneke kwam
In mijn vroegere, kleen paradijske,
Dat ik zelve eens schiep, en de stem niet vernam,
De stem van mijn vroolijke meiske,
Toen geen moeder mij streelde, geen vriend was nabij,
Vertrouwlijk met stem en troost aan mijn zij,
Kwam een hand, die z' op 't brandende voorhoofd mij lei,
Van mijn meiske, mijn lieve meiske.
Toen als blinde ik ging, en ik tastende greep
Naar een dor en verbrekend rijske,
En ik vloekte voor God en geen lijden begreep,
En niet dacht aan mijn minnende meiske,
Toen ik wilde mijn weg, als een eenzame gaan,
En geen troost en geen lichter gedachte verstaan,
Was er één, die mij bracht uit dien donkeren waan:
Mijn meiske, mijn droevig meiske.
En opeens werd het licht, o, wonderlicht,
En het brekende zonlicht daalde,
En het was voor mijn vreemd en verblind gezicht,
Of wel alles zong en straalde,
En er welde muziek, als een stroom geluid,
En het brak in mijn ziel, en ik snikte luid
In den nacht al mijn wee en mijn weelde uit
Bij mijn meiske, mijn éenig meiske.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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De beteekenis der persoonlijkheid in Goethes leven en kunst.
II.
Er is geen werk, waarin de nieuwe wending van het individualiteits-probleem
duidelijker bij Goethe zichtbaar is dan in zijn ‘Wilhelm Meister.’
We bezitten van den bekenden roman Wilhelm Meister de eerste conceptie, de
z.g. ‘Theatralische Sendung’, die nog geheel tot de Sturm und Drangperiode van
Goethes leven behoort en de ‘Lehrjahre.’, die juist het duidelijkste beeld geven van
de nieuwe levensleer, zooals die tijdens zijn verblijf in Weimar en later in Italië is
ontstaan. De Th. S. is nog de typische roman van de ‘Sturm und Drang’. Wilhelm
Meister is een jongeling, die evenals Werther de bekrompenheid en nuchterheid van
zijn burgerlijke omgeving ontvliedt en zich geheel aan de Kunst wil wijden. De
Kunst, wier hoogste vorm voor hem het theater is. En hij maakt, nadat hij uit het
ouderhuis ontvlucht is, het tooneelleven met al zijn schamele vreugden mee, hij wordt
zelfs een gevierd en geliefd tooneelschrijver en een acteur, die geen hooger ideaal
kent, dan Shakespeare's Hamlet te spelen. Hier op het hoogtepunt van zijn loopbaan
breekt de ‘Theatralische Sendung’ plotseling af. Wij weten niet, hoe Goethe zich in
zijn jeugd het slot heeft voorgesteld, maar in den nieuwen roman, die wij kennen
onder den naam ‘Lehrjahre’ en waarin de ‘Theatralische Sendung’ gedeeltelijk is
opgenomen, wordt Wilhelms tooneelloopbaan als een vergissing en een dwaling
beschouwd. Met fijne ironie wordt nu zijn ‘Theatralische Sendung’ als een mislukking
bespot. Want niet meer de eenzijdige ontwikkeling voor één bepaald beroep, geen
uitsluitende verheerlijking van het intuïtieve gevoel, maar een volstrekt nieuw ideaal
is nu voor Goethe ontstaan: de harmonische ontwikkeling der geheele persoonlijkheid
van den mensch. ‘Mich selbst ganz wie ich da bin auszubilden, das war dunkel von
Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht.’ zegt Wilhelm Meister nu. In de Th.
S. wordt Wilhelm door één hartstocht beheerscht en is hij slechts van één
‘Bildungsideal’ vervuld: de liefde voor de kunst en in 't bijzonder voor het tooneel.
Alleen in de wereld van den schoonen schijn wilde hij leven, vol verachting voor
het maatschappelijke en burgerlijke bestaan van den gemiddelden mensch. In de
‘Lehrjahre’ evenwel wordt uitgesproken,
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dat de geheele persoonlijkheid zich harmonisch ontvouwen moet tot een edel en
schoon kunstwerk. Niet slechts aesthetische idealen, maar ook en vooral zedelijke
zal zij hebben te verwezenlijken. Niet alleen de ziel en de geest, maar ook het lichaam
moet gevormd en veredeld worden. Kortom: de persoonlijkheid zal in zich de
volledige menschelijkheid hebben te weerspiegelen. - Wij zien hier een
hoogst-belangrijke ontwikkeling van het individualiteitsbegrip. De overspannen
geniecultus, de eenzijdige verheerlijking van het gevoel, het vage verlangen naar het
Absolute van de St. u D. periode heeft zich nu gelouterd tot het schoone ideaal der
humaniteit. Wilhelm Meister wordt de mensch, die a.h.w. in alle categorieën des
levens geschoold, zichzelve zal vormen en hervormen, totdat hij het humaniteitsideaal
zoo volledig mogelijk verwerkelijkt. Hij zal zich van zijn bijzonder-menschelijke
natuur zóó bewust moeten worden, dat hij tevens het algemeen-menschelijke in zich
zoo zuiver mogelijk openbaart. De groote en eenige beteekenis der persoonlijkheid
wordt nog steeds beklemtoond, maar thans wordt zij niet meer uitsluitend in haar
scheppen als kunstenaar beschouwd en gewaardeerd, maar als de draagster der
algemeenmenschelijke eigenschappen ‘In jedem Besonderen sieht man durch die
Persönlichkeit das Algemeine immer mehr durchleuchten.’ Schijnbaar bestaat hier
dus een overeenstemming met de opvatting van het Rationalisme, dat immers ook
steeds gesproken had van den Mensch in het algemeen, maar er is toch een essentiëel
verschil: Voor het Rationalisme is de Mensch begrip en voor het humanisme van
Goethe idee. Elk bijzonder individu is hier a.h.w. het medium, waarin en waardoor
de idee der menschelijkheid zich realiseert. Hij prijst nu ook niet meer de originaliteit
als de eenige voorwaarde voor den grooten kunstenaar, maar thans zegt hij: ‘Man
spricht immer von Originälität, alleein was will das heiszen! - Wenn ich sagen könnte,
was ich alles groszen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden bin, so bliebe
nicht viel übrig. - Was können wir denn unser Eigenes nennen, als die Energie, die
Kraft, das Wollen!’
Het duidelijkste heeft hij de nieuwe opvatting der persoonlijkheid uitgesproken
in de figuur van den Oheim in de ‘Lehrjahre’, die hij aldus laat spreken: ‘Wenn wir
uns als möglich denken können, dasz der Schöpfer der Welt selbst die Gestalt seiner
Kreatur angenommen und auf ihre Art und Weise sich eine Zeitlang auf der Welt
befunden habe, so musz uns dieses Geschöpf schon unendlich vollkommen erscheinen,
weil sich der Schöpfer so innig damit vereinigen konnte.
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Es musz also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der
Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entfernung
von ihr empfinden, so ist es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer,
wie der Advokat des bösen Geistes, nur auf die Blöszen und Schwachen unserer
Natur zu sehen, sondern eher alle Vollkommenheiten aufzusuchen, wodurch wir die
Ansprüche unsrer Gottähnlichkeit bestätigen können.’ - - ‘Des Menschen grösztes Verdienst bleibt wohl, wenn er die Umstände so viel als
möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen läszt. Das
ganze Weltwesen liegt vor uns, wie ein groszer Steinbruch vor dem Baumeister, der
nur dann den Namen verdient, wenn er aus diesen zufälligen Naturmassen ein in
seinem Geiste entsprungenes Urbild mit der gröszten Oekonomie, Zweckmässigkeit
und Festigkeit zusammenstellt. Alles auszer uns ist nur Element, ja ich darf wohl
sagen alles an uns; aber tief in uns liegt diese schöpferische Kraft, die das zu
erschaffen vermag, was sein soll, und uns nicht ruhen und rasten läszt, bis wir es
auszer uns oder an uns, auf eine oder die andere Weise dargestellt haben.’
Dat is geheel de geest en de denkwijze van het 18de eeuwsche humanisme: Het
diepste innerlijk, de kern van den mensch moet zich tot edele en schoone
menschelijkheid op de wijze der ethische en aesthetische zelfopvoeding cultiveeren,
kortom de mensch moet in strenge zelftucht en beperking zijn leven als een
harmonisch kunstwerk opbouwen, om daarin zijn verwantschap met het goddelijke
te openbaren. Thans beseft W.M. de waarheid, dat ‘der Mensch nicht eher glücklich
ist, bis sein unbedingtes Streben sichselbst seine Begrenzung bestimmt.’ In deze
woorden heeft Goethe den diepen zin en de strekking van zijn roman duidelijk
uitgesproken. Goethe heeft eens de bijzonder groote beteekenis, die de reis naar Italië voor hem
had, aldus uitgedrukt: ‘Es war die Wendung vom Subjektiven ins Objektive’, d.w.z.
in Italië heeft hij pas die volledige zakelijkheid en onbevangenheid bereikt, waarnaar
hij sinds zijn verblijf in Weimar streefde. ‘Ich habe endlich das Ziel meiner Wünsche
erreicht,’ schrijft hij in een zijner eerste brieven uit Rome, ‘und lebe hier mit einer
Klarheit und Ruhe, die Ihr Euch denkt, weil Ihr mich kennt. Meine Ubung, alle Dinge,
wie sie sind zu sehen und zu lesen..... meine völledige Entäuszerung von aller
Prätention machen mich hier höchst im Stillen glücklich.’

Groot Nederland. Jaargang 17

848
Overal en in alles, in de wereld der natuur en in de kunst aanschouwt hij nu met zijn
a.h.w. ‘plastischen’ blik de Idee. De ontdekking der Idee, ziedaar het hoogste en
laatste, dat thans zijn geest bezighoudt. Het geheele Zijn beschouwt hij als openbaring
en verwezenlijking der Idee. Hij noemt dit bij voorkeur het ‘Erkennen des Typischen,
Urbildlichen’ in alle bijzondere verschijnselen. ‘Das Besonderste, das sich ereignet,
tritt als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auf.’
En dit is de wereldbeschouwing en de levensleer van het Duitsche Klassicisme.
Het ideaal der kunst en van het leven wordt gezocht en gevonden in de betrekking
tot de Idee en wel tot de Idee van het algemeen-menschelijke. Nu wil hij ook in zijn
kunst slechts dit ‘Urbildliche’ uitbeelden. Geen spoor van de getroebelde subjectiviteit
des menschen mag meer in het kunstwerk aanwezig zijn. Het moet de zuivere spiegel
zijn, die de strenge wetmatigheid der natuur weerkaatst en het licht der goddelijke
Idee opvangt. Het moet a.h.w. d symbool zijn van het Hoogste. ‘Das ist die wahre
Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und
Schatten, sondern als lebendig-augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen.’
De kunst der Grieken is nu voor hem, den dichter der Iphigenië het opperste
voorbeeld zulk eener volledige objectiviteit. Zij hebben het Algemeene, de Idee, het
Symbool, het schoonst en zuiverst in bijzondere gestalten uitgebeeld. ‘Diese hohen
Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren
und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden: alles Willkürliche, Eingebildete
fällt zusammen: da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.’
En nu ondergaan ook, zooals reeds opgemerkt, het genie-begrip een algeheele
wijziging. Kant had in 1790 in zijn ‘Kritik der Urteilskraft’ het wezen van het genie
aldus bepaald: ‘Das Genie ist die munsterhafte Originalität seines Talents’, d.w.z.
het bijzondere van het genie, dus het individueele moet zoo zijn, dat het voor anderen
als voorbeeldig kan worden beschouwd en dit is ook Goethes meening nu. De ‘Sturm
und Drang’ had het oorspronkelijke in den mensch in zijn diepsten kern als cosmisch
beschouwd, had gedacht, dat de individualiteit in haar ongebreidelden drang zich
onmiddellijk tot het Hoogste kon verheffen. Haar kunstbegrip kan nooit beter worden
uitgesproken dan niet het woord van Franz in de Götz: ‘So fühl ich denn, was den
Dichter macht; ein volles, ganz von einer Empfindung volles
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Herz,’ dus het ongediferentiëerde gevoel was toen de eenigste voorwaarde voor den
scheppenden kunstenaar. Hoe geheel anders is nu Goethes opvatting van de
productieve persoonlijkheid. Hij had in jarenlangen gestagen arbeid leeren beseffen,
dat alle kunst berust op een volledige kennis der aesthetische wetmatigheden dat de
kunstvaardigheid met noesten vlijt geoefend moest worden en dat slechts de innigste
liefde tot en de meest nauwgezette studie van de natuur een kunst van werkelijk
verheffend en onvergankelijk gehalte kon waarborgen. Hij zegt nu: ‘Gerade das
Genie, das angeborene Talent begreift die strengen Gesetze am ersten und leistet
ihnen den willigsten Gehorsam. Nur das Halbvermögen wünscht gern seine
beschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen und seine
falschen Griffe unter dem Vorwand einer unbegreiflichen Originalität und
Selbständigkeit zu beschönigen.’
En ook de persoonlijkheid zal nu niet meer wanen in onstuimigen drang het
cosmische zonder meer te kunnen benaderen en het onmiddellijk uit te beelden; zij
heeft nu beseft, dat in de tijdelijkheid het goddelijke zich openbaart, dat in de
ervaarbare wereld met haar tallooze betrekkelijkheden en bijzonderheden de Idee
zich heimelijk verbergt en dat de groote kunstenaar en de natuurvorscher maar één
doel hebben: de verborgen harmonie der Wereld, het ‘Offenbar Geheimnis’ van de
goddelijke natuur te zoeken. Ziehier de algeheele verzoening tusschen leven en kunst,
tusschen het subjectieve en het objectieve, tusschen Idee en werkelijkheid, die Goethe
bereikt op het hoogtepunt van zijn leven. In zijn levenswerk, de Faust, zien wij
evenals in de Wilhelm Meister deze nieuwe wereldbeschouwing uitgesproken en
uitgebeeld. De z.g. Urfaust had Goethe mee naar Weimar genomen. Hij bleef
fragment. Totdat Goethe hem in 1786 mee naar Italië neemt, waar o.a. ‘die
Hexenküche’ en ‘Wald und Höhle’ is ontstaan. Hij wilde daar het werk voltooien,
maar innerlijk was hij geheel en al van dit drama vervreemd. Hij spreekt van de
‘Nebelwelt des Faust,’ van een ‘nordisches Hexenprodukt’, kortom hij, de classicist
beschouwt dit werk als een der verwarde en onrijpe scheppingen van zijn ‘Sturm
und Drang’ periode. Het werk wil niet vlotten en hij zucht:
‘In goldnen Frühlings Sonnen Stunden
Lag ich gebunden
An dies Gesicht
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In holder Dunkelheit der Sinnen
Konnt ich wohl diesen Traum beginnen,
Vollenden nicht.’

Maar in 1790 geeft hij het toch als ‘Fragment’ uit en eindelijk tusschen 1790 en 1808,
vooral onder invloed en door aansporing van Schiller, ontstaat de Faust, dien wij
kennen. Het geheel nieuwe, waardoor onmiddellijk de volstrekte verandering van
het Faustdrama opvalt, is de ‘Prolog im Himmel’, waarin het nieuwe Faustprobleem
in alle duidelijkheid wordt uitgesproken. Men heeft den Prolog ‘den Wendepunkt
der Faustdichtung’ genoemd. Waarom? Gaan wij in groote trekken na, wat de Urfaust
uitbeelden wilde, dan zien wij het volgende: In de woorden van het fragment, die
geheel den geest van den Urfaust ademen
‘Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genieszen,
Mit meinem Geist das Höchst und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinem Busen häufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End auch ich zerscheitern.’

In deze woorden zien wij de tragiek uitgesproken, van een mensch, die alle
levensinhouden volledig uitputten wil, en die dit niet vermag, omdat hij nergens
wezenlijke bevrediging vindt. In de tweede plaats zien wij in den eersten monoloog
en in het gesprek met Wagner een verachting van de waanwijze verstandsverlichting
der 18e eeuw. Verder een dorsten naar het Absolute, verheerlijking van de
persoonlijkheid, gloeiende liefde voor het scheppende leven. Daarmee is in groote
lijnen de strekking van de Urfaust geschetst. Maar tijdens Goethes verblijf in Weimar,
had de opvatting der Rede, die de St. u. Dr. periode zonder meer vereenzelvigd had
met het verstand en het vernuft, in de Duitsche philosophie een radicale verandering
ondergaan. Kant had in zijn ‘Kritik der reinen Vernuft’ aangetoond, dat de
menschelijke Rede samen-denkt, wat het ‘Verstand’ met zijn ontledend vermogen
heeft gescheiden. De Rede wordt nu als het hoogste synthetische vermogen van den
mensch beschouwd. En de Rede is voor het Kantiaansche idealisme tevens het
‘orgaan’, dat de oneindigheid van het streven naar het Absolute waarborgt. De Rede
heeft reeds bij voorbaat de strekking naar het bovenzinnelijke, transcendente in zich.

Groot Nederland. Jaargang 17

851
De Rede is aldus het oneindigheidsstreven in ons, dat nimmer door een bepaald doel
of een bepaalden inhoud te bevredigen is: de ‘Vernunftmensch’ is de idealist, die de
eeuwige Waarheid zoekt en weet, dat hij haar nimmer vinden zal, die de zedelijke
volmaking nastreeft en beseft, dat hij haar nimmer verwerven zal, die de Schoonheid
aanschouwen wil en bevindt dat hij slechts haar afspiegeling in de vormen en gestalten
der tijdelijkheid kan beleven, kortom het is de mensch, die op platonische wijze de
Idee ‘bemint’. En de hoogste Idee is de Idee der Menschelijkheid. In haar ziet de
Rede het opperste beginsel en deze Idee te verwezenlijken is de oneindige taak der
persoonlijkheid. - Met dit Kantiaansche idealisme, dat Goethe door zijn vriend Schiller
leerde kennen, kon hij zich ten volle vereenigen, want juist het geloof aan de Idee
der humaniteit was immers zijn diepste overtuiging en ook hij vertrouwde ten volle
in de redelijke ontwikkeling der menschheid tot steeds grooter zedelijke en
aesthetische volmaking. Aldus wordt nu het Faustprobleem onder het gezichtspunt
van het Kantiaansche ‘idealisme’ beschouwd. Faust is nu niet meer een bepaald
mensch met het vage verlangen naar oneindigheid in zich, maar hij wordt in de
‘Prolog’ opgevat als de Mensch, die het eeuwige in zich beseft, die ‘in seinem dunklen
Drange sich des rechten Weges wohl bewuszt ist.’ Hij is in den dialoog met Mephisto
en in de Paktscène de nimmer te bevredigen idealist, die zich niet aan aardsche
genietingen wil laten kluisteren en steeds naar hooger volmaking streeft. Zoo is de
Faust het symbool der Menschelijkheid en zoo is het Faustprobleem het probleem
der menschheid geworden, die zich in hem, den idealist vertegenwoordigd ziet. Gij
kent den weg van Faust, ge weet, hoe hij na in den zinnenlust de driften en
hartstochten van zijn lagere-zelf te hebben botgevierd, in het tijdelijk bezit der
opperste Schoonheid: Helena, als persoonlijkheid tot bezinning komt, eindelijk in
het leven der zedelijke daad, door de stichting eener vrije wereld, waarin hij een
belangrijke maatschappelijke daad gaat vervullen, schijnt tot bevrediging te zijn
gekomen: hij schijnt voldoening te hebben gevonden in het redelijke en zedelijke
handelen in en voor de gemeenschap. Maar hier, aan het einde van de Faust zien wij
weer een nieuwe opvatting der persoonlijkheid uitgesproken, die thans onze aandacht
vraagt.
We hebben gezien, dat in den tijd, dat het Klassicisme en Humanisme in Goethes
leven het hoogste ideaal was, dat aan het einde der 18e eeuw, vooral tijdens zijn
vriendschap met Schiller, de menschelijke
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persoonlijkheid volgens hem slechts ééne taak had: het streven, het eigen ik zoo
volledig mogelijk en alzijdig te ontwikkelen, zichzelf tot een volmaakt kunstwerk
op te bouwen. ‘Höchstes Glück auf Erden ist doch die Persönlichkeit.’ Dat beteekent:
Wij moeten onze geestelijke natuur ontdekken en haar verwerkelijken zoo, dat zij
tevens de diepstmenschelijke eigenschappen realiseert. Wij moeten een lange scholing
doorloopen, totdat wij de Idee der menschelijkheid in ons zullen kunnen
verwezenlijken. Dat was de oneindige taak van den mensch, die ‘strebend sich
bemüht’: de persoonlijkheid tot zinnebeeld der Humaniteit te maken en te bestendigen.
Maar zoowel voor Goethe als voor zijn tijd was deze Idee der menschelijkheid voor
alles door, zooals Schiller zegt de ‘aesthetische Erziehung der Menschheit’ te bereiken.
Hoezeer Goethe ook in dezen tijd de beteekenis der zedelijke en redelijke factoren
voor de zelfcultuur beklemtoont, toch was het aesthetische voor hem de hoofdzaak.
In den scheppenden kunstenaar, dus den schepper der Schoonheid zagen hij en zijn
tijdgenooten toch altijd nog, hoewel niet zoo uitsluitend als de ‘Sturm und Drang’,
hèt ideaal van menschelijkheid. Dit hangt ten nauwste samen met den geheelen
tijdgeest. Het in politiek en staatkundig opzicht verbrokkelde en tot volstrekte
machteloosheid gedoemde Duitschland aan het einde der 18e eeuw, bezat geen andere
idealen als die der ‘Schöngeister' en der “schönen Seelen”. Het was toen met recht
een land “der Dichter und Denker.” Het leven werd van binnen uit geleefd. De Kunst
was voor deze menschen het eenige middel, om uit de bekrompenheid en de dufheid
van hun “Philister” bestaan te ontvluchten. Men vond in zichzelf de schatten van
wijsheid en schoonheid, men leefde in het Ideaal en het leven werd beschouwd als
een aesthetische idylle. Geen beter voorbeeld voor den geest van dezen tijd dan het
woord van den jongen filosoof Krause, die op zijn twintigste jaar aan zijn vader
schreef: “Wie die Welt sein sollte, weisz ich nun; es lohnt sich daher nicht der Mühe,
sie kennen zu lernen, wie sie wirklich ist.” Kortom, de onwerkelijkheid der idealen,
de schoone, asthetische schijn en de zelfbespiegeling waren voor deze menschen van
meer beteekenis, dan de meest urgente maatschappelijke of staatkundige problemen.
Zoo komt het, dat Goethe en Schiller, daarin echte kinderen van hun tijd, de
aesthetische ontwikkeling der persoonlijkheid en het scheppen van aesthetische
waarden feitelijk het allerbelangrijkst en het eenig noodige achtten. “Nur durch das
Morgentor des Schönen, drangst du in der Erkenntnis Land... Der Menschheit Würde
ist in eure
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Hand gegeven, bewahret sie” roept Schiller den kunstenaars toe...
En:
In des Herzens heilig stille Räume
Musst du flüchten vor des Lebens Drang
Freiheit ist nur in dem Reich der Träume
Und das Schöne blüht nur im Gesang.’

‘Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der
Gesetze baut der aesthetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten fröhlichen
Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller
Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heiszt, sowohl im Physischen
als in Moralischen entbindet,’ zegt Schiller in zijn brieven ‘Uber die aesthetische
Erziehung des Menschen.’ Het schoonst heeft Goethe deze aesthetische opvoeding
en scholing in de ‘Helena,’ dus in de derde acte van het tweede deel Faust uitgebeeld.
Hier wordt de vorming van den mensch tot harmonie en innerlijke orde bereikt door
het beleven en aanschouwen van het hoogste zinnebeeld der Schoonheid: Helena.
Door het huwelijk met haar heeft Faust schijnbaar het toppunt van zijn leven bereikt.
Hij, de barbaar uit het Noorden wordt bezield door den geest der klassieke oudheid
en zal door het samenzijn met haar zich tot maat-volle wijsheid louteren. Maar slechts
schijnbaar, want als Euphorion, hun kind, plotseling sterft, verlaat Helena hem en
hij houdt slechts haar gewaad en haar lier in handen als laatste aandenken. De
aesthetische vorming kon niet worden bestendigd, Faust blijft van haar verstoken en
moet, wil hij niet zijn streven weer in leege teleurstelling zien uitloopen, een nieuw
leven op een nog hooger plan beginnen. De woorden van het eerste deel: ‘Weh, du
hast sie zerstört, die schöne Welt,... Mächtiger der Erdensöhne, prächtiger baue sie
wieder, in deinem Busen baue sie auf!’ zijn ook hier van toepassing, een ‘neuen
Lebenslauf’ moet hij beginnen. Hier zien wij dus duidelijk het besef uitgesproken,
dat het aesthetische niet voldoende is, dat, zal de mensch zich volledig als
persoonlijkheid verwezenlijken, nog iets anders noodig is om hem tot volmaaktheid
te doen geraken. Hier nu blijkt slechts één uitweg en één redding mogelijk: de Daad,
de zedelijke daad voor de gemeenschap, dus het maatschappelijke handelen, dat is
het eenige wat baten zal en dat volledige bevrediging kan waarborgen. En ook het
ontstaan van dit besef is te verklaren uit den geest van den tijd. Het tweede deel Faust
in zijn geheel is gewrocht
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in het begin der 19de eeuw. Door de Napoleontische oorlogen was Duitschland
plotseling uit zijn aesthetischen roes ontwaakt, ontnuchterd en in verslagenheid
voelde men nu, dat men hopeloos op politiek gebied ten achter was geraakt en het
jonge geslacht wist nu, dat slechts de onmiddellijke daad redding kon brengen. Vóór
den vrijheidsoorlog was een nieuwe generatie van stoere werkers en van menschen
der realiteit ontstaan. Nadat Duitschland zich hersteld had van den schok door zijn
verpletterende nederlaag, bevrijdde het zich in dezen oorlog van het Fransche juk;
de nood smeedde het tot één eenheid samen en Fichte, de wijsgeer bij uitstek van
dezen tijd, verkondigde de zedelijke daad als hoogste beginsel van denken en leven.
De tijd der metaphysische droomen en der zelfbespiegelingen is voorbij, de nuchtere
werkelijkheid wordt ontdekt en gretig aanvaard. Nu ontstaat een tijd, die een volstrekte
tegenstelling is met het humaniteitsideaal der 18de eeuw. ‘Aus dem Jahrhundert des
Schauens wächst das Jahrhundert der Tat hervor.’ De zelfbewuste, een bepaald doel
nastrevende daadmensch is nu het ideaal geworden. De maatschappelijke en
staatkundige problemen beginnen de philosophische en aesthetische langzamerhand
te verdringen en deze worden ten slotte zelfs geheel veronachtzaamd en hun waarde
geloochend.
Wij zullen nu zien, hoe zich in Goethes kunst dit nieuwe levensinzicht weerspiegelt.
We hebben reeds opgemerkt, dat er twee werken zijn, die Goethes levensweg
begeleiden en waarin al de phasen van zijn persoonlijkheidsontvouwing tot een
dichterlijk beeld zijn geprojecteerd: de ‘Wilhelm Meister’ en de ‘Faust’. En zoo zien
wij ook in deze werken het nieuwe levensgevoel van het begin der 19e eeuw
uitgebeeld.
In Wilhelm Meisters Wanderjahre’, het vervolg op de ‘Lehrjahre’, waaraan Goethe
evenals aan zijn Faust tot aan zijn dood toe heeft gewerkt en dat duidelijk de sporen
van verminderde kracht en verzwakt uitbeeldingsvermogen draagt, zien wij niet meer
het leven der bespiegeling en der Schoonheid, maar het leven van den arbeid en der
daad voor de gemeenschap in alle vormen verheerlijkt. ‘Denken und Tun, Tun und
Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher Anerkannt, von jeher geübt,
nicht eingesehen von einem jeden... Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden
Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr flüstert, das Tun
am Denken,
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das Denken am Tun zu prüfen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald
auf den rechten Weg zurückfinden.’
Het leven der persoonlijkheid heeft slechts dan een waarlijk zedelijke beteekenis,
als deze werkt, werkt niet uitsluitend op het gebied der kunst, maar op praktische en
nuttige wijze. Zij moet arbeiden, om te arbeiden, haar levensdoel zij pragmatisch.
In de ‘Wanderjahre’ is de bijzondere persoonlijkheid opgenomen in de collectiviteit.
Goethe teekent niet meer, zooals in de ‘Lehrjahre, het individu, dat zich tot een
kunstwerk van de hoogste orde zal vormen en die het edele ideaal der Humaniteit
zal trachten te verwezenlijken, maar den gemeenschapsmensch, die zich vrijwillig
dienstbaar heeft gemaakt, ten bate van het groote geheel. De oude Goethe zegt nu:
‘Narrenspossen sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Dasz ein
Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein
Andrer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an.’ En Wilhelm Meister, die
als jongeling al het maatschappelijke haat en de gemeenschap ontvliedt, om zich met
zijn ‘Sturm und Drang’-enthousiasme geheel aan de kunst te wijden en dan, tot man
gerijpt, beseft, dat slechts door de algemeene ontwikkeling der persoonlijkheid deze
tot een harmonisch geheel kan worden, is in de ‘Wanderjahre’ een eenvoudig chirurg
geworden, omdat hij dit het nuttigste beroep voor zijn medemenschen acht. Nu wordt
de persoonlijkheid als zoodanig niet meer in haar kwalitatieve bijzonderheid en ook
niet meer als draagster der ‘algemeen-menschelijke’ eigenschappen gewaardeerd,
maar slechts de bijzonderheid van haar werk wordt van beteekenis geacht. Haar
arbeid moet een zeer speciaal karakter dragen, wil zij wezenlijk nuttig en bruikbaar
zijn voor de gemeenschap. Geen ‘allgemeine Bildung’ meer, maar slechts scholing
en vorming voor één bepaald beroep, dat in alle bijzonderheden moet worden geleerd
en gekend. ‘Vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen’ is thans zijn leuze. En
hierin blijkt de moderniteit van Goethe ten duidelijkste. Hij wist, dat de 19e eeuw
geheel nieuwe eischen zou stellen aan individu en gemeenschap, dat de antimonie
tusschen dezen zich tot het uiterste zou toespitsen, dat de industrie en techniek de
grootst mogelijke specialiseering zouden vragen. Maar tevens voelde hij ook duidelijk
de noodlottige gevolgen van deze tot den top gedreven verbijzondering van den
arbeid, hij wist feitelijk geen redding te vinden. In de ‘Wanderjahre’, die de meest
didactische roman van Goethe is, vinden wij dit nieuwe gemeenschapsideaal
uitgebeeld. Het is het
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evangelie van den arbeid, die in alle vormen, van den eenvoudigsten en meest
primitieven handenarbeid tot de meest gespecialiseerde industrie toe, wordt besproken.
Maar ook aan het einde van het tweede deel Faust hooren wij de nuchtere en
realistische moraal der 19e eeuw verkondigen. Faust, de thans honderdjarige, zegt
nu, terwijl hij op zijn leven terugblikt:
‘Ich bin nur durch die Welt gerannt:
Ein jed' Gelüst ergriff ich bei den Haaren,
Was nicht genügte, liesz ich fahren,
Was mir entwischte, liesz ich ziehn.
Ich habe nur begehrt und nur vollbracht
Und abermals gewünscht und so mit Macht
Mein Leben durchgestürmt; erst grosz und mächtig,
Nun aber geht es weise, geht bedächtig.
Der Erdenkreis ist mir genug bekannt.
Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!
Was er erkennt, läszt sich ergreifen.’

Faust vindt eindelijk voldoening in zuiver praktisch werk, in het tijdelijke, aan gene
zijde van het oneindige. Hij ontrukt aan de zee vruchtbaar land, hij bouwt dijken en
legt polders droog en eindelijk roept hij voldaan uit:
‘Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schlusz:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern musz.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft' ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen

Groot Nederland. Jaargang 17

857
Nicht in Aeonen untergehn. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Geniesz ich jetzt den höchsten Augenblick.’

Is dit, zou men kunnen vragen, is dit nu werkelijk het laatste woord van Goethe
geweest: Arbeid om te arbeiden; omzetting der individueele daad uitsluitend in
vruchtbaar werk voor de gemeenschap? Is dat het einde van hem, dien eertijds de
onleschbare kendorst kwelde, die het onvervulbare verlangen naar het Absolute in
zich voelde trillen; die later zijn leven tot een schoon en redelijk geheel ontwikkelen
en de hoogste idealen der humaniteit nastreven wilde? Kon deze eeuwigheids mensch,
deze idealist ten slotte in het reëele, begrensde en betrekkelijke werkelijk blijvende
bevrediging vinden? Maar het schijnt slechts zoo. - Goethe heeft weliswaar tot aan
het einde van zijn lange leven voortdurend op het groote belang en de buitengewone
beteekenis van den arbeid voor de gemeenschap gewezen; hij zag met den profetischen
blik van een ziener, dat in de 19e eeuw de cultuur een geheel andere ontwikkeling
zou nemen en dat er een nieuwe werkelijkheid ontstaan zou, maar toch is hij nimmer
zoo uitsluitend die realist en pragmaticus geweest, gelijk men van den schrijver der
‘Wanderjahre’ wel zou vermoeden. U ten volle te doen beseffen, welk een bijzondere
beteekenis Goethe aan de scheppende, cosmische kracht der persoonlijkheid tot aan
het eind van zijn leven heeft toegekend, zij het doel van het slot dezer lezing.
Er is geen begrip, dat bij Goethe vaker voorkomt dan dat der ‘Tätigkeit.’ Zijn
individualiteit met haar onuitputtelijke veelheid van inhouden, met haar tallooze
strevingen en werkzaamheden heeft gedurende haar lang leven in alle vormen de
activiteit verheerlijkt. Zij het in het aesthetische scheppen, zij het in
natuurwetenschappelijk onderzoek, overal en altijd prijst hij ‘die reine Tätigkeit.’
‘Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern, und fern und nah,
So gestaltend, umgestaltend
Zum Erstaunen bin ich da.’

Zijn diepste overtuiging was, dat het wereldgeheel een organisme is, een eenheid,
die in een oneindige veelheid van inhouden zich verwezenlijkt.
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‘Und umzuschaffen das Geschaffne,
Damit sich's nicht zum Starren waffne,
Wirkt ewiges, lebend'ges Tun.
Und was nicht war nun will es werden
Zu reinen Sonnen, farb'gen Erden;
In keinem Falle darf es ruhn.
Es soll sich regen, schaffend handeln,
Erst sich gestalten, dann verwandeln;
Nur scheinbar steht's Momente still.
Das Ew'ge regt sich fort in allen:
Denn alles musz in Nichts zerfallen,
Wenn es im Sein beharren will.’

Hier zien wij weer, hoe Goethes wereldbeschouwing de uitstraling en projectie van
zijn persoonlijkheid is, want ook zijn eigen leven was immers een ware eenheid van
tegendeelen, een eenheid, die de meest tegengestelde denkrichtingen, inzichten en
gevoelens tot harmonie en evenwicht bracht. Dit volle leven der persoonlijkheid in
zijn eenheid noemt de oude Goethe naar Leibniz een ‘monade’ of ‘entelechie.’
Daaronder verstond hij de synthetische eenheid der persoonlijkheid, die zich
manifesteert in een veelheid van werkzaamheden, d.w.z. zij is een ondeelbare eenheid
van substantie, die leeft in en door haar activiteit. En deze werkzaamheid der monade
is eeuwig. Elke monade is een microcosmos, die op zijn wijze het heelal weerspiegelt
en die rusteloos meewerkt aan den opbouw van het wereldgeheel. Dit zijn de
hoofdtrekken van Goethes monadenleer, die in vele opzichten met die van Leibniz
overeenkomt. Goethe kent dus aan de individualiteit de mogelijkheid toe, haar
bijzondere werkzaamheid, die door haar wezen bepaald is, voort te zetten in alle
eeuwigheid, om zich volledig te kunnen realiseeren.
‘Alle Monaden,’ zegt hij eens, ‘sind von Natur so unverwüstlich, dasz sie ihre
Tätigkeit im Moment der Auflösing selbst nicht einstellen oder verliezren, sondern
noch in demselben Augenblicke wieder fortsetzen. So scheiden sie nur aus den alten
Verhältnissen, um auf der Stelle wieder neue einzugehen. Bei diesem Wechsel kommt
alles darauf an, wie mächtig die Intention sei, die in dieser oder jener Monas enthalten
ist.’
In de gesprekken met Eckermann vinden we: ‘Ich zweifle nicht
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an unserer Fortdauer, denn die Natur kann die Entelechie nicht entbehren; aber wir
sind nicht auf gleiche Weise unsterblich und um sich künftig als grosze Entelechie
zu manifestieren, musz man auch eine sein... Ich habe die feste Ueberzeugung, dass
unser Geist ein Wesen ganz unzerstörbarer Natur ist; er ist ein Fortwirkendes von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die blosz unsern irdischen Augen
unterzugehen scheint; die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich
fortleuchtet... Die Ueberzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff
der Tätigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur
verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinem
Geist nicht ferner auszuhalten vermag.’
Het mooist heeft hij deze overtuiging op poëtische wijze uitgebeeld in de ‘Faust’,
waar hij aan het slot de ziel van Faust ten hemel laat stijgen. De engelen ‘Faustens
Unsterbliches tragend’, (oorspronkelijk stond er ‘Entlechie tragend’) zingen:
‘Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen:
“Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.”
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die selige Schar
Mit herzlichem Wilkommen.’
-------

Voor Faust was het streven en de werkzaamheid in het aardsche niet voldoende, om
tot volmaaktheid te geraken; de innigste kern zijner persoonlijkheid moet worden
gereinigd van alle aardsche smetten en gelouterd worden zóó, dat zij in gindsche
regioenen zich ten volle verwezenlijken kan.
Deze onsterfelijkheidsleer is een der merkwaardigste tendenzen in Goethes
wereldbeschouwing. Zijn leven, dat zich manifesteerde in een onuitputtelijken
rijkdom, eischt zooals gezegd, de eeuwigheid voor zich op. Hij voelde de intensiteit
van het leven zoo sterk, hij was zoo innig doordrongen van de waarde ervan, dat hij
zijn reine Tätigkeit in het hiernamaals wil voortzetten. Hij vatte zijn leven als symbool
van het Hoogste op. ‘Ich habe all mein Wirken immer nur symbo-
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lisch angesehn und es ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig gewesen, ob ich Töpfe
machte oder Schüsseln.’ Zuiverder kon hij zijn levensleer niet uitdrukken. Zijn leven
is een waar zinnebeeld en de weerspiegeling van het cosmische leven geweest omdat
dit cosmische in hem leefde. Dit is in Goethes geloofsbelijdenis: ‘Das Vermögen,
jedes Sinnliche zu veredeln und auch den totesten Stoff durch Vermählung mit der
Idee zu beleben, ist die schönste Bürgschaft unseres übersinnlichen Ursprungs. Der
Mensch, wie sehr ihn auch die Erde anzieht mit ihren tausend und abertausend
Erscheinungen, hebt doch den Blick forschend und sehnend zum Himmel auf, der
sich in unermesznen Räumen über ihn wölbt, weil er es tief und klar in sich fühlt,
dasz er ein Bürger jenes geistigen Reiches sei, woran wir den Glauben nicht
abzulehnen noch aufzugeben vermögen. In dieser Ahnung liegt das Geheimnis des
ewigen Fortstrebens nach einem unbekannten Ziele, es ist gleichsam der Hebel unsres
Forschens und Sinnens, das zarte Band zwischen Poesie und Wirklichkeit.’
Deze opvatting der persoonlijkheid als cosmische kracht, deze innige overtuiging
van de eeuwige waarde en beteekenis der individualiteit nadert de opvatting der
persoonlijkheid in zijn jeugd; maar toen had hij gewaand, dat zijn Ik in onmiddellijke
overgave zich tot een spiegel van het Absolute kon maken, had hij gedacht, dat hij
in de onstuimigheid van zijn gevoel het Hoogste voor zich op kon eischen. Thans,
als grijsaard, beseft hij, dat slechts de gestage arbeid, de rustelooze, op het Eeuwige
gerichte activiteit onvergankelijkheid waarborgt en recht geeft op de Eeuwigheid.
Een van zijn geloofsartikelen was, ‘dat wij door standvastigheid en trouw in onzen
tegenwoordigen toestand slechts bekwaam en waardig worden hoogere trappen van
een volgend bestaan te betreden, zoowel hier tijdelijk als aan gene zijde eeuwig.’
Aan het begin en aan het eind van zijn leven heeft hij dus verkondigd, dat in de
persoonlijkheid zich de Godheid verwezenlijkt. Zoo zien wij in zijn leven de
belichaming van dat Idealisme, dat wij als het hoogste waardeeren en liefhebben.
Hier wordt uitgesproken, dat er slechts één ding van noode is: het Absolute in het
tijdelijke te beseffen, te verwezenlijken en te bestendigen. Slechts dan kunnen wij
de smartelijke gebrokenheid en onvoldragenheid des levens te boven komen, als wij
blijven bevroeden, dat ons diepste en hoogste Zelf van eeuwige beteekenis is en dat
de Godheid de volheid haars wezens in ons zal uitstorten. Als we maar zorgen, met
haar in samenhang te

Groot Nederland. Jaargang 17

861
blijven, dan zullen wij in onze beste oogenblikken het eeuwige leven in ons hart
voelen trillen, dan mogen wij zeggen met den grooten wijze:
‘Nichts vom Vergänglichen, wie 's auch geschah
Uns zu verewigen sind wir ja da!’

HERMAN WOLF.
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Zeventiende-eeuwsche aesthetiek1)
Het boek, dat Dr. A.G. van Hamel over ‘Zeventiende-eeuwsche Opvattingen en
Theorieën over Litteratuur in Nederland’ schreef, is een werk waarvoor men dankbaar
kan zijn. Het geeft de welkome, want belangrijke, resultaten van een zorgvuldig
wetenschappelijk onderzoek.
Dat de schrijver een nuttig werk ondernam, is duidelijk. ‘Voor den aestheticus,’
zegt hij terecht in zijn ‘Woord vooraf’, ‘kan de kunsttheorie om haars zelfs wil
belangrijk zijn, voor ieder, die zich met de studie der litteratuur bezighoudt, is zij als
hulpwetenschap onmisbaar.’ Ongetwijfeld is dit laatste niet te veel gezegd. Want
wat is ‘de studie der litteratuur’? Er is in de laatste maanden van zooveel misverstand
in dezen blijk geleverd, dat het ons de moeite waard schijnt, in dit verband een
oogenblik bij dit vraagstuk te blijven stilstaan.
We zouden er dan op willen wijzen dat bij deze studie twee eigenschappen van
den geleerde die ze wil gaan beoefenen, worden gevergd, twee qualiteiten, in gelijke
mate onmisbaar, namelijk: schoonheidsbesef en historische zin.
Het aantal der lieden - natuurlijk grootendeels onder de leeken - die in
schoonheidsbesef alléén het vereischte zien van den litteratuur-historicus, is zeer
talrijk. Al wat er over litteratuur te zeggen is, bestaat voor dezen in ‘mooi’ of ‘leelijk’
vinden - met al de nuancen van deze begrippen. Natuurlijk, deze appreciaties moeten
dan nader worden toegelicht, en dat aesthetisch-critische werk is een zeer fijne en
belangwekkende arbeid. De litteratuur-historicus móét tot dezen arbeid capabel zijn;
hij moet de schoonheid van een werk, dat wil zeggen: de schoonheid van de ziel
waaruit het is geworden, kunnen aanvoelen; en het vermogen om deze schoonheid
te beseffen in anderen kunnen opwekken. Maar deze critische arbeid is voor hem
slechts het begin. Na de beteekenis van een kunstwerk als aesthetisch feit te hebben
vastgesteld, moet hij dit feit doen zien als onderdeel der historie. De kunst is slechts
ééne van de zijden der menschelijke geschiedenis, waarvan godsdienst, wijsbegeerte
en staatkunde andere kanten zijn. En de litteratuur is slechts een onderdeel der kunst;
en een letterkundig werk is slechts een moment van de litteratuur. Welnu, wanneer
de litteratuur-historicus heeft vastgesteld wat een letterkundig kunstwerk

1) Dr. A.G. van Hamel - ‘Zeventiende-eeuwsche Opvattingen en Theorieën over Litteratuur in
Nederland.’ - 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918.
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in verhouding tot andere voor hem beteekent, dan heeft hij nog déze taak te verrichten:
dat letterkundig kunstwerk zijn plaats aan te wijzen in de geschiedenis der
menschelijke ontwikkeling, en die plaatsaanwijzing te motiveeren en toe te lichten
door aanvoering van correspondeerende feiten uit de geschiedenis zoowel der andere
kunsten als der overige cultuur-openbaringen. In dat groote geheel zal hij dus thuis
moeten zijn, hij zal met gevoelig waarnemingsvermogen stroomingen moeten kunnen
onderkennen in haar opkomst, haar zwelling, haar zinking. Hij zal die stroomingen
moeten zien in hare universeele beteekenis, en in haar verschillende kleuringen naar
de nationaliteit.
Ik wil geenszins beweren, dat de litteratuur-historicus der werkelijkheid aan dit
ideaal beantwoordt. In de eerste plaats sieren zich velen met dezen titel, die eigenlijk
meer philoloog moeten heeten. En hoe noodzakelijk het ook is, tot op zekere hoogte
tevens philoloog - dat is: taal-historicus - te zijn, om de waarde van een product der
litteratuur van een bepaald tijdvak te kunnen vaststellen, hij wiens belangstelling bij
de beschouwing van een letterkundig product in de eerste plaats naar de woorden
op-zich-zelf gaat, bleek in zeer vele gevallen door de boomen het bosch niet te zien.
Maar dan zij, die door neiging en aanleg wel wezenlijk litteratuur-historici zijn.
Te vaak zijn zij eenzijdig, d.w.z. hetzij overwegend kunstgevoeligen, hetzij
overwegend historici. De eerste categorie vindt men vooral onder autodidacten en
dilettanten, de laatste onder academici. Meerder dan die eenzijdigheid te veroordeelen
schijnt het mij, ze genetisch te begrijpen. En is dat zoo moeilijk? Mij dunkt van niet.
Is het niet zeer verklaarbaar, dat de specifiek-aesthetische geest zóó door de
schoonheid van een kunstwerk wordt gegrepen en vastgehouden, dat het hem moeilijk
valt, - immers oneerbiedig, ja een schennis schijnt - dat werk van schoonheid anders
dan als een verheven genot te doorproeven? En anderzijds - is het niet zeer
begrijpelijk, dat wie naar zijn aanleg alle uitingen van den menschelijken geest
voornamelijk naar hare richtingslijnen waardeert, welker samenstel zijn begrip van
het leven verheldert, - is het niet volkomen mee te voelen, dat voor zoo iemand de
aesthetische waarde een secundair belang wordt? Daar immers bovendien de
aesthetisch minst-belangrijke werken uit een oogpunt van historie vaak het
allergewichtigst zijn! Wie bijvoorbeeld de historie van het burgerlijk drama bestudeert,
hij zal niet in de beste vertegenwoordigers van dat genre, niet in Sedaine of Lessing,
de meest typische erkennen. -
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Het is dan wáár, dat we geen kunstwerk waarachtig kennen, als we het niet vóór alles
naar zijn beteekenis als schoonheid kunnen waardeeren. Maar het is óók waar, dat
we met verrukking over en subtiele aanvoeling van schoonheid alleen, géén
litteratuur-historici zijn.
***
Ik keer tot den heer Van Hamel en zijn boek terug. Wat de zooeven aangeduide
onderscheiding betreft, behoort dit laatste wel op zeer geprononceerde wijze tot de
categorie der vooral historische litteratuur-beschouwing. Het toont ongetwijfeld
historischen zin, en ook: historische practijk.
Bij het constateeren van den algemeenen gang der aesthetische ideeën in Europa
bazeerde hij zich op een paar belangrijke werken op dit gebied; op Saintsbury's
‘History of Criticism and Literary Taste in Europe’, en op Spingarn's ‘History of
Literary Criticism in the Renaissance’. Van de aldaar vastgestelde - en met menigte
van bewijsmateriaal gestaafde - conclusies gaat hij uit, zonder veel critiek. Dat was
zijn recht. En trekt met de bouwstof, die te vinden is voornamelijk in Voorredenen
tot 17de eeuwsche tooneelstukken, de huizing op der Nederlandsche aesthetische
denkbeelden van dien tijd.
Bouwstof - vulgo: steenen - aandragen... Dat noemen we ook wel...
‘oppermanswerk’. Ja, maar het schikken der steenen is dat niet. Noch de keuze van
de bouwstof!
De heer Van Hamel is, op het voetspoor van de schrijvers die ik hierboven noemde,
begonnen met na te gaan, welke van de classieken in onzen Renaissance-tijd het
meest de geesten hebben beheerscht. Aristoteles en Horatius waren de theoretici der
oudheid. De eerste had ten onzent geringen invloed. Ja, geleerden als Heinsius en
Hugo de Groot lazen hem, van de dichters geeft alleen Vondel blijkt hem grondig te
hebben bestudeerd; ook Vondels bewonderaar en navolger, Pieter Langedult, schijnt
hem te hebben gekend; ook de groote ‘betuttelaar’ Dr. Lodewijk Meyer. Verder geeft
Rodenburg ons in zijn ‘Eglentiers Poëtens Borstweringh’ veel tweede-handsche
Aristotelica, daar zijn werk berust op Sidney's Apology for Poetry, en Sidney kende
Aristoteles door de, vooral in Engeland invloedrijke, Italiaansche critici. Dat is al.
Veel grooter - en nergens zoo groot als ten onzent - was de invloed van Horatius.
Vooral is dit het gevolg hiervan, dat Horatius niet alleen, als Aristoteles, het vermaak,
maar ook het nut als doel
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van de kunst noemt1). Dat was een beginsel dat in ‘de lage landen’ ingang moest
vinden, een beginsel ook, dat geschikt was om tegenover de anti-artistieke moralisten
staag op den voorgrond te worden gesteld.
De philologen der Italiaansche renaissance, voorts de commentatoren van
Aristoteles, hebben ten onzent weinig onmiddellijken invloed op de dichters gehad.
Alleen Vondel, dien Van Hamel niet alleen in de kunst, maar ook in de theorie den
grootsten meester noemt), heeft blijkens het Voorbericht van de Jeptha - één van de
weinige geschriften waarin Vondel het niet versmaadt een opgave van zijn litteratuur
te geven2) - de verschillende Italiaansche commentatoren van Aristoteles' Poëtica
gekend.
Ook van onze eigen groote zeventiende-eeuwsche philologen kwam de invloed
nauwelijks buiten den kleinen kring der geleerden; zelfs een Heinsius, die elders
zoo'n grooten indruk maakte, op wien uitheemsche dichters als Corneille, Racine,
en Dryden zich beroepen, heeft van de kunstenaars onder zijn landgenooten er maar
weinigen bereikt. Hetzelfde geldt in nog meerdere mate van Vossius, al werd die
dan wel door zijn vriend Vondel gelezen. En dan is er Grotius, die ook al, dank zij
vooral de voorrede tot zijn Latijnsche vertaling van de Phoenissae, speciaal op
dramatisch gebied een autoriteit wordt in Europa, maar tot de menigte der
vaderlandsche dichters, behalve enkelen van de geleerdste onder hen, ook niet
doordringt.
Dat waren intusschen de leermeesters van onze Renaissance, die - zij het dan
indirect - de richting aangaven. De grondslag van hun gezag was de onbeperkte en
bijna critieklooze eerbied, dien men in dien tijd voor de Ouden koesterde. Maar hun
onbeperkte heerschappij over de geesten heeft niet de heele zeventiende eeuw door
stand gehouden. Er komt een zin voor onafhankelijkheid op, die met het Fransch
classicisme tot een soort zelfrespect is geworden... in Frankrijk. Ten onzent verwisselt
men eenvoudig van autoriteit: Pels en Lodewijk Meyer verheffen met even groote
eenzijdigheid het gezag van Corneille, als de geslachten vóór hen dit Horatius hadden
gedaan.

1) Men denke aan de bekende regels:
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci
en
Aut prodesse volunt aut delectare poëtae.
2) Wat Vondel's geleerdheid aangaat verwijs ik naar Beets' ‘Verscheidenheden’ 4, 27 vgg. Men
zie ook b.v. van Lennep's aanteekening op Leeuwendalers vs. 995. Daar vindt men sprekende
bewijzen van Vondel's veelsoortige belezenheid.
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Dit is de hoofdlijn van de theorie, en ze was ook vóór Van Hamels boek genoegzaam
bekend. Maar, duidelijker dan dit van te voren geschiedde, scheidde hij den invloed
van Horatius van die van Aristoteles, en bakende den weg dezer beide invloeden
zorgvuldig af. Doch hij heeft onze kennis ook anderszins belangrijk aangevuld, onze
noties geprecizeerd en verbeterd. Op de verschillende waardeeringen van de Grieksche
en Latijnsche Oudheid bij verschillende classicisten, was speciaal door Spingarn1)
zijn aandacht gevestigd. Hij heeft nauwkeurig onderzocht of, en in hoeverre, die
verschillende waardeeringen hun weg ten onzent hebben gevonden, hij heeft ook de
verschillende uitspraken omtrent de beteekenis van het Spaansche drama in samenhang
gegeven en in 't algemeen het soms brutaal, soms schichtig optredend volkstümlich
anti-classicisme duidelijk geschetst. Ik geloof alleen, dat zijn toon over Jan Vos wel
wat meer minachtend2) en ironisch is, dan mij voor den historieschrijver gewenscht
lijkt. Het is begrijpelijk, gezien de waarde van Vos als kunstenaar, maar in de
uiteenzetting van zijn theorieën - theorieën après-coup zeker, maar dat is toch bij
elken voorredenen-schrijvend auteur het geval, gelukkig - maakt Vos géén slecht
figuur; hij toont in elk geval zeer behoorlijk kennis te hebben genomen van de
leeringen welke hij bestrijdt; - van enkele punten van die leeringen blijkt ons de
bekendheid in de 17de eeuw zelfs voornamelijk uit Vos' bestrijding! En vooral treft
ons de meerdere consequentie van Vos,3) wanneer we hem bij Pels vergelijken, die
‘alle nieuwicheden niet verwerpelijk’ keurt, maar toch angstig blijft steken, wanneer
hij Corneille niet meer voor zich uit ziet gaan op den nieuwen weg.
Dien invloed van Corneille heeft Van Hamel ons voor het eerst duidelijk getoond,
en daarmee heeft hij al een zeer goed werk gedaan. De tweede helft van de 17de en
de heele 18de eeuw zijn trouwens in véle opzichten nog verre van afgegraasde
gebieden.
***
Het derde hoofdstuk van zijn boek wijdde de heer Van Hamel aan een beschouwing
der ‘Algemeene Kunstbeginselen’. Aristoteles' uitspraak, dat de kunst in πο ησις
en μ μησις bestaat - van welke definitie vooral de tweede helft, die immers practisch
het meeste hou-

1) En door C. Gregory Smith.
2) Speciaal op blz. 32.
3) Een zeer respectabel staal van Vos' prozastijl en logica citeerde de heer van Hamel uit zijn
Voorrede tot ‘Medea’, op blz. 145 van het hier behandelde boek.
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vast gaf, ook het meest fortuin heeft gemaakt - moest leiden tot de vraag: Wát wordt
door de kunst nagebootst? Het latere classicisme gaf hierop ten antwoord: de natuur.
De heer Van Hamel merkt terecht op, dat allen den zin van dit woord verschillend
opvatten, en geeft dan eenige aanwijzingen voor de geschiedenis dier beteekenissen.
Wij aanvaarden dankbaar het verzamelde materiaal, maar koesteren eenigen twijfel
of de methode volgens welke hier werd bijeengegaard, de juiste mag heeten.
Er is, én bij Aristoteles en Horatius, èn bij de nog niet streng-theoretische
classicisten in de eerste helft der 17de eeuw, èn bij Rodenburg, den bewerker van
Sidney's ‘Apology for Poetry’ een volkomen gebrek aan vastheid wat de beteekenis
van dezen term betreft. Inderdaad, men heeft altijd van ‘de natuur’ gesproken, die
nagebootst moest worden; in de achttiende eeuw liefst van ‘natuur en waarheid’ waarvoor het spraakgebruik, zonder zich bewust te zijn een belangrijken overgang
te maken, in de 19de eeuw ‘de werkelijkheid’ is gaan substitueeren. Evenmin als het
nu voor den beschouwer onzer moderne kunsttheorieën de moeite zou loonen, na te
gaan, welke beteekenisverschillen onze philosofen en semi-philosofen vaststellen
voor de begrippen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’, die, soms zonder eenig, soms in
vrij los verband met - enkele van - die filosofen, in onze moderne litteraire theorie
worden gebruikt even zoo weinig leert ons de beteekenis welke de 17de eeuwsche
philosofische theoretici aan den term ‘natuur’ hechtten, omtrent de waarde welke dit
woord voor de dichters van dien tijd had. ‘De natuur’, ‘de werkelijkheid’, ook ‘de
waarheid’, zijn ten allen tijde polemische deviezen geweest, waarmee de kunstenaars
streden tegen hetgeen in de voorstellings- en uitdrukkingswijze van een vorig geslacht
hun ‘onnatuurlijk’ voorkwam, omdat dat was de vizie van een anderen tijd. Zeker,
naarmate de kunstenaar van dien anderen tijd hooger stond boven het slechts-tijdelijke
van zijn periode, werd het verouderde in zijn uitdrukkingswijze minder gevoeld, maar toch werden ook degrootsten gewoonlijk door de kort na hen optredende
geslachten het minst in hun grootheid beseft. Ik zal op deze quaestie hier niet verder
ingaan, het was slechts mijn bedoeling op het verkeerde van de methode te wijzen,
volgens welke Dr. Van Hamel de entwikkelingsgeschiedenis van het begrip ‘natuur’
schreef.
***
Wat is - voor onze 17de eeuw - de dichter? ‘In de allereerste
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plaats’, antwoordt de heer Van Hamel, ‘de man die de natuur zóó grondig kent, dat
hij haar op bevredigende wijze nabootsen kan. Welke gave moet hij derhalve boven
alle anderen bezitten? Kennis’. - De redeneering is niet dwingend-logisch, maar er
is reden aan te nemen, dat ze veelal zoo gehouden is. Trouwens, niet alleen in
Nederland. Van Hamel kon naar Daniello's Poetica verwijzen; we kunnen nog verder
teruggaan: reeds in Ovidius' tijd was ‘doctus poëta’ een lovende qualificatie1).
In elk geval, dat de eisch van veel-weten in het algemeen wel degelijk, juist in ons
land, ook den dichter werd gesteld, is waar, en Jan Vos, die met een zeer curieus
beroep op Hooft en Spiegel - mocht Vos in dit verband weer spottend ‘een poëtische
glazenmaker’ worden genoemd? - den ‘aangeboren aart’ als den eenigen grondslag
van het dichterschap aanwees, nam een apart standpunt in de theorie in. Dat hij
‘vrijwel alleen’ stond, is misschien wat te stout gezegd. Niet alleen hebben de
begin-17de eeuwsche Rodenburg en Brederoo hetzelfde inzicht verkondigd, maar
zoolang Vondel leefde, in wiens werk voortdurend, boven gróóte geleerdheid, de
‘aangeboren aart’ triomfant werd gezien, kon dit besef niet ondergaan. Maar als het
Fransch-classicisme gaat triomfeeren, ja, dan wordt het bedenkelijk. Dit moeten we
echter niet alleen concludeeren uit bepaalde uitspraken, gelijk ik ook meen, dat men
met de wezenlijke en hartelijke waardeering van Vondel wel degelijk mag
argumenteeren zóó, als ik zooeven deed. Het is bewijsbaar, dat Vondel in de tijden
der heerschappij van het Fransch-classicisme niet meer begrepen werd, en dat hangt
samen niet alleen met het verval der te zijnen tijde vigeerende theorieën - zooals de
heer Van Hamel schijnt te meenen -, maar véél meer met het verval der kunst in 't
algemeen.
In dat hoofdstuk ‘Algemeene Kunstbeginselen’ geeft de schrijver dan nog aardige
aanwijzingen omtrent de waardeering van de verschillende genres der poëzie, en een
uiteenzetting van hetgeen, naar XVIIde eeuwsch oordeel, het doel was der kunst.
Alweer een vraagstuk, waarop het Nederlandsche antwoord niet moeilijk te gissen
is; maar de détailleering waarmee de heer Van Hamel ons dat antwoord met de
stukken

1) In het voorbijgaan zou ik even willen opmerken, dat de genootschapsnamen ‘Nil Volentibus
Arduum’, ‘Kunst wordt door Arbeid verkregen’, en ‘Kunstliefde spaart geen Vlijt’, waaraan
de heer Van Hamel een argument meent te mogen ontleenen voor de geleerdheid die men
in den dichter verlangde, m.i. volstrekt niet zoo behoeven te worden uitgelegd.
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demonstreert, de scherpzinnigheid en het inzicht waarvan hij daarbij blijk geeft, doen
ons deze uiteenzetting met bijzonder genoegen volgen. Althans - dit geldt voor hen,
die een boek kunnen door-wérken, want Van Hamels boek is en blijft, een studieboek.
Dit is niet énkel lovend bedoeld...!
Inzake de opvattingen omtrent het doel, maakt de heer Van Hamel ons dan voelbaar,
hoe verschillende invloeden - i.c. een oud-vaderlandsche strooming, en de op
verschillende wijze gecommentarieerde lessen en voorbeelden uit de Oudheid die,
successievelijk, onze geleerden en onze kunstenaars in de XVIde en XVIIde eeuw
bereiken - samen-werken tot nieuwe opvattingen, welke uitteraard bij de verschillende
auteurs nog weer zeer gedifferentieerd zijn. Dat laten zien van véle nuancen en
combinaties van invloeden is het goede in deze geschiedschrijving. Voor het groote
publiek is dit ondoelmatig; dat groote publiek vindt dergelijk bekijken van
verschillende uitingen op-zich-zelf vervelend, en het voelt zich onbevredigd, wanneer
het niet dadelijk en voortdurend eenige forsche richtingslijnen kant en klaar vóór
zich ziet. Doch aan de kleiner schare van dieper belangstellenden zullen
beschouwingen als deze, die de wezenlijke gecompliceerdheid der problemen niet
verdoezelen, altijd welkom zijn. Echter - ik moet weer herhalen: het is niet uitsluitend
aan de deugden van 's heeren Van Hamels behandelingswijze toe te schrijven, dat
zijn boek niet voor het duizendkoppig monster geschikt is. Immers, het is mogelijk
gedetailleerd en overzichtelijk beide te zijn.
***
De kunst dan had voor onze XVIIde eeuwers voornamelijk een moreel doel. Zelfs
de aanhangers van de Spaansche school, wier practijk zich geenszins in die richting
beweegt, schijnen toch, ook in dát opzicht, bijna allen de principes, evenzeer als de
architectuur, der classici, boven hunne eigene te hebben gesteld. Video meliora
proboque deteriora sequor, was hun idee. Want geen denkbeeld - het is al uit het
voorafgaande gebleken - is zoo typisch voor de Nederlandsche letterkundige theorie,
als dat hetwelk het nut vooropstelt. Dat geschiedt in de Middeleeuwen, bij de
Rederijkers, bij de Latijnsche classicisten, bij Vondels Grieksch-classicisme; tot het
Fransch-classicisme deze theorie... wéér nieuw voedsel geeft. - Uit alle
beginselverklaringen weet de Nederlander een beginsel van moreel nut te halen, en
dat stelt hij dan voorop. We kunnen deze lijn nog ver
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buiten de grenzen van het door Van Hamel behandelde tijdvak voorttrekken, de
geheele XVIIIde en XIXde eeuw door. Wellicht ook tot in het heden; maar dat kunnen
we niet overzien; en daarover zal dus ieder conscientieus historicus, als zoodanig,
zwijgen. Hoeveel ‘dankbaarder’ het ook is, wat de publieke belangstelling betreft,
juist over dat heden uitvoerig te zijn!
Er was - het werd hiervoor reeds even aangeduid - voor de XVIIde eeuw nog een
bijzondere reden om dit naar nut strevend karakter van de kunst voorop te stellen:
men had daarin het machtigste weerwapen bij de aanvallen van kerkelijke zijde. De
felheid en veelvuldigheid dier aanvallen is bekend; ook, dat zelfs zij die godsdienstige
kunst gaven, er niet voor waren beveiligd; althans niet, wanneer die godsdienstige
kunst tooneelkunst was. Over de bijbelsche spelen is heel wat te doen geweest, zelfs
al onderschreef de poëet - zooals Vondel deed - het beginsel van Vossius: ‘'t geen
Godts boeck zeit nootzaeckelyck, 't geen het niet zeit, spaerzaem, 't geen hier tegens
stryt geensins te zeggen.’ En toen de kunstleer den rationalistischen kant uitging,
werd ook van de zijde der kunstenaars - zij het dat ook zij voorloopig de godsdienstige
gronden der tegenstanders van de kunst mee-aanvoerden - tegen het bijbelsch treurspel
gepredikt!
Andries Pels heeft daar heel wat verzen aan gewijd. In elk geval was het natuurlijk
en innig verband tusschen kunst en godsdienst toen verbroken. Men bepaalde zich
tot andere onderwerpen; in hoeverre de theorie hierbij aan ‘eigen vinding’ een plaats
toekende; en in welke nuancen dat begrip ‘eigen vinding’ moet worden verstaan;
welke vrijheid bij verschillende bewerkers en in verschillende tijdperken als een
gepaste werd beschouwd; welke argumenten er golden bij het aanbrengen der
wijzigingen in oude ‘stoffen’; hoe men de verhouding opvatte die er tusschen het niet-gewijd - geschiedverhaal en een historisch tooneelspel moest bestaan; de van
de onze eenigszins afwijkende denkbeelden omtrent plagiaat1); de vraag tenslotte
omtrent de waarde der theorie voor de kunst; - dat alles zet Van Hamel ons uitvoerig
uiteen.
***

1) De geschiedenis te schrijven van de opvattingen omtrent het artistiek auteursrecht in het
bewustzijn der volkeren zou een zeer belangwekkende taak zijn. Ik geloof dat het
materialistisch-individualistisch karakter van onzen tijd uit niets zoo duidelijk blijkt als uit
de huidige opvattingen van auteursrecht.
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‘Omne genus scripti gravitate tragoedia vincit’. Deze regel van Ovidius gaf ook het
heerschend gevoelen van de XVIIde eeuw weer; die zich kenmerkte door een groote
vereering voor het tooneelstuk in het algemeen; en dat niet alleen in ons land. Dit
mag hebben saamgehangen met de diep gewortelde overtuiging, dat kunst nabootsing
van het leven moet zijn. Welke kunst toch komt het groote leven zóó nabij, als die,
welke het in 't klein op de planken voorstelt; met levende menschen!
Zoo wijdde de heer Van Hamel dan ook het verreweg grootste hoofdstuk van zijn
boek aan ‘De theorie van het drama’.
Zijn voornaamste bron hiertoe waren de voorredenen tot de verschillende
tooneelstukken.
De verschillende theorieën - die voor het XVIIde eeuwsch besef, en nog lang
daarna, het karakter van wetten hebben - worden dan nagegaan. Van de tragedie
wordt geëischt, dat ze ernstig (σπουδα ος) zij. Deze regel van Aristoteles wordt in
de renaissance nader uitgewerkt; in de eerste plaats natuurlijk door zijn Italiaansche
commentatoren en interpretatoren; Daniello voorop. En hen volgen Nederlandsche
geleerden en dichters. Zoo wordt daaruit - o.a. - de consequentie getrokken, dat een
treurspel droevig moet eindigen; een eisch door Scaliger vooropgesteld; en alleen
door Hugo de Groot - den graecist! - bestreden. De ten onzent gangbare
onderscheiding tusschen treur- en blijspel vindt men, in de ook door Van Hamel
aangehaalde opdracht van Van der Plasse's Brederoo-uitgave:
‘De treurspelen hadden den voortoght om hunne deftigheidt en staetigheidt, als
bestaende uit aensienlijcke personagiën, Koninghen, Vorsten, Priesters, Amptluyden,
Edelen, Krijghs-oversten, en dierghelijcken; op Sloten, in Steden, Paleisen,
Raedshuisen, Leghers, en Kercken: en ghelijck de personen waren de redenen vol
majesteit, en hooghdravende; d'uitkomsten bloedigh, schrickelijck, en van belang.
De blijspelen spronghen lustigh op het tooneel, met den lichtsten slagh en het schuim
des volcx, Harders, Boeren, Werckluiden, Waerden, Waerdinnen, Koppelaersters,
Snollen, Vroedwijven, Bootghesellen, Opsnappers, Schoisters en Panlickers: op
Ackers, in Bosschen, in Hutten, in Winckels, Herberghen, Kroegen, op Straet, in
Steegjes en Slopjes, in Vleesch-huis, en op Vischmerckt: de praetjes die daer
omgingen, na den man: d'uitkomsten kluchtigh en genoegelijck.’1)

1) De cursiveeringen in het voorafgaande zijn van mij. Ik kan deze uitspraak van den eersten
Brederoo-uitgever niet aanhalen, zonder in verband daarmee nog eens even te wijzen op de
volkomen onhistorische, voor het begrip van oude tijden en oude kunst allerbedenkelijkste
beschouwingen over De Spaansche Brabander van Dr. J. Prinsen J. Lzn., vóór zijn uitgave
van dit werk in de Wereldbibliotheek. Mijn bezwaren in dezen heb ik uitvoeriger uiteengezet
in Het Vaderland van 12 Januari 1919. Tot mijn genoegen heb ik gezien, dat Dr. J.A.N.
Knuttel in De Gids van April 1919 ten dezen met mij instemt. Maar bij de lezing van zijn
artikel rees de vraag bij mij: Hoe is het mogelijk, dat iemand die zoozeer streeft naar historisch
begrijpen en waardeeren, zijn Breederoo-uitgave door een zeer modernen teekenaar laat
verluchten? - Wat toch wel weer het tegendeel is van juist toelichten; en geheel
overeenkomstig de methode-Prinsen.
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Deze onderscheiding bleef van kracht ook in de tijden van het Fransch-classicisme.
Zoo ook veranderden de gevoelens omtrent het wezen van het tragische niet sterk.
Ten aanzien van het comische echter is eenige ontwikkeling der ideeën waar te
nemen. Dat is voornamelijk het gevolg hiervan, dat het blijspel dichter bij het
werkelijke leven stond; en, als gevolg daarvan, eenigszins een vrijgevochten gebied
bleef; zich met de denkbeelden gelijk-op kon ontwikkelen, zonder - althans: zonder
in zoo sterke mate - de remming te ondervinden van de kunstwetten. Dit laatste is
ook de oorzaak, dat de eisch van moreele werking hier, althans aanvankelijk, zelden
op den voorgrond treedt. Er is over blijspel en klucht niet zooveel getheoretizeerd;
men achtte, speciaal dan ten onzent, het genre daarvoor niet gewichtig genoeg. Wel
vernemen we, de heele XVIIde (en XVIIIde!) eeuw door, veroordeelingen van de
‘ontstichtelijcke, jae oneerlijcke’ spelen.
De beweeglijkheid (‘woelingen’) en burgerlijke karakters bleef men in het blijspel
eischen; en een blij einde. Tusschen klucht- en blijspel wordt, althans in den lateren
tijd, toen men ook over deze genres ging theoretizeeren, als eenig onderscheid nu en
dan opgemerkt, dat de klucht korter moet zijn. Maar de echt-vaderlandsche - we
moeten met alle opzijzetting van nationalen trots erkennen, dat dit vrijwel hetzelfde
is als de echt-vuile - klucht bestaat dan niet meer.
Groot gewicht dan werd, speciaal ten onzent, gehecht aan een levendige actie; en
conflicten. In de 17de eeuw heet dat ‘woelingen’ of ‘werkelijkheid.’ Wat de conflicten
betreft, de heer Van Hamel wil ons de eenheid doen voelen van het allegorische
rederijkersgenre, dat eigenschappen beeldde die tot een conflict kwamen, en het 17de
eeuwsche tooneel, dat het conflict zelf op den voorgrond stelde. Zijn betoog schijnt
mij hier voor tegenspraak vatbaar; ik zie in de woelingen van 't 17de eeuwsch tooneel
meer een renaissance-vreugde aan werkelijkheid, die zich aansluit bij het andere, het
meer luchtige deel van onze middeleeuwsche en 16de eeuwsche kunst, en die juist
een reactie vormt tegen het scholastisch betoogen der allegorie... Al blijft
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natuurlijk het didactisch-moralizeerend element steeds aanwezig en werkzaam. Als
Pels in zijn ‘Gebruik én Misbruik des Tooneels zegt:
Sier dan met hevige hartstógten zo de Spelen,
Dat lange redens zélfs de Aanschouw'ren niet verveelen;
Maar dat, terwijl ge hunn' gemoederen ontroert,
Hunn' aandacht werd'gewét, én waar gij wilt, vervoerd’,

eerst dan (1681) komt hier m.i. tot uitdrukking een compromis dat de vervallende
renaissance sluit, onder invloed van het vooral woordenrijk Fransch-classicisme,
met de oud-vaderlandsche neiging tot maralizeeren.
***
Na den vrij vagen weerklank te hebben geduid die Aristoteles' leer van de katharsis
althans in de eerste helft der 17de eeuw in onze theorie vond, komt de schrijver tot
de leer van de poëtische gerechtigheid. Dààrin was men ten onzent meer geneigd de
‘zuiverende’ werking van het tooneel te zoeken, al geeft de theorie ook van deze leer
weinig blijken. Eén der grondstellingen der Nederlandsche theorie werd daarentegen
de leer der ‘waarschijnlijkheid’, dank zij - m.i. voor een déél - Horatius. Had Horatius
de bedoeling van Aristoteles op dit stuk al eenigszins vernuchterd, in onze 17de eeuw
wordt, naarmate men rationalistischer wordt, 't begrip waarschijnlijkheid steeds
angstvalliger opgevat, steeds wordt men meer bezorgd, nog te fantastisch te zijn.
Geen geestverschijningen, geen alleenspraken, geen terzijde's meer, oordeelde de
‘redelijkheid’. Die tot heden nog allerminst in kracht is afgenomen.1)
Maar de eenheden van tijd en plaats waren in de geheele 17de eeuw heiliger dan
het dogma der waarschijnlijkheid. Dus, als de nood dwingt, wordt er in deze laatste
materie gezondigd, om vrij van zonde te blijven in zake de eerste. Dat had Corneille
zoo verordineerd. Dr. Lodewijk Meijer heeft dit ware geloof 't nauwkeurigst naar
Nederland overgebracht.2)

1) Wat Van Hamel aanhaalt (op blz. 104) uit de Voorrede van Nil's bewerking der Menaechmi
is bijvoorbeeld een opmerking zooals men ze elk oogenblik in onze hedendaagsche
tooneelcritiek ontmoet.
2) Men is gewend - en Dr. Van Hamel's boek versterkt ons daarin - Dr. Lodewijk Meijer en
Pels aan te zien voor eenigszins droog-theoretische mannetjes; en zich uit die eigenschap
een beeld te vormen van beide persoonlijkheden. Dat ze wel eens in bedenkelijke mate
on-droog konden zijn, toonde Dr. J.F.M. Sterck ons aan uit de notarisprotocollen. (Zie
Handelingen v.d. Mij. der Ned. Lett. 1912-1913 blz. 128 en 129.)
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De begrippen ‘waarschijnlijkheid’ en ‘mogelijkheid’ brengen den heer Van Hamel
naar 't gebied der technische mogelijkheden. Chapiter: Konst- en vlieghwerck! En:
de matiging die de theorie gewenscht acht bij het ten tooneele voeren van schokkende
gebeurtenissen. We weten dat het massa-publiek in dezen niet voor een kleintje
vervaard was - noch is -; en hoe verder we in de historie van het tooneel komen, hoe
meer de smaak van dat massa-publiek zich doet gelden. Jan Vos was in dezen een
‘voorlooper’. Maar zelfs Dr. Meijer houdt in zijn overigens zoo geprononceerd
Fransch-classicistische theorie rekening met de leer, dat het zien gaat boven het
zeggen. Hij was dan ook schouwburgregent!
Dan wordt nagegaan wat er van de drie eenheden in onze theorie wordt, die drie
eenheden, omtrent welker oorsprong zoo algemeen onjuiste denkbeelden bestaan,
en welke de heer Van Hamel dus, zeer terecht, meteen nog eens naar haren oorsprong
beschrijft. We kunnen bij deze uitvoerige uiteenzettingen niet lang stilstaan, bepalen
ons ertoe, erop te wijzen, dat ze door Hooft's invloed gaandeweg een hoofdbestanddeel
onzer theorie - dit is te zeggen: onzer classicistische theorie - zijn geworden. Ik teeken
alleen een enkel punt uit het betoog aan, waarin ik het niet geheel ééns ben met den
schrijver. Het schijnt mij te boud gezegd, dat ‘de scherpe bepaling van de eenheid
van handeling het trekken van een grens tusschen classiek en romantisch tooneel
mogelijk heeft gemaakt.’1) Eenheid van handeling toch is aan vele romantische spelen
eigen.2) In verband met de ‘eenheid van handeling’ geeft de heer Van Hamel dan een
uitgebreide uiteenzetting van de denkbeelden omtrent het aantal bedrijven, over de
‘liaison des scènes’, over de verdeeling der handeling over de verschillende gedeelten
van het stuk, over de ontknooping (die door het Fransch-classicisme, ter wille van
de meerdere spanning, steeds nader bij het einde van het stuk wordt gebracht),
enzoovoorts.
***
Hooft dan heeft door zijn invloed de wet der eenheden tot een essentieel bestanddeel
onzer classicistische theorie gemaakt, en het Fransch-classicisme heeft de heerschappij
van deze wet bevestigd. In navolging van Corneille, wiens ‘Discours sur les trois
unités’ in 1660 was verschenen, heeft dokter Meijer, eerst in de voorrede van het

1) Blz. 109.
2) De quaestie is maar, hoe nauw en in welke verhouding de ‘episodes’ - in de latere,
niet-de-Aristotelische, beteekenis - met het geheel der handeling samenhangen.
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Ghulde Vlies, dan in die van de Verloofde Koninksbruidt, deze regels onzen schrijvers
voor oogen gehouden.
Wat de keuze der stof van treur- en blijspel betreft, het belangrijkste van hetgeen
de heer Van Hamel hieromtrent opmerkt, schijnt mij wel de aanwijzing van het feit,
dat voor onze 17de eeuwsche voorouders ook in dezen de ethische les die er in een
gegeven lag, hoofdzaak was. Bronnen zijn: fabels en, meestal, geschiedenissen uit
de oudheid Op Bijbelstóffen; óf op Zaaken, die omtrént
Onze eeuw geschied zijn, is 't niet raadzaam zich te léggen,

zegt Pels Gij moogt van Oedipus, van Clytémnéstra zéggen
Al wat u invalt, maar van Karel Stuart niet.

De personen van het stuk vormen het volgend punt van onderzoek. Allereerst hun
aantal. In dezen had de autoriteit van Horatius1) geen macht over de geesten. Niemand
minder dau de orthodox-classicistische Vondel was in deze ongehoorzaamheid
voorgegaan - in zijn Gijsbreght -; bonte veelheid lag te zeer in den Nederlandschen
aard, dan dat men zich in dezen den dwang tot concentratie te zeer kon laten opleggen.
Zelfs in de Fransch-classieke tijden behield men zich in dezen meer vrijheid voor,
voegt zelfs bij vertalingen uit het Fransch nieuwe personen in. Wat de heer Van
Hamel in dezen samenhang opmerkt over het zich rekenschap geven van verschillen
in volksaard in dien tijd, schijnt mij een eenigszins geforceerde concluzie; de in
verband hiermee aangehaalde uitspraken van Tomas Arendsz. zijn in dezen toch
zeker geen bewijs; eer nog bewijs van het tegenovergestelde, daar hij de Hollanders
oordeelt en veroordeelt, omdat ze niet denzelfden smaak hebben als de Franschen!
En wat een zin als ‘Ook van een wijsgeerig standpunt was er niets tegen in te brengen,
wanneer de Nederlanders zich in zoo'n enkel onderdeel wat onafhankelijk hielden’
beduiden moet, is mij heel niet klaar.
Meer belangwekkend dan hun aantal is zeker het karakter der personnages. De
heer Van Hamel maakt in dezen een treffend juiste opmerking. ‘In een tijdperk,
waarin men zich nog niet op psychologie toelegde’, zegt hij, ‘werd de vervulling van
dien eisch voornamelijk gezocht in de wijze van spreken, d.w.z. de taal, den stijl, de
onderwerpen e.d. Dit is dan ook in de eerste helft der zeventiende eeuw de opvatting,
die men van karakterteekening heeft. Voor ons gevoel ligt daar iets oppervlakkigs
in, doch men kan er even goed een styleering

1) ‘nec quarta loqui persona laboret’ had hij gedecreteerd (Ars Poetica 192).
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in zien.’... ‘De dichter legt het er niet op toe een individu te teekenen, doch schildert
veeleer een vertegenwoordiger van een bepaalde groep. In zooverre is “styleering”
wel de ware benaming voor het procédé. “Karakter” als vertaling van het Grieksche
η of 't Latijnsche mores is dan ook alleen juist, als men het woord niet in de
hedendaagsche beteekenis neemt, doch in die, welke de zeventiende-eeuwsche
navolgers van Theophrastus er aan hechtten. Thans zouden wij van “typeering”
spreken.’ Het hier aangegeven beginsel - de taal als eenig middel tot kenmerking bleef in de theorie onaangevochten tot ver in de 18de eeuw, onberoerd van den geest
van het Fransch-classicisme, en, wat nog sterker is: onberoerd door de schitterende
practijk van een Brederoo en tal van kluchtschrijvers.
Hóé het karakter der hoofdpersonen behoort te zijn, heeft onze vooral
formalistische theorie-opstellers weinig bezig gehouden. Van de kunstenaars zijn
Vondel en Coster de eenigen die hiervan spreken, en is Vondel de eenige, die de leer
van Aristoteles, dat de held ‘nochte heel vroom, nochte onvroom’ moet zijn, zuiver
weergeeft.1)
De heer Van Hamel laat ons dan zien, hoe het veldwinnend rationalisme de
alleenspraken veroordeelt, zoodat men ze zelfs in oude stukken, evenals de ter-zijde's,
gaat wegwerken. In de invoering van de bloedelooze ‘vertrouwelingen’ vond men,
in navolging van de Franschen, een goedkoop middel ter verbetering.
Geesten en toovenarij op het tooneel, in en verband daarmee nog eens iets over
het vertoonen van gruwelen,2) is het volgende punt. We zien in dezen een strijd
tusschen het gezag van Seneca en Hooft, de smaak van het publiek en de utiliteit
(schrik baart deugd!) ter ééne, de theorie van Horatius, mogelijk (de heer Van Hamel
oordeelt: ‘ongetwijfeld’) kerkelijke invloed, en dra ook de invloed van Frankrijk ter
andere zijde. - Welken laatsten invloed we met dien van het toenemend rationalisme
mogen identifieeren. Een zeer curieus voorbeeld van rationalisme in verband met
spookerij-scènes haalt Dr.

1) Natuurlijk weer in het groote getuigenis van zijn classicisme: de voorrede tot Jeptha.
2) Waarover de heer Van Hamel het reeds incidenteel vroeger heeft gehad (op blz. 107 van zijn
boek). Trouwens, de schrijver vervalt vaak in herhalingen. Dit hangt hiermee samen, dat hij
volstond met de in verschillende pakjes gerubriceerde bewijsplaatsen in hoofdstukken af te
schrijven, zonder zijn indrukken voldoende te hebben verwerkt. Zooiets hindert alweer niet
voor een studieboek, waaruit men eenvoudig feiten te leeren heeft; maar het is een
compositorische fout, als men aan zijn werk hooger eischen stelt.
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van Hamel aan uit de voorrede van Ludolf Smids' ‘Deboosjant’ (één der bewerkingen
van de Mostellaria). Een ander merkwaardig voorbeeld van weggetooverde tooverij
levert Tomas Arendsz' bewerking van- Quinault's opera ‘Roland.’ Men was er
intusschen toe gekomen om de geit en den kool te sparen, in casu: de theorie en de
kas, door de spektakelstukken te verklaren tot een apart genre, waarop de kunstwetten
voor een deel niet toepasselijk waren. De kas heette toen nog, idealistisch: ‘de armen’
die ontvingen immers van de recette hun goed deel! Een later geslacht van tooneelisten
heeft dit verteederend devies van armenzorg verworpen!
De spektakelstukken waren dan intusschen een vrijgevochten genre geworden,
‘los von Horaz’ - en daarmee was meteen alle matiging in zake kunst- en vliegwerk
en gruwelvertooning noodeloos verklaard.
Het hoofdstuk eindigt met een enkel woord over den koorzang en over de voorrede.
De reien moeten langzamerhand, van-wege de natuurlijkheid en waarschijnlijkheid,
evenals de alleenspraken en terzijde's, voor de ‘vertrouwden’ wijken, of wel, leert
Pels, men kan haar inhoud in de redenen der hoofdpersonen inlasschen. En in de
behoefte aan muziek begint in het laatste kwart der 17de eeuw de opera te voorzien,
een genre, waarmee men zich dan alleszins kon schadeloosstellen wat de door het
theoretisch-juist tooneelspel buitengesloten lyriek en fantaizie betreft. Menschen als
Pieter Langedult, de schrijver van ‘Christus lijdende en verheerlijkt’, mochten dit
‘in exces pecceeren’ noemen, en met volkomen genot genieten van Vondel's reien,
- ze waren ouderwetsch geworden.
Wat de voorrede betreft - de tooneeldichters zijn bij bijna alle genres deze steeds
meer gaan gebruiken om hunne kunstbeginselen uiteen te zetten. En hebben den heer
Van Hamel daardoor stof voor zijn boek geleverd!
***
Met de renaissance, die den zuiver-sterken eenvoud van het Latijn meer algemeen
doet bewonderen, komt het streven naar zuivering en vereenvoudiging ook van onze
taal. Het is de reactie tegen de rederijkerij. Maar deze classicistische versobering
vindt tegenover zich, ook wat de taal betreft - en ziehier een voorbeeld, hoe
philologisch inzicht het letterkundige zeer verhelderen kan -, romantisch-rhetorische
bontheid. Dit dan zijn de deugden der beide strevingen;
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haar gevaren waren platheid ter eene, gezwollenheid ter andere zijde. In de 18de
eeuw zijn inderdaad deze consequenties-in-malam-partem bereikt.
Hoe dat streven naar classieke soberheid reeds vóór Coster en zijn Academie ten
onzent ingang had gevonden, bewijst Dr. Van Hamel ons in den aanvang van zijn
vijfde hoofdstuk, dat over ‘Taal en Stijl’ handelt, met citaten o.a. uit Jacob Duijm
en De Koning. Intusschen heeft in de 17de eeuw dit streven ten onzent een
typisch-democratische kleur; schoonheid, eenvoud en duidelijkheid - het laatste
geheel op te vatten in den oorspronkelijken zin van ‘geschiktheid voor het volk’, gingen samen. Dit samengaan is trouwens, zouden we willen aanteekenen, typisch
voor dat ‘eerste geslacht’ van de 17de eeuw, dat Kalff ons als het soberste en sterkste
heeft doen kennen.
Er was oppositie; - wanneer en in welk opzicht zou die er niet zijn geweest! We
wezen al op de romantieke ‘hoogdraavendheid.’ Van Hamel noemt ons als een
vertegenwoordiger van deze richting J. Bodecher Benningh; wat hij verder ons
aanhaalt uit de voorrede van Michaelius' ‘Julius Caesar ofte Kaiser-Moorders
Treur-spel’, schijnt mij een beetje pour le besoin de la cause zóó te zijn uitgelegd.
En over het algemeen kan men zeggen, dat Van Hamel hier niet bijzonder klaar is
in de formuleering der tegenstellingen.
Taalversobering ging met taalzuivering saam. Talrijk zijn de uitspraken (bij Duym,
Brederoo, Coster, v.d. Eembd e.a.) die een meer of min steil purisme bedoelen; een
beweging waarvan Kooiman1) het begin ten onzent al in het midden der 16de eeuw
heeft gespeurd, en waarin Italië en Frankrijk waren voorgegaan. Het is echter
overbekend - vooral door de werken van Spieghel en door de Nederlandsche Historiën
van Hooft - dat purisme en eenvoud, hoe wezenlijk ook verwant naar hun oorsprong,
in de practijk lang niet altijd samengingen. Bij Vondel echter was dit wel het geval.
Zij die na hem als de toongevers optreden, de Fransch-classicisten, zochten zeker
den echten eenvoud niet - al ging hun kunstleer wel in die richting. Ook hier is Van
Hamel niet heel duidelijk; ik geloof hierdoor, doordat hij zich niet voldoende
rekenschap heeft gegeven van het feit, waarop ik reeds hierboven wees, n.l. dat een
kunst waarbij de innerlijke

1) K. Kooiman - ‘Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst ofte Vant spellen ende
eyghenscap des Nederduitschen taals’, uitgegeven en toegelicht. (Leidsche dissertatie van
1913).
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stuwing zoozeer is verzwakt, noodzakelijk móést vervallen tot meer uiterlijk vertoon,
en zoo in haar rhetorisch voorkomen nader móést komen tot de romantiek. Hol en
bol zijn complementaire begrippen.
In de tweede helft der 17de eeuw komt een andere eisch betreffende de taal naar
voren, n.l. dat ze gekuischt moet zijn. Ook dit streven hangt met bewegingen in het
buitenland samen, en dat is in dezen al zéér begrijpelijk, waar het hier minder een
specifiek-letterkundige, dan wel een algemeene beschavingsquaestie gold. Bij het
nagaan van enkele veranderingen, later gemaakt in werk dat aan plomper tijden het
aanzien dankte, voert Dr. Van Hamel ook een enkel voorbeeld aan van zelfcritiek een chapiter, dat hij overigens in zijn boek weinig heeft behandeld. Zeer ten onrechte;
speciaal dit hoofstuk - doch ook het laatste, dat over ‘critisch inzicht’ handelt - had
van eenige onderzoekingen op dit gebied zeer kunnen profiteeren. Prof. Kalff's artikel
over Vondel's Zelfcritiek1) en Dr. Kossmann's beschouwingen over de
Hooft-varianten2) hadden hem een vingerwijzing kunnen zijn.3) Dergelijke wijzigingen
geven zooveel duidelijker aanwijzingen dan oorspronkelijke werken.
Hiermee staat in verband het volgende punt: het besnoeien en polijsten der verzen.
Dat dit in den Fransch-classieken tijd met angstwekkenden ijver werd beoefend, is
bekend.
Een opmerking, die wegens hare principicele belangrijkheid bij een beter overzien
van de geheele stof ongetwijfeld vooraan in dit hoofdstuk, ja vooraan in dit boek
hadde gestaan, is dan deze, dat de belangrijke vraagstukken, welke de diepere
beteekenis der poëtische vormen betreffen, en welke in Italië met voorliefde zijn
bestudeerd, en ook elders met belangstelling zijn besproken, in ons land weinig
aandacht hebben getrokken. De eigenlijke beteekenis van de quantiteit der lettergrepen
in verband met den inhoud der poëzie, de quaestie van de onmisbaarheid of
misbaarheid van het metrum, die van de overeenstemming tusschen klank en zin,
dat zijn wijsgeerige quaesties, waarvoor ten onzent géén belangstelling blijkt. De
opmerkingen over prosodie beperken zich tot het zuiver formeele, ze komen te hooi
en te gras voor in voorredenen, en alleen dan, als de dichter een afwijken van het
gewone gebruik wil verdedigen.

1) Tijdschrift XV-34-51 en 108-121.
2) Tijdschrift XXXVI-132 vgg.
3) Eenigermate ook mijn dissertatie over ‘De Varianten van Vondel's Palamedes’ (1906). Maar
minder, helaas, dan de titel van dit proefschrift recht geeft te verwachten.
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Hoe men eindelijk de ei-van-Columbus-ontdekking deed, dat in onze poëzie niet de
quantiteit, maar het accent datgene is waarop het aankomt, zet de heer Van Hamel
dan in een beschouwing die bij de Twe-spraack begint, uiteen. Merkwaardig is de
bewustwording in dezen van Huygens, welke ons wordt getoond te liggen tusschen
1624 (gedachtenwisseling over de metriek met Hooft1) en 1663 (briefwisseling met
Corneille).2) Hooft daarentegen had al op jongen leeftijd een merkwaardig juist inzicht
in het wezen der rhythmen. Maar intusschen blijven, zoolang het classicisme duurt,
velen de classieke denkbeelden omtrent metriek ook op ónze poëzie toepassen.
Trouwens ook de rederijkerskunstjes op rijm- en maatgebied hadden een taai leven;
in onderstroom blijven ze de 17de eeuw door bestaan, om in de dichtgenootschappen
van de 18de weer naar boven te schieten. Overigens is bij de geringe belangstelling
die onze 17de eeuw toont voor dit deel van de theorie, - waarbij komt dat zij hier
den gebruikelijken steun der classieken van slechts wankele waarde voelden - dit
hoofdstuk wat zijn resultaten betreft, nogal onbelangrijk, en althans in dit overzicht
mogen we ons veroorloven, er niet langer bij stil te staan. Alleen zou ik even willen
wijzen op het dooreenloopen van de termen ‘metriek’ en ‘rhythmiek’ bij Dr. van
Hamel. Metriek heeft betrekking op het metrum, d.i. de maatverdeeling, onverschillig
of die op quantiteit of accent berust; rhythmiek slaat op het rhythme, dat is: de melodie
van het vers. - Dat de Fransch-classicisten Ronsard's ‘Abrégé de l'Art Poétique’ en
Corneille bestudeerden, is begrijpelijk.
De heer Van Hamel eindigt zijn vijfde hoofdstuk met een korte beschouwing over
de veranderde wijze waarop, naarmate de achttiende eeuw nadert, de kunsttheorie
wordt behandeld. Ze begint zich allengs te verliezen in breedvoeriger vertoog over
nietiger détails Anderzijds echter wordt een loswording van 't dogmatisch
Horatianisme voelbaar, en een neiging tot breeder historische kennis en daardoor
meer objectieve overweging van alle denkbeelden over kunst en leven.
***
Het zesde hoofdstuk handelt over het ‘critisch inzicht.’ Het telt geen twintig
bladzijden, en bij de lectuur daarvan dringt zich de over-

1) Hooft's Brieven I, 434 vgg.
2) Worp, Briefwisseling van Constantijn Huijghens', no. 6093.
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tuiging aan ons op, dat het den auteur moeite heeft gekost, ook nog maar deze weinige
bladzijden te vullen.
Inderdaad is er over het ‘critisch inzicht’ der 17de eeuw niet veel te zeggen. Zijn
de denkbeelden omtrent letterkundige critiek in onzen tijd nog hevig verward,
tegenstrijdig, en - ook bij schrijvers en critici zelven - meestal zeer onbelangrijk,
deze laatste qualificatie schijnt ons - ik leg den nadruk op dit ‘schijnt’, want onze
gegevens zijn te schaarsch voor een definitief oordeel - ook op de 17de eeuw
toepasselijk. Zeer duidelijk zegt de heer Van Hamel waar het op aankwam: ‘het was
eenvoudig de vraag: in hoeverre beantwoordt een werk aan de daarvoor gestelde
normen? Tot die normen behoorden stichtelijkheid, leerzaamheid, zedelijk nut,
geleerdheid, de algemeene kunstwetten, de regels voor het treurspel e.d. Een werk
kon geprezen worden om zijn godsdienstige strekking of om zijn samenstelling
volgens de regelen der kunst, maar of het in zijn historische sfeer paste, of de personen
in de juiste omgeving geplaatst waren, ziedaar vragen, die niet gesteld werden. Over
het algemeen is de zeventiende-eeuwsche critiek slechts toegepaste theorie.’
De critiek van de dichters over elkaar - beroepscritici waren er nog niet in de
‘Gouden Eeuw’! - bestaat grootendeels uit matelooze lof (speciaal in dichtmaat
uitgevierd), soms uit spot en hoon; soms krijgen we een kort - ongemotiveerd oordeel. Alleen in de voorredenen en opdrachten vindt men een oordeel mèt de
argumenten waarop het berust. Dat oordeel betreft dan of de algemeene
kunstrichtingen, of de individueele dichters.
De eerste soort critiek is voor ons het minst onbelangrijk. Al is het meeste op dit
gebied ook weer niet anders dan ophemeling en hoon, er is toch nog iets beters onder.
En dat betere dateert van den tijd van 't Fransch-classicisme. Waar de critiek
meestentijds in een toepassen der kunstwetten bestond,’ zegt Van Hamel, ‘kon zij
zich ook het best ontwikkelen bij die kunstrichting, welke over de onwrikbaarste
wetten beschikte.’ We laten die motiveering een oogenblik daar1), en bepalen ons tot
de feiten. Als zoodanig wijst de auteur dan op hetgeen Andries Pels in zijn ‘Gebruik
en Misbruik des Tooneels’ zegt over het Spaansche en Engelsche drama, een
inderdaad zeer ruimgevoelige critiek. Maar tot critiek op de Fransche kunst waren
noch

1) Waren de wetten van het Fransch-classicisme inderdaad voor de 17de eeuw ‘onwrikbaarder’
dan die van Horatius; of valt het wettische karakter dier periode eenvoudig sterker op, doordat
de kunstpraktijk zooveel zwakker was?
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Pels, noch zijn kunstgenooten in staat; hier was nog niets dan blinde bewondering
mogelijk.
Dit is typeerend voor de geringe ontwikkeling van den critischen geest. Deze toont
zich echter op minder theoretische wijze, namelijk hierdoor, doordat men in
navolgingen en bewerkingen van Fransche stukken meer actie legt. Daar ligt een
soort stilzwijgende critiek in opgesloten; die evenwel primair door het ten schouwburg
gaande publiek is gesuggereerd. Dat publiek kwam eenvoudig niet, als er niet genoeg
gebeurde op 't tooneel. De invloed die er van 't theorierijk Italië op ons critisch inzicht
kon worden geoefend, was gering. Die Italiaansche invloed beperkte zich voornamelijk
tot buiten de theorie vallende genres (zangspel en kunst- en vliegwerk-drama). En
de eigenaardige schertsend-satirische critiek van een Boccalini,1) die, na de geleerde
theorie der 16de, met een zeer modern aandoend element de critiek der 17de eeuw
inzet, heeft hier wel dankbare lezers, maar voorloopig geen navolgers gevonden.
Wat het oordeel op de individueele dichters betreft, ook dit krijgt eerst in de periode
van het Fransch-classicisme critische beteekenis. Het is weer Pels die, zich niet
bepalend tot den gebruikelijken lof, ook tot een begrijpen van Hooft - en, eenigermate,
ook van Brederoo - tracht te komen, een begrijpen in verband met zijn tijd, waarvan
hij de verschillen met het (Pels') heden in het licht stelt. Pels' oordeel was
onbeduidend, doordat hij een onbeduidend man was; maar zijn methode was juist.
De heer Van Hamel staat dan nog eenige oogenblikken stil bij de reputatie speciaal
van Vondel, een reputatie die óók Vondel als theoreticus gold, hoewel deze bescheiden
groote zich altijd in dezen een leerling en een taster bleef gevoelen, en zich nooit
zou hebben onderstaan als kunstwetgever op te treden. Dat bleef voor Pels en Meijer
bewaard. Wie zich tegen Vondel, en speciaal tegen Vondel als theoreticus, krachtdadig
verzet, dat is Jan Vos. Maar dat weten we nu wel, en de heer Van Hamel is hier wel
rijkelijk uitvoerig over. En dan, op andere gronden, en aanvankelijk nog op schuchtere
wijs: de mannen van Nil. Pels, ja, vertaalde Horatius, doch... ‘op onze tijden én zéden
gepast’ - En voor ‘onze tijden én zéden’ was Vondel de ruwe diamant, welks
schittering nooit ten volle heeft kunnen doorblinken, daar hij niet voldoende was
geslepen. Hoe bekrompen ook, dat was weer een critisch oordeel, éen dat berustte
op

1) Ragguagli di Parnaso.
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de verklaring van een schrijver uit zijn tijd. En dat kan ook gezegd worden van de
welgemotiveerde beoordeeling die Pels over Jan Vos' Aran en Titus gaf, al voegt hij
in een spinnige reactie tegen eigen onpartijdigheid eraan toe, dat de deugden van
Vos' werk wel meer geluk dan wijsheid zullen zijn geweest. Zoo vinden we dan, zij
het smeulend onder de sintels van veel dorre theorie en armzalig gevit, in Pels een
eerste begin van letterkundige critiek.
In een bondig Besluit vat dan de heer Van Hamel nog eens zijn concluzies samen.
***
Ik durf hopen, in dit uitvoerig overzicht mijn in den aanhef gegeven oordeel: dat Van
Hamel's boek een werk is, waarvoor men dankbaar kan zijn, te hebben waargemaakt.
Het boek brengt veel nieuws, en ik meende het nuttigst werk te doen, met een groot
gedeelte van de plaatsruimte waarover ik te beschikken had te besteden aan een
poging om de resultaten, saamgevat, in wijder kring te brengen. Waar saamvatting
moeilijk viel, heb ik althans aangegeven welke quaestie behandeld werd en in welken
zin de oplossing viel. Een bezwaar van deze methode is het misschien, dat hier en
daar mijn opmerkingen en critiek in wat te nauwen samenhang met het werk van Dr.
Van Hamel werden gegeven, doch dat aandeel van mij is zoo gering, dat men gerust
mag verwaarloozen, dat er soms, een oogenblik, een ander dan de auteur aan het
woord is. Ik meen althans diens werk niet te hebben bedorven met mijn korte
kantteekeningen; en wat mijn critiek betreft, deze was zeker niet van zoodanigen
aard, dat ze den indruk van dit werk kon schaden.
***
Hiermee ben ik dan aan het einde van mijn taak gekomen. Zeker, er zou nog meer
over dit boek te zeggen zijn. Er zou uit de Inleiding - die men, als alle inleidingen
van eenige beteekenis, eerst volkomen kan waardeeren nà de lectuur van het geheele
werk - menige uitspraak zijn aan te halen, getuigend van des schrijvers juiste inzicht
in de verhouding van kunst en philosofische reflectie in die sterke 17e eeuw, die zoo
vóór alles een eeuw van daden was, en waarin, althans aanvankelijk, de daden de
theorie zoozeer in belangrijkheid overtreffen. Ook in zake de algemeene verhouding
tusschen daad en gedachte in het geheel der historie zegt de heer Van Hamel met be-
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hoedzaam tasten veel juiste dingen. Zijn waarlijk wetenschappelijke zin heeft hem
voor apodictischen schrijftrant en dikke woorden bewaard; men voelt, dat hier iemand
aan het woord is, die nooit ‘op effect’ werkt, die niet loert naar de gezichten zijner
hoorders om te zien, of wat hij zegt ‘'t'm doet’, maar die voortdurend schouwend is
naar de structuur vóór hem, de structuur van de 17de eeuw, gebouwd uit tal van
elementen, in niet strak-logischen, maar wel, voor den gedwee-aandachtige na te
speuren, psychologischen samenhang. Ik wil, gelijk ik aangaf, de lectuur van de
Inleiding liever aan den lezer dezer aankondiging zelf overlaten; ze zal de feiten
welke ik uit de rest van het boek poogde saam te vatten, nog meer in groote groepen
doen zien. En wie ze leest, zal den nauwgezetten geleerde daarbij volgaarne willen
vergeven, dat hij niet ook nog een groot stylist is. Hij zeide eenvoudig en duidelijk,
wat hij te zeggen had; en gaf in zijn werk dat wat hij zich blijkbaar ten doel stelde:
een waardevolle bijdrage tot het begrijpen van onze 17de eeuw en haar kunst.
Mei 1919.
J.L. WALCH
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Onze zedelijke kunst.
‘Man Gods, de dood is in
den pot.’

Roomsche Keur, Bloemlezing uit de Katholieke Nederl. letteren door Th.
de Jager, 2 dl., E. v.d. Vecht, Amsterdam, 1915.
Om 't maar terstond te zeggen: die twee bruine dikke deelen met hun overigens niet
onbillijke typografie, werken slechts matig vervroolijkend op den onroomschen
mensch. Hun titel reeds, met dien beslisten ondertitel: Bloemlezing uit de Katholieke
Nederl. letteren, doet stug, afzijdig en zelfs ietwat vijandig aan. Zij beteekent een
resolute afscheiding van, een afsluiting tegen de andere wereld, die van ons en onze
litteratuur, die wij meenden ook de hunne te zijn. Dit blijkt nu van niet en wij worden
er onrustig door. De ons toch zoo vertrouwde Nederlandsche letterkunde trekt ineens
een raar vreemd gezicht; er blijken daar zoo maar gansche gebieden, die wij niet
kenden, en in de bekende heeten plotseling vreemdsoortige gewassen te bloeien... al
zouden wij ook niet geneigd zijn, dat maar zoo voetstoots te gelooven. Men beweert
het nochthans, met hooghartige zelfverzekerdheid. Honderden beweren het, het
schijnt een voldongen feit, waarbij een ‘andersdenkende’ zich enkel heeft neer te
leggen. Daar is een Hollandsche Katholieke Litteratuur, speciaal domein en voorrecht
van den katholieken Nederlander, die, lang verwaarloosd, thans weer in haar glorie
verrezen schijnt en nu voortaan bestemd als 't ware de moedermelk - wat zeg ik: het
leeuwenmerg te vormen, waar de jonge katholiek om te beginnen, schadeloos en
sterkend, zijn aesthetischen maag mee vullen zal.
Eerst als hij geheel doorvoed is, mag hij dan nog verder op de spijskaart zien, of
er iets van zijn gading lijkt. Maar hij zal dan wel genoeg hebben. En wij, die van dit
alles den smaak niet vatten, die de bereiding niet verstaan, noch de opdiening, wij
mogen hoogstens door de vensters turen en met een verlaten gevoel in 't hart
bepeinzen, hoe ons misschien het schoonste ontzegd bleef en ons eigen genot wellicht
schamel en van weinig waarde is, vergeleken bij dat andere, dat hier zoo triomfantelijk
wordt geroemd.
Of... maken wij ons noodeloos ongerust en beteekent katholieke litteratuur enkel
litteratuur van katholieken, die dan verder nog te bewijzen heeft inderdaad litteratuur
te zijn? Maar dit is het juist, waar de Inleiding van den verzamelaar, den heer Th. de
Jager, zich vierkant d.w.z. uitvoerig en welbespraakt, tegen verzet.
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Wat doet het geloof er toe, heeft men hem gezegd. ‘Schoonheid’, zeide ‘men’, is de
harmonie tusschen een aantal factoren van de stof en de daarin belichaamde idee.
Die harmonie kan niet verschillend zijn, naarmate de kunstenaar een of ander stelsel
met zijn verstand aanhangt, en kan dus onmogelijk afhankelijk zijn van zijn
geloofsovertuiging. Het is daarom een dwaasheid de letterkunde te verdeelen in een
katholieke, joodsche, hervormde, liberale, luthersche, afgescheiden enz. Wanneer
hij slechts zorgt, dat de noodzakelijke harmonieën van rhythme, klank, melodie en
beelding eenerzijds, en de gevoels- en verstandsinhoud anderzijds bestaan, dan is
het hetzelfde, of de dichter roomsch is of b.v. mohammedaansch.’
Dat zeide ‘men,’ wiens zegging ik niet graag voor mijn rekening nam, omdat ik
niet graag over het geloof zou spreken als over ‘een of ander stelsel, (dat iemand)
met zijn verstand aanhangt.’ Maar de conclusie is, met wat goeden wil, duidelijk:
als wij litteraire schoonheid genieten, wat kan ons dan het geloof van den kunstenaar
schelen?... Maar daar gaat het niet om, haast zich de heer De Jager te verzekeren.
Het gaat niet om genot, maar om onze kennis en daarvoor is groepeeren noodig. En
nu zou 't kunnen zijn, dat Schoonheid eigenaardig geschakeerd werd door ‘geloof.’
Ware dit zoo, dan zouden wij die schakeering apart kunnen zetten en hadden wij een
verdeeling, een ‘groep’, hoûvast voor onze kennis. Wat is daartegen, als 't om leeren
gaat? Welnu, het is a priori waarschijnlijk, dat hun katholieke geloof de makers van
litteratuur beïnvloeden zal ook in hun werk, want dat geloof doortrekt het geheele
leven en den geheelen mensch, en doortrekt het ongeveer gelijkerwijze bij allen.
Hier hebben wij dus al de begeerde ‘groep,’ plechtanker voor onze litteraire
schoonheidswetenschap, indien wij namelijk nog bewijzen kunnen, dat niet alleen
het litteraire werk der R.K. schrijvers maar ook de Schoonheid van datzelve werk
katholiek getint is, dat het katholieke schoonheid is.
Kunnen wij dat niet, dan zijn wij nog bij de uiterst nuchtere waarheid bovengemeld:
katholieke litteratuur is litteratuur van katholieken, een uitspraak, waaraan men niet
bovenmate veel hebben zal.
Tot staving van die katholieke schoonheid, begint dan de inleider met te verwijzen
naar de kunst der middeleeuwen, ‘die zeer veelzijdige kunst, die door de H. Kerk in
den loop der tijden over geheel West-Europa tot bloei gebracht is.’ Het was te
verwachten, dat de in-
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leider dit doen zou, maar het is precies mis. Wij waren, ter wille der overzichtelijkheid,
op zoek naar een groep, naar een kunst, bijzonder getint door het katholiek geloof
en zich daardoor van andere kunst en andere groepen onderscheidend. Dan moet
men echter de kunst der middeleeuwen juist niet hebben, die zich naar het geloof
niet laat onderscheiden en wier kunstenaars nergens een katholieke groep vormen.
De heele wereld was toen katholiek, de beschaving culmineerde in de katholieke
gedachte en de kunst bracht die tot uitdrukking.
Is dat nu katholieke kunst? Mij dunkt alleen in zoover het katholieke het algemeene
beteekent. Het was toen de kunst, een andere was er niet en wij hebben er bezwaar
tegen, dat de hedendaagsche katholieken deze algemeene erfenis der
West-Europeesche menschheid zonder blikken of blozen naar zich toehalen, als
hadden alleen zij er over te zeggen. Niet alleen dat er hier niets te groepeeren valt,
maar er valt ook nauwlijks iets te qualificeeren. Het katholieke was toen het
menschelijke tout court, gelijk nog vroeger het schoone menschelijke het klassieke
genoemd is. Dat zijn echter chronologische onderscheidingen en het gaat hier om
synchronistische, om groepen in één zelfden tijd, speciaal in onzen eigen tijd. Daartoe
is dit boek opgezet om den katholiek thans het bijzonder eigene te geven en hem af
te scheiden van het niet eigene, om hem te overtuigen, dat het katholieke een aparte
litteraire beschaving heeft en... wij willen gaarne die overtuiging deelen gaan, mits
men ons liever niet diets wil maken, dat het vroeger algemeen menschelijke het zelfde
was als thans het bijzonder. Dat lijkt ons n.l. vervalsching van processtukken en een
ontoelaatbaat procédé.
Zoo dunkt ons, dat met de middeleeuwsche kunst hier alleen iets valt aan te vangen,
als zich bewijzen liet, dat de katholieke schoonheid van nu ook weer het algemeen
hoogst menschelijke en het eenigst hoogmenschelijke beteekent.
Dat hierdoor de groepeering weer zou komen te vervallen, zou een gering gemis
blijken bij de enorme ontdekking, dat de kunst, speciaal de litteraire, weer katholiek
had te zijn of anders niet zou zijn. Tot zoolang echter moeten wij het beroep op de
middeleeuwen afwijzen en liever overgaan tot de Renaissance.
Daar zou men zeggen staat de zaak zuiverder. Er is daar een individualistische,
half heidensche kunst gekomen en gelegenheid bij uitstek gunstig om nu te toonen,
hoe schoon het zuiver katholieke
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daarbij afsteekt, hoe het schoone toch nog voornamelijk katholiek moet heeten. Maar
dan gaat de kampioen van het katholieke schoone ineens er van door. De 15e en 16e
eeuwen leveren in die lijn haast niet op, zegt hij en men moet tot de 17e en Vondel
komen, om weer een eiland te vinden in die zee van het heidensch... schoon. En zelfs
Vondel is twijfelachtig, omdat,.... zijn R.K. geloof en zijn katholieke kunst toch
eigenlijk zoo anders waren dan, zoover afstonden van die der middeleeuwen. De
traditie is in elk geval verbroken, zegt de heer De Jager, aldus hier een inzicht
toonende, dat het gansche geval voor hem had kunnen verhelderen en het boek
misschien verder overbodig maken. Maar het inzicht was er blijkbaar niet, wijl anders
dat boek nooit onder zijn pen ware vandaangekomen.
Eenigszins onverhoeds geconstateerd hebbende, dat het katholicisme van Vondel
reeds het middeleeuwsche niet meer was, omdat het niet meer het eenig mogelijke,
het algemeene geestesleven was, lijkt hij daar wel een beetje van geschrokken, als
de conclusie zou luiden, dat men nu verder over het middeleeuwsch, d.w.z. het
volmaakte, katholicisme, wel zwijgen kan. Zoo haast hij zich een amendement in te
dienen.
‘Volgens de katholieke leer is de mensch op aarde om God te dienen.’ En hoe kan
hij dat beter doen dan ‘met het hoogste wat hier op aarde is, met de Schoonheid, die
de edelste afstraling van Gods Wezen in de Schepping is’?
De schrijver dus, die ‘zich uitleeft in de schoonheid (dient) reeds God met zijn
beste krachten,’ maakt dus katholieke litteratuur. Wat te bewijzen was. Eenvoudig
en afdoende. Zoo kunnen wij dan toch weer over katholieke kunst en litteratuur
spreken, en zelfs op een veel wijder plan, want nu brengen ineens alle schrijvers
katholieke litteratuur voort, als men die litteratuur mooi vindt. Hoe 't dan verder met
de groepeering gaat, is niet duidelijk, maar waarom men tenslotte in deze twee deelen
enkel katholieke schrijvers aantreft, is wel duidelijk. Want dat listig gevonden
criterium bleek toch te ruim voor practisch gebruik en veel meer dan de katholieke
maag verdragen kon in Nederland. In Frankrijk zou 't gaan. Daar is alles vanzelf
Katholiek, omvat dus het katholieke alle kunst, maar kan dat katholieke als zoodanig
dan ook heel weinigen iets schelen. Doch een Hollandsch katholiek gemoed is zoo...
ruim of zoo... lauw niet, om maar alles te accepteeren, zelfs al zou men het ‘mooi’
kunnen vinden. Het accepteert eigenlijk niets na Vondel en die onnoozele paar anderen
in de 17e eeuw,
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wipt schichtiglijk over eenige eeuwen heen, waarin ‘door de ongunst der tijden, de
katholieke kunst een kwijnenden (!) dood sterft,’ om pardoes midden in de 19e eeuw
op Guido Gezelle en Alberdingh Thijm te vallen. In dien tusschentijd blijkt er maar
van weinige noemenswaarde auteurs, ‘die God met schoonheid gediend hebben,’ als
de formule luidt. Maar Gezelle en Thijm deden dat weer wel, of waren weer
noemenswaard, al wordt ons niet duidelijk gemaakt, dat hier nu weer dezelfde kunst
was als in de middeleeuwen, subsidiair dezelfde als die van Vondel, van wien wij
echter vernamen, dat hij reeds ver van de middeneeuwers afstond.
En na Thijm is er dan de ‘groep’ Van Onzen Tijd, het tijdschrift der katholieke
jongeren, en zijn wij blijkbaar waar de auteur wezen wil, om zich op zijn gemak te
gevoelen. Die Van Onzen Tijd-schrijvers maken ongetwijfeld katholieke litteratuur,
vormen ongetwijfeld een ‘groep’ en schijnen als ‘heerlijkste gemeenschappelijke
roeping te hebben door de schoonheid de gemeenschap te voeren voor het aanschijn
Gods.’
Nog al een onderneming, zou men zeggen.
Intusschen hebben wij nu wel begrepen wat het hier zeggen wil: ‘God dienen in
Schoonheid.’ Die God is de god van het katholicisme, dewelke geenszins gediend
is met andere dan religieus-zedelijke schoonheid. Wat dan weer zeggen wil, dat het
schoone tenminste katholiek-zedelijk zich moet voordoen, om aannemelijk voor
gezegden God te zijn. Het Schoone is hier dus niet iets absoluuts, afgerond en
compleet in zichzelf, een aparte categorie van geestesleven, maar eigenlijk het
zedelijke met een bijmengsel, het zedelijke met betrekking tot bepaalde objecten,
maar toch vooral het zedelijke.
Men kan het ook nog anders zeggen. Iets mooi vinden, een schoonheidsindruk
krijgen, gaat voor geen twee menschen op dezelfde wijze. Men kan op allerlei
manieren en graden iets mooi vinden, de schakeeringen van het aesthetisch voelen
zijn eindeloos, samenhangend met alle andere gevoelens, van laag tot hoog, van
dierlijke tot geestelijke. Wie al die nuances zou kunnen navoelen, genoot het leven
volkomen. Maar dat is alleen voor God weggelegd, voorondersteld nl. dat Hij niet
katholiek is. Want het katholicisme, hebben wij geleerd, begrenst het aesthetisch
voelen willekeurig, van buiten af, door een algemeenen norm en nog wel een norm,
die buiten het aesthetische valt, een zedelijk godsdienstige, met de zonderlinge
pretentie op die kromme manier eigenlijk eerst het echte, zuivere aesthetische te
benaderen.
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Op welk bankroet dat evenwel uitloopt, toont dit dikke boek in twee deelen ons
klaarlijk. Na de middeleeuwen wordt de aesthetische ontwikkeling der menschheid
vrijwel stop gezet. De heeren Jan Harmensz. Krul, Reyer Ansio, Daniël Bellemans,
Justus Harduyn maken den indruk een soort litteraire landstorm te zijn, in den uitersten
nood opgeroepen, om de schamele phalanx Jan van der Noot, Vondel, Maria
Tesselschade, Spiegel tenminste nog eenige perspectievische diepte te geven. Meer
dan aardig figureeren doen zij echter niet en de heer De Jager zelf toont ook weinig
fiducie, als hij van ‘de ongunst der tijden’ gewaagt. Er blijkt niets aan te doen: het
aesthetisch-litteraire is voor langen tijd ingeslapen en Luyken, Hooft, Breêroo, Brand,
Huygens, Poot enz. hebben voor den katholiek niet bestaan.
Want wel zegt de schrijver dat ‘naast dit eerste deel (van Roomsche Keur) een
tamelijk parallelle verzameling van niet-katholieke litteratuur (zou) kunnen staan,’
doch men zou wel eerst eens willen zien hoe die verzameling er uitzag. Zal daar de
norm der schoonheid weer buiten het zedelijk-religieuze vallen? Wat is dan de norm
waard? En wat beteekent dit boek? Een propaedeuse, zegt de heer De Jager. ‘De
studie der katholieke litteratuur (behoort) den grondslag te vormen van ons aesthetisch
onderwijs.’ Want alleen in die litteratuur kan men leeren, ‘dat de schoonheid is een
der wegen, die voeren tot God,’ doordrongen worden, ‘dat de liefde tot de schoonheid
harmonisch behoort bij onze wereldbeschouwing’. Is men eenmaal in dit besef...
geconfeit, zal ik maar zeggen, dan kan men zonder bezwaar kennis maken met ‘het
afwijkende’, d.w.z. het heidensche en dat ook leeren genieten. ‘Dan zal het mogelijk
zijn ook het schoone te leeren inzien totzelfs van de giftige bloemen van het kwaad,
zonder daarvan schade te hoeven ondervinden voor zijn geestelijk evenwicht. Dit
hangt nl. af van iets wat geheel buiten de schoonheid ligt: van 's lezers moreele
sterkte.’
Een katholiek gemoed schijnt, naar deze aanwijzingen, toch wel een vreemde
inrichting te zijn, waar de tegenstrijdigste dingen tegelijk kunnen voorvallen. Het
aesthetisch voelen wordt er gestreeld door de eigenste litteratuur, die het religieus
voelen pijnlijk knauwt. En als dit elkaar niet precies opheft, maar de ziel dus letterlijk
uiteen wordt gewrongen, heet dat ‘het abstraheeren van den schoonheidsindruk van
al het bijkomstige’ en de hoogst mogelijke cultuur. Wel bekome het u.
Ons, niet-katholieken, schijnt dit echter, eenvoudig gezegd, onzin.
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Een ziel aan dit gruwelijk martelprocédé onderworpen, komt, tot eigen zelfbehoud,
onvermijdelijk terecht, waar de heer De Jager uitdrukkelijk zegt haar niet te willen
hebben, nl. bij een dier beide bevindingen: dat de schoonheid iets minderwaardigs,
want ijdel (en erger) is, of, dat godsdienst met schoonheid niets heeft uit te staan.
Willen wij de katholieke ziel voor dit gruwelijk dilemma bewaren - en waartoe anders
zijn wij uitgetogen? - dan zullen wij verstandig handelen haar die zg. ‘giftige schoone
bloemen van het kwaad’ maar niet te laten ruiken, haar in 't algemeen van alle zuiver
aesthetische blommen af te houden, en liever geen ‘parallelle verzamelingen van
niet-katholieke literatuur’ te schrijven. Heusch, daar komt niets goeds van. Breeroo
en die anderen moeten dan maar liever ‘verzwegen’ blijven, al lijkt het vermoffelen
van een heele Gouden Eeuw ook een dwaas en pijnlijk bestel. Te meer, waar het
romantische tijdvak ook al geen uitkomst brengt. Behalve Guido Gezelle blijkt daar
weer geen katholieken schrijver van den eersten rang te vinden. De extra waterige
Jan van Beers en de rederijkende bulderbas Schaepman worden hier ter wille der
(partij)zaak maar als ‘vol’ aangemerkt en wijders komt de schrijver, behalve met J.
Poelhekke, Bernard van Meurs, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach - altemaal
zwakke krachten, wier katholiciteit gewisser is dan hun litterariteit - komt de schrijver
ter vulling aandragen met de Eerwaarde Heeren C. Broere en A.M.C. Cooth, die als
stijlpersonen houten klazen blijken en als zoodanig dan ook tot heden toe een
verdiende anonimiteit genoten.
Maar dan zijn wij ook aan de ‘Modernen’ toe, de hoop van het Katholieke
vaderland. Er is een gansche lijst van namen1) in beide deelen, ten bewijze hoezeer
het aesthetische met katholiek accent aan 't bloeien ging, sedert C. Broere en A.M.C.
Cooth. Maar al terstond doen de namen van Frans Erens, Stijn Streuvels, Karel van
de Woestijne, Annie Salomons, Felix Timmermans ons vreemd aan. Wij waren nu
al gewoon in dit boek van katholieke litteratuur voornamelijk naar het katholieke te
vragen en met de litteratuur maar de hand te lichten. Nu komt de opsomming dezer
gerenommeerde auteurs ons echter weer naar het litteraire verwijzen en opnieuw de
puzzle voorleggen, wat wel het specifiek katholieke zou zijn aan Stijn Streuvels b.v.
of Van de Woestijne, of Annie Salomons of Tim-

1) Maar Van Oordt en Ary Prins, juist de eenige roomsche middeneeuwers onder ons, ontbreken.
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mermans' Pallieter. Intusschen kennen wij nu wel de manier van den verzamelaar
om de gaten te vullen, de spleten te dichten in dien wankelen muur van het katholiek
letterkundige. Hij is bij gelegenheid en beurtelings met heel weinig litterairs of heel
weinig katholieks tevreden. Het eerste merken de brave leerlingen toch niet en de
zonde van het tweede wordt gedelgd door een waarschuwende noot in de alphabetische
opgaaf van schrijvers aan 't einde van het boek. Zoo van Pallieter: ‘Nochtans mag
het slechts door zedelijk-volwassenen gelezen worden.’ Of bij v.d. Woestijne: ‘zijne
werken (zijn) sterk af te raden voor ieder, die dien strijd nog niet in zijn schrikkelijke
werkelijkheid heeft meegemaakt.’ Frans Erens: ‘Eerst de laatste jaren,
katholiek-van-de-daad’. Bij Zoetmulder: ‘voor geestelijk onvolwassenen zijn zijne
werken niet geschikt.’ Enz.
Wij begrijpen, hoe de heer De Jager eigenlijk bedoelt, dat katholieken de werken
dier genoemde schrijvers maar niet lezen moeten. Hijzelf neemt van hen enkel een
onnoozel of voorzichtig gekozen versje op. Zij staan wel in de etalage, maar zijn niet
te koop in den winkel, en ons poëtisch heil zoeken wij bij Gezelle vooral, bij De
Clercq, Van Langendonck, v.d. Oever, Rodenbach vervolgens. En wat de Nederlanders
betreft, bij den nogal zeer bedenkelijk verheven Eduard Brom, de goedmoedige en
eerlijke, maar meer prozaïstische Albertine Steenhoff-Smulders, de
goed-tweede-soort-middelmatige Marie Koenen en den volmaakt ongenietbaren B.
van Meurs.
Dat is alles te zamen niet veel, als men behoorlijk de middeleeuwsche dichters en
Vondel heeft afgescheiden, omdat hun Katholiciteit maar weinig met die der modernen
gemeen heeft. Waar men de besten niet wilde, moesten de minderen het boek
volmaken, met het accent zeer bepaald op den eersten lettergreep. En het resultaat
werd, onder patronage van hoogdravende toelichtingen, een reeks gladde en koude,
of goedig gebrekkige of lieve dilettantige of rechtaf onnoozele versjes. Al die Muls-en
en Smoor-en Brom-en brengen het maar tot zeer gematigd poëtische hoogte. Men
moet er bij aan meikevers denken, en niet alleen als men van den laatste leest. Hun
geluid is van allemaal zoo'n beetje eender en men kan gewis zeggen, dat dit nu
gemeenschapskunst is... in den slechtsten zin des woords. Hun onderwerpen en hun
gevoel van die onderwerpen, heilige of huiselijke, hebben zij samen zoowat gemeen
en vooral waar 't zeer heilig wordt, lijkt het op een soort hoogere rederijkerij.
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O leliekelk, die open houdt
Uw blâren, binnen in van goud,
Is er nog iets, dat ge verwacht
Van boven om uw wonderpracht
Te sieren? O, ik zie, gij beeft!
Meer dan de morgendauw u heeft
Gedrenkt: het Bloed, dat in den schoot
Maria's vloeide, verwde u rood.
Ootmoedig sluit ge weer uw blad,
Van 's Heeren bloeddruppelen nat.

Zoo iets bijvoorbeeld. Hoe zou de scansie van die laatste regel zijn?... 's Heeren
bloéd-drup-pé-len nát? Of is hier juist een gevoelig persoonlijk rythme te constateeren,
dat het heilig druppelen klank-nabootst? Of dit:
Wij knielen, als de priester openspreidt
Den witten corporaal, rondom 't altaar
En zien eerbiediglijk, hoe hij bereidt
De hostie en den wijn, - totdat hij daar
Zich overbuigt en met traag gebaar
Opbeurt de Gave der Verzoenbaarheid
Tusschen den Vader en deez arme schaar,
Die, kloppend op de borst, haar schuld belijdt...

Dit is dor en dood als een doode pier. Het levenwekkende van het heilige ligt blijkbaar
niet in de poëzie van dezen tijd, zoover het in dit boek te blijken komt en wij kunnen
hierna gevoegelijk tot het proza overgaan. Dat proza is vooral kenteekenend. Het
heeft in dl. I allerlei deftige namen: Verhalend Proza, Karakterteekening, Psychische
Dialoog, Dierbeschrijving, Stadsschoon, Historische Romantiek, Stemmingsromantiek,
Het Boertige, enz. Maar het is, met uitzondering van een enkel stuk reisbeschrijving
van Erens en Muls, al bijzonder arm: banale journalistiek, vlijtige, levenlooze
beschrijving, edele taal van anno '30, ‘humor’ om naar van te worden,
‘stemmings-romantiek’ à la Cremer. Dat is Dl. I. In het tweede troont het redeneerend
Proza, dat dan ook al weer gewichtig onderverdeeld wordt in de Causerie, Oratorisch
Proza (de bombast van Schaepman!) het betoog, de polemiek enz. Hier vindt men
verdienstelijke opstellen van De
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Klerk, Dr. Brom, Maria Viola, maar ook de droge theologieën van C. Broere, het
onnoozele pathos, onder den naam ‘Litteratuurbeschouwing’, van Chr. Kops en een
tafeltoastachtige lofrede van Mgr. Van Cooth op Mgr. Broere bovengenoemd. Dit
alles is ongetwijfeld zeer katholiek, maar heeft even ongetwijfeld met de kunst van
het proza niets te maken, welke pompeuze namen men er ook voor uitdenke. Doch
kenteekenend is het, nog veel meer dan de versjes. Het teekent nl. de huidige - zeggen
wij gerust de dikhuidige - katholieke ziel, ja bijna zelfs de physionomie van den
gemiddelden katholiek: zijn ronde, goedmoedige, goedlachsche, onwedergeboren
aanschijn, waar de tevredenheid met zichzelf af straalt, benevens een vrede des
gemoeds, door geen enkelen strijd verkregen. Inderdaad is het gemiddeld katholicisme
van heden meer een primitieve gemoedsstaat dan een levend, strevend geloof. Men
wordt er in geboren en er in vastgehouden door zulke negativiteiten als traagheid
des verstands, moreele lafhartigheid, gevoelige aanhankelijkheid aan ouders en
familie, aan traditie en gewoonte en sleur. Het een met het ander beduidt geestelijke
onvolwassenheid en een onvolgroeid karakter, dat instinctief schuwt eigen banen te
begaan en doodsbang is voor geestelijk isolement, als de bedreiging van zijn wezen.
Om dit gevaar van zelfvernietiging te ontgaan, puur uit zucht tot persoonlijk
zelfbehoud, komt de katholieke ziel spontaan en gretig schuilen onder het beschuttend
dak der conventie en heeft er graag wat zelfbeperking en inkrimping zijner vrijheid
voor over, om overigens veilig in het omheinde weitje der als ongevaarlijk erkende
gevoelens en gedachten te kunnen grazen.
Voor zeer vele menschen is volmaakte geestelijke vrijheid inderdaad een
onbegeerlijk en noodlottig goed. Zij zijn van nature geen geestelijke zelf-standen,
zij kunnen niet zichzelf bepalen, en zoeken, als zij geboren werden en opgroeiden
onder de fictie van zelf-richting, in latere dagen die algemeene vastigheid, waar zij
haar maar vinden kunnen, om zich aan te steunen en aldus te bestaan. Is voor de oude
gelooven hun verstand te critisch geworden, dan zullen zij trachten eenig nieuw
geloof op pooten te zetten en dat liefst uit Amerika halen. Maar wijl deze nieuwe
waarheden in qualiteit en gezag toch niet bij de oude kunnen halen, en de geest dezer
menschen reeds te zeer aan nuchter wikken en wegen is verslaafd, zullen zij in hun
nieuwen staat toch nimmer zoo storeloos gelukkig zijn als de duizenden aanhangers
der aloude Moederkerk, die haar kinders van de zware taak des zelf-
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denkens ontheft en hun ook overigens raadt zich niet te moeien... net als de koeien.
Het is echter geen kwestie van denken zoozeer, als wel van persoonlijkheid, van
wezenlijke aanhankelijkheid of wezenlijke onafhankelijkheid, die men ook wel
karakter heet. Is er dit karakter, zoo behoort daarbij ook een mate van onafhankelijk
denken en voelen, die ongelukkig kan maken en bij gelegenheid wel ter ontbinding
en ontaarding der persoonlijkheid, dus ten verderve voert. Dat is evenwel de risico
van tegenwoordig een eigen persoonlijkheid te zijn. Die moet zijn eigen leven bouwen
van eigen denken vooral, gelijk vroeger misschien van eigen voelen, en de gedachten
halen ver buiten de wereld van het conventioneel zedelijke, waar de katholiek het
nog welbehagelijk in uithoudt. In smart en strijd zal hij zich tot bewustzijn brengen,
wat maar in hem opkomen wil, maar hij zal het evenmin kunnen nalaten als het
ademen, eenvoudig omdat hij zoo is ingericht en geboren aar de uiterste geestelijke
grenzen van zijn tijd.
Ook de meest begaafde middeneeuwers waren dat. Ook zij dachten de uiterste
gedachten, voelden de diepste gevoelens, die het tijdvak opleverde. En dat waren
toen de gedachte- en gevoelswaarheden van het Katholieke geloof. Die vormden
daar en toen de verste krans van bewustzijnslichten in den donkeren nacht van
onbewustheid, die ons altijd omgeeft. Het sterkst gevoelen en verbeelden had zich
tot deze opgeworsteld, waarbij het vroeger superieur verstand zijn voorrang prijs
gaf, en de kunst heeft er glorievol van getuigd. Maar de tijd bleef niet stil staan en
de wereld is nu eenmaal op verandering ingesteld. Zoo hernam de rede zijn oude
plaats en haalde zijn achterstand in, toen de kracht van het voelen en verbeelden
verbleekte. Tegen de hernieuwde kracht van de onderscheidende rede, bleken die
verzwakte gevoelswaarheden niet bestand, en sedert lang schijnt men te wachten op
een nieuwe gevoelsgolf, machtig genoeg om weer nieuwe geloofswaarheden te baren.
De menschheid speurt daarnaar allerwege en wil niets liever dan de gewonnen
geestesonafhankelijkheid weer prijs geven voor een betrouwbare vastigheid, die haar
wankel bestaan tot rust brengt.
Intusschen is dit eene duidelijk, dat wie nu nog aan de hoogste waarheden des
middeneeuwers genoeg heeft, bij zijn tijd eenigszins ten achter moet heeten. Hij stelt
zich zelf vrijwillig op rantsoen en men ziet het hem aan, dat hij geestelijk onderkomen
is. En het pijnlijke is, dat hij daar altijd zelf meer of min besef van heeft. Hij houdt
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zich schuw terug, hij onthoudt zich bewustelijk, hij maakt scheiding in 't geestelijk
leven en tusschen de menschen, omdat hij weet dat er meer en anders is dan hij voor
zijn rust aanvaarden wil. Ziedaar wat hem allereerst wezenlijk en onherroepelijk van
den middeneeuwer onderscheidt: hij is niet argeloos meer, hij weet dat er verboden
vruchten bij heele boomgaarden bestaan, en als hij er niet van eet, komt dat wijl hij
op zijn gemak gesteld is en geen lust heeft in klimmen. Maar bovendien is er ook
het sedert de middeneeuwen ongetwijfeld verzwakte voelen en verbeelden. Omdat
de dingen des geloofs nog altijd bij dezelfde namen genoemd worden, maakt de
katholiek van heden zich gaarne wijs, dat zij nog immer dezelfde gevoelens en
verbeeldingen dekken, doch men heeft zijn poëzie maar te zien om te erkennen hoe
het alles verflauwd en verstandelijk geworden is. Het is thans van de meesten een
dierbare traditie, een zoete gewoonte, een gemakkelijke vulling des gemoeds en van
leege uren, vooral ook een maatschappelijke onderscheiding en een vaste positie.
Terwijl het vroeger klaarblijkelijk was een brandende zielssmart, een benauwde
worsteling van aardsch begeeren en zedelijk ideaal, een smachtend begeeren, een
hoogste gevoelsverwantschap na veel lijden verkregen, juist dat alles waar een
groeiende, in bewustheid groeiende, menschheid uit leeft. Wat zouden die lauwe,
flauwe gevoelens van heden daarmee gemeen hebben, de geloovers uit traagheid en
gemakzucht, de uit nood zich vastklemmenden aan een traditie, die niet bevatten,
hoe deze eeuwige geloofswaarheden toen ook nieuw waren en op de traditie veroverd,
hoe het eigen verbeeldingen waren van die heftig levende menschen, waar de
hedendaagsche te zwak zijn om zelfs maar één eigen gedachte, laat staan een gansche
verbeelding, vorm te geven en te belijden. Zoo staan zij dan precies aan den anderen
kant van het geestelijk leven, en wel in de laagte, waar de middeneeuwsche geloovigen
in de hoogte stonden, en hebben zij met dezen letterlijk niets dan de vele namen en
termen gemeen. Terwijl uit het bovenstaande volgt, dat zij ook met het hoogste
geestelijk leven van heden weinig gemeen hebben. Waren zij voor het middeneeuwsch
denken en gelooven niet argeloos genoeg, voor het moderne zijn zij inderdaad te
argeloos. Zoo zij al, half onbewust, beseffen dat het heden rijker is en ruimer,
tenminste voller en uitgebreider, dan hun gemoedsrust toelaat te omvatten, zoo is
daarmee natuurlijk niet gezegd, dat zij eenig begrip hebben van wat zij eigenlijk
versmaden of schuwen. Zij kennen het uiterste denken van dezen tijd niet, al geeft
menig hunner zich graag
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het air al die nieuwe waarheden te hebben gewogen, doch te licht bevonden. Hetgeen
dan beteekent, dat hij ze van hooren-zeggen kent en hen reeds van tevoren verworpen
had, omdat men niet erkennen kan wat buiten de sfeer van onze persoonlijkheid ligt.
Kennen of nietkennen brengt ten deze geen verandering in het feit, dat de
hedendaagsche katholiek voor een belangrijk deel buiten het geestelijk leven staat,
wijl hij zich beperkt tot een vroeger geestelijk leven en daarvan nog alleen den
verflauwden afglans gevoelt. Dat noemt hij dan zijn afzonderlijke beschaving en is
daar heel trotsch op, juist alsof dooven en blinden zouden beweren, dat hun gemis
eigenlijk een hoogeren staat van leven beteekende. Doch wij zijn gansch niet geneigd
om dit gemis alleen hen meerder te achten, wat zij overigens zijn mogen, en rekenen
evenmin den katholiek hooger van geest, wijl hij onwrikbaar vaststaat in de leer van
goed en kwaad. Al ware het slechts, omdat zijn goed-en-kwaad het onze niet is en
wij meenen, dat deze door hem zoo vurig begeerde kennis minstens de halve wereld
van gedachte en gevoel buiten zijn begrip stelt. Zoo een hermetisch of wel dogmatisch
gesloten menschpop heet dan in hun taal ‘geestelijk of zedelijk’ volwassen en wordt
juist geschikt verklaard voor het volle leven open te staan. Hetgeen dan wel lichtelijk
comisch klinkt in onze ooren, maar den katholiek zeer redelijk voorkomt en streelend
voor het zelfgevoel. Van zijn ongenaakbare zedelijke hoogte moet hij dan het gewoel
in de laagte oordeelen, maar wij zien er meer de eigenwijze kip in, die het hoogelijk
afkeurde, dat niet alle creaturen bevederd op twee pooten rondtreuzelden om
windeieren te leggen. Indien men er derhalve niet op tegen heeft het hedendaagsche
katholieke streng apart te zien gesteld van al het andere, zoo meent men toch, dat
aan dit afzonderlijke geen ander epitheton toekomt dan bekrompen of zelfs
minderwaardig. Wat verder door boeken als deze Roomsche Keur nog eens grondig
bewezen wordt. Zij lijken de onnoozelheid zelve en zijn voor het geestelijk leven
volmaakt onbelangrijk, al zou men wel graag willen weten, welke eigenlijk de
drijfveeren waren van hun ontstaan. Ik bedoel in 't algemeen, wat beweegt de huidige
katholieken zoo ijverig te hoop te loopen om op elk terrein van maatschappelijk en
geestelijk leven de hand te leggen op een vooral eigen beschaving? Of met andere
woorden: wat beteekent die rumoerige opkomst van zoogenaamde ‘katholieke
beschaving’, in de politiek, in het economisch leven en nu ten laatste in kunst en
dramatiek?
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Mij dunkt, dit is niet gemakkelijk te zeggen, al is 't duidelijk dat deze beweging niet
van gisteren is. Wel kan men speciaal in deze litteraire broedsels nog de uitloopers
van de Tachtigers-beweging onderscheiden, voor zoover het meest uitgesproken
individueele zich verstaan kon met het flauwste denkbaar algemeene. Doch deze
zwakke opleving van de persoonlijke ontvankelijkheid viel samen met een gansch
andere tendenz, die haar opwerkte en tevens vernietigde. Dat was die drift, de behoefte
zich katholiek te verklaren en zich aaneen te sluiten, die men al lang opmerkte en
die beteekende, dat het tot macht gekomen katholieke volksdeel zich allengs op elk
gebied wou doen gelden. Men ziet deze neiging tot aaneensluiting, deze
collectiviteitenvorming echter allerwege en zij lijkt in haar wezen juist
tegenovergesteld aan den individualistischen drang. Voor de katholieken schijnt zij
al van lang geleden te dateeren, van de dagen des herstels van het episcopaat, toen
voor 't eerst weer een onderdrukt geloof zich te roeren dorst. Was dit niet, evenals
het ongeveer gelijktijdig Réveil, een bloeisel der Romantiek, een eenheid zoeken in
het geloof, tot steun tegen de koude wereld? Hoe het zij, het begon, kan men zeggen,
toen met een bevestiging en openlijke belijdenis van tot daartoe schier verheimelijkte
geloof. Men exalteerde vanzelf dat geloof, om de tegenstelling te vinden tot het
omringend leven, hetgeen voerde tot afscheiding ook in 't maatschappelijke en weldra
tot de vorming van een politieke partij, op voordeel en invloed gericht.
Eenmaal zoover, bleef het daar natuurlijk niet bij. Lang was het
godsdienstig-zedelijke de vrijwel eenige basis dier partij gebleven en nog in Thijms
dagen schaamde zich de katholieke wereld nauwelijks voor haar redelijke en
kunstarmoede, waar zij immers het hooger zedelijke bezat. Het was juist een teeken
van dat hooger zedelijke leven, dat men van kunst ongeveer niets weten wilde en
haar op de wijze der calvinisten wantrouwde en minachtte. Doch de generale opleving
in de jaren tusschen zeventig en tachtig bracht ook in Roomsche kringen betere
onderscheiding en een besef van achterstand, al blijven hier het besef en de behoefte
van samenhang doorwerken.
Zoo willen zij dan collectief apart en bijzonder zijn, achten het ondenkbaar, dat
een katholiek volk, dat door en met zijn geloof tot welvaart en macht geraakte, niet
ook op de individueele gebieden wat zou beteekenen, niet universeel beschaafd zou
zijn. Aldus ontstonden de speciale scholen, de speciale leerstoelen, de speciale
geitenfokkerijen en, laatst van alle, ook de speciale litteratuur, in deze bruine boeken
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bijeen vergaderd. Zij zijn, meen ik, een teeken van wassenden maatschappelijken
invloed, niet meer. Als men dit namelijk niet al ruimschoots genoeg en bedenkelijk
genoeg acht. In dezen tijd, nu alles te hoop loopt om onder de zonderlingste leuzen
en vaandels collectiviteiten te vormen, is de katholieke kerk, vanwege aard en traditie,
gemakkelijk de meest invloedrijke, de machtigste. Eigenlijk alleen de kerk van het
socialisme vindt zij tegenover zich in den strijd om den staat, nu de poging tot
vrijmaking van de persoonlijkheid reeds weer geëindigd schijnt. Voor wie uit zijn
aard die vrijwording wenscht en heilzaam acht, schijnt het tegendeel een sombere
toekomst te openen, die persoonlijkheidsdwang en achteruitgang van beschaving
beteekent.
En zulk een Roomsche Keur ziet hij, niet zonder griezel, als het eerste, flauwe
symptoom daarvan, juist om haar parmantig zelfgevoel bij duidelijke
minderwaardigheid.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Donker Geluk, door Jo de Wit, Sijthoffs Uitgevers-Maatschappij, Leiden,
1918.
Donker geluk, dat wil zeggen, het-geluk, dat de liefde geeft, maar dat maatschappelijke
verhoudingen, ook wel menschenliefde en meêlij, vertroebelen. ‘Liederen van
liefdeleed en verlangen’, had de meer pathetische ondertitel kunnen zijn, liefdeleed
van vrouwen, eigenlijk maar van ééne vrouw, want al de meisjes in deze bekoorlijk
teere verhalen lijken op elkaar, als waren zij verschillende aspecten en belevingen
van een enkel meisje, dat allengs wat ouder wordt. En de liefde, die hier fijngevoelig
verbeeld staat, is een met zeer sterk zinnelijk accent. Het een met het ander maakt
den indruk als werd in dit boekje een probleem gevoeld en gesteld, telkens weer
anders gesteld, of ergens misschien een oplossing te vinden ware. Maar nergens zoo
- en dit maakt de litteraire waarde - dat het enkel verstandelijkheid zou zijn. Een
sterke en zuivere verbeelding stelt hier, met reeds uitnemende techniek, figuren en
situaties op en geeft ‘atmosfeer’ door tallooze gevoelige trekjes en realiteitjes.
Namelijk, indien de auteur wil en zich moeite geeft, als in dat voortreffelijke stukje,
bijna volmaakt van beelding en verwonderlijk van gevoel, van aanvoeling, dat
Maanavond heet. Als het haar minder kan schelen, schrijft zij met pleizier allerlei
slordigheden (een opgewondenheid, die dooft b.v.) en gebruikt versleten beelden of
trekjes, die langzamerhand trucjes geworden zijn. Maar bijna geheel nieuw en eigen
is het gevoel in deze verhalen, het bewust ondergaan van zinsverlangen naar den
man (soms bijna het mannetje), dat deze meisjes meest doet lijden en soms gelukkig
maakt. Het is de bewustwording, zou men zeggen, dat een meisje ook zinnen heeft,
die tamelijk onafhankelijk opereeren en eventueel kunnen voeren tot die
liefde-zonder-achting, waarvan men vroeger den mond zoo vol had. In Kentering,
Maanavond, Vreugde wordt deze glorieuze zinnedrang erkend, tot het bitter einde
toe, d.w.z. tot het buitenechtelijke kind, welks vader niets minder dan gezocht wordt.
In Onmacht, Halfheid, Afscheid blijkt dan deze zoete zinlijkheid inderdaad gevende
en offerende liefde te kunnen heeten, die den ietwat egoisten of zeer
maatschappelijken of aan zijn gezin gehechten man geenszins overschat, maar juist
in zijn beperktheid begrijpt en niet meer wil dan hij geven kan. In Wending tenslotte,
misschien het merkwaardigste, maar geenszins het sterkste der verhalen, gevoelt het
meisje haar zinnen toch niet als die des mans, d.w.z. op het algemeene gericht en
onverschillig voor het bijzonder persoonlijke. Doch juist dit geval is minder zuiver
‘ingeleefd’ dan de andere gevallen en zoo kunnen wij het ook minder spontaan
aanvaarden. Wat jammer is, want men zou gaarne weten tot hoever nu precies die
zinnedrang, buiten het geestelijke om, gaat bij de vrouw, die eindelijk van zich
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zelve bewust durft zijn. Intusschen blijkt dit boekje wel een heel interessante
verschijning in onze litteratuur, waarvan de schrijfster toont al een volgroeide artiste
te zijn. Of zij echter een roman zou kunnen maken?
F.C.

In den Wilden Wingerd, Roman uit het Napelsche volksleven door Maurits
Wagenvoort, 2 dl., Amsterdam, H.J.W. Becht, 1918.
Ziehier een rijk boek, met van alles er in. De Vesuvius en zijn geweldige uitbarstingen,
Napolitaansch volksleven en volkseigen, ‘glimpses’ uit de Napolitaansche aristocratie,
reine liefde, eeuwige trouw, vuilaardige ziekte, wanhoop en misdaad, de oorlog,
heldenmoed, verwonding en dood, zelfverloochening, familietrots, kinderliefde,
passie, prostitutie, noodlottige toevallen, buitenlandsche politiek, natuur- en
familietafereelen enz. Dit alles is dan - zonder woordkunst, gelijk de auteur
uitdrukkelijk vermeldt - gegroepeerd om dat kernverhaal van twee gelieven uit twee
bevriende families. Van der jeugd af voor elkander bestemd, draalt de familie echter
te lang hen in den echt te verbinden, met het noodlottig gevolg, dat de jonge man (o!
gevaren der kuischheid!) na jaren van onthouding, aan den boemel gaat en er dan
ineens gloeiend ‘bij’ is. Echter Italiaan zijnde, laat hij 't daar niet bij zitten, maar
vermoordt lustig de vrouw, die hem de ramp aandeed en heeft dan weer gloeiend
berouw. Gelukkig breekt, wat later, de groote oorlog ook voor Italië aan of uit en
kan hij een passenden heldendood voor het vaderland sterven, zonder dat er een haan
(hij zelf ook niet) meer naar zijn ziekte kraait. Alleen blijven de bevriende families
in stomme verwondering achter en wordt de jeugdige verloofde natuurlijk liefdezuster.
Haar rampzaligen verloofde te verplegen en zijn laatsten zuchtop tevangen, was
echter niet voor haar weggelegd. En zoo eindigt het boek, terwijl zij altijd maar niets
er van begrepen heeft. Gelukkig voor haar, kan men zeggen, want er was toch een
luchtje aan 't geval en een moord blijft altijd een bedenkelijk iets... nietwaar?
De heer Wagenvoort pleegt een dergelijke serie van ijselijkheden te schrijven,
zooals hij vroeger zijn reisbrieven uit aller heeren landen neerpende nl. zonder
overbodige bewogenheid. Het gaat hem alles glad en luchtig af, omdat hij den leeftijd
te boven is, die nog aan zulke akeligheden gelooft. Wat niet belet, dat er hier en daar
aardige bijzonderheden, uit het Italiaansche leven, als vanzelf, onder zijn pen
opbloeien en men ook soms den aanleg voor een karakter gewaar wordt, welks verdere
opbouw, wegens omstandigheden, geen voortgang had. Het geheel maakt dan den
indruk van een feuilletonroman, eenigszins naar buitenlandsch model, een zeer
romantisch getint verhaal, geplaatst in een zeer hedendaagsche omgeving. Op de
markt zal er altijd naar zulke nijverheidsproducten vraag blijven, maar met de litteraire
kunst hebben zij, met of zonder ‘woordkunst’, nietsniemendal te maken.
F. C.
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Buitenlandsche literatuur.
Arnold Zweig, ‘Die Novellen um Claudia’, Roman, Kurt Wolff Verlag,
Leipzig.
Men kan, geloof ik, zonder veel voorbehoud zeggen, dat deze roman van Arnold
Zweig, een der subliemste kunstwerken is, die in de laatste jaren in de Duitsche taal
zijn geschreven. Ik ken weinig boeken, die mij zulk een zuiver en blijvend aesthetisch
genot hebben geschonken, die mij die onzegbare verrukking, die alleen de zeer groote
kunst kan geven, zoo sterk hebben doen gevoelen. Er trilt een rythme en er zingt een
melodie in dit werk, die doen denken aan de stralende schoonheid eener
Beethovensche sonate. Er openbaart zich in dit boek een zeldzame geestes- en
zieleadel. De beschrijvingskunst is in alle opzichten bewonderenswaardig, de taal
van een zeer bijzondere schoonheid en welluidendheid. De psychologische analyse
der hoofdpersonen is tot het uiterste verfijnd. Maar nimmer ontaardt de ontleding in
een onbarmhartige ontrafeling van het zieleleven, nooit ontwaren wij die gapende
leegte, die aan het slot van zoovele ‘moderne’ romans ons tegengrijnst. Maar de
schrijver tracht het scepticisme en nihilisme in onze hedendaagsche cultuur te boven
te komen door een onbeperkt vertrouwen in de scheppende kracht en de schoonheid
van het Leven, en het geloof in de louterende macht eener groote liefde.
Het boek bestaat uit een aantal novellen, die a.h.w. gegroepeerd zijn om één
hoofdfiguur, Claudia. Het is ondoenlijk in kort bestek den rijken inhoud van dit boek
te beschrijven en te bespreken. Zeker is het, dat wij hier met een werk te doen hebben,
dat zoowel wat vorm en gehalte aangaat, tot de weinige behoort, die van blijvende
beteekenis kunnen worden geacht.

Hermann Bahr, ‘Die Rotte Korahs’, S. Fischer Verlag, Berlin 1919.
Hermann Bahr begint oud te worden. Reeds in zijn vorigen roman ‘Himmelfahrt’,
die hier besproken werd, misten wij dat prikkelende, sprankelende, bizarre, dat zijn
vroegere werk zoozeer kenmerkt. Hier, evenals in zijn boek ‘Inventur’ zien wij een
streven naar gebondenheid, klaarheid en innerlijk evenwicht. Bahr houdt zich niet
uitsluitend meer met aesthetische vraagstukken bezig, maar tracht thans in zijn boeken
de groote ‘Weltanschauingsfragen’ te beantwoorden. Godsdienstige, wijsgeerige,
politieke problemen hebben nu zijn belangstelling. Hij is een moralist en didacticus
geworden, hij wil betoogen en overtuigen. Hij is thans een profeet en apologeet, die
tot zelf-inkeer wil bewegen en die de onbeperkte menschenliefde predikt. Hij wil
ons niet meer amuseeren, maar op bezadigde
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wijze stichten en bekeeren. Maar daardoor missen zijn laatste boeken juist dat wat
steeds de groote bekoring van Bahrs werk was: de zwierige mondainiteit en de fijne
luchtige toon der causerie. Het zijn zwaarwichtige, gedegen wijsgeerige
verhandelingen geworden, die ons weliswaar belangstelling kunnen inboezemen,
maar die toch niet meer dat kunstgenot verschaffen van zijn vroegere werken. Ook
in zijn laatste boek ‘die Rotte Korahs’ zien wij weer hoe noodlottig het is in een
roman uitsluitend ‘problemen’ te behandelen. Dit werk kon evenzoogoed een
verhandeling over het joodsche vraagstuk in dialoogvorm genoemd worden, als zijn
vorig boek een apologie van het katholieke geloof. Wat niet wegneemt, dat wij hier
interessante dingen te hooren krijgen. Bahr toont zich een uitstekend kenner van het
joodsche vraagstuk. En ieder die in dit probleem belangstelt zal het als zoodanig
kunnen waardeeren, maar zij, die meer verwachten van een roman dan dialogen over
godsdienstige en politieke problemen, zullen het teleurgesteld ter zijde leggen en
den dichter Bahr verre verkiezen boven den profeet en apologeet.

Peter Altenberg, ‘Mein Lebensabend’, S. Fischer Verlag, Berlin 1919.
Ongeveer een half jaar geleden is Peter Altenberg gestorven. Hij zou den 9den Maart
zestig jaar zijn geworden en voor dezen dag had een hij nieuw boek samengesteld,
dat hij ‘Mein Lebensabend’ noemde, maar welks verschijning hij niet meer mocht
beleven.
Ongetwijfeld is ‘P.A.’ (zooals zijn vrienden en bekenden hem noemden) een der
zonderlingste en origineelste figuren geweest van het literaire ‘Jung-Wien.’ Bohémien,
tot in het diepst van zijn hart, leefde hij, de eeuwige zwerver, slechts in koffiehuizen;
getrouw habitué van variétés en cabarets, steeds omgeven van een schare
bewonderende artiesten en vrouwen, die naar zijn groteske invallen luisterden en om
zijn grappige aphorismen lachten. Hij was een mensch, dien men een ‘minnaar van
het leven’ zou kunnen noemen. Hij genoot het leven in alle vormen als een
geraffineerd epicurist. ‘Lernt schauen!’ was zijn devies; en een van zijn boeken heet
‘Wie ich es sehe’. Hij zag overal en in alles de loutere schoonheid. Hij was steeds
in extase: ‘was er augenblicklich sieht, fühlt, denkt, das ist ihm die Welt, das Letzte,
Beste, Höchste: mit dem ist er in unendlichen Rauschgefühlen eins.’ (Soergel).
Deze enthousiaste impressionist schreef uitsluitend verzen in proza, waarin soms
diepe gedachten en fijne, geestige wendingen te vinden zijn. En met deze kleine
essays verwierf hij zich een groote vermaardheid: hij had een groote schare van
bewonderaars onder de beste en fijnste geesten in Duitschland en Oostenrijk. Maar
in dit laatste boek hooren wij slechts
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bitterheid en sombere vertwijfeling. Door zijn ongezonde levenswijze, vele
teleurstellingen en bittere armoede tot aan den rand van het graf gebracht geeft hij
in zijn laatste schetsen de tragische bekentenis van een mensch, die door angst voor
den dood gefolterd, zich vol walging en levensmoe van dat, dat hem eens lief was,
afwendt. Zoo is hij, die op zijn graf de spreuk wenschte ‘Er sah und liebte’, ellendig
en ontredderd in de grootste armoede gestorven. En dit sombere boek zou zijn laatste
zijn.
HERMAN WOLF.
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Faust.
Derde bedrijf.
Voor het paleis van Menelaos in Sparta.
HELENA treedt op met een KOOR van gevangen Trojaansche vrouwen. PANTHALIS, koorleidster.

HELENA.
Ik, veel bewonderd, veel gesmaad ook, Helena,
Kom van de kust waar wij zooeven zijn geland,
Nog dronken steeds van der golven bewegelijk
Gewiegel dat ons uit Phrygië's vlakke veld
Op steigrend hoogen rug, zoo door Poseidoons gunst
Als Euros' kracht, naar vaderlandsche baaien droeg.
Daarginds beneên verheugt thans koning Menelaas
Over zijn thuiskomst zich met zijn dapperst gevolg.
Gij echter heet mij welkom, hoog en vorstlijk huis
Dat Tyndareos, mijn vader, bij de helling eens,
Van Pallas' heuvel wederkeerend, heeft gebouwd
En - toen ik hier met Klytaimnestra zusterlijk,
Met Kastor ook en Pollux blijde spelend wies Heeft boven Sparta's andre huizen schoonst getooid.
Weest mij gegroet gij vleugelen der bronzen poort;
't Was door uw gastvrij noodend openslaan dat mij,
Uit velen de verkorene, eens Menelaas
In bruidegomsgedaante straalde tegemoet.
Opent ze mij opnieuw, opdat ik 't spoedbevel
Des konings trouw volvoer, gelijk 't een gade past.
Laat mij naar binnen gaan, en achter blijv' hier al
Wat mij omstormde tot hiertoe, van noodlot zwaar.
Want sinds ik dezen drempel zorgeloos verliet,
Gaand' naar Cythere's tempel volgens heilgen plicht,
Dáár echter mij een roover greep, de Phrygische,
Is veel geschied waarvan de menschen wijd en zijd
Gaarne verhalen, doch dat minder gaarne hoort
Zij, wier legende groeiend tot een sprookje werd.
KOOR.
Versmaadt toch niet, o heerlijke Vrouw,
Des hoogsten goeds gena-bezit!
Want het grootste geluk is slechts u beschoren:
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Der schoonheid roem die voor ieder straalt.
Den held bazuint zijn naam vooruit,
Fier is zijn gang;
Doch dadelijk buigt de hardnekkigste man
Zijn zin voor de albedwingende Schoone...
HELENA.
Genoeg! met mijn gemaal bracht mij het schip hierheen;
Thans heeft hij mij vooruit gezonden naar zijn stad,
Doch wat hij in den zin kan hebben raad ik niet.
Kom ik als gade, kom ik als een koningin?
Kom ik als offer voor des vorsten bittre smart
En voor der Grieken lang doordulde rampenreeks?
Veroverd ben ik, of gevangen weet ik niet.
Want waarlijk, dubbelzinnig schonken roep en lot
D' onsterfelijken mij, schoonheids bedenklijke
Geleiders, die nog zelfs op dezen drempel met
Hun duister-dreigend wezen aan mijn zijde staan.
Want reeds in 't holle schip zag mij mijn echtgenoot
Slechts zelden aan, noch sprak hij ooit een vriendlijk woord;
Als onheil-broedend zat hij tegenover mij.
Maar dan, toen opgevaren in de diepe bocht
Van den Eurotas d' eerste scheepssnavelen nauw
Het land begroetten, zeide hij als god-bezield:
Mijn krijgers stijgen hier naar orde en regel uit,
Ik zal ze monsteren, langs 't strand der zee geschaard;
Maar gij trekt verder, gij trekt steeds des heiligen
Eurotas's vruchtbeladen oevers verder langs,
De rossen sturend door der vochten weiden tooi,
Totdat gij eindlijk aan de schoone vlakte komt
Waar Lakedaimon in het eens zoo vruchtbaar veld,
Omsloten door het stug gel ergte, werd gebouwd.
Treedt binnen dan het hoog-getorende paleis
En monster alle maagden die 'k daar achter liet
Onder der oude huismeestres verstandige bestuur.
Die toone u daar de rijke schat-verzameling,
Zooals uw vader haar u liet en die ikzelf
In krijg en vree vermeerdrend steeds heb opgehoopt.
Ge zult er alles nog naar orde vinden, want
Dit is des vorsten voorrecht, dat hij alles trouw
Bewaard in huis hervindt wanneer hij wederkeert,
En alles op zijn plaats, zooals hij het verliet;
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Want nimmer is een knecht tot wijziging bevoegd.
KOOR.
Verkwik thans aan den heerlijken schat,
Den steeds vermeerderden, oog en hart!
Want der kettingen tooi, de pronk der kroon,
Zij rusten daar trotsch en eigendunklijk.
Doch treedt slechts binnen en daag hen uit;
Zij gorden zich vlug.
't Verheugt mij de schoonheid in wedkamp te zien
Met goud en paarlen en edelgesteente.
HELENA.
Hierop vervolgde 't heerscherswoord van mijnen Heer aldus:
Zoo ge nu alles hebt naar orde nagezien,
Neem dan zooveel drievoeten als ge noodig acht
En vaatwerk velerlei, gelijk een offraar bij
De hand moet hebben als hij 't heilig werk voltrekt:
De ketels, ook de schalen en de vlakke schijf;
Het allerzuiverst water uit de heilge bron
Vulle de hooge kruiken; ook het droge hout,
Gretig ontvanklijk voor de vlammen, houdt bereid;
Een wèl-geslepen mes ontbreek' tenslotte niet;
Doch al het andre laat ik over aan uw zorg.
Zoo sprak hij, sporend mij tot afscheid; echter niets
Van levende' adem heeft zijn hand geteekend, dat
Hij den Olympiërs ter eere slachten wil.
Bedenklijk is het, doch ik maak mij niet bezorgd,
En alles leg ik in der hoogen goden hand,
Die steeds voleinden wat hun geest het beste dunkt,
Het moge goed door menschen of het moge kwaad
Worden genoemd; wij stervelingen dragen het.
Reeds dikwijls hief de offeraar de zware bijl
Wijdend tot aan den nek van 't neergebogen dier,
En kon het niet volbrengen, wijl zijn hand weerhield
Eens gods of des nabijen vijands tusschenkomst.
KOOR.
Wat geschieden zal bevroedt gij niet;
Verder, koningin,
Schrijdt goedsmoeds.
Goed en kwaad verrast
Onverwacht den mensch:
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Zelfs voorspeld gelooven we 't niet.
Brandde niet Troja, zagen wij niet
Dood voor oogen, smad'lijken dood?
En zijn wij niet hier
U ten geleide, dienend in vreugde,
Schouwend des hemels verblindende zon
En het schoonste der aarde,
Uzelf, ons zaalgen genadig?
HELENA.
Het zij hoe 't zij, wat ook te wachten staat, ik moet
Beklimmen onverwijld den stoep van 't koningshuis
Dat, lang ontbeerd en veel-verlangd en haast verspeeld,
Mij weer opnieuw voor oogen staat, ik weet niet hoe.
Mijn voeten dragen mij thans niet zoo moedig meer
De hooge treden op, die 'k oversprong als kind.
(af).

KOOR.
Werpt nu, o zusters, gij
Droevig gevangenen,
Alle smarten van u;
Deelt der Meestresse geluk,
Deelt Helena's geluk,
Die tot haars vadershuis' haard
Wel op laat wéérkeerende
Doch ook op des te zekere
Voeten blijde nadert.
Prijst nu de heilige,
Leidend ten goede,
Huiswaarts voerende goden!
Zweeft de ontketende
Toch als op wieken
Over het ruigste, terwijl vergeefs
De gevangene, vol verlangen
Over de tinne des kerkers heen
Arm-uitstrekkend verkwijnt.
Doch haar heeft een god gered,
De geroofde;
En uit Ilios' puin
Droeg hij hierheen haar terug,
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Naar het oude, het nieuw-getooide
Vaderhuis,
Om na onzeglijke
Vreugden en smarten
Vroegen jeugdtijd
Weer verjongd te herdenken.
PANTHALIS
(als koorleidster).
Verlaat dan nu der liederen vreugd-omstoeide pad
En wendt uw blikken tot de vleugelen der deur!
Wat zie ik, zusters? Keert daar niet de koningin
Met heftig bewegen schreden weer tot ons terug?
Wat is er, groote koningin, wat kon u dan
In uw paleis inplaats van der dienaren groet,
Verschrikkelijks gemoeten? Ge verbergt het niet;
Want weerzin zie ik op uw voorhoofd fronsen en
Een eedlen toorn die met ontsteld verbazen strijdt.
HELENA
(die de deurvleugels heeft opengelaten, ontroerd).
Een dochter van Zeus-zelf past geen gemeene vrees;
Verschrikkings vluchtig-zachte hand raakt haar niet aan.
Ontzetting echter, die den schoot der oude Nacht
In oerbegin ontstegen, veelvormig nog thans
Als gloeiende wolken uit des bergs vurigen muil
Omhoog zich wentelt, schokt toch zelfs eens helden borst.
Zoo hebben heden gruwelijk de Stygischen
Den toegang tot dit huis geteekend, dat wel graag
Ik van den vaak betreden, langverlangden stoep
Mij weer verwijdren zou, een scheidend gast gelijk.
Doch neen! geweken ben 'k tot hier, naar 't licht; ge zult
Mij verder niet verdrijven, machten, wie ge ook zijt.
Op wijding wil ik peinzen, tot gelouterd moog'
De haardgloed de Meestres begroeten met den Heer.
KOOR.
Onthul uw dienaressen dan, edele Vrouw,
Die u eerbiedig bijstaan, wat u is geschied.
HELENA.
Wat ìk zag zult ook gij met eigen oogen zien,
Zoo haar gewrocht niet de oude Nacht weer dadelijk
Verzwolgen heeft in harer diepten wonderschoot.
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Doch, dat ge 't weet, verhaal ik 't u met woorden eerst:
Toen ik het statig binnenruim van 't koningshuis
Mijn naasten plicht indachtig, plechtiglijk betrad,
Verbaasde ik mij over der leegen gangen stilt'.
Geen klank van ijvrig heen en weder gaanden trof
Het oor, geen vlug-bedrijvige haastigheid den blik;
Geen dienstmaagd zag ik, ook geen huishoudster verscheen,
Die anders vriendlijk welkom bieden iedren gast.
Toen 'k evenwel den schoot des haards genaderd was,
Toen zag 'k bij uitgegloeider asch nog lauwe rest,
Terneergehurkt, omhuld, welk een geweldige vrouw!
Niet als een slapende, doch als des peinzens beeld.
Met mijn bevelend woord spoor 'k haar tot arbeid aan,
De huishoudster vermoedend, die de vorst wellicht
Bij zijn vertrek voorzorgelijk had aangesteld.
Doch saamgeschrompeld hurkt daar de onbeweeglijke;
Tot ze eindlijk op mijn dreigen heft den rechter arm,
Als wilde zij verjagen mij van haard en huis.
Ik wend mij toornig van haar af en snel terstond
De treden toe waarop omhoog de thalamos
Pronkrijk oprijst en vlak daarnaast het schatvertrek;
Het monster echter, met een ruk, verheft zich ook
En mij gebiedend in den weg tredend vertoont
Zich, lang en schraal, met hollen, bloedig-troeblen blik,
Een wangestalte die zoo geest als oog verwart.
Doch 'k praat slechts in den wind, want te vergeefs beproeft
Het woord gedaanten scheppend op te bouwen. Ziet
Daar staat zij zelf! Zij waagt te komen zelfs in 't licht!
Hier zijn wij meester, tot mijn Heer en Koning komt.
De grimme nachtgeboorten schuwt der schoonheid vriend
Phoibos weer naar hun holen of hij knevelt ze.
(PHORKYAS op den drempel tusschen de deurposten verschijnend).

KOOR.
Veel reeds beleefde ik, schoon mij het haar
Jeugdelijk golft om de slapen!
Schrikklijke dingen heb ik gezien,
Oorlogsjammer, Ilios' nacht
Bij zijn val.
Door het omwolkte, stuivend tumult
Vechtender krijgers hoorde ik de goden
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Vreeselijk roepen, hoorde ik der Tweedracht
Bronzen stem doordreunen het veld,
Muurwaarts heen.
Ach! zij stonden nog, Ilios'
Muren, maar de vlammengloed
Trok van buur tot buurman reeds
Zich verspreidend van hier naar ginds,
Waaiende in den eigen storm
Over de nachtlijke stad.
Vluchtend zag ik door walm en gloed
En der getongde vlammen laaien
't Nadren van gruwlijk toornende goden,
Schreidend, wondergedaanten,
Reuzegroot, door duistren
Vuur-omglansden smook.
Zag ik het, of vormde
Zich mijn angst-omklemde geest
Warre verbeelding? Zeggen kan
Ik het nooit. Doch dat ik dit
Gruwlijke hier met mijn oogen aanschouw,
Dìt voorzeker weet ik.
Zou 't met mijn handen kunnen grijpen,
Hield van al 't gevaarlijke
Mij niet de vrees terug.
Welke van Phorkys'
Dochteren zijt ge?
Want ik gelijk u
Slechts dit geslacht.
Zijt ge als eene der grijsgeborene,
Eén oog slechts en éénen tand
Beurtelings bezittende
Graien hier gekomen?
Waagt ge het, ondier,
Naast de schoonheid
U voor den kennersblik
Phoibos' te toonen?
Doch niettemin, treedt meer naar voren,
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Want het afzichtlijke ziet hij niet,
Zooals zijn heilige oogen nog
Nimmer schouwden den schaduw.
Maar ons sterflijken noodzaakt, ach!
Droevig ongeluk helaas
Tot de ondraaglijke oogenpijn
Die het verwerplijke, eeuwig onzalige
Wekt bij wie schoonheid minnen.
Hoor dan nu, zoo ge onbeschaamd
Ons gemoet, hoor uwen vloek,
Hoor van elken smaad de dreiging
Uit den verwenschenden mond der gelukkigen
Die door de goden geschapen zijn.
PHORKYAS.
Oud is het woord, doch hoog en waar blijft steeds zijn zin:
Dat Schaamte en Schoonheid nooit tezamen hand in hand
Men voort ziet schrijden langs der aarde groenend pad.
Diep ingeworteld huist in beiden oude haat,
Zoodat, wààr zij ook maar elkander op hun weg
Ontmoeten, elk der andere den rug toekeert.
Dan ijlt weer elk voor zich nog heftiger verder voort,
Schaamte bedroefd, de Schoonheid echter trotsch gezind,
Tot haar ten lest des Orkus' holle nacht omvangt,
Zoo haar niet de Ouderdom te voren heeft getemd.
U vind ik, schaamteloozen, uit den vreemde hier
Driest-overmoedig neergestreken als der kraanVogels schor-krassend heir, dat hoog boven ons hoofd
In lange wolken krijschend zijn geschreeuw omlaag
Zendt dat den stillen wandelaar verleidt opwaarts
Den blik te slaan; doch zij vervolgen hunnen weg,
En hij den zijnen. Aldus zal 't ook ons geschiên.
Wie zijt dan gíj, dat ge des konings hoog paleis
Als dronkene Mainaden wild te omtieren waagt?
Wie zijt ge dan dat ge haar die het huis bestiert
Jankt tegemoet gelijk der honden schaar de maan?
Waant ge dat ik niet weet van welk geslacht ge zijt;
Gij jong gebroed, in krijg geteeld en opgevoed,
Manzieken gij, verleid en zelf verleidend, bei
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Ontzenuwend, des krijgers en des burgers kracht!
U ziende schijnt het mij alsof een sprinkhaan-zwerm
Hier neerviel, overdekkend 't groene veldgewas,
Gij, opvreetsters van vreemden vlijt, gij snoepende
Vernielsters van omhoog-geschoten welvaart, gij
Veroverende, op de markt verkocht, geruilde waar!
HELENA.
Wie in het bijzijn der meestres maagden bekijft
Tast der gebiedster huislijk recht vermetel aan,
Want haar alleen betaamt het prijzenswaardige
Te roemen en te straffen wat verwerplijk is.
Ook ben ik wèl-tevreden met de diensten mij
Door hen bewezen toen Troje's verheven kracht
Belegerd werd en viel en neerlag; evenzeer
Toen wij des dwaaltochts zorgenzware wisselnood
Droegen, waar meestal elk zichzelf toch 't naaste blijft.
Ook hier verwacht ik 't zelfde van hun montre stoet;
Niet wat een knecht ís, vraagt zijn heer, slechts hoe hij dient.
Zwijg daarom gij en grijns hen langer niet zoo aan.
Hebt gij des konings huis tot hiertoe goed bewaakt
In naam der meesteres, zoo strekt u dit tot roem;
Doch thans verschijnt zij zelf, treedt gij nu weer terug,
Opdat niet nog in straf verkeer' 't verdiende loon.
PHORKYAS.
Den huisgenooten gispen blijft het opperst recht
Dat zich de gade van een god-gezegend vorst
Door wijs bestier van lange jaren wèl verwerft.
Zoo gij, als meesteres erkend, opnieuw de plaats
Van koningin en vrouw des huizes weer vervult,
Grijp dan de lang verslapte teugels, heersch opnieuw;
Neem in bezit den schat en ons allen er bij.
Doch mij, dë oudere, bescherm mij bovenal
Tegen die bende die naast uwer schoonheid zwaan
Maar slecht-gewiekte, snaterzuchtige ganzen zijn.
KOORLEIDSTER.
Hoe leelijk lijkt toch naast de schoonheid leelijkheid.
PHORKYAS.
Hoe onverstandig naast de wijsheid onverstand.
(van hier af antwoorden de CHORETIDEN, beurtelings naar voren tredend).
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CHORETIDE 1.
Verhaal van vader Erebos, van moeder Nacht.
PHORKYAS.
Van Scylla, van uw lijfelijke zuster spreek.
CHORETIDE 2.
Wel menig monster klimt tegen uw stamboom op.
PHORKYAS.
Voort naar den Orkus, zoekt uw soortgenooten ginds.
CHORETIDE 3.
Zij die daar wonen zijn voor u toch veel te jong.
PHORKYAS.
Teresias, den ouden, moogt ge er vrijen gaan.
CHORETIDE 4.
Uw achter-achter-kleinkind was Orion's min.
PHORKYAS.
Harpijen hebben, dunkt me, in drek u opgevoed.
CHORETIDE 5.
Waarmee voedt gíj een zoo verzorgde magerheid?
PHORKYAS.
Niet met het bloed waarnaar gíj zoo begeerig zijt.
CHORETIDE 6.
Gij haakt naar lijkenvleesch, zelf walgingwekkend lijk.
PHORKYAS.
'k Zie vampiertanden-glans in uw brutalen bek.
KOORLEIDSTER.
Den uwe stop ik zoo 'k slechts uitspreek wie ge zijt.
PHORKYAS.
Noem d'eigen naam, zoo hebt ge een raadsel opgelost.
HELENA.
Niet toornend, doch bedroefd treed ik hier tusschenbei,
Verbiedend zulk onstuimig strijdend wisselwoord!
Want niets is schad'lijker voor 's heerschers hoog gezag
Dan trouwer dienaars heimelijk zweerend getwist.
De echo van zijn bevelen keert dan langer niet
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Als rasch-volvoerde daad welluidend tot hem weer;
Neen, eigenzinnig bruisend raast zij rond hem heen,
Den zelf-verwarde, die hen te vergeefs berispt.
Dit niet alleen. Ge riept in onvoegzamen toorn
De schrikgedaanten van onzaalge heugnis op,
Die nu me omstuwen, zoo dat ik ten Orkus mij
Getrokken voel, den vaderlandschen grond ten spijt.
Is 't wel herinnering? Was 't waanbeeld dat mij grijpt?
Was ik dit alles? Ben ik 't? Zal ik 't voortaan zijn?
Het droom- en schrikbeeld dier steden-verwoestenden?
De meisjes huiveren, doch gij, als oudste, staat
Rustig-gelaten; spreek dan gij een red'lijk woord.
PHORKYAS.
Wie langer jaren menigvuldig heil herdenkt
Hem lijkt tenslotte hoogste godengunst een droom.
Gij echter, hoog-begenadigd zonder maat of grens,
Zaagt in uw levensreeks slechts liefde-bronstigen
Tot ieder doldriest waagstuk al te rasch ontvlamd.
Reeds Theseus greep u vroeg, gedreven door begeert',
Een schoon-gebouwd man, goddlijk sterk als Herakles.
HELENA.
Ontvoerde mij, een slanke, tienjarige ree,
En mij omsloot Aphidnos' burcht in Attika.
PHORKYAS.
Door Kastor en door Pollux spoedig weer bevrijd,
Weerstond ge lang een uitgelezen heldenschaar.
HELENA.
Doch boven allen stille gunst, 'k beken het graag
Verwierf Patroclos, des Peliden evenbeeld.
PHORKYAS.
Doch vaderlijke wil huwde u aan Menelaas,
Den koenen zee-doordoler, huisbewaker ook.
HELENA.
Zijn dochter gaf hij hem, en ook des rijks bestuur.
Aan 't echtlijk samenzijn ontsproot Hermione.
PHORKYAS.
Doch toen hij verre om Kreta's grond stoutmoedig streed,
Verscheen uw eenzaamheid een al te schoone gast.
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HELENA.
Waarom herinnert ge aan dit halve weduwschap
En 't gruwlijk onheil dat het bracht over mijn hoofd?
PHORKYAS.
Ook mij, op Kreta vrij-geboren vrouw, beschoor
Die tocht gevangenschap en lange slavernij.
HELENA.
Tot huisbewaarster stelde hij terstond u aan,
Veel toevertrouwend: burcht en koen-verworven schat.
PHORKYAS.
Die gij verliet, Ilios' hoog-omtorende stad
En nooit verzaadde minnevreugden toegekeerd.
HELENA.
Herdenk die vreugden niet, want een oneindigheid
Van al te bitter leed stortte zich in mijn borst.
PHORKYAS.
Doch naar men zegt verscheent ge in dubbele gedaant',
In Ilios gezien en in Egypte ook.
HELENA.
Verwar verbijstrings vreemden waan niet gansch en al;
Zelfs nu nog weet ik niet wie van die twee ik ben.
PHORKYAS.
Voorts zegt men dat nog uit het holle schimmenrijk,
Vol bronstige begeerte Achilles tot u kwam,
Wijl hij u vroeger minde tegen 's lots besluit.
HELENA.
Ik, een idool, verbond me aan hem, zelf een idool.
Het was een droom, zoo zegt ook immers het verhaal;
Ik duizel weg, ik word mijzelf tot een idool.
(Zij zijgt het half koor in de armen).

KOOR.
Zwijg nu, zwijg!
Wanblikkende, wansprekende!
Uit zoo afzichtelijk eentandige
Lippen, wat wel ontwalmt aan
Zulk een vreeslijken gruwelmuil?
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Want de boosaardige, wel-dadig zich voordoend,
Wolvenhaat onder de schaapswollen vacht,
Mij lijkt hij schrikklijker nog dan des drieKoppigen helhonds muil.
Angstig luistrend staan wij hier:
Hoe, wanneer, waar breekt het los,
Zulker arglist
Diep-beloerend wangedrocht?
Nu weer, inplaats van met vriendlijk-troostrijk,
Lethe-schenkend, teer-liefelijk woord,
Roept gij wakker uit het verleden
't Allerkwaadste, meer dan goeds,
En verduistert tegelijk
Met den glans van 't Heden
Ook der Toekomst
Vredig ópglinsterend licht der hoop.
Zwijg dan, zwijg!
Dat toch der koningin ziel
Reeds der vlucht nabij
Stand nog houde, vast moog' houden
Dezen vorm van alle vormen
Die de zonne ooit bescheen.
(HELENA is bijgekomen en staat weer in het midden).

PHORKYAS.
Treedt te voorschijn uit vluchtge wolken, hooge zonne van deez' dag.
Die gesluierd reeds verrukkend, thans in glans verblindend heerscht
Ziet nu zelf met teedre blikken hoe de wereld zich ontplooit.
Leelijk moge men mij schelden, toch ken ik het schoone wel.
HELENA.
Wanklend schrijd ik uit de leegte die mij duizelend omgaf;
't Liefste ging ik weer ter ruste, overmoede is mijn gebeent;
Maar een koningin betaamt het - ach, 't betaamt een ieder mensch, Zich door geestkracht te beheerschen, wat ook dreigend hem verrast.
PHORKYAS.
Nu gij dan in heel uw grootheid, heel uw schoonheid voor ons staat,
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En uw blik weer kan bevelen; wat beveelt gij? spreek het uit.
HELENA.
Haast u om weer in te halen wat door 't kijven werd verzuimd;
Brengt het offer in gereedheid, naar de koning 't mij gebood.
PHORKYAS.
Alles is in huis in orde: schalen, drievoet, scherpe bijl,
Voor 't besprenkelen, berooken; wijs slechts 't offerdier ons aan.
HELENA.
Niet genoemd heeft het de koning.
PHORKYAS.
Niet genoemd? O onheilswoord!
HELENA.
Welk een droefnis overvalt u?
PHORKYAS.
Gìj werd, koningin, bedoeld!
HELENA.
Ik?
PHORKYAS.
En genen!
KOOR.
Wee ons allen!
PHORKYAS.
Vallen zult ge door de bijl.
HELENA.
Vreeslijk, doch vermoed, rampzaal'ge!
PHORKYAS.
Onontkoombaar lijkt het mij.
KOOR.
Ach, en ons! wat zal ons wachten?
PHORKYAS.
Zij sterft nog een eedlen dood,
Maar aan hoogen balk daarbinnen, die den gevel draagt van 't dak,
Zult gij spartlen, een na de andre, zooals lijsters in het net.
(HELENAen hetKOOR staan verbaasd en verschrikt, in indrukwekkende, wèl-voorbereide
groepeering).
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PHORKYAS.
Als spoken!... Als verstarde beelden staat ge daar,
Bang van den dag te scheiden, die u niet behoort.
De menschen, allen spoken, evenzeer als gij,
Doen evenmin gewillig fstand van de zon;
Toch smeekt hen niemand los, noch redt hen van het eind.
Zij weten 't allen, schoon 't slechts weinigen behaagt.
Genoeg, ge zijt verloren! Vlug dus aan het werk.
(Zij klapt in de handen; hierop verschijnen bij de deur vermomde dwergen, die de gegeven bevelen
dadelijk vlug uitvoeren).
Hierheen, gij duister ongedierte, kogelrond!
Wentelt hierheen, hier kunt ge schaân naar hartelust.
Het draag-altaar, het goudgehoornde, op zijn plaats;
De bijl, leg blinkende haar op den zilvren rand;
De waterkruiken vult, waarmee men afspoelt straks
De gruwlijke bezoedeling van 't zwarte bloed.
Spreidt kostlijk het tapijt hier uit over het stof,
Opdat het offer nederkniele koninklijk,
En ingewikkeld, zij 't met afgescheiden hoofd,
Terstond begraven zij met voegzaam eerbetoon.
KOORLEIDSTER.
De koningin staat peinzende terzijde ginds,
De meisjes zie 'k verwelken als 't gemaaide gras;
Mij echter, de oudste, lijkt het heilig plichtsgebod
Met u te wisslen, oer-oer-oudste, een waardig woord.
Gij zijt ervaren, wijs, ge schijnt ons welgezind,
Schoon deze schaar gedachteloos u heeft miskend.
Zeg ons daarom wat gij mooglijk ter redding weet.
PHORKYAS.
Is gauw gezegd: van de koningin slechts hangt het af
Zichzelf te behouden, u, toegiftjes, bovendien.
Maar vastberadenheid is noodig, rap en ree.
KOOR.
O eerwaardigste der Parzen, wijsste der Sybillen gij!
Open houdt nog de gouden schaar, verkondig ons dag en heil.
Want wij voelen alreeds zweven, zwaaien, klepelen allerakeligst
Onze teere leedjes die zich liever dansende vermaakten,
Rustend daarna aan liefste's borst.
HELENA.
Laat hen maar vreezen; smart gevoel ik, doch geen angst.
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Maar weet gij uitkomst, dankbaar worde zij aanvaard.
Den wijze, vèr-omzichtige blijkt voorwaar nog vaak
't Onmogelijke mooglijk. Spreek, en noem het ons.
KOOR.
Spreek en zeg het, zeg ons vlug toch: hoe ontkomen wij de gruwlijk
Haatlijke stroppen die al dreigend, als een onbegeerlijkst sieraad
Zich rond onze halsen snoeren? Ach, wij armen voelen 't nu reeds,
Ademloos, tot stikkens toe, zoo gij, Rhea, aller goden
Hooge moeder, u niet ontfermt.
PHORKYAS.
Hebt gij geduld om mijns verhaals langduurgen stoet
Stil aan te hooren? Velerlei histories zijn 't.
KOOR.
Geduld genoeg, al luistrend leven wij terwijl.
PHORKYAS.
Hem die tehuis verblijvend hoedt den eedlen schat,
Der hoogen woning muren wèl te voegen weet
En 't dak te schutten tegen regens heftigen slag,
Hem zal het welgaan al zijn levensdagen lang.
Doch wie lichtvaardiglijk zijns drempels heil'ge grens
Met vluchtige zolen euvelmoedig overschrijdt,
Vindt wederkeerend wel weer de oude plek terug,
Doch alles gansch veranderd, zoo niet zelfs verwoest.
HELENA.
Waartoe zijn zulke welbekende spreuken nut?
Verhalen woudt ge, doch rakel niets droevigs op.
PHORKYAS.
Het is historie, het is allerminst verwijt.
Zeeroovend roeide Menelaas van baai tot baai;
Oevers en eiland stroopte hij vijandig af;
Met buit beladen keerend die daarbinnen glanst.
Voor Ilios bracht hij tien lange jaren door,
Hoevelen wel met zijn tehuisvaart weet ik niet.
Maar ach, hoe staat het hier thans met Tyndareos'
Verheven huis? Hoe staat het met het rijk in 't rond?
HELENA.
Is dan het smaden zoo ganschlijk met u vergroeid
Dat ge geen lip kunt op'nen zonder woord van blaam?
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PHORKYAS.
Reeds vele jaren stond verlaten 't dalgebergt'
Dat achter Sparta noordwaarts oprijst naar omhoog,
Taygetos in den rug, waar als een dartle beek
Omlaag d'Eurotas rolt, en dan, breed door ons dal
Heenruischend langs het oeverriet, uw zwanen voedt.
Toen heeft zich in dat stille dal een koen geslacht
Gevestigd, opdringend van uit cimmerischen nacht,
En daar gebouwd een onbeklimbaar steile burcht
Vanwaar zij land en volk belagen naar 't hen lust.
HELENA,
Dat konden zij volbrengen? 't Lijkt onmooglijk schier.
PHORKYAS.
Zij hadden tijd, misschien zijn 't bij de twintig jaar.
HELENA.
Is één hun heer? Zijn 't roovers, velen, saamvereend?
PHORKYAS.
Geen roovers zijn het, doch één is hun aller heer.
Ik laak hem niet, al heeft hij dan ook mij bezocht.
Wel kon hij alles nemen, doch hij was tevree
Met enkle vrije gaven, zei hij, geen tribuut.
HELENA.
Hoe ziet hij 'r uit?
PHORKYAS.
Niet kwaad, ja, mij bevalt hij wel.
Hij is een opgewekt, vrijmoedig, welgebouwd,
Als onder Grieken wein'gen, een verstandig man.
Men scheldt dit volk barbaren, maar ik denk toch niet
Dat een van hen zoo wreed is als voor Ilios
Zich menig held, haast menschenvretend, heeft betoond.
'k Zou mij beroepen thans op zijn grootmoedigheid.
En dan zijn burcht! die moest ge eens zien van naderbij!
Dat is iets anders bij het plompe muurgesteent'
Dat uwe vadren wentelden zoo maar te hoop
Cyclopisch als Cyclopen, ruwe rots plompweg
Op ruwe rotsen stortend. Daarentegen ginds
Is alles regelmatig, loodrecht, waterpas.
Zie hem van buiten! hemelwaarts streeft hij omhoog,
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Zoo star, zoo welgevoegd, zoo spiegelglad als staal.
Te klimmen hier... zelf de gedachte er aan glijdt af.
Van binnen open ruimt' van wijde hoven, rond
Omringd door bouwwerk van velerlei soort en doel.
Daar ziet ge zuilen, zuiltjes, bogen, boogjes veel,
Balkons en galerijen, tot in- en uitkijk bei,
Ook wapens...
KOOR.
Wat zijn wapens?
PHORKYAS.
Zelf toch zaagt ge hoe
Ajax een knoedel slangen voerdë op zijn schild.
De zeven tegen Thebe droegen elk een beeld
Op 't schild, kostlijk versierd en vol beteekenis.
Men zag er maan en sterre in 't nachtlijk hemelruim,
Godinne, Held en Ladder, Zwaarden, Fakkels ook
En. al wat sterke steden grimmiglijk bedreigt.
En zulke beelden voert ook onze heldenschaar
Sinds oervoorvaderlijken tijd in pracht van kleur.
Daar ziet ge leeuwen, ad'laars, klauw en snavel ook,
Dan buffelhorens, vleugels, rozen, pauwenstaart;
Ook strepen, goud en zwart, en zilver, blauw en rood.
Zoo hangen ze in de zalen, eindloos rij op rij;
In zalen grenzeloos, gelijk de wereld wijd.
Dààr kunt ge dansen!
KOOR.
Spreek, zijn daar dan dansers ook?
PHORKYAS.
De besten! 'n Go dgelokte, frissche knapense aar.
Zij geuren jeugd! Alleen maar Paris geurde zoo
Toen hij der koningin te na kwam.
HELENA.
Zwijg, ge valt
Gansch uit uw rol, zeg liever mij het laatste woord.
PHORKYAS.
Gij hebt het laatste; spreekt ge een ernstig, duidlijk ‘Ja’,
Terstond omring ik u met gindschen burcht.
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KOOR.
O spreek
Dat korte woord en redt uzelf, en ons meteen!
HELENA.
Hoe? Zou ik vreezen dat de koning Menelaas
Zich zoo gruwelijk wreed aan mij vergrijpen zou?
PHORKYAS.
Zijt gij vergeten hoe hij uw Deïphobos
Des doodgestreden Paris' broeder ongehoord
Verminkte, die stijfhoofdig u, de weeuw, ten lest
Verwierf tot bijwijf? Neus en ooren sneed hij 'm af;
Erger nog schond hij hem, vreeslijk om aan te zien.
HELENA.
Dat deed hij hèm en deed het hem om mijnentwil.
PHORKYAS.
Om zijnentwille zal hij u hetzelfde doen
Ondeelbaar is de schoonheid, wie haar gansch bezat
Verwoest haar liever, vloekend elk gedeeld bezit.
(Trompetten in de verte, het KOOR krimpt ineen).
Want scherp als der trompetten schettren ingewand
En oor verscheurend aangrijpt, klauwt zich de ijverzucht
Vast in het hart eens mans, die nooit vergeet wat hij
Vroeger bezat, doch nu verloor, niet meer bezit.
KOOR.
Hoort ge niet de horens schallen, ziet ge der wapenen bliksems niet?
PHORKYAS.
Wees hier welkom, Heer en Koning; gaarne geef ik rekenschap.
KOOR.
Ach, en wij?
PHORKYAS.
Ge weet het zeker: ziet haar sterven voor uw oog
En lijdt zelf den dood daarbinnen; neen, te redden zijt ge niet.
(Pauze).

HELENA.
'k Besloot tot wat nog 't allernaast te wagen lijkt.
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Een booze demon zijt ge, dat gevoel ik wel.
Ik vrees ook dat ge goeds ten kwade keert, maar toch
Wil ik vóór alles volgen u naar dezen burcht.
Het andre weet ik; wat de koningin daarbij
In 't diepst haars harten nog misschien heimlijk verbergt
Blijv' ieder ontoeganklijk. Oude, ga vooraan!

NICO VAN SUCHTELEN.
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Aan den rand van het leven.
In de stad, waar de blikken van kennissen met misprijzen op hem en haar hadden
neergezien, had het gevoel van uittarting haar moed gegeven, en rechtop en trotsch
was ze naast hem voortgeloopen, het lachen forceerend, zoodat het bijna een vroolijke
wandeling had geleken. Maar nu ze op den stillen landweg gekomen waren, en er
niets meer te trotseeren vièl, voelde ze zich ineenzakken tot een weeke onzekerheid;
ineens leek het haar zelf óók vreemd, dat ze hier nu alleen met hem liep, leek hij een
ander geworden, dan de vertrouwde vriend van zooveel jaren; het bezwaarde haar,
dat ze tegen haar vader niet over haar lippen had kunnen krijgen, dat ze nu met hem
wandelen ging; misschien zou vader niet eens aan de praatjes gedacht hebben; hij
werd verstrooid, en zag nooit méér van de dingen, dan hem vlak onder de oogen
lag... Maar zij zelf voelde zich als ingeweven in een net van romantische verwarringen
en heimelijkheid en dramatische conflicten; en ze ervoer er een bange onwil tegen;
ze begreep niet, waarom haar klare, bleeke leven nu ineens met de troebeling van
feller emoties moest worden besmet... Eigenlijk was er niets, heelemaal niets, trachtte
ze dan weer zichzelf gerust te stellen; maar haar hart zonder rimpel had de
verdenkende belangstelling der menschen, die vroeger nooit iets belangrijks in haar
hadden ontdekt, als lichamelijke pijn geleden; het was, alsof alleen dat
denken-van-anderen hen al beangstigend naar elkaar toegedrongen had; er was iets
minder klaar tusschen hen geworden, nu ze allebei wisten, dat er over hen werd
gepraat; - en ze was hem kinderlijk dankbaar, dat hij, sinds de weg stiller was
geworden, haar heelemaal niet meer aangezien had, en maar dof voor zich uit liep
te praten over die soesah met advocaten, en over al die beroerde listigheden, die het
leven in bepaalde gevallen je als eisch scheen te stellen... Dat je niet kon trouwen
zonder ergerlijke formaliteiten, die je eer in opstand brachten, dan stichtten, - en niet
kon scheiden, zonder futiel gemarchandeer, waardoor het eer een sport werd dan een
tragische gebeurtenis...
‘'n Verdomd rare kijk moet zoo'n advocaat wel op de wereld krijgen,’ zei hij
gewild-ruw, ‘die dep godsganschelijken dag geen andere bezigheid heeft, dan de in
de knoop geraakte verbintenissen van zijn medemenschen weer los te peuteren.’
‘Afschuwelijk,’ zei ze alleen; en liep er dan weer over te peinzen, hoe dat nu kón,
dat je, na een intimiteit van zooveel jaren, een vreemde

Groot Nederland. Jaargang 17

926
in je teerste moeilijkheden liet rondtasten, ze liet rubriceeren en er handig wettelijke
profijten uit liet slaan.
Misschien was voor een buitenstaander, voor wie het besluit opeens als een
onverwachtsche klap was gekomen, dat alles moeilijker te begrijpen, dan voor de
slachtoffers zelf, die hun contact geleidelijk hadden zien degradeeren en verslappen.
Maar voor haar herinnering stond nog steeds het gezin intact: de sterke, magere,
rechte en energieke vrouw, met haar klare oogen en intelligenten mond; en hij, jonger
schijnend, uitbundiger en kinderlijker; met zijn gulle grappen en zijn driftig verzet
tegen wat hij ‘de zotte santekraam van de wereld’ noemde, een aantrekkelijk correctief
tegen haar soms te geduldige redelijkheid; beide altijd zóó vervuld van algemeene
quaesties, van belangrijke vraagstukken, dat het bijna geen leegte had gelaten, dat
ze geen kinderen hadden.
Naar dit huis was ze toegevlucht, als ze zich eenzaam of gedrukt had gevoeld; ouderwordend meisje, met een vriendelijk, maar wat emotieloos bestaantje; - hier
had ze altijd een sfeer gevonden, die haar geest prikkelde en bevrijdde.
Ze had zich de vriendin gevoeld van hem èn van haar; aan haar in bewondering
verknocht van uit hun schoolmeisjestijd, toen zij altijd de knappere, de bijzondere,
de leidende persoonlijkheid was geweest; met hem in een contact van plagen en
speelsch opdrijven van meeningen, waar zij altijd weer ernstig in liep, en altijd weer
verlegen onder werd. Soms had ze gedacht, dat hij haar niet lijden mocht, omdat hij
haar heilige overtuigingen bespottelijk maakte, en haar woorden draaien kon, tot er
geen stuk aan heel bleef; dan schreide ze bijna van boos verzet, en nam zich voor
nooit meer zich tot een debat te laten verlokken; maar dan kon hij opeens zoo
zachtmoedig lachen, en zoo vriendelijk: ‘nee, dat is niet aardig van me’ zeggen; dat ze, geheel ontwapend, zichzelf kinderachtig vond, en beschaamd in een gesprek
met Bertha vluchtte, die altijd koel en helder en rustig-makend was.
Elk bezoek was een verfrissching en een bevrediging geweest; onmiddellijk bij
het binnenkomen in de lichte kamer, waar hij en zij ieder met een boek of met een
tijdschrift zaten, had ze het gevoel gehad in een betere, hoogere wereld te zijn
getreden; - en daarom was het het ongelooflijke geweest, de booze nachtmerrie,
waaruit ze vergeefs worstelde om los te komen, toen ze dien zomerdag argeloos
binnengekomen was, en Bertha alleen had gevonden, die met een eigenaardige
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weifeling van haar bureau was opgestaan, en ineens strak had gezegd: ‘Ik zal 't je
maar vertellen. Binnenkort hoort toch iedereen het. Het ging allang niet goed tusschen
Iwan en mij. En gisteren is hij weggegaan.’
Ze wist het nog precies, hoe Bertha daar gestaan had in de late middagzon, en door
de roode geraniums naar buiten had gekeken. En ze voelde nog, als op dat eerste
oogenblik, het felle, smeekende verzet in haar hart: laat het nièt waar zijn; laat dit
huis nièt uiteenvallen.
Het was, alsof ze door dit eene feit aan de vooze onbetrouwbaarheid van het heele
leven had geraakt; dit menschenpaar was haar illuzie geweest, en het had die illuzie
verstoord. Ze had een onredelijk gevoel van tekortgedaan te zijn, en daarnaast een
vage angst, alsof haar iets bedreigde; alsof er nu de betaling van een schuld bij haar
geëischt kon worden, die ze niet zou kunnen voldoen. Ze had vertwijfeld de oogen
van de vrouw tegenover haar gezocht, en er een zoo hard verzet in gelezen, dat ze
ineens had begrepen, dat het leven voor twee menschen samen moeilijker kon zijn,
dan voor één alleen.
En nu, nu ze hier naast hem liep op het landweggetje, en hij als een lam zoo
geduldig haar witte hoedje en haar jersey droeg, moest ze opeens weer denken aan
de stem van Bertha, toen ze dien middag donker en wild had gezegd: ‘Jij, je leeft
maar zoo'n beetje langs de diepte heen, met lieve droomen en idealen. Je weet niet,
wat een man en een vrouw elkaar aandoen kunnen, als ze eenmaal samen in het juk
loopen... Je weet niet, hoe ze elkaar kunnen neerhalen en verwoesten, en hoe ze den
ander gaan haten om de eigen ondergang. Dat stapelt zich dan op, soms jaren lang...’
Toen had ze onmiddellijk, vrouw naast vrouw, een brandend mededoogen gevoeld,
en een afkeer voor den man, die roekeloos vertreden en vernietigd had. Was Bertha
niet nobel en intelligent? Waarom had hij haar wezen niet aangevuld in plaats van
het te wonden in haar teerste gevoelens? O, hij moest een bruut zijn geweest, als zijn
eigen vrouw zoo over hem spreken kon.
Maar den volgenden dag was hij bij haar gekomen, en zijn typische
mannen-geslotenheid, die maakt dat een betrouwbare man eindeloos meer betrouwbaar
is dan een betrouwbare vrouw, had haar alle vijandigheid doen vergeten. Hij was
haar bemiddeling komen vragen, om ondergoed en een regenjas en een lijstje boeken
uit zijn huis te krijgen; hij was zoo maar ineens weggeloopen met een tandborstel
en
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een stukje zeep, als in de beste jaren van zijn studententijd... En toen was hij maar
verslagen voor zich uit blijven staren. Hij had niet gepleit tegen zijn vrouw, en niet
vóór zichzelf; hij had alleen gezegd, dat 't een beroerde boel, en dat 't leven niet
prettig was, en ze had begrepen, dat het makkelijke voor de één partij kiezen en dan
daarmee de quaestie voor afgedaan houden, hier volkomen misplaatst zou zijn.
‘Een vrouw heeft altijd behoefte naar den eenen kant absoluut te veroordeelen, en
naar den anderen kant in volkomen appreciatie te aanvaarden,’ had hij vroeger eens
gezegd. Ze was er trotsch op, dat ze nu redelijker voelde, dan de meeste vrouwen,
en met honderd argumenten, dingen, die ze zorgvuldig vooruit bedacht had en dingen
die haar onder 't praten invielen, had ze, ontzet over haar eigen durf, vóór hun beiden
en tègen hun beiden gepleit, steeds fanatiek vasthoudend aan die eenheid, die
misschien al in scherven lag...
Dat het toch niet aanging een huwelijk van jaren ineens te verbreken, alsof het een
koopcontract gold; dat het toch laf was, iets dat niet geslaagd was, gewoonweg, onaf,
mislukt, in de steek te laten; dat twee goeie menschen toch noodzakelijk samen een
dragelijk leven moesten kunnen opbouwen; en over het voorbeeld voor anderen en
over de waarde van de zelfoverwinning...
Hij was niet boos geworden en hij had haar niet uitgelachen. Hij had groot en
geweldig in haar kleine meisjeskamer gestaan, en alleen een paar maal zijn hoofd
geschud, omdat het om deze dingen eigenlijk niet ging...
En toen had hij iets gezegd, dat verbijsterend veel leek op de uitspraak van zijn
vrouw: ‘Jij hebt in je heele leven alleen te maken gehad met redelijke verhoudingen;
nu ja, met gemoedsverhoudingen, maar er was nooit iets, dat boven het controleerbare
uitging, of eigenlijk dat er onderdoor glipte... Jij leeft nog in den zoeten droom, dat
een mensch een redelijk schepsel is, die doet wat hij wil; en die weet wat hij doet.
Genegenheden, vriendschappen, - je voelt ze met je heele hart, maar het blijft in de
sfeer der klaarheid. Jij hebt nooit beleefd, hoe een man en een vrouw, die elkaar in
die hoogere regionen met vreugde tegemoet zijn getreden, in het ondergrondsche
elkaar martelen en vernielen kunnen. Je weet niet, wat 't is, tegelijk klaar intellect en
donker-wroetend instinct te moeten laten samenstemmen. Wat de eene mensch den
ander daarin aandoen kan, onwaardig, fnuikend.’
En weer had ze zich verbaasd over den argeloozen gang van haar
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dertig jaren; hoe ze altijd vlak naast deze hevigheden had meegeleefd, en er nooit
door was beroerd, en er zelfs nooit aan had gedacht... Daar liep ze nu op den smallen
landweg met den man, die de meest ontstellende geheimen met zich meedroeg; ze
liep er zelf als een persoon in een schokkenden roman, en ze kon zich niet verweren;
ze kon het niet van zich afwijzen; het was nu eenmaal ineens zoo binnengeploft in
haar stille leven; en ze begreep toch nauwelijks waar het om ging...
Ze keek even schichtig naar zijn hooge geweldigheid op, en zei toen, wat haar het
eerste inviel: ‘'t Is voor een vrouw altijd veel erger dan voor een man.’
‘In 't algemeen, ja;’ gaf hij onmiddellijk toe; ‘maar als je samen de keten hebt
gedragen, tot je hart er onder heelemaal vervreten en veretterd is... Nee, dan kan er
tenslotte van terugverlangen geen sprake meer zijn, aan geen van beide zijden.’
Weer werd ze stil van verwondering: het was waar. Voor een week zaten ze nog
samen in hetzelfde huis, namen alle maaltijden gemeenschappelijk, zagen uur aan
uur elkanders gezicht. En nu, - hij wist toch, dat ze Bertha geregeld sprak, en het was
niet in hem opgekomen naar haar te vragen... En Bertha had alleen gezegd: ‘Bemoei
je met hem, zooveel als je kunt, maar spreek me liever niet over hem. En wil je hem
zeggen, dat ik dat excerpt uit de Grundrisz voor hem afmaken zal; dat stuur ik hem
dan wel over de post.’
Dat laatste had haar toen weer tot tranen geroerd; een vrouw wàs in die dingen
toch veel liever en aandoenlijker dan een man, die zich dadelijk weer in zijn eigen
wezen afsloot.
‘Een vrouw doet meestal veel meer haar best iets moois van een huwelijk te maken,’
begon ze weer als een Zondagschooljuffrouw. ‘Omdat ze er dieper van doordrongen
is dan de man, dat het voor het heele leven is, stelt ze er meer àlles op, de dingen
mooi te houden, van binnen en ook naar buiten...’
‘Een sfeer te scheppen, een kamer homely te maken is zeker meer een vrouwelijke
dan een mannelijke gave,’ gaf hij, bijna onverschillig, toe.
‘Nee, zoo meen ik het niet. Ik meen al dat andere, dat in den verlovingstijd juist
veel meer van den man uitgaat, de hofmakerij, de attenties, de liefkoozihgen, de,..
alles...’
Ze bloosde, alsof ze een diepe zelfopenbaring had gedaan. Ze was eens, bijna,
verloofd geweest. Dat was de roman van haar leven. Ze was toen achttien jaar, en
hij had haar gekust en een armband
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gegeven. Den armband had ze later teruggestuurd, maar aan de kussen droeg ze een
plechtige herinnering. Als ze vertrouwelijk werd, vertelde ze graag van dien tijd. Ze
zag hem als een zeer belangrijke episode in haar leven, en als iemand haar van
teleurstelling of verlangen sprak, placht ze even een toespeling op haar verren droom
te maken, alsof ze zeggen wilde: ‘Je hoeft mij niets te vertellen. Ik weet wat liefde
en verdriet is.’
‘En dan wordt, na het huwelijk, de verhouding ineens omgedraaid,’ voltooide ze
verwijtend, toen hij zwijgen bleef. ‘Dan wordt de vrouw aanhankelijk en verdiept;
dan wordt zij de gevende; en de man wordt nonchalant; hij zit op zijn pantoffels en
raapt niet op, wat zijn vrouw laat vallen. Hij wordt alleen weer charmant, als er andere
vrouwen bij zijn, hij doet niet zijn best haar te boeien en altijd...’
Ze verwarde zich onder zijn verbaasden blik. Nee, ze geloofde toch eigenlijk niet,
dat híj zoo was; hij was juist altijd bereid Bertha naar en van vergaderingen te
geleiden; hij kon juist zoo correct haar een boek brengen, dat ze noodig had, plaats
voor haar maken, als ze wilde schrijven; hij bezat de politesse du coeur, die niets,
wat hààr belangstelling greep, lusteloos aan zijn aandacht voorbij liet gaan...
Wat was het eigenlijk alles verschrikkelijk gecompliceerd, en hoeveel manieren
waren er niet, waarop huwelijken mislukken konden! Ze wilde het zoo duidelijk
uiteen zetten, waarom 't niet mócht; waarom ze tot elken prijs naar elkaar terug
moesten gaan; en dan ineens leek alles haar weer uit de handen te vallen. Ze voelde
een kinderachtigen drang tot schreien; ze had wel willen roepen, dat 't haar allemaal
niets aanging en dat ze er niet meer mee te maken wilde hebben;... maar hij sloeg
nonchalant haar lichte jersey aan den haak van zijn stok en zei goedmoedig: ‘Zoo
zijn er; zeker. Vrouwen, die in het huwelijk opbloeien en mannen, die in het huwelijk
verslappen. Een beetje verslapt natuurlijk ieder mensch in daaglijkschen omgang...
De vrouw draait na een paar weken weer papillotten in haar haar, en de man vergeet
's avonds zijn tanden te poetsen. Maar ach, dat zijn tenslotte maar futiliteiten...’
‘Voor een vrouw niet,’ stelde zij dadelijk weer scherp. ‘Het is de sans-gêne van
het hart, waar ze onder lijdt; ze mist in al die kleinigheden den innerlijken drang, de
belangstelling van de ziel. Ze is blijer met een paar onverwachtsche bloemen, dan
met een zakelijk, kostbaar geschenk, ze vergeeft makkelijker een zware zonde, dan
een rij schrijnende nonchalancetjes.... Zij zal...’
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Hij keek glimlachend op haar neer. ‘Meisje, meisje,’ zei hij plagerig, ‘daar schiep je
de vrouw naar jouw beeld en gelijkenis. De kinderlijkovergegevene, als ze op haar
best is, zooals jij... De leeghoofdige-in-'t-kleine verdiepte, die haar man in één adem
verwijt, dat hij haar geen geld genoeg geeft om die mooie schoentjes te koopen en
dat hij den datum van hun engagement heeft vergeten, - als ze op haar slechtst is.
Dat type ken ik, bij vrienden. En vooral de laatste soort wórdt dikwijls schandelijk
verwaarloosd, als een soort revanche op den verlovingstijd. God, zooals ik die kerels
heb zien rondspringen om een meisje van niets, om een paar roze wangen en een
sierlijk kapsel. Als gekken, als minderwaardige idioten streken ze met een schuchtere
hand over een zachten arm, of bonden, verteederd geknield, hooghakkige schoentjes
vast aan teedere voetjes... En dat zoo als vulling van veel kostbare uren... Je begrijpt,
hoe zóó'n verhouding in het huwelijk afknapt, als er niets overblijft dan een banale
pop... Ja, dan zìjn mannen dikwijls wreed en onredelijk tegen hun poezele slachtoffers,
maar er zit dan ook zoo'n geweldige wrok, over hun eigen ridiculiteit, en die is zoo
moeilijk te vergeven... En de vrouwtjes-van-niets, die zelfs dom genoeg waren, om
al die adoratie te aanvaarden als wezenlijk bestemd voor haar eigen persoon, voelen
zich tot in hun binnenste verongelijkt, dat hij, nu 't geheimzinnige is weggenomen,
niets overhoudt dan wat superioriteitsgevoel... Ach ja, zoo zijn er ook veel tragedies...’
Hij liep een tijd strak voor zich uit te staren; toen barstte hij ineens bot uit: ‘En
toch, en toch, heb ik al dikwijls gedacht, dat die mannen in hun laag bijdegrondsche
stommiteit, die mannen, die er in liepen door een aardig mondje of een paar leuke
oogen, dat die dan nog beter af waren, dan ik... die...’
Verschrikt keek Marietje op: waren dan toch alle mannen bruten, de besten ook,
de fijnsten ook? Een vrouw als Bertha te hebben, zoo knap, zoo bizonder, zoo'n
sterke persoonlijkheid, en dan anderen te benijden, die een dom, lief poesje in huis
hadden. O, hij was haar niet waard geweest; hij had haar fiere noblesse natuurlijk
beleedigd... Waarom moest zìj hier met hem loopen, en doen, alsof ze iets met hem
te maken had? ‘Ik hààt hem,’ dacht ze, warm en opgewonden; maar zijn drift was
alweer gezakt, en haar booze oogen met zijn glimlach opvangend, zei hij rustig: ‘Nee,
vriendinnetje; nu moet je niet naar huis gaan met het gevoel, dat je nu de quintessens
van de quaestie in je zak hebt; dat het mij maar te doen is om een aardig gezichtje
in
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mijn huis, om een speelpoppetje voor m'n hart; want dat is waarachtig ook niet veel.
Maar ik kom juist heelemaal van den anderen kant, en ik weet nu wel, dat
dat-hoogere-alleen je ook niet gelukkig maakt. Ach, ik wil 't je wel allemaal vertellen,
maar ik weet niet, of je het begrijpen kunt. Je staat in zoo'n andere wereld.’
Ze liep naast hem, stilletjes-bang; ze wou maar liever, dat hij het nièt zei; ze zóu
het wel niet begrijpen, en 't leek alles zoo donker en troebel, alsof ze nóóit meer als
vroeger zou kunnen doorleven, nu ze dit had meegemaakt. En toch voelde ze tegelijk
een brandend verlangen één keer aan de realiteit van het leven te raken; één keer te
hooren, hoe échte menschen leefden en voelden en leden. In een hunkering, die een
afweer was tegelijk, had ze snel naar hem opgezien, maar hij leek weggeleefd in een
verre herinnering, en toen hij eindelijk begon te praten, was het, of dat verleden
meeklonk in de klank van zijn stem, en zij moest voor zich heen denken: ‘Als ik tóén
eens hier met hem geloopen had; als ik tóén had mogen probeeren hem te begrijpen..’
‘Ik was dan wat je noemt een moderne man,’ zei hij langzaam. ‘Ik bedoel, dat ik
vrouwen niet taxeerde met een kennersblik, alsof het paarden waren, maar altijd
alleen menschen in haar zag. Dat zal jou allemaal vanzelfsprekend lijken; jij ziet van
een man natuurlijk ook niet meer, dan zijn oogen en zijn handen en zijn haar... Maar
onder mannen gaat het op een heel andere toon... Ik weet nog precies, wààr ik me
daarvan het eerste bewust werd. Het was na mijn eindexamen, en we maakten een
voetreisje, drie klassegenooten en ik. Het waren waarachtig geen bizondere
opscheppers, en toch voelde ik telkens, ondefinieerbaar, een scheidslijn tusschen
hun-drieën-samen en mij-alleen. Den eersten avond zaten we in een buitencafétje,
en één van hun zei, dat die waard zoo'n prachtvrouw had. Ze zat aan het eind van de
verandah, en ik liep er in jongensnieuwsgierigheid heen, terwijl ik voorgaf, wat
chocolaadjes uit de automaat te gaan koopen... Ik keek in een rond, vlak gezicht, met
eenigszins bolle, uitdrukkinglooze oogen en een onverschilligen mond. “Dat vind ik
nou een gezicht, waar niets aan is,” zei ik een beetje uit de hoogte, toen ik terugkwam.
Ze begonnen alle drie om me te lachen. “Gezicht! Wie kijkt er nou bij een vrouw
het eerste naar 'r gezicht?” hoonden ze me. En ik wist waarachtig niet, waarnaar zij,
in hun hoogere wijsheid, dan wèl keken...’
Hij zweeg even; en ze liepen, voor 't eerstt dien middag, stil vertrouwelijk naast
elkaar voort. Ze had hem willen zegenen, dat hij, de vijandig-
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vreemde, de geheimzinnige, die alles van het donkere leven wist, nu opeens aan hààr
kant was komen staan, als iemand, die het wonderlijke oordeelen en kiezen en nemen
en verwerpen der andere menschen ook nooit had begrepen, die even kinderlijk
verbaasd dien ondoorgrondelijken wirwar van genegenheden en hartstochten had
aangezien. Ze had een uiteenzetting op de lippen van hoe bij hun op school al, juist
de aardigste meisjes het minst door de jongens gezocht werden; hoe de domme
gezichtjes, waar niets aanwas, telkens bloemen en briefjes kregen; en zij altijd nog
gedacht had, dat dat kwam, omdat de jongens, die de moeite waard waren, zich aan
hun werk hielden en nog niet naar meisjes keken...; maar het betoog leek haar
kinderachtig; het was eigenlijk veel heerlijker zoo maar zwijgend naast hem voort
te loopen, en in gedachte aldoor het felle, eerlijke jongensgezicht te zien, dat zoo
eenzaam in het leven had gestaan, omdat het de dingen anders zag dan andere
mannen...
‘In mijn studententijd werd die apartigheid van mij nog erger,’ begon hij toen
opnieuw. ‘Je moet je niet voorstellen, dat ik altijd maar in mijn eentje zat of liep...
God nee, ik had een aardige club en ik was in sport veel te goed, om niet een zeker
aanzien te genieten... Ze mochten me ook wel, maar ze vonden me een rare. Als na
een fuif de heele schare naar madame Sydonie of naar weet ik wat voor gelegenheid
trok, - dan ging ik niet mee. Ze hadden bovendien hun vriendinnetjes, winkeljufjes,
volkskinderen, met wie ze uitgingen en die ze tracteerden; - ik stond er vreemd
tegenover, en begreep niet, dat het prettig was. Ik was niet een soort verstarde heilige,
die met banvloeken slingerde. Ik vond 't niet verschrikkelijk-zondig of afschuwelijk;
maar ik had thuis altijd in een bizonder zuivere atmosfeer geleefd; ik mocht daar
elke week weer onvervreemd in terugkeeren, en dat maakte, dat er een zware poort
veilig in mij gesloten bleef. Ik was als een tijger, die nooit menschenvleesch heeft
gegeten: tot op zekere hoogte volkomen ongevaarlijk.’
Ze had een kort lachje om de vergelijking, en om dat ‘tot op zekere hoogte’; maar
tegelijk flitste door haar hoofd, hoe zij, als heel jong meisje, - nauwelijks vijftien
was ze geweest, - met een lustrumfeest in Leiden had gelogeerd, en al die nachten
bijna niet had geslapen door de gespannenheid van vreugde en verwachting, die over
de heele stad hing, en waarin haar onbewust-popelend hart voortdurend had
meegetrild... ‘Welk jaar was het geweest, welk jaar?’ dacht ze vaag, zich altijd
vergissend in data, met vrouwelijke onpreciesheid.
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Maar tegelijk wist ze zeker: ‘Tóén was hij student; toen was hij één van die duizenden
jongenshoofden, waar haar oogen in een stille belangstelling altijd weer heengetrokken
waren; had hij misschien in de maskerade meegereden, en had ze om hem
meegejuicht? Had ze met hem gedanst op dat eene bal, waar ze tot twaalf uur had
mogen blijven? Had ze...’ Ze speurde nogeens naar zijn hoog, gesloten gezicht. Neen,
ze moest zichzelf nu niet misleiden; niet meenen te herkennen; niet meenen, dat ze
elkaar toen al hadden aangezien. Maar dìt scheen haar nu wel zekerheid: die
lang-geleden nachten, dat ze wakker had gelegen in die vreemde, lichte kamer; en
dat ze voor het raam had gezeten en in de grijze zoelte had geluisterd naar de vage
muziek en de jonge stemmen, die met golven naar haar toekwamen, uit de
feestvierende stad, had ze eigenlijk verlangd en zich toegeleefd naar dat andere jonge
hart, dat in de zorgelooze blijheid zich toch alleen had gevoeld, en dat zoo wondergoed
bij haar verlegen jeugd zou hebben gepast. Ze voelde, dat naast de droom van haar
romantische bijna-verloving deze nieuwe droom overweldigend zijn rechten kwam
opeischen... ‘God, hoe wonderlijk,’ dacht ze met een zoete bevreemding, al zóó jong
geahnt te hebben, dat daar in die stad het fatum van m'n leven werd voorbereid...
Hoe wonderlijk...’ En ze schrikte, als van een onverwachtschen slag, toen hij opeens
zei: ‘Toen ik Bertha ontmoette, was ik vier en twintig. Ik hield van de klaarheid, die
om haar wezen hing. Andere vrouwen maakten me eindeloos rampzalig met hun
geurtjes en hun trucjes, met hun manier zich te bewegen, en den verwarrenden gloed
van hun oogen. Met Bertha kon ik praten en “mensch” blijven, zonder vernederende
onrust, zonder beschamende opwinding. Ik had in al die jaren zoo de gewoonte van
zelfbeheersching gekregen, dat er eigenlijk nooit iets van m'n emoties naar buiten
scheen. Ik was net een doovekool: als je 'm oppakt, ben je verbaasd, dat hij zoo
gloeiend is. Als je 'm ziet liggen, lijkt hij zoo koud als een turf, die nog nooit in 't
vuur is geweest... Nou, ik wàs gloeiend en leek koud, maar ik maakte de vergissing,
dat ik een koude briket, die niet wist, wat vuur was...’
Marietje staarde den eentonigen weg af, en in haar hart wenschte ze, dat ze nu
toch maar ‘ergens’ waren; ze liepen al zoo lang; als ze niet op tijd thuis was, zou
haar vader ongerust worden, en wat hij nu allemaal vertellen ging, was toch weer
zoo akelig dat ‘andere’ leven; waarom was hij dan ook met Bertha getrouwd? Waarom
was hij in die lustrumweek niet naar hààr toegekomen, om haar al zijn verdriete-
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lijkheden en verwachtingen op te biechten, toen ze hem nog had kunnen begrijpen
en troosten, en niet aldoor die scheiding had gezien tusschen man-die-beleefd had,
en meisje, dat niet wist, wat 't leven borg...
‘Heb je eigenlijk een plan?’ vroeg ze, schichtig-afleidend.‘Ik moet vóór 't eten
thuis zijn, om vleesch te snijden, en vader...’
Zijn verbeten gezicht ontspande zich in een goedmoedigen lach. ‘Als ik je nu
garandeer, secuurtje, dat je om kwart voor zes, opgekamd en gewasschen met het
groote mes aan je buffet zult staan? Ik wou alleen even met je theedrinken in die
boerderij, die daar in de verte opduikt... Dan zijn we vlak bij de halte van het
lokaaltje... er gaat er een om 4.48; dan heb je nog zeeën tijd om naar huis te komen,
en als hij te laat mocht zijn, nemen we een taxi aan 't station.’
Ze knikte, en voor de zooveelste maal sloeg haar stemming om; het wàs toch dol
om met een man uit te zijn, die allerlei onverwachtsche plannen maakte, met wien
je, op een dood-gewonen dag, opeens in een onbekende boerderij en in een treintje
te land kwam; bij wien alles van den inval van het oogenblik scheen af te hangen,
en ondertusschen toch sloot als een bus... Met een bijnabitter gevoel, dacht ze aan
haar zondagmiddag-wandelingen met haar vader naar de Witte Brug, waar hij altijd
onveranderlijk zijn advocaatje dronk, en onveranderlijk de muschjes brood voerde,
uit het zorgvuldig aan de koffie klaargemaakte bonbondoosje. Waarom moest haar
leven zoo stil en emotieloos vergaan, terwijl het toch eerst zoo glorieus begon, met
den armband, en de omhelzingen, toen ze nog een kind was, en niet begreep, wat de
liefde brengen kon? En nu, nu ze een vrouw was geworden...
‘Ik vind het een prachtig plan,’ zei ze, rustig-lief; en hij, omdat ze het huis genaderd
waren, en nu weer onder menschen zouden zijn, reikte haar het witte hoedje, en
praatte luchtiger door over een plan om er een maand uit te trekken, naar 't Zuiden
van Frankrijk, waar hij sinds den dood van zijn moeder niet meer was geweest...
Tusschen de bezette tafeltjes door liep ze met schuchtere statigheid, achter zijn
hoogen, stoer-opgeheven rug; ze voelde weer beklemmend het kijken en de stille
belangstelling der menschen; ze verbeeldde zich, dat iedereen het wist van die
scheiding, en er haar met verholen misprijzen op aanzag, en tegelijk voelde ze zich
trotsch en blij: het was toch heel wat anders, rustig en bereid achter zijn doortastend
zoeken mee te loopen, dan met haarvader, wankelend van gang en gebaar, overal
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te staan voelen, of 't daar niet te veel woei, en of daar niet juist een reet was, waardoor
het tochtte... Als op een ontrouw betrapte zij er zich op, dat ze nu al voor de tweede
maal dien middag den ouden man in gedachten had gedesavoueerd, en ze stelde zich
met teederheid zijn lieve, witte hoofd voor, om dadelijk weer hem volkomen te
vergeten, toen Iwan met een: ‘Aha, juist wat ik zocht;’ bezit nam van een tafeltje,
dat onder een laag neerhangenden boom was verscholen. Eerst bleef hij nog druk in
de weer, om haar een rieten stoel en een bankje te bezorgen; bestelde thee en toast
en was dan weer ongeduldig op om lucifers te zoeken; - maar toen zaten ze, in het
stille groene licht ineens recht tegenover elkaar, oogen in oogen, en ze verlangde
onmiddellijk, dat ze maar weer op den weg zouden loopen, waar je zooveel rustiger
voor je uitkijken kon, zonder iets van den ander te zien...
‘Luister nu eens, Marietje,’ begon hij weer gemoedelijk, terwijl hij verstrooid met
haar zijden handschoenen speelde, ‘ik wil niet, dat je naar huis gaat met het gevoel,
dat ik den middag heb gebruikt om mezelf in jouw oogen schoon te wasschen. Ik
kan die mannen niet uitstaan, die altijd maar zich beklagen, dat Alida zooveel
kleedgeld noodig heeft, en dat Mien niet genoeg de dienstmeisjes nagaat en dat Annie
nooit eens mee uit wil... In een huwelijk, dat niet slaagt, zijn natuurlijk altijd twee
schuldigen en twee slachtoffers; je laat elkaar allebei te kort komen en je grieft elkaar
allebei. Ik bepleit niet, dat ik een miskende engel ben, maar ik bepleit, dat ik weggaan
moest, omdat het onze ondergang was.’
Een zonneplekje viel door de ritselende takken, en danste over haar zachtblonde
haar en in haar kinderlijk-stille oogen; ze wilde haar gezicht beschutten met haar
smalle hand, maar met een jongensachtig gebaar trok hij die weg. ‘Kom, laat je nu
's even in 't zonnetje zetten,’ plaagde hij, ‘je kunt 't best hebben, en aan mijn oogen
kun je, nu we hier zoo zitten, toch niet ontkomen...’
‘Maar Bertha was zoo knap,’ ontviel haar, buiten alle verband, in een intuitief
verweer tegen zijn zacht-verteederden blik, ‘ik weet geen vrouw, die zooveel wist,
en met wie een man zoo over alles praten kon... Jij toch ook.’
‘Ja, ik ook,’ gaf hij grif toe. ‘En zelfs den laatsten avond, nu alles hard en koud
tusschen ons was geworden, moest ik het haar nog zeggen, hoe dankbaar ik was, dat
zij, onder onze uiteenzettingen, niet als andere vrouwen op alle mogelijke zijpaadjes
verdwaalde, niet
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onlogisch grieven op grieven stapelde, maar zakelijk en helder hààr kant en mijn
kant zag, en, ofschoon niet begrijpend, toch aanvaardde.. Maar weet je, wat ik zoo
dikwijls gedacht heb, in den laatsten tijd? Of redelijkheid en logica en begrip door
de vrouw niet dikwijls te duur worden betaald... O zeker, 't is heel prettig voor een
man, als zijn vrouw zijn geest begrijpt en hem niet in den steek laat, als hij in
verstandelijke problemen verstrikt zit; maar als onredelijkheid en toewijding, gebrek
aan logica en vermogen om zich heelemaal weg te geven, nu eens in hetzelfde hokje
zaten... Als je eens groote kans hadt, tegelijk met het eene het andere kwijt te raken...
Ik wil niet generaliseeren. Ik oordeel naar één speciaal geval. Maar een vrouw, die
op geestelijk gebied wezenlijk iets beteekenen wil, moet haar krachten spannen,
dikwijls boven het normale. Ze is nu eenmaal in alles zwakker dan de man; zoowel
het geestelijke als het instinctieve spreekt minder sterk bij haar, en als ze haar
geestelijkheid óverbelast, zal haar natuurlijkheid heelemaal verschrompelen. Ik geloof
niet, dat een man de waarde der intellectueele genietingen licht zóó overschatten zal,
dat zijn menschelijkheid er door in het gedrang raakt. Maar bij een vrouw slaat alles
eerder uit zijn voegen. Ik heb dikwijls gehoord, dat ze bang waren een vrouw rechter
te laten zijn, omdat ze zich te veel zou laten leiden door haar impulzen. Waarom is
men niet veeleer bang, dat ze die impulzen zal verliezen? Die zijn haar aangeboren
wijsheid, het beste, wat ze heeft; en de waarde daarvan is door geen aangeleerde
ontwikkeling ooit meer te vervangen...’
Hij schoof zijn hoed van zijn warme voorhoofd, en Marietje, met een verlegen
gebaar, strekte haar hand uit naar het theeblad, om in de afleiding van het rinkelen
met lepeltjes en kopjes haar verwarring te verbergen; het leek den heelen middag
wel, of haar wereld op den kop gedraaid moest worden; alles ging net andersom dan
ze altijd had gedacht, en deugden en fouten speelden stuivertje wisselen voor haar
verbijsterde aandacht.
‘Luister nu nog even,’ zei hij kort, nog eens haar hand aanrakend met zijn sterke
vingers. ‘Ik wou zoo graag, dat je 't een beetje begreep, al ligt het mijlen buiten jouw
gevoelssfeer. Ik ben niet sentimenteel, maar ik sta nogal alleen op de wereld, en ik
wou je vriendschap niet verliezen, Marietje.’
‘Nee,’ zei ze, stilletjes bang en ontroerd, ‘nee, Iwan.’ En het uitspreken van zijn
naam deed haar zóó sterk blozen, dat ze de eerste woorden, die hij zei, niet eens
verstond.
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‘Ik heb het land aan die scheiding in de liefde van “hooger” en “lager”, waarmee
jullie meisjes wordt opgevoed. Een liefde is alleen goed, als alles op zijn plaats
aanwezig is, compleet voor elk onderdeel van den completen mensch. Het was m'n
overtuiging in m'n jeugd, en daarom liet ik me nooit in met scharrelpartijtjes. En toen
ik trouwde, dacht ik nog in m'n onnoozelheid, dat, omdat de bovenbouw, de geestelijke
samenstemming tusschen ons er was, het andere zich wel vanzelf zou vinden. Ik
dacht dat ieder mensch daarin gaaf was. Maar nu ik door zoo'n hel ben gejaagd, zou
ik eigenlijk willen zeggen, dat wat men dan een “gevallen” meisje noemt meer eerbied
voor het leven heeft getoond, dan een vrouw, die zich aan haar intellect ten offer
brengt... Ik zou over de heele wereld willen uitroepen, dat het moederschap qua talis
de vrouw verheft boven haar steriele zusters, en dat iedere vrouw, die een kind ter
wereld brengt, al weet niemand, zij zelf ook niet, wie de vader is...’
Ze wóu niet laf of preutsch of kinderachtig lijken; had hij daareven niet zoo
aandoenlijk een beroep op haar begrijpen gedaan? Ze was ècht niet bang; - ze wou
niet terugtrekken. En 't was veel beter objectief op deze quaesties in te gaan, dan
opeens te gaan schreien... Dan zou hij zich bedenken, dat zij óók maar zoo'n
vrouw-zonderwaarde was, die maar voortvegeteerde, en nooit tegen het leven had
dùrven optornen... Dan zou hij er opeens aan denken, dat zij ook nooit een kind had
gehad, en ze zou zich niet weten te bergen van schaamte, omdat ze zich in dezen
gedachtenkring zoo angstig beklemd voelde, en niet wist, waar ze met haar lichaam
blijven moest.
Ze sperde haar oogen gewild-rustig open, en zei met kleurlooze stem: ‘Maar als
je zulke theorieën wezenlijk ingang zou doen vinden, dan zou er alle kans zijn, dat
het aantal onwettige geboorten onrustbarend toenam. Vooral onder de arbeidersklasse
is het alleen de angst voor schandaal, de angst voor de publieke opinie, die veel
meisjes van een bandeloos leven terughoudt.’
‘Ik vermoed, dat jij het “een bandeloos leven” noemt, wanneer twee jonge
menschen op de rechten van het huwelijk anticipeeren. Maar weet je wel, dat er heele
streken in ons land zijn, waar eenvoudig niét wordt getrouwd, voordat Hansje in de
kelder is? Me dunkt, een volkomen gezonde opvatting. Waarom moet een vrouw
zich afsloven met vervelende werkjes, als kopjes wasschen, en moet een man werken
voor een gróóter huis dan hij noodig heeft, zoolang er niet een wezentje is, dat
hen-samen noodig heeft, en dat hen-samen één ziet?’
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‘Je doet, alsof 't een straf is, altijd samen te moeten zijn’, verwierp ze bijna fluisterend,
buiten adem over haar eigen durf; ‘alsof dat niet 't eenige is, dat je verlangt, als je
van elkaar houdt.’
‘De eerste weken misschien,’ gaf hij toe; ‘maar in iederen man is genoeg van de
nomade, om altijd weer verder en altijd weg te willen. Die hang geeft hij alleen op,
als hij een reden ziet. En die geeft het kind.’
‘Alleen het kind? Niet de vrouw, die hem noodig heeft?’
‘Die heeft er toch ook meer aan, als hij frisch en verlangend bij haar komt, dan
wanneer hij zoo huisbakken... zeg nu zelf. Een landschap, dat je voor den eersten
keer ziet, boeit je aandacht. Je kunt er niet genoeg naar kijken. De tweede, de derde
keer ook nog; misschien wel honderd keeren. Maar als je het dag aan dag, ochtend,
middag en avond voor oogen hebt, dan komt 'r toch een dag, dat je onmiddellijk je
krant neemt, en niet meer kijkt, omdat 't je niets meer te zeggen heeft.’
‘Hij kent de liefde niet,’ dacht ze bezeerd. ‘'t Is voor hem alleen 't nieuwtje en de
verandering.’ En haar deernis omvatte voor 't eerst Bertha en zichzelf te zamen.
‘Ik geloof toch, dat die opvattingen de algemeene verwildering in de hand zullen
werken, en de gemeenschap op moreele schade zullen komen te staan,’ zei ze toen
alleen eentonig; zooals alle vrouwen ontoegankelijk voor herzieningen op het gebied
der moraal, omdat elke herziening het bloed van martelaressen eischt.
‘Als je dan maar begrijpt,’ viel hij bijna dreigend uit, ‘dat één kindermoord, uit
angst voor de publieke opinie bedreven, de gemeenschap méér moreele schade doet,
dan honderdduizend onwettige geboorten, door haar tolerantie geprovoceerd. Als je
maar begrijpt...’
Maar opeens hield hij in, en glimlachte: de situatie was wezenlijk te absurd: daar
zat hij, de rein-leven-knaap van z'n jonge jaren, de rigoureuze idealist, de Unmoral
te prediken tegen het schichtige nonnetje, dat met oogen, die zelfs niet durfden te
knipperen, ostentatief-vreezeloos naar hem op zat te staren, maar dat straks, in haar
veilige huis, zeker met een griezel aan de gesprekken van dien vreemden middag
terugdenken zou. Als hij haar vertrouwen wilde winnen, moest hij waarachtig niet
zóó beginnen... Maar zag hij nog wel zuiver in de dingen, geknauwd en uit elkaar
getrokken door zijn worsteling, die geen plekje in hem gaaf had gelaten? Sloeg hij
niet, beu van zijn eigen theorieën, nu in 't andere uiterste over?
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‘Ik meen 't niet zoo kwaad,’ zei hij zachtmoedig, en voor de derde maal streelde hij
haar lusteloos-neerliggende hand, de eenige liefkoozing, die hij haar durfde geven.
‘Schenk maar eens gauw thee;... als ze bitter is geworden, is 't mijn schuld... Ik praat
en betoog als een eerstejaartje... Ik heb je toch niet verschrikt, meisje? Ik bèn niet
zoo'n windvaan, die naar alle kanten draait, en er zijn wel gezichtjes, die ik ieder uur
van den dag zou kunnen zien, zonder weg te willen...’
Zijn zachtheid bracht de tranen naar haar oogen, die haar angst zoo ijverig had
weten weg te slikken; niet ziende bewoog ze haar handen onzeker over het theegerei;
ze voelde zijn blik met een nieuwe teederheid over haar gezicht, maar ze kon niet
blij zijn. Het leven leek toch te forsch en te veel-eischend voor haar stille hart en
haar broze armen; het was haar nog nooit zóó dicht genaderd; zoo, dat 't was, of ze
maar te nemen had... Maar ze durfde haar handen niet uit te strekken, en ze voelde
zich zoo moe, dat ze maar liefst haar hoofd op den tafelrand had gelegd, en zoo
onbeweeglijk, overwonnen, was blijven liggen.
‘Eerst, bijna, geëngageerd, en toen, bijna, getrouwd met een gescheiden man,’
dacht ze met een vage glimlach. ‘Altijd bijna’, maar nooit iets echt en heelemaal,’
vulde ze toen triest aan.
En toen ze zijn thee had toebereid - toegevend aan een intuitieve behoefte hem
naar zijn verleden terug te dringen, opdat de nieuwe droom van zijn hart nog ver zou
blijven, en daardoor voor haar een lieve mogelijkheid zou binnen schijnen, - begon
ze voor de zooveelste maal opnieuw: ‘Ik geloof toch wezenlijk, dat je Bertha miskent,
als je het voorstelt, alsof ze geen hart had.’
ANNIE SALOMONS.
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Parijsche verzen.
Een doode.
'k Heb U, even maar, verlaten
om nog te koopen wat petrool,
zoodat van 't bleek gelaat en
handen
zou wijken sombre schemerdool
voor het vertroostend stille branden
van dit getemperd lampelicht,
dat om Uw doode aangezicht
ging leggen glanzen aureool.
De nacht zal ik hier bij U waken,
nu alle snaren sidd'ren braken
van Uw vermoeide hartsviool,
nu gij ligt stil en uitgetogen,
met neergelaten wimperoogen
en van Uw mond breekt niet meer uit
het cellen diepe klaaggeluid.
Hoe heengestorven stil is 't thans - - Omhuiverd door de brooze krans
van mijne zachte preveling
ligt nu Uw blank verstijfde lijf,
waaruit het eindend leven ging,
dat even in een siddering
de strijd vermelde van 't bedrijf - Willoos lagen toen Uw handen
en ik sloot,
achter transparante wanden
het mysterie van den dood.
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Van beider leven
is alleen,
wie aan Uw sponde zit gebleven,
en toch, wij beiden gingen heen
in 't laatst gestamelde vergeven,
waarvan gij nu ligt uitgerust,
voor 't eerst Uw schoon-zijn onbewust.
Uw koude wassen beeltenis
zal ik met 't laken zacht gaan dekken,
eer dat de dood in Uwe trekken
schaadt, wat niet te heelen is.
Nauw'lijks zal het U dan raken
als bevreesd voor een ontwaken,
want ik vrees Uw oogopslag
in de scheemring van den dag.
Gij zijt dood - veilig tusschen kamerwanden,
waar de lamp zal blijven branden
en de stilte is nu heilig 't Leven was voor U te groot
het geluk bleek niet te puren
uit de vele dagen uren
en het kwam niet als het loon,
wijl Uw spiegelbeeld was schoon ‘'k Zal U op een dag verlaten
en gij moogt me dan niet haten,
of miskennen mijn gevoel,
maar mij werd niets meer geven,
dan het leven
in verblinding naar het ongekend en onbewuste doel.’
En dit uur nu is gekomen
in de laatste Uwer droomen
deze nacht - - -
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Gij zijt langzaam weggegleden
van mij heen, en uit het heden
uit de schoone, ranke schacht
U zoo tijdelijk toegedacht.
Langs de donkere gordijnen
gaat de dag
zoomen zilveren beslag
van zijn helle schijnen.
Maar ik zal geen dag begeeren
en het zonlicht van U keeren;
dat de nacht hier blijve hangen
en wij bei, bevangen
blijven in dees onverstoorbaarheid,
die ik U heb toegewijd.
'k Zal niet van Uw sponde treden
en niet keeren tot de stad,
wijl gij in te fel begeeren
haar te diep aanbad.
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II.
Dernier Refuge.
Vrouw, ik wil wel met U leven,
treedt mijn open kamer in,
mijn bezit zij U gegeven,
doch verzwijg mij vooze min.
De juweelen van een Carmen
zijn de zonde, die verwondt,
ik wil liggen in Uw armen,
met Uw adem op mijn mond.
'k Stoot dan 't hooge venster open
op de neergevelde nacht,
waar verdoemde zielen loopen
in een onbegrepen nacht.
En de uren zal ik proeven
als een geurend gift-likeur,
en Uw leven blijve toeven
tusschen 't venster en mijn deur.
En de maanden en de dagen
Gaan ons ongekend voorbij;
alle bloemsems die zij dragen
zijn gewenscht, door U noch mij.
En de nachten zullen groeien
en ons leven leeg vergaan,
en ons hart zal stil verbloeien
in een zelfbedachte waan.
Nu gij 't leven dorst verspelen
afgestomp voor vreugd en pijn,
wil ik wel met U nog deelen
Dit bestaan van zielloos zijn.
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III.
Gij hebt gezegd: ‘de vrouw,
wier oogen in Uw oogen lezen,
wier lippen bloeien op Uw mond
en door Uw wezen schijnt verwezen
en slechts Uw taal en zin verkondt,
heeft dag noch uur gekend de trouw
en was U nimmer tot Uw heil;
haar vooze hart is vuig en veil
zij heeft Uw geld en goed verdaan
en alle glans Uw naam ontnomen.
Dus droomt gij schoonheid van een waan,
laat mij U wekken uit dit droomen
wijl 'k mij Uw vriend beschouw.’
- ‘Is dit het weten, dat gij biedt? - Ik heb haar lief, dit schoone kind
en nimmer smart daarin gevonden
al is 't mijn min, die 'k bij haar vind,
waarmee 'k haar hart heb teer omwonden.
Haar stem is zacht en zoet haar lied.
Het leven werd mij schoon en licht
door d' onschuld van haar aangezicht
en 'k dacht mijn eenzaam hart verstaan. Gij zegt: “dit al is niets dan droomen”
en rukt mij af de schoonste waan - maar wat heeft zij me dan ontnomen?
Vriend, ik dank U niet.’
DOP BLES.
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Uit het leven van een denkende vrouw.
Eerste hoofdstuk.
De familie.
Terwijl Marianne, op den stoep staande, na een laatsten knik en glimlach zich naar
de huisdeur keerde en Instede schuinweg de straat overstak in de richting van het
plantsoentje met de felroode perken en het sprietend fonteintje, overkwam haar
opeens de zonderlinge sensatie van een snelle gedaante-verwisseling. Het was alsof
ze, zichzelf door het stompe eind van den tooneelkijker beschouwend, zichzelf
verkrimpen, ineenslinken zag tot het nietige figuurtje van een onbelangrijk en
onbeteekenend kind, nadat ze tot even te voren volwassen-mensch was geweest, vol
beloften, vol mogelijkheden. En dit schierlichamelijk gevoel was haar in dien graad
van duidelijkheid zóó nieuw en zóó verrassend, dat ze naar Instede omkeek, ten einde
zich nog eens weer in zijn gezelschap te voelen en dan in het omwenden nog eens
weer dezelfde sensatie te ondergaan. Maar de kleine, donkere oude-mans-gedaante
- licht alleen de handbreedte van zijn geligwitte lokken, tusschen jaskraag en
flambard-rand, over het halsboord heen - was alreeds in de zonnige straat tot een
‘figuurtje’ verkrompen, van Instede's wezen vervreemd, doch nu ze zich weer tot de
huisdeur keerde had ze toch, minder verrassend, schoon pijnlijker, die sensatie van
te loor te gaan en verschrielen in onaanzienlijkheid.
Ze belde niet dadelijk nog, ze leunde tegen de deurpost, ze liet in de verte turend,
de roode en smaragden gloeiingen van felle geraniums en fonkelgroen gras tusschen
haar half-toegenepen wimpers tezamen vloeien tot één schier-verdoovende
geconcentreerde wemeling, ze dacht aan Instede en aan de innigheid en de volheid
van hun verkeer.
Ja, bij hem voelde ze zich mensch, aan zijn aandacht en belangstelling realiseerde
ze zichzelf als persoonlijkheid, een eigenheid naar ziel en geest; door hem kon ze
zich gelaten voelen in het heden, tegelijk hakend naar het opengaan der gesloten
toekomst die haar vervulling brengen, haar vervulling zijn zou. Niet zóó fel en
plotseling als daareven, maar altijd toch vielen die zachte kracht en dat warme
vertrouwen van haar af, zoodra ze haar woning betrad, waar ze was het nichtje-in-huis,
onder de voogdij van Everard van Doude - jlid van de firma Van Doude en Beelaerts
- en het ‘wel-aardige’ zusje
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van den knappen student Evert van Doude. In den eersten tijd van haar kennismaking
met Instede had het haar geërgerd en verontrust, dat anderen haar zóó ‘maken en
breken’ konden, zoo maar weer ontnemen, wat ze door hem bezat, dat anderen haar
gevoelens, haar bestaan, haar zijn, door hun gevoelens, hun bestaan, hun zijn zoo
algeheel bepaalden - en toen Instede in dien tijd naar Davos was gegaan om zijn
eenige dochter te bezoeken, had ze dit alles, dat haar zoo benauwde, het verwarrend
resultaat van zelfonderzoek en zelfbetwijfeling, in een langen brief tot hem
uitgesproken.
En hij had haar gerustgesteld. Het was, had hij uiteengezet, volkomen redelijk en
natuurlijk dat zij zich nu nog aan haar omwereld realiseerde, en wat ze in Evert en
de anderen zoozeer benijdde, dien schijn van zelfverzekerdheid, dat was juist het
tegendeel en het spotbeeld van datgene waarvoor zij het hield: zich-zelf-zijn! Neen,
Evert en zijn vrienden waren juist zichzelve niet - doch rondom hen stonden de
algemeene dogma's, de overal geldende stelligheden waarin ze zonder vragen
geloofden en opgingen, onverbrekelijk vast opgetrokken, daaraan spiegelden ze zich,
daaraan ontleenden ze hun bestaan, daaruit waren hun persoonlijkheden - die dus
eigenlijk onpersoonlijkheden moesten heeten - opgebouwd, en dat was het geheim
van hun twijfelloos optreden en hun feilloos aplomb -, maar Marianne zou wel dwaas
doen hun dat te benijden! Zij zou het voorzeker moeilijker hebben, maar dan ook
zou zij in waarheid eenmaal zichzelve zijn. Niet uit algemeene dogma's en
blind-aanvaarde gangbaarheden, maar uit haar eigen wezens kern zou zij dan haar
omwereld om zich leeren opbouwen - doch daartoe moest ze eerst die diepste kern
van zichzelve in zelfkennis hebben blootgelegd, en dààr wachtte de arbeid
allerzwaarst, allermoeizaamst, daarin weerstreefde elke mensch zichzelf het felst en aan die omwereld zou ze dan zichzelf altijd door realiseeren. Dan zou ook de
omwereld - uit haar eigen ik gegroeid - zich altijd door wijzigen en ze zou leeren, in
dat altijd-door anders zijn het ware zichzelf te herkennen. En dàt beduidde dan haar
‘aandeel in het eeuwige leven’, dit in haar eigen spanne levens gestadig meebeleven
van het altijd-door wisselende en vervloeiende, dat zij deelachtig was en de anderen
niet, die van de schoolbanken af reeds ‘zichzelve’ wanen en dit ook anderen schijnen
te zijn.
Ze voelde wel dat ze dit alles voorloopig meer had in zich ter latere verwerking
en vertering opgenomen dan nu reeds tot haar waarachtig eigendom gemaakt, maar
dit scheen de bekoring en de beteekenis
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nog te verhoogen van de lange brieven, die ze 's morgens naast haar bord vond, waar
‘lieve vriendin’ boven en ‘uw trouwe en toegenegen vriend’ onder stond, en waarvan
het haastig doorlezen - dat ze toch niet laten kon - haar werd vergald door oom
Everards houding achter de krant, die ze niet zag, maar voelde, door Everts
zijdelingsche schimpscheuten tegen de dichtbeschreven blaadjes met de licht te
herkennen versregels hier en daar. Oom Everard voelde tegen de heele verhouding,
de bezoeken en de correspondentie den wrevelen afkeer van den practischen
zaken-man tegen alles wat nutteloos en overbodig, daarbij dan nog excentriek en
mallootig is -, maar in Evert was een acuter zuurder nijdigheid: wat blies de oude
toch het kind al niet in! Ze ging zich op die manier misschien nog heel wat verbeelden,
ze konden nog last met haar krijgen. Je moest wel een vrouw, een meisje zijn om je
te laten inpalmen en imponeeren door het gebazel van een half-garen
ex-boekhandelaar, dien ze uit meelij bibliothecaris - ‘over dat rommelzoodje daar,
godbetert!’ - van de openbare leeszaal hadden gemaakt.
Marianne wist precies dat Evert zoo dacht over ‘je geleerden vrind’ en met hem
het gansche heir van heel- en half academisch-gevormden in de stad. Instede wist
het ook en als Marianne soms aandrong dat hij toch eens iets zou publiceeren van
het vele dat hij haar voorlas in zijn klaren, eenvoudigen stijl, dan glimlachte hij en
heette zichzelf te oud om het met drommen van welonderlegde bevoegd heden aan
den stok te krijgen, zoo vol van beproefde wetenschap en esprit-de-corps!
Ze had wat gewacht, voordat ze belde en moest nu nog wat wachten voordat er
werd opengedaan. De oogen waren haar in 't halfbewuste staren van roode en groene
fonkeling volgeloopen en nu ze, door tante Clara zelf ingelaten - ‘maar je weet toch,
kind, dat Geertrui den heelen dag beslag legt op Nel, voor vanmiddag’ - de lange
gang binnenkwam, waar aardbeiengeur stond vermengd met den hartigen reuk van
pas-opengebroken doperwten, zag ze overal dat rood en groen, maar verwisseld met
de werkelijkheid, in den schemer voor zich uit zweven, geruischloos stuiten tegen
de matglazen keukendeur en weer tot vlak voor haar oogen terug. Dit boeide haar
zoo, dat ze niet verstond wat tante Clara tegen haar zei.
In de achterkamer, waar oom Everard gebogen zat over de ronde tafel vol papieren
- Marianne zag dadelijk den rechtstandigen rimpel die op druk-bezig zijn of
verbolgenheid duidde, tusschen zijn oogen -
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hing de stemming van een onpleizierige discussie, misschien juist geëindigd,
misschien door haar komen afgebroken en terwijl ze na een groetgrom van oom
Everard zitten ging aan het raam, dat uitzag op prieel en tuin, het blinkend water der
gekanaliseerde rivier traag vlietend op den achtergrond, gaf ze zich rekenschap van
het verschil in atmosfeer tusschen de ouderwetsche kamer, die ze juist verlaten en
die, welke ze net betreden had. Beide waren zwaar gemeubeld en donker gestoffeerd,
ruim en laag van zoldering, hier rijker, ginds kaler maar deftiger - doch daar leek de
ruimte vervuld door een geest van onpractische belangstelling in bovenpersoonlijke
aangelegenheden, hier was het nuchter en droog, als om 't hoofd koel te houden voor
‘de Zaken.’ Daar zette ze zich uit als in een element dat aan haar wezen voegde, hier
verkromp ze, als onder een vijandige aanraking.
‘Kind’, begon tante Clara, een beetje haperend, nog voor Marianne haar peinzenden
blik van het blinkend water op den achtergrond had losgemaakt en het deeltje Ruskin,
waarmede haar vingers speelden, opengeslagen op haar knie, ‘Evert heeft gevraagd,
of jij vanmiddag nog eens boven wilt komen theeschenken, nu Nel onmogelijk weg
kan uit de keuken’. Marianne begreep, dat dit het onderwerp was geweest van de
onpleizierige discussie, ze antwoordde niet dadelijk en keek naar oom Everard die
met gebogen rug naar haar toegekeerd zat - ze zag alleen den voor zijn breede
schouders te schrielen, geelbleeken nek, met het kortgeknipte zwarte haar dat als een
wig zijn halsboord scheen binnen te dringen, maar ze wist dat de rimpel tusschen
zijn oogen zich verdiepte en dat die oogen nu over de papieren heen naar den wand
tegenover hem staarden. Ze raadde ook zijn gedachten, als las zij ze af van zijn
gezicht: ‘tot niets capabel en dan nog om elke kleinigheid bereddering’ -, ze lei het
boek naast zich in de vensterbank, en wilde opstaan.
‘Hebt u misschien de thee al gezet, tante? Dan breng ik ze dadelijk even boven.
Als ik straks in mijn boek zit, is het zoo vervelend.’
Ze zag tante Clara weer aarzelen en iets als een blos naar de bleeke wangen stijgen.
‘Hij vroeg, of je niet komen wilde voordat hij belt... anders mocht je eens storen.’
‘Wat storen? Die prul-vergadering?’ Het ontviel haar tot haar eigen ergernis en
spijt - en ze schrok even, zoo plotseling zag ze, in plaats van den gelen nek met de
wig zwart haar een geelbleek zwart-
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gebaard gezicht in een snelle wending als uit gespannen waakzaamheid naar zich
toegekeerd.
‘Wat weet je ervan? Ben je er ooit bij?’
‘De resultaten...’ ze kon dit niet, maar wel scherper woorden binnenhouden.
‘Afgunst...’ Oom Everard hoefde niets binnen te houden. Baas in zijn huis, hoofd
van zijn firma!
Het felle woord stak als een beet, bonsde tegen haar op als een onverhoedsche
golf bij het baden in zee, even scheen haar bloed in haar te schiften van machteloozen
giftigen wrok, toen keerde ze zich tot haar tante.
‘Ik wil niet dat Evert mij belt als een meid,’ ze temperde haar drift tot een gesmoord
fluisteren, ‘en terwijl hij weet, tante, zoo goed als u, dat ik zelf nooit de meisjes wil
bellen, dat ik het niet kan. Druk op den knop en er verschijnt een mensch!’
‘Je kunt toch niet altijd door 't huis loopen gillen, kind’, suste tante Clara. ‘Geertrui
houdt er zelf heelemaal niet van.’
‘Omdat de meid beter weet hoe 't hoort dan zij. Mallootige aanstellerij. Net zoo
lang tot het mij verveelt en ik er een stokje voor steek.’
Marianne wist precies wat oom vervelen en waarvoor hij dan een stokje steken
zou, maar ze bleef met den rug naar hem toe bij de theetafel en antwoordde niet,
doch tegen haar tante:
‘En dan zeker over een kwartier nog eens voor 't tweede kopje?’
Tante keek bijna verheugd naar haar op en ze zag, achter den bril, de zwakke,
grijsbruine oogen wazig van ingehouden tranenvocht.
‘Neen kind -, Evert heeft juist speciaal gevraagd of je dan het eerste kopje bij hem
boven wou blijven drinken... Je kent ze allemaal, die er zijn. Gu Velsing en Ab
Bordewijk, die blijven eten, dan verder Lampe en Tielenius... Na het tweede kopje
zou je dan weer beneden komen.’ Het laatste zinnetje deed ze haastig, als achteloos,
de oogen weer neer, op de langzame opsomming der namen volgen, als wilde ze er
elke bijzondere beteekenis aan ontnemen en Marianne, naar haar smalle, lenige
handen uit de blanke mouwplooisels kijkend, voelde als met een dauw van
verteedering het ingehouden branden van haar drift beslaan, ze had niet den moed
snerpend-sarcastisch te zeggen, dat ze wel begreep, een volledige invitatie tot zulk
een illustren kring onwaardig te zijn.
‘Zoo kind, nu heb je het potje maar mee te nemen als er wordt...
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als Evert het noodig heeft. En boven weet je alles te vinden, de koekjes zijn er al’.
Marianne stond stil, de onwil verdikte zich in haar tot een walm van tegenzin. En
tegen beter oordeel in, als gedreven, zette ze 't nutteloos gesprek nog voort. Altijd
wanneer zoo'n driftbrok in haar lag als een onweerswolk, moest zich dat ontladen,
al was het maar even; geheel uit zichzelf zich oplossen en verteren kon het niet.
‘Waarom haalt Evert niet zelf even dat potje van beneden? Waarom schenkt hij
niet boven zelf zijn thee? Zooveel jongens doen dat tegenwoordig. Maar hij laat zich
altijd bedienen op een manier...’
‘Dat zijn geen jongens, die zelf hun thee schenken, verwijfde apen zijn het, zooals
die vent uit dat tooneelstuk, dat we verleden week hebben gezien - heette het niet
“De Veroveraar”, vrouw? - maar Evert is een man, en een echte man laat vrouwenwerk
aan vrouwen over.’
‘Evert een echte man... hij...’ Ze hield in; ze had het zwakke maar duidelijke
klingelen gehoord van het antieke koperen tafelbelletje, door Evert in gebruik
genomen sinds hij redacteur was van het studentenblaadje en op zijn beurt
redactie-vergadering bij zich ontving; een hoonende triomf scheen er haar uit toe te
klinken. Zonder iets meer te zeggen, blij om de stoornis, die juist bijtijds onvruchtbaar
getwist voorkwam, nam ze den theepot. Tante Clara stond fluisterend over haar man
gebogen en ze verstond iets van... ‘er haar op aanzien.’
‘Erop aanzien? Waarop? O, daarop? Gaat ze zich dat inbeelden? Alsof zulke
jongens niet wat anders aan het hoofd hebben.’
De schampere lach joeg haar als een ruwe stoot in den rug de gang door en naar
boven.
Voor de deur van Everts kamer toefde ze even en ze hoorde binnen het rustig-deftig,
wetenschappelijk-bedachtzaam praten, zooals dat een clubje uit de besten der
intellectueelen onder de studenten voegt - dan klopte ze en het praten verstomde op
het ‘binnen’ van haar broer. Ze zag ze even rond de tafel, als poseerend voor den
studenten-fotograaf, de stramme ruggen wat achteruit tegen de stoelleuningen, de
haren in het midden gescheiden en aan weerszijden geplakt, den iets-geblaseerden
glimlach van bescheiden zelfgenoegzaamheid, omdat ze tegelijk zoo correct waren
en zoo intellectueel - als een ‘tableau vivant’ van de andere studenten-kieken op
Everts tafel en aan de wanden, van andere jaren en andere universiteiten, maar
allemaal
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gladgeschoren, scheiding in het midden, tegelijk correct en intellectueel! - dan
sprongen ze overeind om haar te begroeten. En nu ze daar niet meer als een geheel,
een gesloten gemeenschap, redactievormend, rond een tafel zaten, maar één voor
één zich losmaken moesten en overeind gekomen, Gu en Ab en Lampe en Tielenius
werden, nu scheen er van dat straffe en strame zelfvertrouwen plotseling al een heel
stuk teloor gegaan, en vooral de gebrilde Tielenius, de langste, met zijn
vreemd-gevormden, aan één zijde veel te dikken mond, was plotseling een-en-al
verlegenheid, schoon Marianne hem het beste nog lijden mocht. Juist voor Gu Velsing
en Ab Bordewijk, Everts bijzondere vrienden, de eenigen die in den familiekring
kwamen, voelde ze het minst, eer afkeer dan sympathie.
Gu Velsing ontnam haar den theepot en hielp haar kopjes uitzetten met die
bestudeerde en welbewuste hoffelijkheid, die haar altijd zoo vermoeide, de
hoffelijkheid van een jongen, die zichzelf ziet hoffelijkzijn en zichzelf dan
goedkeurend toeknikt, omdat hoffelijkheid tot beschaving behoort en den student
die tegelijk correct en intellectueel is, boven den ‘veebonk’ en den ‘tandenprol’ zoo
goed als boven den kantoorvlerk en den schoolfrik onmiskenbaar verheft.
Marianne kende die hoffelijkheid - hem had ze op een partij in zijn ouders huis
tot driemaal toe nieuwkomenden aan reeds aanwezigen hooren voorstellen en tot
driemaal toe de aardige, beschaafde kinderjuffrouw, bescheiden thee schenkend op
den achtergrond, zien overslaan, zonder zelfs te veinzen dat hij haar niet zag, want
links en rechts en vlak bij haar jongelieden en zelfs kinderen noemend bij den naam
-, en het was haar geweest als had zij schuld aan dat al scherper zich afteekenend
blosje, dien al strakker en pijnlijker glimlach, waarmee het meisje was blijven
ronddienen en presenteeren.
Oom Everard had groote verwachtiingen van Gu Velsing, hij verzuimde nooit zijn
‘Boekenschouw’ in het studentenblad te lezen en prees die artikelen deftig en
beschaafd als in zijn eigen studententijd. Geen vulgair-familiaire woorden, geen
nieuwe spelling, geen d'r en 'n en m'n, geen losse Nieuwe Gidserigheid, die den
echt-wetenschappelijke even weinig stond als een ruitjespet een professor in de
theologie, altijd goed gedocumenteerd en altijd degelijk doordacht! Was oom er over
uitgepraat, dan werden ze tante Clara en haar ter onverdeelde bewondering in handen
gegeven, maar daar noch oom noch Evert eenige uiting daarvan begeerden, bleek
het nooit, dat tante Clara er over indutte en dat zij-zelf ze pedant en hol-rhetorisch
vond, vol

Groot Nederland. Jaargang 17

953
gecompliceerde geleerdheid, Latijnsche citaten en stereotiep-studentikooze - niet
los- maar deftig- en vooral klassiek-studentikoos, naar den trant van Vosmaer en
Beets! - zinswendingen. Ze vroeg nooit naar de beteekenis der Latijnsche citaten en
Grieksche woorden en gaf nimmer uiting aan de mengeling van wantrouwen, jaloezie
en geïrriteerd ontzag, die ze in haar opwekten.
‘Zal ik rondgeven, terwijl jij schenkt?’
Bijna had ze geantwoord: ‘Ik begrijp niet, waarvoor ik moest worden gebeld, als
je alles zoo goed zelf kunt’ -, maar ze zei alleen: ‘Ja, best. Hier, dit dan voor Ab, het
eerste kopje; slap en zonder melk.’
Ab Bordewijk was met de anderen weer gaan zitten achter de tafel, waarop
beschreven blaadjes en drukproeven lagen -, hij ook, als Velsing en Evert en de
overigen, een welopgevoed en vóór alles correct student van goeden huize, maar in
hem meer dan in Gu, het intellectueele overwegend. Hij had een kleur gekregen toen
Marianne binnenkwam en bij het begroeten zoo goed mogelijk haar blik vermeden
-, en ze had zich daardoor ineens herinnerd dat hij een der voornaamste deelnemers
was aan de in verschillende studentenbladen pas gevoerde en nog niet geheel
afgeloopen polemiek over het wenschelijke van academische studie voor meisjes en
hij een verklaard en heftig tegenstander! Ook zijn artikeltjes had Evert haar soms
met schampere satisfactie te lezen gegeven, hij schreef een gansch anderen toon dan
Velsing, minder klassiek-metaphorisch en deftigzwierig, meer kortaf-wetenschappelijk
- Bordewijk was bioloog - recht op het doel af, niet opgesierd met citaten en met
Latijn, maar wel zwaar van statistische cijfers, en klinkende namen van erkende
autoriteiten - oom had hem onlangs aan tafel goedkeurend een ‘kranige vent’ en een
‘overtuigd positivist’ genoemd en haar tegelijk met een blik verweten dat ze van dat
moeilijke woord geen opheldering vroeg. Instede had het haar later uitgelegd en de
verhouding met Bordewijk was er na dien uitleg niet hartelijker op geworden!
Hij had gepoogd een gesprek te beginnen over vacantie-vooruitzichten en
zomerplannen, ze ging er maar flauwtjes op in - om thee te schenken was ze hier, en
om duidelijk te kennen te geven dat ze dit begreep, zette ze zich buiten den kring
apart op een lagen divan. Lampe en Tielenius hadden eerst wat in de papieren op
tafel gerommeld en zaten nu elk met een blad voor zich verdiept te corrigeeren.
‘Kunnen de gordijnen nu niet een beetje naar de hoogte?’ vroeg Tielenius van zijn
proefblad op. Evert ging naar het linkerraam en
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trok het rolgordijn naar boven, een helder, hoog middaglicht dreef den schemer heen
en vulde met klaarte het vertrek onder de lage zoldering.
‘Tegen wie maakte je daar zoo'n pracht van een buiging?’
Bordewijk vroeg het en Marianne, zellf opkijkend, zag dat ze allemaal ineens
gespannen naar Evert keken.
‘Reina Nederbragt. Ze komt al hierheen. Wat vroeg!’
‘Ze zou tante met een en ander komen helpen.’
‘Innig is dat ineens.’
Achter Evert stonden nu de vier anderen saâmgedrongen en tuurden over zijn
schouder. Marianne bleef zitten. ‘De vrouwenverachters in actie’, dacht ze.
‘Knappe vrouw...’ bewonderde Bordewijk.
‘Jullie zult haar vanmiddag aan tafel zien. Ze schildert. Exposeert bij de
“Stormwind” of hoe dat troepje zich noemt. Hyper-modern. En geen jury, vat je de
wortel?’
‘Toch een héél interessante vrouw,’ wist Gu Velsing.
‘O, dat ontken ik niet... ofschoon... interessant... maar als artiest...’
‘Als artiest... nu ja...!’ Velsing haalde de schouders op, alsof dat vanzelf sprak en
er ook volstrekt niets toe deed.
Marianne had een dissertatie van het tafeltje naast den divan genomen en sloeg
half-gedachteloos het schutblad op. Jacobus Lodewijk Gerard van Lelieveld... Aan
mijn Ouders en aan mijn aanstaande Vrouw. En ze dacht: de ‘Plaats van de Vrouw’
is op het schutblad van haar mans proefschrift’...
‘Hoe oud is Reina Nederbragt, Marian?’ vroeg Evert van 't raam.
‘Laat 's kijken. Vijf-en-dertig, meen ik.’
‘Zie je wel?
‘'k Had haar minder gegeven.’
‘Ik eerder meer -, je moet maar eens goed kijken, vanmiddag.’
‘Dan is ze maar net voor de bui binnen.’
‘Ze heeft er ook hard genoeg voor geloopen...’
‘Is hij niet tien jaar jonger?’
Marianne lei het boekje neer en ging langzaam naar de theetafel. Beneden hoorde
ze de luide, vriendelijke begroeting van Reina, tante's zachte, maar heel-opgewekte
stem.
‘Dat begrijp ik nu van jou heelemaal niet, Ab’, trachtte ze rustigschertsend te
zeggen. ‘Jij zegt en je schrijft altijd dat de ware roeping
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van de vrouw het huwelijk en het moederschap is en je lacht altijd het hardst als een
vrouw een beetje haar best doet om tot de vervulling van die hoogste roeping te
komen.’
‘Die zit, Bordewijk!’ lachte Tielenius.
‘Heel aardig, zusje!’ prees Evert lachend, als was de opmerking een ‘snedigheid’
om den inhoud waarvan geen mensch zich hoefde te bekommeren.
‘En je bent de eenige niet,’ sprak Marianne verder, ‘ik heb het al zoo vaak
opgemerkt: de jongens die het hardst praten over de roeping van de vrouw als
echtgenoote en moeder en zoo voort, die praten ook 't hardst en 't schamperst over
hengelen naar een man en hard loopen om vóór de bui binnen te zijn en zoo. Je bent
heusch de eenige niet!’
‘Dat 's dan weer zooveel gewonnen’, grapte Bordewijk, toch wat in 't nauw, en
Evert zei nog eens erachter: ‘'k Wist niet dat je ons de eer aandeed, zóó precies te
luisteren. En hoe verklaar je dat interessante verschijnsel dan wel?’
‘Verklaren? Ik verklaar niets. Ik constateer het alleen. Maar in haar hoofd
formuleerde het fel en scherp: ‘Het komt allebei voort uit dezelfde redeloosheid, die
blind op strijdige instincten leeft en altijd aan anderen maar eischen stelt, zonder
zelfs te merken dat ook die eischen tegen elkaar strijden.’
‘Een geschikt onderwerp voor een debating-club!’ Lampe vond blijkbaar noodig
ook eens wat te zeggen.
Marianne stond nu met den rug naar de jongens over de theetafel gebogen. De
woorden ‘onderwerp voor een debating-club’ troffen haar als pas gehoord of pas
ergens gelezen. Haar vingers rustten even om het lepelvaasje, haar oogen peinsden
uit -; de dagbladkolom en de zin midden-in ‘uitstekend geschikt voor een
debating-club, maar zonder beteekenis voor het werkelijke leven’ leefden voor haar
op en ze had weer hetzelfde gevoel dat haar het lezen van den zin had gegeven. Ja,
- het was zoo, ze had het wel al begrepen en wist het van Instede ook, hoe er in hun
disputen de lange avonden werden verdaan met beschaafd en vooral
‘wetenschappelijk’ praten over uit-de-lucht gegrepen onderwerpen, waarvoor niemand
eenige levende belangstelling voelde, terwijl rondom de eindeloos-gecompliceerde,
de uit alle richtingen opdringende Werkelijkheid onontraadseld en onontrafeld bleef
- hoe ze daar disputeerden zooals ze tennisten, bij wijze van sport, waarin iedereen
zijn aandeel nam, zijn partij vervulde, pro Bacon of
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pro Shakespeare naar believen en hoe dat ‘wetenschappelijke objectiviteit’ werd
genoemd, terwijl in haar het stormde en bonsde om verruiming, om verwijding van
haar wezen tot alomvattendheid, als moest het alles barsten en breken, terwijl zij
zich voelde voor het tot begrijpen haar toevertrouwde Leven als voor een massieven
rots, die ze heel alleen doortunnelen moest, in het korte moment van haar persoonlijk
bestaan.
‘Denk je aan héél slap voor mij, Marian?’
Gu Velsing reikte weer de kopjes, maar plichtmatig en afgemeten, nu zijn
hoffelijkheid zoo onopgemerkt in het water viel.
‘Nog iemand iets noodig? Dan ga ik nu maar. Mij even verkleeden en dan beneden
helpen dekken. Ab, Gu, jullie zie ik straks aan tafel.., Lampe... Tielenius...’ ze maakte
haastig haar hand uit den kleffen greep van Tielenius los en spoedde zich naar haar
eigen kamertje, dat volstond van koel, groen licht door den wilden wingerd die als
een wemelende en zacht-wuivende omlijsting om de open ramen hing gedrapeerd.
Ze nam haar japon, maar kon tot verkleeden niet besluiten en ging even zitten aan
het open raam, de witte jurk over de knieën. Ze voelde een pijnlijke spanning in haar
hoofd en tegelijk een voldoening als iemand, die zich van een netelige zaak vrijwel
gekweten heeft.
Zouden ze nu over haar als over Reina Nederbragt... neen, natuurlijk niet, al om
Evert niet... Dan ineens steeg een gloed naar haar slapen en ze dacht aan de woorden
van oom Everard... ‘er haar op aankijken.’ Hadden ze dat gedaan? Hadden ze daaraan
wellicht voortdurend gedacht? Evert het meest? En hij mocht toch eerder dankbaar
zijn, om dien onvergelijkelijken triomf, door haar toedoen behaald, oom en hij, allebei
mochten ze dankbaar zijn, om dit stillen van hun laatste gewetensverwijten -, ze
wisten immers beiden hoe anders Vader het had gewild! Gezakt voor de lagere-akte,
voor dat snert-examen, als Evert zei, en daarmee oom en hem in het gelijk gesteld,
glorieus, zonder voorbehoud; vaders illusie - zij studeeren, zoo goed als Evert - als
eens droomers dwaasheid voorgoed van de baan, uit den praat. De deur erachter toe.
Wat zou 't gegeven hebben, al had ze gezegd, dat ze 't glad had kunnen halen, was
't niet dat Instede haar noodig had gehad, in die moeilijke periode met zijn dochter,
in dien eersten tijd van zijn eenzaamheid? Nog schooner triomf dan, nog klaarder
bewijs voor haar totaal gebrek aan ‘wetenschappelijken aanleg’ - je studie
verwaarloozen om sentimenteele mallig-
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heid! En dan Instede misschien de schuld en nog meer verwikkelingen. Nu was er
alleen de voldoening voor hen, en een knauw aan haar trots, dien ze voor den goeden
ouden vriend toch wel verduren wilde. Maar behalve dat - den heelen zuren berg nog
opnieuw weer door, voor 't volgend jaar! Doch daaraan hoefde ze voorloopig niet te
denken.
Ze sloot even de oogen in het koelgroene licht - alle gedachte trok nu weg uit haar
hoofd, niets bleef dan zalige wezenloosheid als zoete dommeling over -, vogels floten
zoet en hoog en 't klonk als kwam 't uit den avond en van heel ver weg. Zoo bleef
ze even en de oogen weer openend, voelde ze een frissche lenigheid plots als had ze
geslapen. Vlug zich gekleed, en die veerkracht bleef, dan naar beneden, in den
zomerreuk van aardbeien en opengebroken peulen.
‘Kan ik helpen?’
Tante Clara en Reina Nederbragt keken op -, en Marianne kon niet anders dan
Reina aanzien met een nieuwe nieuwsgierigheid om de woorden van de jongens. Ze
was blank en groot en blond, en haar kleeding was, dacht Marianne, noch jurk, noch
japon, maar kon onmogelijk anders dan ‘toilet’ geheeten -, ze had een gullen mond,
zacht bloesemwaas over de wangen, maar de oogen drukten weinig uit en de neus
was nietig en onbeteekenend.
Ze kwam Marianne tegemoet met een armvol klaar-paarse iris en als-beslagen
blauwe lupinen, reikte haar lachend een natte hand.
‘Ik breng hier den boel een beetje in 't honderd.’
Tante Clara, bezig de glanzende wijnkelken voorzichtig na te wrijven, keek met
wat pijnlijke aandacht toe. Reina had gevraagd hier en daar aan de bloemen een
kleinigheid te mogen verschikken als ‘een concessie aan haar moderner kleurgevoel’,
maar ze zag het er voorloopig nog niet mooier op worden. En Marianne merkte bij
zichzelf op, dat de bezigheid Reina agiteerde.
‘Wat een aardig zilveren speelgoedje hebt u daar op dat kastje staan. Antiek?’
‘'t Is heelemaal niet van ons, we pronken maar met een anders veeren. Marianne
heeft het geërfd, uit het ouderlijk huis, met nog veel meer. Ze laat het ons maar en
'k geloof dat ze nauwelijks meer weet wat van haar is en wat van ons.’
‘Geef je dan niet om mooie dingen?’
‘Niet zoo heel veel, tot mijn schande, neen... Hoogstens om nu en dan er naar te
kijken, maar in geen geval om te hebben.’
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Reina liet van een zilveren wagentje de wieletjes tusschen haar vingers draaien. ‘Dat
zal dan een makkelijke verdeeling geweest zijn. Je hoort het meestal anders. Onlangs
nog in mijn eigen familie, twee broers, tweelingen nog wel, volslagen gebrouilleerd
om antiek porcelein en schilderijen en meubels en zoo, die ze samen geërfd hadden.’
‘Over zulke dingen zul je 't met Marian niet gauw aan den stok krijgen’, verzekerde
tante Clara lachend. ‘Marian kibbelt alleen om dingen, waar ze zelf niemandal mee
te maken heeft. Maar dan kan ze soms wel heel erg kibbelen, is 't niet, kind?’
‘Licht u nu maar niet zoo mijn doopceel, tante. Ik vind mezelf nogal erg braaf en
inschikkelijk tegenwoordig!’
‘Met zoo'n engel van een tantetje ook!’ kwam Reina, opnieuw bloemen uit een
der vazen opsjorrend en andere in de plaats stekend - het bloesemwaas over haar
wangen werd gaandeweg donkerder.’
‘En wat ziet je tante er schattig uit in dat oud-groen, met de witte plooisels’.
‘Mijn gewone dracht, die plooisels,’ tante Clara knipperde even de oogen achter
den bril om dat ‘schattig’ op haar toegepast. Marianne wist dat Reina haar wat
overstelpte met veel bezoek en overdadige hartelijkheid - ze was de dochter van een
heel oude vriendin, en pas hier komen wonen -, maar nu ineens voelde ze dat tante
het wel prettig vond ook. Werd er eigenlijk wel ooit veel notitie van tante genomen?
Oom Everard overschitterde haar overal, met alles. Een gestudeerd man, een man
van de practijk, deftig-welgesteld en toch niet ‘poenigrijk’, zooals Evert het noemde,
steunpilaar van de eene groote en verschillende kleine maatschappijen, daarbij, als
hij wilde, een zeer onderhoudend causeur. En nooit, nooit, dacht Marianne ineens,
zou hij tante eens een gelegenheid geven, nooit eens haar naar voren schuiven. Wel
makkelijk voor den man, die ‘Plaats van de Vrouw’.
‘Is Lotje er al om open te doen, tantetje?’
Haar toon moest ongewoon-zacht geklonken hebben, want tante Clara, van nature
gevoelig voor nuancen van stem en bedoeling, en bovendien getraind door oom
Everards humeuren, die geraden en ontzien wilden zijn, nog voor hun eerste uiting,
antwoordde:
‘Ja, lieverd, ze is juist gekomen. En als jullie nu goedvindt ga ik nog even rustig
achter zitten, anders ben ik zoo geagiteerd als de menschen komen’.
‘Anders vindt oom niemand als hij beneden komt,’ dacht Marianne, maar ze wist
het ditmaal vóór zich te houden.
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‘Hè, Marian, als jij dan nog een paar van die lupinen zoudt willen plukken?’ Ze
begreep dat Reina even alleen wilde zijn om zonder stoornis de bouquetten te
moderniseeren, ze had haar daarbij eigenlijk zoo weinig te zeggen. Even later bracht
ze de lupinen, wat van dezelfde als-beslagen-blauwe en ook een paar vaal-violette,
in zonderlinge kronkelingen vergroeid, met toppen als bleeke kaarse-vlammen.
‘Kun je deze gebruiken? En dan moet 'k even nog mijn handen gaan wasschen, 'k
heb er wat schuim van bladluisjes aan gekregen.’
In 't naar bovengaan begon ze plotseling, zonder merkbaren overgang, naar Lex
Huyssen te verlangen. Ze zou naast hem aan tafel zitten. Een warmte overkroop haar,
onverwacht, ongekend. Ze wist Reina een flirt, en ze gunde haar iedereen, behalve
Lex. Onder 't handenwasschen bleef ze dat zoete zengen binnen in haar, dat
zacht-warme verlangen aandachtig savoureeren.
Langs haar deur ging Evert naar beneden, met Lampe en Tielenius, om hen uit te
laten. Hij scheen na 't afscheid in de open huisdeur nog te toeven, en even later
begreep ze waarom, nu ze den zwaren lach van Beelaerts hoorde en het afgemeten
praten van mevrouw. Ben kon er zijn, ook zonder dat ze hem gewaar werd, zoo
klankloos was zijn stem, hoe zou die ooit zich van een preekstoel verstaanbaar maken?
En Lex, was hij ook al meegekomen? Ja, daar steeg zijn stem tot haar op en ineens
wist ze weer, hoe heel anders dan de anderen hij was. Ben Beelaerts en Lex Huyssen...
en ze dacht, haar handen prettig warm wrijvend in den kurkdrogen, ruwen doek: ‘dit
zijn de echte diepe verschillen tusschen menschen en menschen... wat praten ze toch
van ras en tijd en nationaliteit! En dan was zij toch weer zoo heel anders nog dan
Lex.
Zou Reina nu uitgetobd zijn met haar moderne bloemenschikking? Ze voelde bijna
medelijden..., maar wist Reina dan niet, dat niets zoo moeilijk was als 't vervormen
van een al-gereed bouquet? Ze luisterde even..., Reina was al achter, met de anderen,
en ze hoorde haar helderen, maar iets geforceerden lach boven allen uit.
Even later zag ze haar, en ze scheen, tusschen oom Everard en Beelaerts en Gu
Velsing recht overeind, forscher en voller nog dan zooeven in de eetkamer met tante
en haar -, maar de geagiteerde blos was weer verzoet tot bloesemwaas, harmonieerend
met het rose en wit van haar gecompliceerd, eng-sluitend toilet. Oom Everard,
wonderbaarlijk verjongd, geen spoor meer van den rimpel tusschen zijn wenkbrauwen,
keek haar lachend en hoofdschuddend, als was hij doende
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iets te betwijfelen, in de oogen, nam dan een paar kaarten en een foto die ze hem
voorhield van haar aan. Gu Velsing spreidde, met zijn even-geaffecteerden glimlach,
zijn even-opgetrokken wenkbrauwen en even-gebogen hoofd, als een pauw zijn
staart, de volle maat van zijn hoffelijkheid ten toon. Tante Clara praatte rustig met
Lex, Ab Bordewijk stond in stijf beleefd gesprek met Ben Beelaerts en mevrouw.
‘Heel aardig, zeker -, maar mij te hoekig. Ik hou meer van wat voller en bloeiender
voor een vrouw.’
Reina's lippen bewogen even, als proefde ze een bonbon, haar blos werd weer
voller onder neergeslagen oogen en terwijl ze zich naar Gu Velsing keerde, wisselden
oom Everard en Beelaerts een lachje en een knipoog. De compagnon was breeder
van schouders, lomper van bouw, sloffer in zijn kleeren, maar ook gemoedelijker en
van huis uit vroolijker dan oom Everard; de vroolijkheid raakte evenwel gaandeweg
opgeteerd in het dagelijksch gezelschap van mevrouw Beelaerts, die na een bijna
vijf-en-twintig jarig huwelijksleven nog altijd de sfeer om zich droeg van haar vaders
huis: christelijk-historisch en deftig, maar verarmd en verkaald en van dien nood een
deugd makend tegenover alles wat opgewekt was en welgedaan. De stugge en als
wantrouwig-teruggetrokken Ben aardde naar zijn moeder, hij studeerde theologie en
zou later een kans wagen in de politiek, naar de oude traditie van zijn moeders
geslacht.
‘Van wie is dat portret?’ Marianne voegde zich bij den groep en het deed haar
even pijn, dat oom Everard, haar opmerkend, ineens weer tien jaar ouder scheen.
‘Mijn beste vriendin, Welmoet Steffens, zóó'n bijzondere vrouw, zóó'n intelligente
vrouw,’ prees Reina. Gu Velsing bezig het portret te bezien, haastte zich het aan
Marianne te geven. - ‘Ga gerust je gang..., ik krijg het zoo meteen nog wel’ - en ze
zag neer opeen fijn, smal gezicht, een mond, half-smartelijk, half-ironisch, de groote
donkere, wijd-opengeslagen oogen van een die peinst en zoekt -, het, boeide en
ontroerde haar wonderbaarlijk, als staarde ze plotseling in een ziel, nauw aan haar
eigene verknocht.
‘Ze is een weduwe... en ze houdt lezingen, ze verdient voor zich en haar zoontje
heel alleen het brood...’
‘Dat is mooi,’ vond tante Clara, die er bij gekomen was hartelijk.
‘Waarover spreekt ze?’
‘O, precies weet ik 't niet, maar ze is heel filosofisch...’
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Gu Velsing lachte even. ‘Hè toe, juffrouw Nederbragt, zegt u dat woord nog eens!’
‘Welk woord?’
‘Het woord “filosofisch.” Het klinkt uit uw mond zoo charmant, zoo grappig...’
Ze lachte wel even, maar stroefjes en ze kreeg een kleur en keerde zich zonder
antwoord weer tot oom Everard.
‘En nu moet u ook werkelijk naar haar komen luisteren. Kaarten koopen alleen is
niet voldoende.’
‘Niet? Ik dacht dat 't daarom toch vooral te doen was.’
‘O, heelemaal niet. Ze zou misschien niet eens willen, dat ik kaarten verkocht aan
menschen die toch wegblijven. Neen, u moet komen. En u komt?’
Hij keek haar weer vlak in de oogen -, met zijn duim streek hij even onderlangs
zijn baard.
‘Noppes...’
Het geringschattende schooljongenswoord, dat hem ontviel, het vulgaire gebaar
deden Marianne zich blozend afwenden, maar ze keek toch langs mevrouw Beelaerts
heen naar Reina en ze zag, tot haar verluchting, dat er haat flitste in haar oog, schoon
ze lachen bleef. Ze had nu ineens zoo graag willen weten, of die haat-flits was om
de geringschatting jegens haar vriendin, of omdat haar eigen bekoorlijkheid faalde,
en ze had wel willen zeggen: ‘Maar smeek hem dan ook niet en neem dan ook geen
geld van hem aan..., terwijl je vriendin het misschien zelfs niet prettig vindt...’
‘En wie zorgt er voor haar jongetje, als zij van huis is?’ hoorde ze tante Clara
vragen, die nu het portretje in de handen hield.
‘O, ze doet zooveel mogelijk zelf. Ze is, dat weet ik zeker, heel handig met de
naald bijvoorbeeld.’
‘Dat zal wel..., zoo'n schrijvende juffrouw,’ mompelde mevrouw Beelaerts met
haar doffe stem haar man tegen 't oor.
Reina Nederbragt schoof het bundeltje kaarten weer op orde en Marianne meende
te zien, dat haar vingers trilden, terwijl zij ze, met 't portret, wegborg in haar taschje
dat ze neerlei op een tafeltje achter zich. Plotseling voelde ze sympathie - en in 't
volgend oogenblik ontmoetten hun oogen elkaar en Reina maakte zich los uit den
groep en kwam naar haar toe.
‘Die mannen...’ zei ze vaag-verdrietig en als vermoeid.
‘U was boos op oom Everard daareven, niet?’
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Het bloesemwaas over haar wangen kleurde weer feller op.
‘Boos op mij-zelf. Ik had niet zoo moeten aandringen. Als ik aan Welmoet denk,
dan is het alsof ik haar vriendschap niet waard ben.’
‘Waarom deed u het dan?’
Ze keek verbaasd en schier wantrouwig om het onomwonden-directe van de vraag.
Maar toen ze Mariannes's oogen in oprechte spanning naar zich opgeheven zag,
glimlachte ze ineens.
‘Grappig kind! Waarom ik het deed? Uit coquetterie, denk ik.’
‘Tegen oom Everard...’ lag haar op de lippen -, maar tegelijk bedacht ze, dat hij
voor Reina niet oom Everard was, maar Mr. van Doude, een man van nog-middelbaren
leeftijd en nog goed uiterlijk, bijna jeugdig, wanneer hij maar wilde en tegenover
Reina wilde hij.
‘Maar dat gebaar met zijn duim onderlangs zijn baard -, en dat vulgaire “noppes”
-, alsof 't een eer voor Welmoet Steffens zou zijn, als meneer Van Doude naar haar
wilde komen luisteren, een eer te groot om aanspraak op te maken.’
‘Ik geloof eigenlijk, dat hij er precies zoo over denkt’, meende Marianne. ‘Hij
heeft geen geringen dunk van zichzelf en ook wel achting en bewondering voor wat
sommige mannen doen, maar in vrouwen gelooft hij eenvoudig niet. Een vrouw kan
alleen maar imiteeren en zich assimileeren... daar heeft hij het altijd heel druk over
met Jobbels, den president van de rechtbank hier, en dat hebben de heeren nu samen
eens voor al bedisseld.’
‘En hoe voelt je tante zich daaronder?’
‘Ja -, dat is een van de dingen die ik zoo dolgraag zou willen weten! Soms denk
ik dat ze hem blindelings adoreert en dan ineens, door een kleinigheid, dan lijkt het
net, alsof ze hem nooit heelemaal au sérieux neemt -, soms denk ik, dat ze aan verzet
nog niet toe is en soms geloof ik vast dat ze verzet al te boven is. Ik zou het zoo graag
willen weten. Er zijn oogenblikken dat ik de menschen wel zou willen opensnijden
om te weten wat er in hen omgaat... niet mijn tante alleen... maar iedereen... Al die
instincten, al dat drijven... dat natuurlijk een beteekenis, een bedoeling hebben moet...’
‘Ik wist niet dat jij je zoo voor de menschen interesseerde...’ zei Reina, door
Marianne's plotseling hartstochtelijken toon van de wijs gebracht.
‘Interesseeren... dat doe ik eigenlijk ook niet. Ik vergeet altijd weer alles wat ik
zoo hoor van hun huwelijken en engagementen.
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En hun gesprekken interesseeren me meestal ook niet. Want zoover ben ik al wel,
dat ze zelf het minst weten, van dat wat ik van ze zou willen weten... Maar juist
daarom, begrijpt u, omdat ze er nooit over nadenken en toch zoo onverzettelijk, zoo
fanatisch zijn in wat ze hun overtuigingen noemen, daarom geloof ik dat die
zoogenaamde overtuigingen een algemeene beteekenis hebben, buiten hun
persoonlijkheid om... en dat maakt ze zoo interessant...’
Reina Nederbragt keek een beetje verbouwereerd, met een vaag glimlachje voor
zich uit, ze zocht blijkbaar naar de woorden voor een niet al te onbevredigend en
niet al te onnoozel antwoord, - het kind was zooveel jonger - toen ineens Gu Velsing
haar aansprak, met zijn geaffecteerd-zachte, als ingenepen stem.
‘Ik stoor toch niet...? Ik zou zoo graag, juffrouw Nederbragt, óók voor die
voordracht van uw vriendin een paar kaarten willen hebben.’
Even worstelde er iets in Reina, maar het zwichtte voor zijn mooie oogen, voor
de uitdrukking van lachend zelfvertrouwen op zijn knap, frisch, gladgeschoren
studenten-gezicht -, ze kon met den besten wil niet stug tegen hem zijn!
‘Ik heb de kaarten daar in mijn taschje...’
Hij volgde haar en Marianne keek ze even na, een beetje ontstemd, zonder recht
te weten waardoor, een beetje ontdaan over haar eigen ontboezeming. En voor de
tweede maal drong, zonder overgang, de gedachte aan Lex Huyssen als een verzoeting
tot haar door, en een verlangen naar zijn bijzijn overmeesterde haar en joeg elke
andere sensatie op de vlucht. Waar was hij toch? Ineens zag ze zijn oogen, zoekend
haar richting uit en het samenkomen hunner blikken was als een mysterieuse schok.
Ook voor hem, voorzeker, want zóó blij en tegelijk zoo resoluut, zoo bijna als
rechthebbende en tegelijk als begenadigde kwam hij nu op haar af, dat 't was als kon
hij niet anders dan in een voortzetting van datzelfde élan haar in zijn armen nemen
en kussend haar wegvoeren. Een zoete dronkenschap... en een naklank van gelezen
woorden, als zoo vaak in haar op ongedachte oogenblikken, gelijk muziek van
verweg... ‘l'Ivresse du Baiser...’ dan stond hij voor haar en de eenvoudige woorden
die hij zei - ‘we hebben elkaar nog nauwelijks gesproken’ - zouden haar hebben
verkild in ontnuchtering, was niet zijn blik geweest als een in de armen nemen en
kussende wegvoeren. Hoe kwam dit toch zoo ineens? Had wellicht in hem die blik,
waarmee ze hem tot zich geroepen had,
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een latenten stroom van stoutmoedige liefde tot leven en beweeglijkheid ontbonden?
Maar de kleine nuffige Nel, in haar stemmig zwart met kantjeswit, had al met
lispelende lipjes en neergeslagen oogen aangekondigd, dat het eten gereed was en
even later stonden ze in de eetkamer rond de tafel, Marianne en Lex wat terzijde,
zwijgend, bleek in de overstelpende verrassing van hun nieuwe emotie, de anderen
ineens bedremmeld door een plotselinge ontdekking: er waren zeven heeren voor
vier dames!
‘Ja, onze heele schikking is in den war’, legde tante Clara uit, ‘en we moeten er
maar wat van maken. Er was al een heer overtallig en nu Mevrouw Dupré en Jeantje
allebei verhinderd. Ze telefoneerde daarnet - Jeantje had ineens erge keelpijn en
hooge koorts, en nu bleef ook mevrouw natuurlijk thuis.
‘Zijn 't patienten van jou, Lex?’ vroeg Marianne ineens.
‘Neen, hoezoo?’
‘Gelukkig...’ - verzuchtte ze en hij glimlachte, opgetogen om die overgave.
De gedachte dat er zoo dadelijk kon worden gebeld of getelefoneerd en dat hij dan
weg zou moeten, had haar het gevoel gegeven, als zou ze dan niet hier achter kunnen
blijven, als moest ze hem dan volgen... En beteekende dat nu niet, jubelde het in
haar, die zoo vurig-begeerde stelligheid, dat hij de echte en de eenige was?
‘We moeten 't nu maar zoo goed mogelijk maken,’ herhaalde tante Clara weer ‘...
hier jij dan Ben... en Reina naast mijn man natuurlijk en Debora’ - het was de
Bijbelsche voornaam, waarmee dominee Te Wechel destijds zijn oudste dochter had
getooid, onder uitdrukkelijk verbod dien af te korten of te verbasteren - ‘aan den
anderen kant... en Ab... jij dan...’
‘Wij laten ons niet van elkaar rukken,’ schertste Lex fluisterend tot Marianne,
maar in zijn oogen was louter verrukking en teederheid en hij kwam nog dichter
naast haar staan.
‘Jullie beiden dan hier...’ wendde zich tante Clara tot hen, en het was Marianne,
of dit niets-bedoelend ‘jullie-beiden’ hen ook tegenover de anderen verbond.
‘En zoo is dan ditmaal het mannellijke element ook eens kwantitatief in de
meerderheid’ vond oom Everard noodig de conversatie in te zetten, met een breeden
glimlach en een zelfgenoegzaam handenwrijven zich neerlatend in den wolk van
rokkengeruisch en parfum,
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door Reina's zitten-gaan opstijgend aan zijn linkerhand. Ze ging gretig op de uitdaging
in, blij tegelijk haar gevatheid en haar objectiviteit te kunnen toonen.
‘Zeer gevleid, meneer Van Doude... de kwalitatieve superioriteit is
vanzelf-sprekend, nietwaar?’
‘Dat begint al goed!’ fluisterde Lex, half-vermaakt, half-geïrriteerd en Marianne
glimlachte tot hem op, het duizel-zoete van zijn nabije aanwezigheid proevend als
op haar lippen.
Oom Everard had tot antwoord met een glimlach en een handgebaar even de
schouders opgehaald en was daarna begonnen zijn soep te lepelen, maar Reina,
rechtop zittend, een-en-al rose en wit boven het blanke tafellaken uit onder de
bekroning van haar ingewikkeld bleekblond kapsel, dat aan alle kanten door veel
lichte schildpadden kammen en spelden werd bijeengehouden en gesteund, gaf het
niet op.
‘Maar u weet toch ook wel dat één vrouw duizend mannen te erg is, zouden er
dan vier niet zeven den baas kunnen?’
‘En bij die vier mevrouw Beelaerts en tante Clara -, en bij die zeven Ben en zijn
vader...’, moest Marianne glimlachend denken. Wat een tournooi!
‘Je hoort het, Bordewijk,’ zei oom Everard, en de jonge man lachte even, maar
gedwongen, hij vond blijkbaar niets prettig dat zijn ernstige meeningen en zijn ernstige
schrifturen tot tafelscherts werden gemaakt voor een behaagzieke vrouw.
‘Waarom moet juist meneer Bordewijk het hooren?’ vroeg Reina nieuwsgierig
vorschend naar Ab tegenover haar aan tafel, maar hij hield, half-geërgerd,
half-verlegen, de oogen neer op zijn bord. ‘Is meneer Bordewijk zoo'n vrouwenhater?’
‘Zóó erg niet...’ antwoordde Gu Veelsing voor zijn vriend, zoetsappig beleefd.
‘Ik kan er anders best tegen hoor!’ bleef ze uitdagen. ‘Sommige vrouwen willen
Strindberg niet lezen -, ik lees alles, al is het nog zoo erg. Strindberg lees ik... en
Nietzsche en Schopenhauer en Weininger.’ Kinderlijk pralend somde ze de geweldige
namen op en Marianne voelde zich ineens, in plaats van half, dubbel zoo oud als de
ander.
Mevrouw Beelaerts gaf in een blik aan haar zoon duidelijk te kennen dat het
beuzelig gesprek haar reeds verveelde, Ab Bordewijk werd nog verlegener en nog
geërgerder, Gu Velsing glimlachte, maar dorst niet weer namens den ander spreken,
Evert tuurde laatdunkend en strak op den omgekeerden lepel in het leege bord.
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‘Jawel, jawel...’ ging oom Everard op Reina's woorden in, ‘die soort vrouwenhaterij
kennen we! Zulke onwetenschappelijke, overdreven uitingen zijn eerder een reclame
voor de vrouw -, maar er zijn ook andere...’ hij lachte nog, doch er kwam al iets
scherps in zijn scherts... ‘andere beschouwingen... waar u nu waarschijnlijk weer
minder van op de hoogte bent... minder piquant... maar moeilijker te weerleggen...
U kent waarschijnlijk niet Auguste Comte's “Philosophie Positive”...?’
‘Wat een grof geschut... èn wat een antiek!’ fluisterde Lex tot Marianne.
‘Nu juist...’ betoogde oom Everard verder, een pasteitje van den schotel nemend,
‘dat dacht ik ook al... en die scheldt niet op de vrouw, - schelden is altijd
onwetenschappelijk, daar moet je weer filosofen voor hebben - die bewijst eenvoudig
haar verstandelijke inferioriteit... uit de anatomie... uit de anatomie van de hersenen...
en als iets eenmaal bewezen is, wetenschappelijk bewezen is, dan kan er eigenlijk
niet eens meer over geredeneerd worden...’
‘Auguste Comte is trouwens de eenige niet...’ vond Ab Bordewijk goed in het
midden te brengen, nu het gesprek die ernstige wending nam en nu Reina hem niet
meer met haar kijken en haar parfum in verwarring bracht.
Want ze zat even uit het veld geslagen, met mes en vork haar pasteitje
verkruimelend, een kinderlijk-pruilende uitdrukking om den mond. Dan, eerst
aarzelend, gaandeweg zekerder, begon ze namen te noemen van vrouwen die véél
hadden gepresteerd en nog presteerden. Oom Everard at terwijl zijn pasteitje, door
hoofdbeweeg en handgebaar toonend, dat hij toch wel luisterde en toen ze
uitgesproken had, overmatig welwillend:
‘Ja, ziet u, maar dat heb ik nu eigenlijk ook niet ontkend, dat er wel vrouwen zijn
die wat kunnen. De vraag is alleen... weegt dat tegen de nadeelen op...? De vraag is
alleen... gaat er niet meer verloren dan er gewonnen wordt... aan... eh... aan
arbeidskracht.... en energie... en zou dat... vrouwenwerk... al die prestaties... zooals
u het noemt... niet uitstekend gemist kunnen worden...?’
De holle woorden deden Marianne pijn zooals valsch schel licht haar pijn zou
hebben gedaan -, het was bijna zoo akelig als het verstompende en versuffende
‘ergoteeren’ van Jobbels - en ze kon zich, schoon ze voelde dat ze een
onvoorzichtigheid beging, niet weerhouden halfluid tot Lex te zeggen:

Groot Nederland. Jaargang 17

967
‘Gemist kunnen worden! Alsof het daarom ging... alsof het meerendeel van dat
wetenschappelijke mannen-werk óók niet best gemist zou kunnen worden. Alles kan
immers in dien zin gemist worden...’
Oom Everard had niets gehoord, maar Reina ving de woorden op en nam ze gretig
over.
‘Ja, meneer Van Doude... Daar heeft Marian gelijk in... zooveel oorspronkelijks
en onmisbaars wordt er toch door die honderden studeerende en gestudeerde mannen
ook niet gepresteerd.’
Zijn oogen kropen als in de kassen terug, de rechtstandige rimpel verscheen; hij
was weer tien jaar ouder.
‘Marian? Ik praatte met u... geloof ik... niet met Marian. Met een meisje van
één-en-twintig, die... eh... enfin.... nog bijna een kind, daar debatteer ik niet mee...’
‘Dat was haar bedoeling ook niet,’ verdedigde Reina, vuurrood, voordat Marianne
zelf iets zeggen kon. ‘Wat ze zei, was niet voor ons bestemd... en het zou me spijten,
als ik, door mijn onhandigheid...’
‘Volstrekt niet... volstrekt niet...’ vaag-beleefd glimlachend, wuifde oom Everard
met de hand de verontschuldiging ter zijde, maar terwijl hij wat achteruit boog om
Reina de gelegenheid te geven, zich te bedienen en even kuchte achter zijn servet,
zag Marianne hem een spotblik met Beelaerts wisselen die duidelijk zei: ‘Redeneer
eens met een vrouw...! - doch tegelijk ook zag ze tante Clara's oogen, die afleidend
wenkten naar den schotel, of ze wel zag, hoe ze daar nu werd getracteerd: schijven
zwezerik in hulsjes van goudbruin deeg bij de versche erwtjes en ze moest nu wel
even verrast-lachend en blij terugwenken.
‘'k Heb ergens onlangs eens een heel goed argument gehoord vóór vrouwenstudie’,
praatte ineens, vlak naast haar, de lijzig-zachte, klankloos-beschaafde stem van Ben
Beelaerts en Marian zag zijn scherpen adamsappel bewegen in 't ruw en tanig halsvel
onder den pedanten kin.
‘Ik meen dat 't van Marius Lekkerkerker was’.
‘Vóór, jongenlief...?’ hernam mevrouw een beetje geschrokken. Was nu zelfs Ben
al niet meer zuiver op de graat? En ze dacht aan het fiere leedvermaak van gister,
toen ze luisterde naar de klachten van mevrouw Buys, wier dochter herhaaldelijk
werd gezien op socialisten-vergaderingen en die noch om de bedreigingen noch om
de overredingen van haar ouders iets gaf.
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‘Ja mama’, Het klonk tegelijk terechtwijzend en geruststellend en Marianne vond
ineens dat hij nu zijn eigen grootvader kon zijn, een dier gezichten die net zoo goed
aan een verlepten jongen als aan een verdroogden grijsaard kunnen toebehooren.
‘Maar wat zei hij dan?’
‘Ik dacht altijd dat Lekkerkerker...’
‘De redeneering is zóó’, hernam Ben, na even te hebben genoten van de sensatie
die zijn opmerking had gemaakt. ‘Als een meisje gestudeerd heeft, al heeft ze dan
zelfs niet afgestudeerd, dan zal ze nooit meer zoo vreemd en vijandig als een gewoon
meisje tegenover haar mans studie, tegenover zijn werk staan. Ze beseft dan beter,
waarvoor ze haar kleine genoegentjes opoffert, ze beseft waarom ze haar kinderen
leert, hun vaders studeervertrek te eerbiedigen... ze is dan niet meer jaloersch op zijn
werk, zooals een vrouw die er niets van begrijpt, omdat ze er althans iets van begrijpt.
Zoo zou de studie van de vrouw tenslotte aan het huiselijk leven ten goede komen.
En als je nu maar kon bewijzen dat het werkelijk voorkomt, dat het werkelijk zoo
gaat, dan zou er een groot argument tegen academische studie voor de vrouw
vervallen. Het leek me lang geen ongezonde redeneering...’
Er volgde een oogenblik van stilte, waarin de mannen, over hun borden heenstarend,
het nieuwe standpunt wogen en bekeken.
‘Hoe oud was de jongen die dat schreef, Ben?’ vroeg dan ineens tante Clara op
haar zacht-vriendelijke manier. En Marianne keek verrast naar haar op. Hoorde ze
werkelijk een diep-verborgen sarcasme in de eenvoudige woorden, of was het alleen
de weerklank van wat ze zelf gevoelde?
‘Hoe oud...?’ vroeg Ben, en hij keek, nauw-merkbaar de wenkbrauwen fronsend,
naar Gu en Ab - was dat nu weer een echte vrouwenvraag of was 't er geen? - ‘ja,
mevrouw, dat zou ik u heusch niet op den dag af kunnen zeggen. Van Everts en mijn
leeftijd -, drievier en twintig. Hoezoo eigenlijk?’
‘'k Wou 't alleen maar weten, jongen!’
‘Ik vind er wel iets in, in de redeneering’, viel Beelaerts zijn zoon gemoedelijk
bij. ‘Je kunt dan de meisjes hun zin geven en ten slotte is de man er nog bij gebaat.
Wat wil je meer?’
‘Had die vrouw van Bas Eckmann ook niet al candidaats gedaan?’ vroeg Ben aan
Evert naast hem, ‘dat vrouwtje dat altijd op de bibliotheek zit en citaten voor hem
uitschrijft? Ik hoor dat hij daar
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heel veel aan heeft.’ Evert beaamde het en noemde halfluid nog een paar andere
overeenkomstige gevallen.
Marianne mengde zich niet in het gesprek dat vlak bij haar werd gevoerd, ze staarde
over haar bord langs de bloemen tusschen Gu en tante door naar de tinnen schotels
op het donkere buffet, terwijl haar vingers de rest van haar broodje verkruimelden.
Ineens hoorde ze naast zich de stem van Lex.
‘Weet je wel, dat ik nog altijd een belofte van je heb?’
‘Een belofte van mij...?’
‘Ja..’ Ze keek naar hem op, nog in gedachten en zonder glimlach, dan zag ze ineens
in zijn oogen het verlangen, haar uit het algemeene gesprek weg te trekken, in rust
en veiligheid af te zonderen, en weer dreef het zachte behagen om zijn nabijzijn al
het andere uit haar weg.
‘Welke belofte dan?’
‘Ik zou nog altijd brieven van je mogen lezen...’
‘Brieven...?’
‘Ja, van dien vriend van je, hoe heet hij ook?’
Grappig, dacht Marianne, ik wist dadelijk welke brieven hij bedoelde en hij weet
natuurlijk best hoe die vriend heet. Waarom doen we zoo? Misschien ‘uit coquetterie’,
zooals Reina zegt?
‘O, die brieven van Instede uit Davos? Ja, die zou ik altijd nog eens voor je
klaarleggen.
‘Als er tenminste geen dierbare geheimen in staan?’
Ze vergat te antwoorden om hem aan te zien. Kon Lex heusch jaloersch van den
ouden Instede zijn? Hoe onzegbaar dwaas, hoe onzegbaar heerlijk!
Rondom hen was het gesprek nu algemeen en levendig. Ze hoorde Evert spreken
van een ‘gevaarlijke proefneming’ en vroeg zich terloops even af: waar hadden ze
't ook weer over? Zelfs mevrouw Beelaerts had haar pantser van ongenaakbare
statigheid afgelegd en zong tegen oom Everard de lof van haar zoon. Zóó door-en-door
onpartijdig-wetenschappelijk! Want ze moest zich al heel erg vergissen als Ben ooit
zelf een gestudeerd meisje tot vrouw nemen zou. Maar stond er niet geschreven:
Hoor en wederhoor? Ben zei 't haar zoo vaak: alle wetenschap lag in de Schrift
besloten, dat werd dan ook alleen door onkunde en ongeloof ontkend!
De asperges kwamen hun traditioneele taak vervullen, juist nu 't gesprek in een
leeg heen-en-weer praten verliep: ze brachten den kout
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op asperges-eten; Beelaerts, blij met wat luchtiger conversatie, haalde nog eens de
anecdote van den sjah van Perzië op, die aan een hofdiner de uitgezogen einden
achter zijn stoel op den vloer wierp, zoodat zijn gansche gevolg zich genoopt zag, 't
illuster voorbeeld te volgen, en oom Everard had juist van een nieuwe methode
gelezen - kenden de vrienden die niet? - ze was anders héél eenvoudig: den schotel
voor je nemen, alle koppen afsnijden en dan je vrouw den schotel toeschuiven.
De onschuldige aardigheid kreeg voor Marianne uit zijn mond een wrangen en
boosaardigen bijsmaak; de jongelui lachten, Reina Nederbragt griezelde van al die
in één slag ‘onthoofde’ asperges.
‘Je hebt wel heel veel aan hem, nietwaar?’ vroeg Lex opnieuw.
Ze wilde niet weer vragen ‘aan wien?’ en antwoordde met een peinzenden
hoofdknik. En ze vertelde van hun kennismaking en hun correspondentie en hoe de
oude man haar hielp tegelijkertijd altijd zichzelf te vertrouwen en altijd aan zichzelf
te twijfelen.
‘Dat klinkt als een paradox,’ lachte Lex.
‘Volstrekt niet...’ maakte ze zich warm.
Maar Reina's stem leidde haar af en ze zweeg, nu ze al de anderen zag luisteren,
Beelaerts zelfs met zijn zakboekje en potloodje in de hand, gereed iets te noteeren.
Marianne vroeg zich ook nu weer af wat toch die bevliegingen van litteraire
belangstelling beduiden mochten. Zocht hij belezenheid als tegenwicht te stellen
tegenover oom Everards intellectueele superioriteit?
‘Den juisten titel? Dien weet ik eigenlijk niet, maar ik zal het haar vragen en het
boek zult u stellig met plezier lezen. Den naam van de schrijfster herinner ik mij wel:
Marie Vaerting. Eigenlijk Dr. Marie Vaerting. 'k Heb tenminste kort geleden ergens
een proefschrift met dien naam zien liggen en 't zou al toevallig moeten uitkomen
als dat nu weer een ander was, temeer waar de heldin in 't boek óók een gestudeerde
vrouw is, een doctores...’
Gu Velsing lachte even.
‘Zeg ik het verkeerd, meneer Velsing? Hoe is 't dan?’
‘Hè,’ kwam Beelaerts nu ook, ‘zeg je dat niet, “doctores”? Zegje dat niet, Velsing?’
Maar Gu wenkte uitdrukkelijk van ‘jawel, natuurlijk wel, je kunt 't best zeggen’,
geforceerd-lachend, omdat hij, de hoffelijke, oorzaak was dat van Reina's gezicht de
glimlach wegstierf in geraaktheid om de interruptie -, ze was de draad van haar
verhaal ook kwijt, doch Lex hielp haar op gang.
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‘En wat was er dan met die collega van mij, juffrouw Nederbragt?’
‘Wat er met haar was? O, niets eigenlijk, dokter Huyssen,’ het klonk nog stroef,
dan brak ineens het warme behagen in haar eigen stem en in wat ze te zeggen had,
weer door...
‘O ja, zoo was het! Ze heeft dit idee: de mannen idealiseeren de vrouw, voor hun
eigen plezier, of liever voor hun eigen gemak -, ze zetten haar op een voetstuk als
een afgodsbeeld, een idool, volmaakt, zonder fouten, zonder zwakheden... omdat zij,
de mannen, iets willen hebben om te adoreeren... de mannen willen geen gebreken
aan hun vrouwen zien... en dat noemt zij nu allemaal egoïsme.’ Gauwer klaar dan
ze dacht, vooral nu Gu's interruptie aan 't verhaal zwaarder relief dan bedoeld was
had gegeven, zweeg ze verlegen-haperend stil, en keek aarzelend om bijval of
desnoods tegenspraak rond.
‘Egoïsme....?’ vroeg oom Everard met langzamen nadruk, als had hij niet goed
gehoord... ‘Noemt ze dat egoïsme? Als een man zijn vrouw idealiseert? Haar hoog
stelt? Haar op een voetstuk plaatst? Dat is een vreemde logica. Dat gaat mij boven
mijn petje. Jou, Beelaerts?’
Beelaerts stemde in, met een kwasi-wanhopig handgebaar en een lachend
schouderophalen. Lex en Marianne keken elkaar ingehouden-lachend aan, om den
onzegbaar-hautainen blik waarmee mevrouw Beelaerts even langs oom Everard heen
naar Reina gekeken had.
‘Ja, maar, u moet het vooral goed begrijpen!’ begon Reina weer, blozend, van haar
stuk gebracht, nu niemand haar te hulp kwam.
‘Ik zal er mijn best voor doen,’ speelde oom Everard den nederige, met een knipoog
naar Evert, ‘maar wilt u dan héél duidelijk zijn? Het is mij gauw te geleerd.’
‘Ze bedoelt dit’ en Reina's oogen zochten, in den kring van vaagspottende
gezichten, steun bij Marianne en Lex, ‘ze bedoelt een bepaald soort zwakheden...
meer op het gebied van de liefde... van den hartstocht...’
‘Ooo...’ kwam oom Everard, en trok spottend-bedenkelijk den mond tezamen.
Reina sloeg de oogen neer en Marianne, met weer dat gevoel dat zij de oudste was
van de twee, zou haar wel graag te hulp zijn gekomen, maar ze kende het boek niet
en de schrijfster niet. Mevrouw Beelaerts scheen gaandeweg van binnen uit van
verontwaardiging op te zwellen: wat was die Reina Nederbragt toch voor een schepsel
-, en dat
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mensch, die schrijfster waar ze van sprak! Een vrouw, die het recht - het recht nogal!
- begeerde op zwakheden in de liefde... in den hartst... Het woord alleen, aan tafel
met jongelui, uit den mond van een ongetrouwde vrouw! Tante Clara keek een beetje
angstig, maar niet om het gesprek -; er haperde blijkbaar iets in de keuken, met de
bediening - Marianne meende zooeven ook al de telefoon en de doffe mopperstem
van Geertrui te hebben gehoord. En de asperge-borden hadden toch al weggenomen
moeten zijn!
‘Zijn dat de soort dingen, waarover uw vriendin, mevrouw Steffens, bij voorkeur
spreekt in het publiek?’
‘O, volstrekt niet, meneer Van Doude! Ze vertelde dit maar terloops. En 't was
ook eigenlijk heelemaal niet wat ik zeggen wilde. Nu ineens kom ik er op. Ze vertelde
van een scène in een roeiboot met twee mannen...’
‘Dus toch een beetje...’ meende Beelaerts nu ook eens te moeten plagen.
‘Neen, neen... plaagt u toch niet allemaal zoo! Die roeiboot is ook maar een
bijkomstigheid. Ze hebben het daar met hun drieën, de twee vrienden en zij, over
een wetenschappelijk onderwerp... Met den eenen vriend is ze half verloofd. Ze weet
dat hij haar heel aardig vindt en ze weet ook dat hij niet van blauwkousen houdt en
dat hij juist in haar zoo waardeert, dat ze zich goed kleedt en heelemaal zoo vrouwelijk
is... Over die kwestie zijn ze het dan niet eens en dan voelt ze duidelijk, ja, hoe is
het nu precies?... dat hij verlangt, dat ze toegeven zal...’ haar stem klonk rapper, de
woorden kwamen vlotter, nu ze zag dat ze eindelijk belangstelling had gaande gemaakt
en dat vooral Lex en Marianne in spanning naar haar zaten te luisteren ‘.... hij zou
willen dat ze toegaf, als vrouw, om hem, bijna haar verloofde, tegenover dien anderen
vriend niet te beschamen, maar dan ook omdat hij verlangt dat ze voelen zal, dat hij
meer van haar zal houden, als ze hem hierin toegeeft. Want hij vindt dat het verlangen
ten eerste om haar verloofde niet te beschamen en ten tweede om zijn liefde te winnen,
zwaarder bij een vrouw moet wegen dan wie gelijk heeft in een wetenschappelijke
kwestie...’ Ze hield weer op en zocht naar iets dat haar ontschoten scheen.
‘En hoe loopt het dan af?’ haastte zich Lex haar op weg te helpen.
‘Dat... dat weet ik nu juist niet.’
Oom Everard lachte met doffe, diepe keelstooten. ‘Die is goed!’
‘Nee... ik weet het niet...’ herhaalde Reina... ‘ik geloof...’
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‘Wat zoudt u dan zelf in zoo'n geval gedaan hebben, juffrouw Nederbragt?’ redde
haar ineens Gu Velsing, op zijn allerhoffelijksten toon en met zijn allerinnemendsten
lach; hij voelde wel dat hij nog iets goed te maken had.
‘Ik...?’ Ze was tegelijk bedremmeld en gestreeld, haar grief je van zooeven alweer
vergeten. ‘Ik?’- dan ineens verhelderde haar gezicht om den aardigen inval dien ze
kreeg. ‘Laten we dat eens in rondvraag brengen! We zijn hier met ons vieren vrouwen!
De gastvrouw eerst!’
Tante Clara, blij dat de interessante conversatie de aandacht der gasten van den
haper in de bediening afleidde, dien zij zelf trouwens ook de laatste oogenblikken
in het luisteren naar Reina al haast weer vergeten had, dacht even na, knipperde de
oogen achter haar bril en zei dan:
‘Als ik het eerlijk zeggen moet... maar ik zou mij de heele zaak anders willen
voorstellen. Niet alleen de vrouw tegenover den man, maar ook de man tegenover
de vrouw... als je elkaar nu gelukkig maken kunt... of al is het alleen maar tevreden
stellen, of elkaar een benauwd oogenblik besparen... is dat eigenlijk niet altijd
belangrijker dan wie er nu precies “gelijk” heeft in de een of andere kwestie?’
Marianne was getroffen, maar niet overtuigd. Reina Nederbragt klapte in de handen
vóórdat iemand nog iets had kunnen zeggen. ‘Bravo, bravo! 'k Sluit me geheel bij
de gastvrouw aan!’
‘Maar u praat voor uw beurt!’ Beelaerts zei het stroever dan hij gewoon was: zijn
vrouw werd gepasseerd!
‘Pardon... pardon...’ zei ze vroolijk, ‘ik weet het wel, het was aan u, mevrouw
Beelaerts’.
‘Aan mij?’ Mevrouw Beelaerts vroeg het precies als was ze pas binnengekomen
en had van al wat was voorafgegaan, geen woord gehoord. ‘Aan mij? Mijn lieve
juffrouw Nederbragt... ik kan mij met den besten wil niet verplaatsen in den
gemoedstoestand van een vrouw, die zoo knap en zoo modern is dat ze met mannen
kan debatteeren over wetenschappelijke kwesties. U zult me misschien wel héél
laag-bij-de-grondsch vinden -, maar ik ben nu eenmaal niets dan een onwetende,
ouderwetsche vrouw...’
De koele woorden, de kille toon brachten als een neerslag van verlegenheid over
de opgewekte stemming te weeg -, maar Reina, na even uit het veld geslagen zwijgen
zich spoedig herstellend, richtte nu het woord tot Marianne.
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‘Dan jij, Marian? Je zat zóó te luisteren, jij hebt er zeker wel een opinie over.’
Marianne zag Lex' oogen in angstige afwachting op zich gericht en plotseling had
ze de gewaarwording van tegenover hem in hetzelfde geval te verkeeren als die
vrouw in het boek -, zóó plotseling, zoo bijna-benauwend overviel haar die sensatie,
dat haar mond droog werd en ze niet dadelijk antwoorden kon. Wat moest dat
laten-wachten onnoozel of aanstellerig lijken!
Dan plotseling keerden ze zich allemaal, tante Clara het eerst, naar de deur,
waarachter een woordenwisseling scheen plaats te hebben: ‘Zeg jij het dan’ - ‘welnee,
meid, zeg het zelf, 't is toch niet jouw schuld...?’ de deur ging meteen al open en
tante Clara scheen het meisje de jobstijding van 't gezicht te lezen.
‘Is er iets met het ijs?’
‘Ja mevrouw, de knecht van Sprinkhuizen heeft er een ongeluk mee gehad op de
fiets. Ze hebben daarnet getelefoneerd.’
‘Heeft de jongen zich erg bezeerd?’
‘Wel nee, mevrouw!’ lachte Nel, als was dat een ondenkbaarheid, ‘heelemaal niet.
De emmer of de bak of wat het was is van zijn hoofd af op straat gevallen, en alles
lag eruit.’
‘Dan maar geen ijs!’ troostte Beelaerts joviaal.
‘Er zijn nog aardbeien, mevrouw, die dan nu maar brengen?’
‘Wat die jongens ook soms op het hoofd dragen’, vertelde Ab Bordewijk, terwijl
tante Clara het over haar stoel gebogen meisje fluisterend opdroeg den voor de koffie
bestemden room dadelijk maar met de aardbeien binnen te brengen, ‘voor een paar
maanden heb ik eens zoo'n jongen gezien, die had toch, laat eens even kijken, eerst
zoo'n groot rond kartonnen blad met oesters en daarboven op - er lag natuurlijk nog
een blad overheen -, een flinke taartedoos en daar weer op een nikkelen emmer met
ijs of zoo iets. Hij moest door een ander op de fiets geholpen worden, maar toen hij
eenmaal zat, reed hij er heel gemoedelijk fluitend mee weg, door een drukke straat
en over een druk plein met drie, vier elkaar kruisende tramlijnen...’
‘Het wonderlijkste vind ik maar, dat ze zich nooit bezeeren,’ zei tante.
‘Dat moet u toch niet zeggen. Ik ben eens geroepen bij een jongen, die ook zoo'n
stellage wegbrengen moest, ook alles op zijn hoofd, maar die had nog de aardigheid
gehad om los te rijden en die was heel leelijk terechtgekomen op zijn heup,’ vertelde
Lex.
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Mevrouw Beelaerts vond het in zóó'n geval beslist eigen schuld en een heel goede
les, en ze spraken onder de aardbeien en de koffie verder over onvoorzichtig rijden,
onbesuisd loopen, roekeloos motorfietsen en zeilen als je niet zwemmen kunt -, de
rondvraag scheen van de baan. Maar Marianne wist dat Lex, hoe onbevangen hij aan
den kout scheen deel te nemen, de uitdrukking van haar gezicht had gezien en het
oogenblik even gewichtig gevonden als zij. Ze voelde geen twijfel: in den loop van
den avond zou Lex haar onder vier oogen de netelige vraag komen voorleggen. Ze
kon het niet ontloopen en wilde ze het eigenlijk wel ontloopen?
De zon was al bijna onder, over het loom-vlietende water van de trage rivier achter
den tuin vervloeide het roode goud met het glanzend zwart in denbinnenkant der
golfjes tot een wonderlijk, beweeglijk, altijd door zich wijzigend patroon en vlak bij
de schoeiing stond Marianne tegen het schuitenhuis geleund, half-geboeid door het
wemelend spel, half-verloren in gepeins, terwijl achter haar hoog boven de het in
vredigheid van avondstond verstilde praten het vlijmendzoete vogelfluiten klonk.
Vlak bij knarste ineens het kiezel en ze wist, zonder zich om te keeren, dat Lex naar
haar toe kwam.
‘Wou je gaan roeien?’
Ze hief het gezicht naar hem op, flauwtjes lachend.
‘Wou je mee? Om mij te vragen of ik...?’
‘Ik kan het je ook hier wel vragen...’
Ze staarde over het water weg.
‘Wat je tante zei...
‘Tante is altijd zacht en haar gevoel is altijd zuiver...’
‘Ja, juist, nietwaar?’
Het klonk gretig, als haakte hij naar een bevredigend antwoord, als was hij bijna
bereid met den schijn daarvan genoegen te nemen.
‘Het heeft mij toch niet overtuigd...’
‘Stond je er nu juist over te denken?’
Ze knikte. ‘Voortdurend.’
‘Mooi is het water...’ Ze hoorde aan zijn stem dat de bekoring ook hem in bezit
genomen had maar ze was nu te zeer van het andere vervuld om er weerklank op te
geven.
‘Luister eens, Lex. Als ik eens, waar een vriendin bij was, jou vroeg me de
geheimen van je patienten te vertellen en je voelde dat ik het “beschamend” zou
vinden tegenover haar als je weigerde, en dat ik meer van je houden zou, als je toegaf,
zou je dat dan doen?’
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‘Dat is niet hetzelfde...’
‘Natuurlijk niet. Twee dingen zijn nooit hetzelfde. Maar zou je het doen...?’
‘Neen, dat zou ik zeker niet.’
‘Waarom niet?’
Ze hadden zich in een gelijktijdigen impuls van de rivier afgewend en liepen
langzaam den tuin weer in. In 't donker van de serre voor hen uit gloeiden warm de
veelkleurige lampionnen en de vinnige roode sigarenpuntjes.
‘Ten eerste al niet omdat zoo iets altijd uitkomt...’ een beweging van Marianne
deed hem zijn misslag voelen en haastig herstellen, maar zijn geprikkeldheid om de
woorden, die hij zelf niet had gemeend en die hem in haar oog verlagen moesten,
moest hij toch even op haar verhalen.
‘Het is niet te vergelijken. Een kwestie van gelijk of ongelijk is altijd een kwestie
van eigenliefde.’
‘Dat hoeft het niet te zijn. Dat zou het voor mij, geloof ik, ook nooit kunnen zijn.’
‘De geheimen van mijn patienten zijn dingen die mij in mijn ambt zijn
toevertrouwd...’
‘Denk je dat iemands innerlijke overtuigingen hem niet ook zijn toevertrouwd...
om hoog te houden... om eerlijk mee te handelen? En zijn die soms minder heilig
dan de maagzweer van meneer A. en de familiekwalen van mevrouw B.?’ Ze was
blij dat het donker hem belette den gloed te zien, die plotseling naar haar slapen
steeg.
‘Ik heb nooit geweten, dat jij zoo fanatisch waarheidlievend was.’ Het klonk
schamper, maar ze voelde er de wanhoop in om de wreede,
noodlottig-onverwacht-gekomen vervreemding, juist nu ze evenzeer onverwacht en
wonderbaarlijk dichter dan ooit te voren elkaar genaderd waren. Ook in haar was die
wanhoop en toch wilde ze niet anders.
‘Ik ben niet zoo fanatisch waarheidlievend. Ik lieg niet meer, maar ook niet minder
dan anderen -, ik lieg soms ‘om bestwil’ en soms voor mijn eigen gemak. Want die
kleine persoonlijke dingetjes van mijzelf -, of ik hoofdpijn had of geen zin in een
les, of ik een verjaardag opzettelijk of bij ongeluk vergeet -, dat beschouw ik niet als
waarheden, die mij zijn toevertrouwd, maar wel de groote innerlijke overtuigingen,
de boven-persoonlijke waarheden, die zijn mij wel toevertrouwd, en daarmee mag
ik niet knoeien...’
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‘Tenminste, wat jij dan voor waarheden houdt!’
‘Natuurlijk. Had er ooit iemand een andere waarheid, dan wat hij voor waarheid
hield?’
Hij scheen haar vraag niet te hebben gehoord, doorgaand op zijn eigen gedachte.
De vrees uit het huis te worden opgemerkt en toegeroepen, had hen weer naar het
schuitenhuis teruggedreven -, daar stonden ze nu en staarden over het verdonkerend
water, waaruit damp opstijgen kwam, die zich mengde met de vochte graslucht van
de overzijde.
‘Maar als het dan geen eigenliefde is, een als het dan geen waarheidsliefde is, hoe
wil je het dan noemen?’
‘Noem het dan... werkelijkheidsliefde.’ Ze voelde een schok van blijde verbazing
om het plotseling gevonden, het verhelderende woord... om haar eigen luciditeit...
‘Kun je het dan op die manier, in dien vorm begrijpen?’
‘Neen,’ zei hij, plotseling stroef, verdrietig, als gekrenkt, ‘het lijkt mij allemaal
zoo onnatuurlijk... zoo opgeschroefd. Anders ben je altijd zoo eenvoudig en dat vind
ik juist het aardige, het aantrekkelijke in je, en nu ineens...’
‘Voor mij is dit de eenvoudigste zzaak van de wereld en het eenvoudigste en meest
vanzelf-sprekende van alles wat ik in mij heb’, zei ze kalm, maar een kramp trok
ineens door haar kaken, ze voelde haar mond vertrekken, brandende vochtigheid
prikkelend naar haar oogen dringen.
‘Laten we maar naar binnen gaan, 't wordt hier koel. Er hangt een tamelijk zware
damp over 't water.’ Ze hoorde stroef en droog zijn stem naast haar gaan.
‘Lex...’ ze stond stil en zag tot hem op, ineens onverschillig of hij al dan niet in 't
donker haar oogen vol tranen zou zien, en ze stak haar hand uit.
‘Is dat nu niet allemaal misschien jonge opgewondenheid... die liefde voor de
werkelijkheid... zooals jij het noemt... Wat weet je eigenlijk...? Heb je misschien pas
ergens zoo iets gelezen?’ Hij sprak ineens vast en heftig, greep haar handen, zijn blik
drong door 't duister heen smeekend haar oogen binnen.
Even dreigde een stormvlaag van toornige bedroefdheid in haar op te steken -,
maar een bleeke verwondering als een smartelijk voorgevoel overwon -, stond ze
dan werkelijk zóó alleen, was dan zóó afwijkend die ‘werkelijkheidsliefde’, dat zelfs
Lex haar niets
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beters wist te vragen dan of ze misschien iemand napraatte uit een boek?
Ze liet zijn hand los en gaf geen antwoord - en geen van beiden wist uit het
krampend dooreenwoelen van gedachte en gevoel één enkel woord te voorschijn te
brengen, één enkelen zin te vormen, schoon op beiden het onharmonisch zwijgen
drukte schier ondraaglijk, en beider stap versnelde zich gelijktijdig, in een
gelijktijdigen impuls om aan de kwelling van het larger samen-zijn te ontsnappen.
Binnen was het licht al aan. Reina Nederbragt, nog even alleen gebleven in de
achter gesloten deuren schemerige serre, waar ze iets scheen te hebben zoek gemaakt,
zag ze samen uit den tuin, de trapjes op naar binnen komen, en langs haar heen gaan
zonder haar te zien. En ze keek, meenend te begrijpen wat hun bleekheid en blijkbare
ontroering beduidde, vol bewonderende belangstelling naar den slanken, knappen
Lex, vol goedaardige, maar ook even-smartelijke benijding naar Marianne.
(Wordt vervolgd.)
JUSTINE ABBING.
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Verzen.
Lente-liedje.
Ik wacht - en 't is weer lente.
O Leven, duurt het lang,
Eer 't groot Geluk zal komen,
Waarnaar ik zóó verlang?
Of zal ik 't gauw genaken,
Dat felle levenslicht,
Dat àl zal wakker maken
Wat nu nog slapend ligt?
't Is lente, en het leven
Trekt juichend langs mij heen....
Ik Wacht wat het mij wil geven,
In al deez' bloei alleen.

Lente-geloof.
Nu wachten alle moede menschen-kinders
De lichte lente, die zich wachten laat,
Maar die nu weldra weder komen gaat,
Met blijde bloesems en met bonte vlinders.
En 't bleek gelaat, dat moe werd opgeheven
Naar winterhemel, waar geen plekje blauwt,
Bedenkt getroost dat geen vergeefs vertrouwt
Op zonnegloed, dien zomer eens zal geven.
Zoo wacht mijn hart getroost zijn laat ontwaken,
En vindt zijn vreugden in gedroomden gloed,
Omdat toch lente eenmaal komen moèt
En liefde èens mijn leven vòl zal maken.
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Woorden.
Als geur van jasmijn, die in d' avond,
Van verre gevoerd op den wind,
Mijn hart met zijn teederheid lavend,
Den weg door mijn dakvenster vindt, Als lichtende ster aan den hemel,
Die recht in mijn kamertje schijnt,
Hoog boven het huizengewemel,
En dra na zijn opkomst verdwijnt, Als stralen, die èven doorboorden
De zomersche nacht en haar zwart,
Zoo drongen uw vluchtige woorden
Zich diep in mijn trillende hart.

WALDIE VAN ECK.
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Gedichten.
De Wind.
De wind wierd wakker in den nacht
En ruischt de wijde ruimten door
Onder den blanken, lichten gloor
Van de onbewogen sterrenpracht.
En al wat ik bij dage won,
Viel van mij af... nu lijkt een ster
Voor mijn ervaren minder ver
Dan menschenwoord en morgenzon.
Dit uur is Zomers bonte dracht
Enkel der hemelen contour:
Heel de aarde maar de poovre vloer
Voor 't weidsch gebeuren van den nacht.
Hoe wierd mijn hart zoo eenzaam thans,
Zoo groot en wachtend en bereid? Daar is alleen de eeuwigheid
Der sterren aan den steilen trans,
En 't ruischen van den duistren wind,
Die hoog en ongenaakbaar klaagt
En door de holle ruimten jaagt
En immer nieuwe verten wint.
Is zoo een God, wanneer hij gaat
Den baaierd door van zijn domein
En woedt in matelooze pijn
Vóór 't dagen van de scheppingsdaad?
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Vóór den drempel.
Wanneer eenmaal mijn doodsuur slaat
- O moog ik wétend sterven! Stort dan voor mijn verstild gelaat
Het vooze leven van de daad,
Zijn klein verlies, zijn luttle baat
Voorgoed aan scherven?
Wordt dan in mijn supremen nood
Het diepe woord geheven,
Dat immer aan mijn zoeken vlood
- Toch mijner ziel geheime brood De zin, de maatstaf van mijn dood
En van mijn leven?....

Nachtliedje.
De pure zomernacht welft hoog en licht
Over de weiden van het lage land.
De rijen boomen aan den wegerand
Staan stom en roerloos opgericht.
Nog draalt een verre heuchenis van leed,
Al heeft nachts blauwe en zilvren schemervacht
De harde dingen van den dag verzacht.
Maar in de koele lucht is iets, dat wacht
En voller schoonheid komend weet.
Ruischend verschuift, een doodstil oogenblik,
Achter de wereld ergens een gordijn
En spreekt een hooge mond een helder sein En onze harten, die verwonderd zijn,
Zien nieuwe verten in den sterrenschijn
En lezen langzaam hun geluk.

P. OTTEN.
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Buitenlandsche kroniek.
Het vredesverdrag tusschen de Duitsche regeering eenerzijds en de gealliëerde en
geassociëerde regeeringen anderzijds is op 28 Juni 1919 te Versailles in de Spiegelzaal
geteekend. Het wachten is nu nog op de ratificatie door het Duitsche en drie
gealliëerde of geassociëerde parlementen. Zoodra deze kapitale formaliteiten zijn
vervuld, bevindt het Duitsche Rijk zich in vredestoestand, hetgeen van de overige
landen nog niet getuigd zal kunnen worden. Wat kunnen wij tijdgenooten van dit
vredesverdrag denken?
De Duitsche propaganda spreekt van een ‘Gewaltsfrieden’ en tracht met succes
de neutrale gemoederen te verteederen over het harde lot van Duitsche
krijgsgevangenen, over de blokkade, over de wreede voorwaarden en over het niet
onmiddellijke toelaten van Duitschland tot den Volkerenbond. Van gealliëerde en
vooral van Fransche zijde is men gedwongen te constateeren, dat op de meest
barbaarsche wijze ontzaglijke verwoestingen zijn aangericht, waarvan men in de
verste verte niet kan vermoeden, hoe de Duitschers ze zullen vergoeden, dat men
met een formidabele oorlogsschuld blijft zitten voor geheel eigen rekening, dat de
beste mannekracht van het land op de slagvelden ligt begraven, dat er voor een reeks
van jaren schaarschte zal heerschen op velerlei gebied en dat de toekomst van welke
zijde ook bezien, weinig rooskleurigs aanbiedt. De harten zijn zwaar van zorg en
wee, en men heeft moeite om te begrijpen, hoe juist zij, die buiten den strijd zijn
gebleven, een zoo geprononceerde neiging toonen, om de aanstichters van al dat
onheil te beklagen en als slachtoffers van geweld en onrecht min of meer op een
voetstuk te plaatsen. Wij hebben de Duitschers overwonnen en nu zullen we de
neutralen, die we van 't Duitsche gevaar hebben bevrijd, nog voor ons moeten winnen.
Gelukkig hebben we eenige goede troeven in ons spel, zeide onlangs een intelligent
Franschman.
Zoo is dan de geheele wereld, oorlogvoerenden en neutralen onvoldaan. Het is
misschien goed er aan te herinneren, dat een dergelijke geestesstaat ten allen tijde
bestaan heeft in de dagen, die een einde maakten aan de groote wereldconflicten.
Quot capita, tot sensus. En tot dusver is men er niet in geslaagd het eenieder naar
den zin te maken.
De heeren Müller en Bell hebben, toen zij hun handteekening plaatsten onder het
Verdrag van Versailles, de nederlaag van het Duitsche
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Rijk bekrachtigd. Deze vrede is inderdaad geen vrede door overleg, het is een
opgelegde vrede. De overigens vrij onhandige poging van den heer Von
Brockdorff-Rantzau om de schuld aan den oorlog op het algemeene wereldgeweten
te schuiven is jammerlijk gefaald. Er bestaat in dezen tijd een gevaarlijke gewoonte
om misbruik te maken van termen als imperialisme, militarisme, marinisme en enkele
andere. Door het feit, dat dergelijke woorden ideeën heeten te vertolken, die te vaag
zijn, om rekenschap te geven van een bestaanden toestand, zijn zij een al te
doeltreffend middel om zekere verantwoordelijkheden te verdoezelen. Zij leiden
maar al te gemakkelijk tot de redeneering van hen, die hun persoonlijke misdrijven
op de rekening van de bestaande maatschappelijke toestanden schuiven. Het is
wenschelijk en noodig, dat een ieder de verantwoordelijkheid zijner daden op zich
neemt. Hetzelfde geldt voor de regeeringen. Het is onnoodig opnieuw te betoogen,
maar het is een feit: de Duitsche regeering had dezen oorlog kunnen vermijden, de
goede wil bij haar tegenstanders was evident genoeg. Van het oogenblik, dat zij dit
namelooze wee over de menschheid bracht, wist zij of behoorde zij te weten, wat
haar volk in geval van een nederlaag der Duitsche legers, te wachten stond. En zoo
zij wilde meten naar eigen maat, dan zou zij moeten erkennen er nog boven
verwachting goed afgekomen te zijn. Wij hebben de bewijzen ter algemeene
beschikking. Er bestaat nog zoo iets als een nietig verklaard vredestractaat van
Brest-Litowsk, en vele, te vele om hier op te sommen, zijn de uitlatingen van
gezaghebbende Duitschers over hetgeen Europa van een Duitschen vrede te wachten
had. En het is misschien ook niet ondienstig in een Nederlandsch tijdschrift te
herinneren aan de verklaringen van Von Jagow ten opzichte van de Schelde, aan het
onderhoud Troelstra-Zimmermann, en aan zekere uitlatingen van den Koning van
Beieren.
Wij dienen het te erkennen, door de onmetelijke offers der geallieerden is Europa,
is ook Nederland aan een geweldig gevaar ontkomen. Wij danken het aan de
millioenen, die het offer van hun rijke, bloeiende leven, van hun gezondheid, van de
gaafheid van lijf en leden hebben gebracht. Wij danken het eveneens aan de mannen
en vrouwen, die niet hebben versaagd, maar taaien moed, opofferingsgezindheid en
volharding hebben getoond gedurende de lange, lange oorlogsjaren.
De heeren Müller en Bell hebben een zwaren gang volbracht, ze hebben later
verklaard, dat het hun was meegevallen. Maar de gang was en blijft voor ons aller
besef een zware gang. Het is goed voor de
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komende geslachten in alle landen, dat deze gang zwaar is geweest. Wij moesten
een middel weten te vinden om het verdiende harde lot van het Duitsche volk tot in
lengte van dagen te doen leven in de verbeelding der volkeren, overwinnaars,
overwonnenen en neutralen. Maar helaas! Of zou misschien de Volkerenbond in
staat blijken, een levend besef van internationale moraal op te roepen? Het is ter
nauwernood aan te nemen.
Intusschen hoe dit ook zij, Duitschland zal geweldig hard moeten werken om aan
de verplichtingen van het vredestractaat te voldoen. Het zal een productiviteit moeten
ontwikkelen, zooals nimmer te voren en dat met verminderde middelen. Het land
gaat gebukt onder een zwaren schuldenlast, het heeft belangrijke industriegebieden
moeten afstaan, de arbeidskracht der bevolking heeft door de blokkade ernstig geleden
en de oorlog heeft een groote leegte veroorzaakt in 's lands beste mannekracht. De
revolutionnaire troebelen hebben de hechte organisatie tot in haar fundamenten doen
wankelen. Het productieapparaat heeft ongetwijfeld minder geleden dan b.v. in
Frankrijk, maar kan niet anders dan belangrijke slijtage hebben ondergaan in
verschillende bedrijven. Tegelijkertijd is de voorziening van grondstoffen een der
moeilijkste vraagstukken van den dag geworden en zijn de zuiver finantieele bezwaren
bijna niet te overzien. En toch hoe paradoxaal dit ook moge schijnen, in deze lasten
ligt een waarborg voor Duitschlands toekomst. Het zal een productieapparaat moeten
opzetten en aan den gang houden als nimmer te voren. En het eenige middel daartoe
is onverpoosde en steeds meer geïntensifieerde arbeid, de bron van alle welvaart. De
taak is hard en zwaar en schijnt op dit oogenblik menschenkrachten te boven te gaan.
Maar aangezien aller belang Duitschen arbeid eischt, zullen alle genoodzaakt zijn
Duitschland gelegenheid te geven te werken. En dat is de eenige uitkomst van dezen
ver van hoopvollen toestand.
De ontwrichting van den finantieelen toestand doet zich in alle landen sterk
gevoelen. De prijzen zijn in vele gevallen zuivere ficties geworden, de gebruikswaarde
van vele artikelen is belangrijk gedaald. De beschikbare hoeveelheid goederen is
sterk afgenomen, de behoefte vooral in de verwoeste gebieden sterk gestegen.
Geldkapitaal is overvloedig aanwezig, maar geldkapitaal waarvan de productieve
capaciteit moeilijk vast te stellen en zeer variabel is. Dit is de reden, waarom het
vredesverdrag de totale raming van Duitschlands schuld tot 1921 heeft uitgesteld,
maar als vast uitgangspunt het herstel der aangerichte
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schade heeft aangenomen. De enorme staatsschulden van alle belligerenten vallen
hier buiten, omdat de betaling er van Duitschlands capaciteit te boven zou gaan. En
dan praten de menschen nog van immanente gerechtigheid, zucht de geallieerde
belastingbetaler. Alleen de Belgen, wier verliezen aan menschenlevens ook niet
overmatig groot zijn geweest, zullen van dezen last op den duur zijn vrijgesteld.
De territoriale wijzigingen ten koste van Duitschland aangebracht zijn bekend en
allerwege uitvoerig besproken. Men kan van meening verschillen over de oplossing
ten opzichte van hét Saarbekken, en van Dantzig, men kan vinden, dat er nog geen
ideale staat van zaken in het leven is geroepen, maar het zal moeilijk zijn te ontkennen,
dat, globaal gedacht, het vredestractaat van Versailles een groote vooruitgang op den
bestaanden toestand beteekent. De herleving van Polen, de terugkeer van
Elzas-Lotharingen tot Frankrijk, die van Sleeswijk tot Denemarken zijn feiten die
de meerderheid der menschheid moeten bevredigen. Wij zijn als tijdgenooten
natuurlijk geneigd gebeurtenissen, die niet volkomen aan onze ideeën van recht en
rechtvaardigheid beantwoorden zwaar te laten wegen. Maar dat moet en mag geen
reden zijn de groote lijnen uit het oog te verliezen. En die groote lijnen zijn wat dit
speciale punt betreft bevredigend.
Het is misschien goed en nuttig nog met een enkel woord op de
quaestie-Elzas-Lotharingen terug te komen. De Duitsche propaganda heeft wat dit
zeer speciale punt betreft niet stilgezeten en heeft in neutrale landen met succes
gebruik gemaakt van twee gegevens: Göthes beschrijving van zijn Elzasschen tijd
in Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung en de franciseerende politiek van
Napoleon III. Leest men Göthe er nog eens aandachtig op na, dan wordt men getroffen
door drie feiten, dat de jonge Göthe uitsluitend in Duitsch-nationalistische kringen
verkeerde en met de Franschgezinden niet in aanraking kwam, ten tweede, dat de
Elzas reeds in die dagen een rijk en goed geadministreerd land was en ten slotte, dat
de Fransche autoriteiten een ieder zijn gang lieten gaan, naar het hem behaagde. Uit
dit laatste is dan ook een in Holland minder bekend feit, de definitieve vergroeiing
van Elzas-Lotharingen met Frankrijk in Revolutieen eersten Keizertijd, te verklaren.
De Franschen hebben in hooge mate slag om de sympathieën van een bevolking voor
zich te winnen. Dit is nu nog in de laatste jaren in Marokko gebleken. Dat overigens
Napoleon III in de talenquaestie (de eenige bestaande) een te geprononceerde
franciseerende politiek in Elzas-Lotharingen heeft gevolgd en op
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verzet is gestooten, niemand zal het ontkennen. Maar dat neemt niet weg, dat geen
enkel serieus Duitsch auteur ontkent, dat Elzas-Lotharingen op het oogenblik der
inlijving bij Duitschland volkomen Fransch gezind was. En een ander feit, dat iederen
dag opnieuw bewezen wordt is, dat de Duitschers in bijna 50 jaar, niettegenstaande
hun voortreffelijke administratie de sympathie van de Elzassers niet hebben kunnen
winnen.
Tot zoover over het vredesverdrag, waarvan in volgende kronieken vermoedelijk
nog dikwijls sprake zal zijn.
Wij leven nog niet in vrede en op verschillende punten van ons werelddeel wordt
nog hard gestreden. In de allereerste plaats denken we hier aan Rusland en aan
Hongarije. En we dienen te erkennen, dat de in die landen heerschende toestand verre
van duidelijk is. Het ongeluk wil, dat we bovendien buitengemeen slecht ingelicht
zijn. Wie niet voor de bolsjewisten is, is tegen hen, de elementen tot een degelijke
beoordeeling van den toestand zijn schaarsch. Wat nu zien we gebeuren? Laten we
beginnen met eenige cijfers uit Duitsche bron aan te halen:
Te Moskau werkten voor 1918, 211 industrieele ondernemingen, in April 1918:
151, in October 1918: 72. Petroleum en naphtafabrieken te Bakoe. Winter 1916-'17,
voorziening: 2.045.000 ponden; winter 1918: 60.000.
In den zomer van 1918 vertegenwoordigde het loon der arbeiders in de
metaalindustrie 105% van de brutowaarde der productie.
De fabrieken-Poetilof hebben in 1918 van de regeering 96 millioen roebel subsidie
ontvangen. Productie 15 millioen, loonen 66 millioen.
Op 1 Januari 1918 telt men te Petrograd 673 industrieele ondernemingen met
278.000 arbeiders, op 1 April van het zelfde jaar zijn nog 120.000 man aan het werk.
Op 1 Januari 1918 tellen de vakvereenigingen 183.000 leden, op 1 Mei 60.000.
Petrograd heeft einde 1917, 1.900.000 inwoners, einde 1918, 900.000 Voor Moskau
bedragen deze cijfers 300.000 en 95.000.
De Russische begrooting bedroeg voor het bolsjevistenregime 13 milliard roebel,
in 1918, 80 milliard en voor de 4 eerste maanden van 1919, 51 milliard.
Niettegenstaande dit alles, zegevieren de boljevistische legers op alle fronten, zijn
millioen en Russen niettegenstaande de blokkade gekleed en gevoed en vinden
middelen van bestaan. Er rijden spoor-
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wegen in Rusland en genoeg voor groote troepentransporten over lange afstanden.
Wij weten, dat Lenine een zeer intelligent en zeer energiek man is, en het kost
schrijver dezes, hoezeer ook overtuigd van het pernicieuze van 's mans politieke
principes, niet de minste zelfoverwinning dit feit te constateeren. Wij weten ook, dat
Lenine niets anders beoogt dan de dictatuur van het proletariaat en dat alle middelen
daarvoor goed zijn. Maar en hier komen we aan een vraagstuk dat zoover ons bekend
is, nog niemand heeft opgelost, hoe leven de Russen onder het bolsjevistenregime?
Hoe is het bestaanbaar, dat de bevolking der steden niet is uitgehongerd en dat de
boeren door gebrek aan alle industrieele artikelen nog niet volkomen geparalyseerd
is? Rusland is een nog zeer weinig geïndustrialiseerd land. Het geld, dat de
bolsjevistenregeering uitgeeft, heeft bijna geen waarde, daarover is ieder het eens,
en de boeren weigeren het aan te nemen. De stadsbevolking moet leven van een ruil
van goederen vervaardigde tegen levensmiddelen en de boeren verschaffen zich
kleeren, werktuigen, huishoudelijke benoodigdheden door hun producten te brengen
of te doen brengen naar de plaatsen, waar dat alles te krijgen is. Of dit door
bemiddeling van geld geschiedt of niet is per slot van zake een secundaire quaestie.
De hoofdzaak is de ruil. En waar aan de zijde der stedelingen het element voor de
ruil ontbreekt, kunnen we niet begrijpen hoe deze plaats heeft. In beslagname van
levensmiddelen bij de boeren, zal men zeggen. De stadsbevolking in Rusland is
gering tegenover het onmetelijke aantal boeren. De inbeslagname heeft dus slechts
op kleine schaal plaats. Goed, maar hoe leven dan de boeren, die toch kleeren, zout,
ploegen e.d. noodig hebben? Rusland is nog steeds geblokkeerd, de aanvoeren van
buiten bestaan zoo goed als niet. Of loopen de steden leeg naar het platteland en keert
men terug tot een soort van agrarischen staat, waar iedere gemeente zoo ongeveer
in eigen, zeer primitieve behoeften voorziet? Maar hoe worden dan de steeds talrijker
en blijkbaar voldoende uitgeruste bolsjevistische legers van het noodige voorzien?
Of lijden de menschen eenvoudig weg gebrek en resigneeren zij zich met de
welbekende, eigenaardige Slavische gelatenheid? Het is waar dat de behoeften van
het Russische platteland nooit zeer groot zijn geweest. Maar er bestaat een minimum
en het is moeilijk in te zien hoe men beneden dit minimum kan gaan. Is deze
onderstelling van het leegloopen der steden juist, dan is het toch al achterlijke Rusland
hard op weg terug te vallen tot een soort van barbarendom, waarvan de gevolgen
voor Europa moeilijk zijn te
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overzien. Het bolsjevistenregime, in naam de dictatuur van het proletariaat, inderdaad
een dictatuur-Lenine, zou dan hard op weg zijn naar de tijden van Peter den Groote.
Een verandering van dezen toestand is niet anders te verwachten dan van de
opheffing der blokkade. Het stadsleven in zijn gevariëerden vorm is de hoofdfactor
van onze moderne beschaving. Zal Rusland den weg hervinden, die daarheen leidt,
dan zullen de Russische steden moeten herleven. Het is niet voldoende om, zooals
Lenine thans doet, wetenschappelijke instituten ruim te subsidieeren. Deze instellingen
kunnen niet op subsidies alleen leven, zij hebben personeel noodig, dat gevormd
wordt in lagere middelbare scholen en Universiteiten en waarvan de leerlingen
voornamelijk uit stadsbewoners bestaan. Vloeit de stadsbevolking weg, dan kunnen
de Universiteiten hun personeel niet recruteeren.
Wij gaan, het is wel zeker, moeilijke jaren tegemoet. Het zal nog geruimen tijd
duren voordat de verschillende landen bij benadering tot een economisch evenwicht
zijn gekomen. Maar de menschheid is taai en wil leven. Er is geen reden om al te
pessimistisch te zijn.
Parijs, Juli '19.
P. ROOSENBURG.
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Literatuur.
De Liefde van een Dweper, door H.C. Buurman, Rotterdam, 1919, W.L.
en J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij.
De oorlog maakt ook de omgeving van dit verhaal en wat hier nog het aantrekkelijkst
is, zijn deze herinneringen aan het woeste en ontzettende van het begin, de bezetting
van België. Overigens leeft Koen de journalist, maar weinig voor ons en ook zijn
Minnie leeft niet zeer, noch iemand anders in 't verhaal. En de beschrijvingen betoonen
zich evenmin levenwekkend. Het zijn maar weinig geziene verbeeldinkjes, in slappe
en banale woord jes gezegd. Het boekje lijkt dus op de ideeën aangelegd. Maar welke
ideeën! De held heeft last van waanbegrippen omtrent ‘oerinstinkten’, actieve en
passieve. Hij heeft bemerkt, dat de primitieve beest-mensch zich bij 't oorlogleven
wonderwel bevond en daar hijzelf, blijkens en tengevolge van zijn beroep, dien
primitieven mensch ook aardig ontwikkeld heeft, lijkt hem die vrijheid, die in den
oorlog haar rekening vindt, nog zoo kwaad niet. Maar in zijn meisje houdt Koen niet
van oerinstinkten. Zijn liefde en zijn lust voor haar minnige verschijning worden
hem perpetueel vergald door wat hij in haar als typische en primitieve
vrouweneigingen heeft erkend. Haar natuurlijke en haast onbewuste coquetterie
vooral maakt hem altijd weer razend, en ziedaar nu zijn oerinstinkt, het exclusieve
bezitsinstinkt van het ‘mannetje’, dat hij voor de gelegenheid met mooie namen en
theorieën op siert en geenszins erkent voor wat het is. Op den duur zegt het meisje
hem toch maar af en moet hij nog deonverwachte pil slikken, dat zijn vriend en zij
een paar worden. En dan is 't verhaal uit en gaat Koen voor zijn krant naar
Griekenland. Noch hij, noch Minnie, noch Koens of iemand anders ideeën in dit
boekje vermochten ons te interesseeren, en de voornaamste indruk van het geval is,
dat de oorlog wel raar door sommige hoofden heen heeft gespookt. En dat zoo'n
oorlogsbrein zich zelf de ergste vijand is, zonder daarom voor de buitenwereld
belangrijk te worden.
F.C.

Frederik van Eeden, Jezus' Leer en Verborgen Leven, Amsterdam, W.
Versluys, 1919.
‘De tijd is gekomen, dat ik tot u spreeken kan.’ Zoo begint het, maar men zou graag
weten, wie deze ik eigenlijk is of was. Want de heer Frederik van Eeden is het niet,
al gebruikt ‘ik’ ook zijn schrijfwijze. Hoogstens kan men zeggen, dat het misschien
de heer Frederik van Eeden was, toen hij nog niet Frederik van Eeden was, maar
misschien een van ‘de Witte Broeders’, of ‘de Witte Genootschap’, d.w.z. een vuile
askeet ergens in een zanderige
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woestijn. Toen schijnt hij Jezus zeer van nabij gekend te hebben. Niet dat hij tenslotte
veel nieuws van hem vertelt, maar hij zet bijzonderheden van zijn leven recht, waarvan
men ten onrechte meenen zou, dat zij er niet op aankomen. Allereerst echter dit. ‘Hij
was werkelijk de zoon van God.’
En zijn moeder, ‘Maria heeft ontvangen van den Geest. Zij was de Maagd.’ ‘Nooit
zijn er andere menschen op deze goddelijke wijze geboren. De wijze waarop Maria
ontving was eenig.’ Dat zal wel waar zijn, en geen antidiluviaansche Van Eeden
hoeft op te staan om ons dit te zeggen, zóu men met Shakespeare willen spreken.
Maar nieuw en interessant is toch weer, dat Jezus b.v. niet in Bethlehem en niet in
een stal geboren is. Wat daarvan staat is blootelijk symbool. En Hij droeg ook geen
‘rok zonder naad.’ De askeet vindt het bedroevend ‘steeds mooye legenden te moeten
verstooren.’ ‘Hij droeg ‘witte gewaden, zijn oogen waren blauw, zijn haren gelokt
en bijna zwart’ enz.
Dit is nu alles goed-en-wel, maar men zou toch eerst willen weten, hoe de heer
Frederik van Eeden ingelicht is door dezen Witten Broeder en of hij garandeeren
kan, dat zijn vroegere Ik even betrouwbaar is als zijn tegenwoordige. Volgens Anatole
France, die ook een Witten Broeder gekend heeft (hij heette Paphnuce) waren er rare
‘schuinsmarcheerders’ onder die Broederschap. Tenslotte zegt ‘Frederik van Eeden
aan den Leezer’, dat deze dit boek van Jezus' Leer en Verborgen Leeven geenszins
voor een ‘fantasie of poëtische fictie’ houden moet. Dit ware ook te veel eer aan het
geval en te weinig aan gezegde fictie bewezen. Dezelfde Fred. van Eeden (de huidige)
heeft de Tien Geboden naar den eisch des Tijds nieuw ingericht en als appendix
achter Jezus Leer en Verborgen Leeven gehangen. Waarom weet men niet.
F.C.

Als de zinnen ontwaken, door Dorotheé Buys - Amsterdam, P.W. van
Kampen en Zn., z.j.
Zeker niet groot of grootsch of diep, maar wel heel zuiver, zou ik denken. Er staat
hier bijna geen woord te veel of te weinig, in dit verhaal van een aankomend
meisjesleven, tegen een achtergrond van ziekte en dood. Het is alles niet zeer tragisch
opgevat, noch zwaar gedetailleerd, enkel aangegeven, eerder van den schilderachtigen
kant en in losse stemmingsmomenten, die de auteur met weinige eenvoudige woorden
scherp weet te suggereeren. In 't algemeen is opmerkelijk die taalmacht van sommige
jongere schrijvers. Men gevoelt, dat dit geslacht op de ‘schouders’ der Tachtigers
staat, in visie en verbeelden. Wat dezen moeilijk te veroveren hadden en waarmee
ze om zelfswil blij waren, is den jongeren van natuur eigen en zij gebruiken het schier
ongemerkt, enkel als middel tot doel. Zoo Jo de Wit in haar Donker Geluk en, in iets
mindere mate, ook deze jonge schrijfster. Haar gansche
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boekje lost zich op in een serie zuiver geziene verbeeldingen van momenten, hun
verschijning en hun geestelijke beteekenis. Hoe het meisje van kostschool thuis komt,
vol van verlangende liefde voor de zieke moeder en dwepend plichtsgevoel, wordt
niet zoozeer verteld, als in opvolgende beelden ons voorgesteld. Hoe dan allengs de
jeugdige afkeer van ziekte en dreigend einde groeit boven alle goede voornemens
en zij de moeder mijdt en soms zelfs humeurigheid toont, terwijl terzelfder tijd de
behoefte aan amoureuze koestering en vleierij haar in de armen dringt van den
eerstbesten toonbaren jongeheer, dat wordt hier zonder betoogen, als in de
werkelijkheid groeiende voorgesteld. En daardoor, in zijn onbewustheid, des te
schrijnender tegenover de zwarte verlorenheid van dat andere leven, dat eens als dit
jonge was en nu even wreed werkelijk teniet gaand in pijn en vereenzaming. De
zenuwzieke ongedurigheid van den vader, de wrokkende drang tot zich uitleven der
oudere zuster worden daarbij nog even met een paar discreete lijnen aangegeven. Zij
zijn allen te zamen niet heel merkwaardig als menschen, doch de krachten van het
leven, bevestigings- en ontbindingsdrang van het individueele, die deze zwakke
menschen drijven, geven hier den dieperen, volleren toon. Zoo bevat dit boekje
tenminste het begin van alle goede romankunst: zuivere objectiveering en zin voor
des levens diepere wezenlijkheid.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Pierre Benoit, L'Atlantide, Paris, Albin Michel.
De zeldzame hoedanigheden van zijn eersten roman, Koenigsmark, die Pierre Benoit
deden kennen als een goede romancier in den traditioneelen zin des woords, vinden
wij in dit nieuwe boek terug.
Ditmaal is de plaats der handeling - typische tegenstelling met Koenigsmark - een
der meest eenzame en ongenaakbare plaatsen der aarde: het hart van den
Afrikaanschen woestijn. Tijdens den ontdekkingstocht, dien zij samen ondernemen,
worden kapitein Morhange en luitenant de Saint-Avit twee goede vrienden. In een
grot waarin zij voor een onweer schuilen, ontdekt Morhange een mysterieus opschrift:
Antinea. Een inboorling, die door de twee vrienden van den dood gered werd, stelt
voor hem nog meer dergelijke opschriften te toonen. Met enthousiasme neemt
Morhange het voorstel aan. Ofschoon hij al het gevaar inziet van een verderen tocht
naar het meest onbekende deel dezer gevaarlijke streek, die door hun gids genoemd
wordt: het land der verschrikking, wil Saint-Avit zijn vriend niet alleen laten
vertrekken. Samen vallen zij in de hinderlaag die Cegheïr-ben-Cheïkh, de man wien
zij het leven hebben gered, hun heeft bereid.
Als zij ontwaken zijn zij de gevangenen van Antinea, de vrouw die heerscht over
dit geheimzinnige land, waar geen van terugkeert die het heeft bereikt. Antinea is
niemand minder dan de afstammelinge van Neptunus, de laatste vertegenwoordigster
van het geslacht der Atlanten. En Atlantis, het legendarische land dat men sedert
eeuwen door de zee verzwolgen waant, maar dat verborgen ligt in het hart van de
woestijn, gescheiden van de beschaafde wereld door eene onmeetlijke,
onoverkomelijke zee van zand, is het rijk waarover zij heerscht.
Alvorens de twee gevangenen haar te zien krijgen, worden zij in een zaal geleid,
waar een vreemd schouwspel hen zal inlichten over het lot dat hen staat te wachten.
Langs de wanden dezer zaal staan een groot aantal standbeelden met een menschelijke
gedaante: de mummies der slachtoffers die hierheen werden gelokt. Met ontzetting
ontcijferen de twee reizigers de opschriften: een lijst van al de heldhaftige
ontdekkingsreizigers, die in den loop der laatste jaren spoorloos zijn verdwenen. Op
een vraag van Morhange antwoordt hun geleider: ‘ils sont morts d'amour.’ Dat is de
wraak van Antinea: ‘Séparée du monde aryen par la formidable précaution de
Neptune, elle évoque vers elle les hommes les plus jeunes et les plus vaillants. Son
corps est condescendant, si son âme est inexorable. De ces jeunes audacieux, elle
prend ce qu'ils peuvent donner. Elle leur prête son corps, tandis qu'elle les domine
de son âme. C'est la première souveraine que la passion n'ait jamais faite, même un
instant esclave. Jamais elle n'a eu a se ressaisir, car
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elle ne s'est jamais abandonnée. Elle est la seule femme qui ait réussi la dissociation
de ces deux choses inextricables, l'amour et la volupté.’ En zijn allen gewillig haar
slachtoffer geworden? Werden allen door hare mysterieuze schoonheid overwonnen?
Was er tusschen al deze heldhaftigen niet één die haar kon weerstaan? Op deze vraag
van Saint-Avit luidt het antwoord: ‘neen, niet één. Als gij haar eenmaal zult gezien
hebben, zult gij alles vergeten. Familie, vaderland, eer, alles zult gij voor haar
verzaken.’ Dat dit de waarheid is gevoelt Saint-Avit duidelijk wanneer hij haar voor
de eerste maal ziet. Hare schoonheid verblindt hem; hij zal niet eens strijden. En met
koortsige opwinding wacht hij den dag af, waarop zijn lot zich zal voltrekken.
Morhange daarentegen verzet zich kalm en hardnekkig tegen wat hij noemt: ‘les
caprices saugrenus de la dame.’ Het noodlot wil dat Antinea juist op den éénen, die
niet goedwillig in hare armen valt, verliefd wordt. Morhange blijft onverbiddelijk.
Op een zwoelen onweersavond sluipt Saint-Avit tot in het vertrek van Antinea, waar
hij zich verbergt. Hij is getuige van het laatste onderhoud tusschen Antinea en zijn
vriend. Als alle verleidingsmiddelen falen, bedreigt zij Morhange met de
afschuwelijkste folteringen. Met een kalmen glimlach wijst de kapitein haar af. De
eenige gunst waarom hij vraagt is zijn vriend nog eenmaal te mogen weerzien. Eenige
oogenblikken later ligt Saint-Avit in de armen van Antinea, die schreit van woede
en vernedering. En denzelfden avond slaat Saint-Avit, geleid door Antinea, zijn
vriend dood, die te slapen ligt.
's Anderdaags, als hij tot bezinning komt, wil hij Antinea dooden. Hij wordt in
zijne kamer opgesloten en bewaakt. Eene slavin die hem liefheeft en die heimwee
heeft naar haar vaderland, vlucht met hem. Bij die vlucht is Cegheïr-ben-Cheïkh,
dien hij eenmaal het leven redde, hem behulpzaam. ‘Eens komt gij toch weer’... roept
deze hem ten afscheid toe.
Dan volgt een vreeselijke tocht door de woestijn. De slavin sterft en ten slotte
wordt Saint-Avit, stervend van honger en dorst, gered door eenige landslieden.
Gedurende eene maand ijlt hij in hevige koortsen. Hij geneest en keert naar Europa
terug. Hij leeft daar schijnbaar als een gewoon mensch; maar elk oogenblik van zijn
bestaan is vervuld met de gedachte aan de vrouw die hij eenmaal ontmoette. Is zij
werkelijk van goddelijken oorsprong, of de dochter van een Poolschen dronkaard en
eene meid uit het quartier Marboeuf, die zich destijds door een inlandsch vorst liet
meevoeren tot in het hart van den woestijn? Daarom bekommert hij zich niet. Zij is
voor hem de Vrouw. Hij keert naar Afrika terug. En als eindelijk, na zes jaar, op een
avond, plots een vreemdeling voor hem verschijnt in wien hij Cegheïrben-Cheïkh
herkent, is hij bereid hem gedwee te volgen.
Dit is de inhoud van L'Atlantide, waarin sommigen een symbool zullen willen
zien van de eeuwige macht der vrouw. Het is mogelijk dat dit de
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bedoeling des schrijvers is geweest. Maar ik zou het niet durven verzekeren. Weer
voert de schrijver van Koenigsmark ons in een wereld, waar buitengewone avonturen
de dagelijksche gebeurtenissen zijn; wij verlaten nochtans geen oogenblik deze aarde.
Een enkel figuur kan ons te groot lijken en te volmaakt; wij voelen nochtans in zijne
woorden en daden de genereuze uitbundigheid van een menschelijk hart.
Zelfs wanneer hij binnengeleid wordt in het geheimzinnige rijk van Antinea, heeft
de lezer niet den indruk dat hij het rijk der sprookjes betreedt. In de boeken van
Benoit heeft het romaneske, evenals in de werken van Hoffmann, een achtergrond
van warme menschelijkheid. Het is niet toevallig dat ik hier dien naam vermeld. In
het typeeren van sommige figuren, zoowel uit Koenigsmark als uit L'Atlantide, heeft
Benoit iets van den koelen humor van den destijds in Frankrijk meest gelezenen
Duitschen romanticus. Ik vind het jammer dat de persoonlijkheid van Antinea wat
al te vaag gebleven is; dit komt wellicht omdat de schrijver haar legendarisch karakter
heeft willen sparen. Maar hoe sterk en sober daarentegen zijn de karakters geteekend
van Morhange en Saint-Avit.
Dit suggestieve boek is de vrucht eener rijke verbeelding.

Jérome et Jean Tharaud, Rabat on les heures marocaines, Paris, Emile Paul frères.
Ook het nieuwe boek van Jérome en Jean Tharaud voert ons naar Afrika. Niet om
wille der avonturen. Integendeel; deze twee voortreffelijke kunstenaars, wier proza
tot het meest volmaakte behoort dat er wordt geschreven, leven niet, zooals de auteur
van L'Atlantide, in het rijk der verbeelding. Hunne kunst is van een gansch anderen
aard. Zij zijn de dichters der schoone werkelijkheden van het leven. Zij zijn nog iets
meer. Alleen bij de uiterlijkheid staan zij niet stil. Zij zoeken in het aspekt van een
stad, van een landschap, in het leven van een volk, het verborgen wonder dat men
de ziel noemt, die verdoken straal eener schoonheid die alleen een kunstenaarsoog
vermag te ontdekken. Het geheim eener volksziel die geheel verschilt van de onze
poogden zij te verklaren in boeken als La Bataille à Scutari d'Albanie en L'Ombre
de la Croix. In La Fête arabe hadden zij reeds - en hoe scherpzinnig! - een blik
geworpen op dat bekoorlijke en in zijn eenvoud zoo gecompliceerde leven uit het
Oosten. Andermaal hebben zij de verre oevers betreden en rondgezworven in de
stille steden, die onze koortsachtigheid dood mag wanen, maar waarvan het leven
klanken heeft van onvermoeide rijkdom, en schakeeringen van ongekende fijnheid.
Wanneer zij een avond beschrijven in eene stad aan den oever der zee, een klein
wit huisje, eene straat, een bedelaar, een marktplein, vanwaar komt dan het licht dat
alles wat zij afschilderen zoo schoon doet schijnen
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en zoo verrukkelijk, alsof wij nooit van deze verborgen wonderen hadden gehoord?
Dit licht, dat alles herschept en doordringt, is het wonder van hun stijl, de fijnheid
van hun gevoel. Hun proza, dat zoo eenvoudig is en zoo sober, heeft eene
buitengewone beeldende kracht door de suggestieve juistheid van het woord. Met
impressionnisme heeft hunne kunst niets gemeen. Zij is door en door menschelijk.
De indrukken hunner oogen, vooraleer zij in woorden tot uiting komen, zijn hun door
het hart gegaan. En welke verbeelding zou, in schoonheid van kleur en gebaar, de
werkelijkheid kunnen evenaren zooals die door hen wordt gezien?
Wat steeds weer treft in een boek dezer schrijvers is de liefde en de eerbied waarvan
elke bladzijde, elke zin getuigen. Liefde van den kunstenaar voor hetgeen hij ziet en
beschrijft, eerbied van den mensch voor wat de kunstenaar schept. Het is wellicht
daardoor dat de werken van Jérome en Jean Tharaud steeds den indruk wekken te
behooren tot de geestelijke sfeer die men classicisme noemt.

Francis Carco, Bob et Bobette s'amusent, Paris, Albin Michel.
Francis Carco is de schrijver van Jésus-la-Caille. Deze roman uit het apachenleven
te Parijs is een zeer sterk en typisch boek; zij zijn niet zeldzaam degenen die het
verkiezen boven Bubu de Montparnasse, het bekende boek van Charles Louis
Philippe. Het beste argument dat voor deze voorkeur pleit - die mogelijk is door de
gelijkenis van het onderwerp - is dat het boek van Carco niet de eenzijdigheid van
gevoel heeft die Philippe's roman kenmerkt. Jésus-la-Caille verscheen in 1914 en
sedertdien heeft F. Carco nog vier andere romans in het licht gegeven. Deze, ofschoon
van verschillende waarde, getuigen allen van een lenig talent, een fijngeschakeerd
gevoel. Nochtans is Carco de schrijver gebleven van Jésus-la-Caille.
Het zou onjuist zijn te beweren dat Carco zich in zijne andere romans herhaalt;
maar het is zeker dat hij als het ware den invloed van zijn eigen werk ondergaat. Les
Malheurs de Fernande was reeds een vervolg op Jésus-la-Caille, een vervolg dat
het eerste boek in waarde niet evenaart. Thans kondigt deze schrijver weer een nieuw
werk aan dat hij in voorbereiding heeft: Jésus-la-Caille et ses amours. Hij kan
blijkbaar van zijn eerste werk niet scheiden. Dat is eene zwakheid, waaraan reeds
vele schrijvers zijn bezweken.
Voor F. Carco, die eene persoonlijkheid bezit, is dit echter niet het grootste gevaar.
Dit ligt in het genre zijner kunst. Wie eenmaal zooals hij tot onveranderlijk motief
zijner romans het sentimenteele leven van meiden en vagebonden heeft gekozen, is,
meer dan eenig ander schrijver, gehouden aan een
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strenge tucht en eene groote fijngevoeligheid van smaak. Dat hij die bezit, is een
waarborg voor de hoedanigheid zijner kunst.
Toen ik dit nieuwe boek las, wist ik niet dat het deel uitmaakte van eene serie van
vier boeken, die de geschiedenis verhalen van Bob en Bobette, twee kinderen der
Parijsche straat, beschreven in vier tijdperken, door vier verschillende auteurs. Hunne
kindsheid wordt verhaald door Mme Jeanne Landre, hunne jeugd en losbandigheid
door F. Carco. Met Pierre Mac-Orlan vertrekt Bob ten oorlog, en eindelijk in het
laatste deel, van André Salmon, vinden Bob en Bobette elkaar terug. Ik vind deze
épopée des basses classes, zooals de uitgever deze serie eenigszins hyperbolisch
noemt, eene vreemde en bedenkelijke onderneming, en ik ben van oordeel dat de
schrijvers daarmee eene concessie doen aan een uitgeversbelang of aan een soort
dilettantisme.
Van deze vier romans zijn de twee eerste verschenen. De tweede alleen is mij
bekend. De onsympathieke titel: Bob et Bobette s'amusent, lijkt mij eene tweede
concessie, ditmaal aan den smaak van het publiek. Het werk zelf is nochtans heel
wat ernstiger dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Ik houd het zelfs voor
het beste dat Carco na zijn Jésus-la-Caille heeft geschreven. Het hart van deze
verloren jongelieden bezit - het eeuwige wonder der jeugd! - eene frischheid die
romantisch zou lijken, ware het niet dat de psychologische kennis van den schrijver
hare menschelijkheid bewijst. Het is deze psychologie die van Francis Carco een
moralist maakt in den klassieken zin des woords. Daarbij heeft dit boek iets jongs
en levendigs, iets buitengewoon kleurigs dat het oog boeit en de geest ontroert. Ten
slotte vind ik het een groot bezwaar dat Bob et Bobette niet aan Jésus-la-Caille zijn
voorafgegaan.
JAN VAN NIJLEN.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen)
Redactie en Uitgevers van Groot Nederland zijn voornemens in de komende
herfstmaanden een serie van drie lezingen te geven, waar speciaal de jongere
litteratoren en kunsthistorici het woord zullen hebben. Indien het blijkt, dat men
belangstelling heeft voor deze poging vooral de jongeren zich te doen uitspreken,
kan het aantal voordrachten in het vervolg vermeerderd worden.
De bedoeling is aan de abonné's van Groot Nederland vrije toegang te geven tot
deze lezingen en verder een abonnement open te stellen à f 6 per persoon, terwijl
elke lezing afzonderlijk à f 2.50 per persoon toegankelijk zal zijn
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De hof.
I.
De refter ronkte van 't driftig geraas der broeders. In den voornoen was de jaarlijksche
retret afgeloopen, en nu achter het feestmaal, in de weelderigheid hunner gespannen
lijven, met vóór zich het verzet van den vrijen namiddag, bleven ze breed-uit achter
de tafels liggen. Een grijze rook vulde de hoogte boven de koppen, de stoelen
kraakten, de wezens kleurden hoogrood boven de helheid der versche rabatten en
met drukke gebaren en opensperring van monden snapten ze dooreen en riepen al
hetgeen ze in dagen niet gezegd gekregen hadden.
Zij hadden zoo maar twee of drij feesten elk jaar, en iedermaal bracht dit een
stilstand in de gelijkmatigheid van hun bestaan een ontspanning van de eentonigheid,
waarnaar ze weken op voorhand trachtten, bij voorbaat ophalend en genietend de
leutige gezegden, de liederen en kwinkslagen, alle jaren, elk feest dezelfde, maar op
dien dag verfrischt en gezwollen door ieders hunkering naar verzet tot nieuwe
uitgelatenheid en verschen pret.
En gelijk de knechten nu de borden afgediend hadden en versche flesschen binnen
brachten, stroelden ze zelf hun roomers vol, en daarachter, de deuren toe, alleen met
het roezende verzet, vergaten ze teenemaal hun ernstige doening van alle dagen,
gaven ze zich geheel aan het genot, dat uitsloeg en steeg tot joelende dolheid.
- Broeder Jeroom! Broeder Jeroom!
Hij wist het, hij moest altijd eerst. Hij zat 't ende de tafel, het witte, kale hoofd
ingetrokken onder de opbulting van den ouden rug. Hij monkelde zoetekens, weerde
af, maar wijl ze bleven pramen en roepen, ging hij toch, stak langzaam zijn kabotseke
in den zak, bond zijn rooden zakdoek om den nek, dat er achterwaarts twee slippen
vlaggelden.
't Was stiller geworden, en met glansoogen, de beenen geschrankt in de rokken,
keken de broeders toe. De piano tokkelde en in de opene leegte tusschen de tafels,
stond broeder Jeroom een pooze roerloos; maar oolijk verpinkte hij zijn oogen, lengde
zijn aderigen hals vooruit en schudde en versnokte zijn kop, binst hij zijn kinnebakken
klepperen deed in overdreven keeuweling. En dan plots, met een ruk van zijn oude,
schorre stem zette hij in.
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Vrienden, zingt een lustig lied
Joekadie, joekada,
Weg de zorgen en 't verdriet
Joekadiada!
't Leven is zoo kort en zoet
Dat ge 't maar genieten moet.
Joeka, joekadiadiada,
Joekadiada!
't Leven is zoo kort en zoet,
Dat ge 't maar genieten moet!

't Wrong heesch uit zijn keel, en met inspanning zijn beenen heffend, doog hij zijn
sukkelachtig lijf van den grond, en repte en draaide dat zijn rokken openkringden en
de roode slippen wapperden op zijn rug. Hij herbegon gedurig, hield zijn hand boven
het hoofd in nabootsend gebaar van dansende gitana, trad met kruispassen vooruit
en achterwaard, binst de broeders op de tafel klopten en meezongen.
't Leven is zoo kort en zoet
Dat ge 't maar genieten moet!
Joeka, joekadiadiada,
Joekadiada...

Eindelijk zakte hij op een stoel, zat snakkend te ademjagen, maar in het bonzend
gerucht van stampen en tieren, moest hij weer op.
- De ketting! de ketting!
Broeder Jeroom's witte wimpers pinkten op en neer, hij streek zijn blinkende haren
achter zijn ooren en dan begon hij opnieuw.
Hopsa!
Al gelijk een lustig lied gezongen,
Al gelijk hand in hand
Dat is plezant
Ilink op maat te zamen rond gesprongen
Dat is de vreugd
Der blonde jeugd
Van Vlaanderland!

Hij joeg met een gebaar de broeders op, greep er een bij zijn hand en terwijl de andere
rechtjoepten, sleurde hij ze voort, de tafel rond.
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Wij zijn gezonde flinke knapen
Met jeugdig bloed in 't frissche lijf
Wij houden niet van geeuwen, gapen
Of zitten droomen koud en stijf.
Hopsa!

Ze sprongen, stampend met de voeten, bralden mee, rukkend en trekkend, dat de
stoelen vielen en de glazen rinkelden in den oorverdoovenden deun. De overste en
degenen welke niet meededen moesten weren om weg te komen, werden gestooten
en getrapt en telkens de sliert daar voorbij slingerde, waren er broeders die heviger
stampten en luider huilden. 't Einde, als 't lied drij, viermaal herbegonnen was, vielen
ze allen terug neer, schaterend, hijgend en hikkend van de pret.
- Broeder Aubin, toe!
Glunderend zat hij reeds te wachten en dadelijk ging hij, hoogend zijn zware zwarte
gestalte achter de ruggen, plantte zich middenin en vatte aan, vóór de begeleiding
nog.
Ik ben een boer, die op het veld
Zijn daaglijksch broodje wint.
Ik ben gezond en welgesteld
En altijd wel gezind
De klak op 't hoofd, de klompen aan
Zoo zwoeg ik aan mijn stiel,
En fier ben ik gelijk een haan
Op mijnen blauwen kiel.

Zijn slagerskop versnokte voortdurend, deed de lichtschuttering in zijn bril flonkeren
en dooven, en als 't refrein begon zwaaide hij zijn armen dat ze mee inzetten moesten,
eenbarig hetzelfde bij elke nieuwe stroof.
Ik kus mijn vrouw vóór ik vertrek
Des morgens naar mijn werk.
En zegt ze dan: ‘Gij ouden gek’
Dan kus ik eens zoo sterk
Ik zoen elkeen bij slapenstijd
Terwijl ik biddend kniel
En dan, dan rolt van zaligheid
Een traan op mijnen kiel.
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Als het uit was dronken ze, reikten de glazen en tikten, hun logge lijven purmend
over de tafel om ver-af bescheid te doen. Leve de boeren! riep er een! Broeder Arthur
stelde raadsels, gaf toespelingen en omschrijvingen op drekkige aangelegenheden,
op groote neuzen en lijfreuken, die de meesten grof proesten deden, wijl er eenige
anderen vieselijk hun gezicht vertrokken. Maar van lieverlede zwol 't geraas weer
algemeen. Boven aan de tafel, onder het kruis met wit-metalen kristuslijf, dat
glinsterglom in de schuinvallende klaarte, zat de overste rechtop, een zweem van
monkel om zijn toegeknepen mond, toeziende met zijn half-geloken, vinnige
oogskens. Hij opende een andere sigarenkist, liet ze rondgaan. Daarna, plots, stond
hij op, stapte buiten en een heéle pooze bleef hij weg, kwam naderhand terug met
achter zich broeder Canisius, een struische, slanke jongen met blooskop en bruine
krullen.
Net lagen de broeders te stuipen, roepend dat het genoeg was tot broeder Firmin,
een mageren slungel, met driehoekig, bleek wezen, die den H. Ambrosius, den H.
Thomas en de meeste kerkvaders koddig nabootste. Door de gil-spartelende lijven
zocht Canisius zijn weg, zette zich, maar pas was de uitbundigheid geslonken of
alhier, aldaar vielen de broeders op hem, gekten en plaagden, omdat hij immer weg
wou als er verzet te maken was.
- Hij zal nog weerkomen om den hof! riep broeder Robert.
- Hij kan tegen den rook niet!
- Gij hadt moeten pachter blijven, Canisius!
De jongen zei niets, nog aangedaan door de berisping van den overste die hij op
te loopen kwam, en 't leek of de kwinkslagen afbotsten op zijn roerloosheid.
- Anders, ge moet er gebruik gaan van maken, de jood is er bijna mee weg! riep
broeder Robert terug.
Hij doelde op den verkoop van een deel van den hof, nu de houtkoopman, die vlak
bij woonde, dat hebben wou om zijn stapelwerf uit te breiden. Pas enkele maanden
als hij hier was, wist Canisius weinig van die zaak, welke alle jaren opnieuw te berde
kwam, telkens de houthandelaar, ‘de jood’ lijk het klooster hem noemde, zijn aanbod
verhoogde.
- 't Zou wel kunnen, bevestigde de overste, hij wordt milder thans!
Nu was Canisius recht. Hij keek ontsteld in 't ronde, vraag-oogend.
- Hoe! den hof verkoopen! den hof verkoopen, waarom!
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Al de broeders waren naar hem gekeerd. Hun roode, opgebofte gezichten lachten
geweldig en in driestheid van zwetsen en plagen klopten ze in hun handen, vuurden
hem aan.
- Zeg dat ge niet wilt, Canisius!
- Koop hem zelf, vent!
Hij zocht iemand om ontkenning van die dreiging te bekomen, maar ze beaamden
het allemaal, kreten nog luider. Toen bekeek hij den overste, maar als hij nergens
uitkomst vond, riep hij:
- 't Is niet waar! 't Is niet waar!
Hij had het schor geschreeuwd, doch dan doofde zijn stem in de werveling van
lachen en roepen en hij stond trillend, een hardnekkigheid in zijn blik, die hen
aanporde. De overste tikte vermanend tegen zijn roomer, fleemde om bedaring. 't
Minderde stilaan en in de keerende joligheid ving broeder Fleury zijn bijvalslied aan.
Sur le rivage, la barque légère
Est en repos...

Zijn stem beefde op de woorden, sleepte in treurtoon de klaag-zangerige Botrel-wijze.
Hij oogde met poozen naar de zoldering, zijn linkerhand wiegde slappekens in
teekening van maat, wijl de andere het papier hield, roerloos, zonder er iets bewoog
aan heel zijn kop als zijn mond.
Et les petits enfants, s'éloignent en chantant,
Tirons les avirons et partons en cachette,
Aux avirons tirons, que pas un ne s'arrête
Ohé! tirons!
Mais là-bas, tout là-bas,
Dans le vent qui soupire
Ta voix du vieux clocher
Tinte et semble leur dire:
Petits enfants, prenez garde aux flots bleus,
Qui font semblant de se plaire à vos yeux.
Les flots berceurs font pleurer bien des yeux.
Petits enfant, prenez garde aux flots bleus.

Zijn temerige klacht wiegelde aldoor mee met zijn hand lijk het bootje. Zijn wimpers
waren vochtig, knipperden aldoor heviger om de tranen weg te houden bij het zicht
van het ongeluk, dat hij gebeuren zag, gelijk telkens hij 't liedje zong. En de broeders,
zoetekens, be-
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vangen door de weemoedige voois, lagen zwijgend, dommelden hun hoofden
overendweer, sloten een spanne deugdelijk hun oogen. Als ze merkten dat 't uit was
klapten ze luid in hun handen, schonken broeder Ileury's glas vol, opdat hij zijn
gevoel afdrinken zou, zagen hem zijn zweet en tranen afdrogen. Maar daarachter
bleven ze nog stil, gniffelend lijk ze broeder Crépin zagen rechtstaan.
Van op zijn plaats wierp hij over de koppen.
- Hoe rijmt men dat te saam!
Zijn stap plofte zwaar, hij boog zich over de schouders, fezelde in de ooren, bekeek
degenen die hij beschampen zou in den loop van 't lied en toen hij gereed stond,
veegde hij nog eerst zijn gezicht af, rok zijn halsboord, tot het plots, met een schok
van zijn klare stem losborst en rukkend rolde, wijl zijn handen wezen en gebaarden
bij elken zet.
Een toren, een kermis en broeder Marcel
Hoe rijmt men dat te zaam?
Een toren heeft zijn haantje,
Met kermis waait het vaantje
Frère Marcel ligt gedurig aan 't kraantje
En zoo rijmt men dat te saam!
--------Een os, een mossel en broeder Gust
Hoe rijmt men dat te saam?
Een os moet wel geknookt zijn,
Een mossel moet wel gekookt zijn,
Broeder Gust moet zeker doorgerookt zijn
En zoo rijmt men dat te saam.

De broeders schaterden als dol, hunker-oogend als ze een nieuwe zinspeling aankomen
voelden. Enkele rinkelden met hun glazen, begeleidden de wijs in bromtoon van lage
stemmen, tot ze het allen mee uitjoegen.
En zoo rijmt men dat te saam!

Z'en dachten aan Canisius niet meer, en verloren in de woeling zat hij, na-trillend
nog van zijn beroering. Hij hoorde slecht hetgeen om hem gebeurde, enkel lappen
en brokken taakten zijn bezinning. De rook en de reuk zeerden zijn oogen en hij
kreeg hoofdpijn. Hij had weer buiten gewild, maar hij moest blijven en gaandeweg
geschiedde
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de roering rond hem in een nevel, zonk hij weg in een verdooving. Vensters werden
opengezet, maar het licht en de frischheid gerochten moeilijk binnen, afgesloten als
ze waren door bossen acaciagroen. De zon glom daarachter, tinselde goudig in de
jonge blaars, met spietsen alhier, aldaar van warme lichtweelde, die door den
rooknevel boorden, glinster-straalden in de roomers en flesschen, wemelden over de
nekken en zwarte ruggen.
Hij had nu zijn hoofd in zijn handen genomen, tuurde roerloos naar de schittering,
die trage vergleed, hooger klom en scherpere tintelingen wierp naargelang de matheid
welde alonder.
Met klaroenstem, in schettering van neusklanken, ving broeder Robert, die immer
broeder Crépin overstemmen wou, de ‘Twee Grenadiers’ aan.
Maar Canisius hoorde 't niet.

II.
De schoone hof!
Hij lag daar als in een kuil, vierkant ingetast tusschen de hooge, bruin-roode
kloostergebouwen, met langs één kant slechts, lager, een brokkeligen afsluitmuur,
die de stad blootliet in grauwheid van achtergevels en wijdstrekkende karteling van
daken en schouwen. Maar in die stugge omheining, onbevochten, allenthenen berstend
uit den warm broeierigen humusgrond was het een wildheid van gewas, een dromming
van perelaars en berken, van acacia's en kastanjelaars al dooreen, verwarrend hun
takken, purmend hun bemoste tronken uit de eerde, opzuilend uit de struiken en
varens, die als een lage branding roerden en golfden.
Bloemen tierden er niet. Het gras had er een molligheid die de geruchten dempte
en de paden en gangen waren als rijkbreede lommerlanen, waar de zonne enkel
geteemst in gerocht en eenbarig heerschend bleven de schemerigheid en nerschte
van wouddreven.
De winter rekte hier kort en dan slechts, als de kruinen en stammen kaal stonden,
knoestig en hard, versmoord in de zompigheid van den grond en de lucht en de
heesters versleten grauwte waren op de rossigheid der zoppige grasvakken, waar de
leekende nattigheid van stagen regenval op perelde, dan was het er één dorheid, één
barheid met de weeë hardheid rondom. Maar met het lauwen van 't geluchte, met de
eerste zonnespietsen groeide er een zindering, een vloeiing van levende
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aderen in den bast, zwollen de toppen en al de branken en takken rekten zich hooger
en wijder, hunkerend naar de komende koestering. De berk begon! Op één nacht
schudde hij zijn stramheid af en stond vol gevlekt met ruw groen op zijn twijgen,
kleurend, teekenend, midden de zwartheid, uitbottend en berstend reeds, als 't al nog
draalde rondom. De hazelaars volgden, en in de durende luwte en talmde het niet
meer. Elke top, elke knoestigheid keerde tot een blankte, die verstippelde, uitvlokte
tot wattigheid en helderte, ivoorwit als oranje-bloesem. De acacia's sponnen hun
gulden katjes, die zwaar hingen en roerloos, als gestolde zonne. De kastanjelaars
wuifden hun groenigheid uit, torschten hun honderden kandelaars naar de vonken
van het licht. Alleen de appelaars bleven dwars, dutten voort en verzonnen als
gedaagde ouden, die het leven kennen. De jonge wind kwam daarover, roefelde en
wrong in den wiegewagenden bloesem, vermengelde het goud en de witheid tot één
klaarte, die bijsde en blonk in de schittering der zon. En de bladers schoten overal
uit, aarzelend soms, vreezend de blankheid te besmetten, maarover moedig dan, wild,
uitspetterend en overgolvend al de takken, al de branken met een verschte van groen,
die uitsloeg en ruischte.
Toen werd het de volle zotternije. Het sterkend zomergeweld zat overal en met
het nietigste koeltje lodderde en labberde het loof, ritselde en kraakte het van komende
leute. En als de waaiing rees, kromden en zwiepten de wissen hals over kop, met
erachter de zotgebijsde blaren, eenbaarlijk overendweer in eendere zwaaiing, links,
rechts, brad en rusteloos tot de takken meededen en de moederspil zelf. Ze waggelden
en zwikten, ruisch-sloegen en zwierden, wulpsch, vallensgereed-overhellend, dreigend
ineen te storten. Doch 't gebeurde nooit en triomfantelijk joegen de blaren terug recht,
herbegonnen, roekeloos, juichend en wapperend hoog als klepperende vlaggen,
razend hun dolheid uit in fluitenden deun.
Maar het duurde niet. Met het naderen der zon en het drukken der warmte gerecht
hun bradheid gekoeld, verloomde de joeling. De kruinen, vol nu, hingen zwaar, rijp
en geurend, slurpten roezig de veiheid van het geluchte, ademend en hijgend in
dronkenheid van levenskracht. En 't ende waren het nog slechts de jeugdigste scheutjes
en opperste twijgen die 't gewaagden duikertje te spelen en te stoeien. De zon was
meester en in heur goud-sparkelende pracht borst het loof aldoor, onbeperkt, hooger,
immer hooger, rankend, dikkend en glooiend tot een macht van groen, een levende
koepeling van blaren,
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die reikte tot de daken en ruimte zocht naar den ongerepten hemel.
De schoone hof!
De broeders kwamen hier weinig. 's Middags enkel of binst de ontspanningsuren,
op eendere tijden, vastgesteld en onverstoord als hun leven, wandelden ze daarin.
Ze torten traag, in donkerende trossen, de handen in de mouwen, koutend en gebarend
in behoedzame doening. Soms lagen er op de banken in de loofprieëlen, den buik
vooruitgesteken, te droomoogen; soms eerselden er tusschen de koele schachten, de
wezens getrokken, verstokt-godvruchtig, prevelend en biddend, schuivend onder de
bladerbeuken als in een kerk. Het was voor hen de tuin, de plaats waar ze verteerden
na het noenmaal, waar ze praten en kuierden achter de geestelijke lezing, als het getij
het toeliet, het te stikkend was in den refter of in de studiezaal, meer niet. De
schoonheid, de overweldiging van kleuren, het leven dat er zwol en trilde, raakten
hen niet, vermochten hun harten niet te roeren.
Alleen broeder Canisius had er immer innigveel van gehouden. Al dadelijk hij
hier kwam had het hem geleken of het was de voortzetting van zijn streek, een stuk
woud van ginder hier gebracht, bloeiend en geurend, met zijn luwte en ongeschonden
rustigheid. In plotse afsluiting van adem en hoofdpijn taakte hij soms de
ingeslotenheid der klassen, de beklemming der kloostervertrekken. Hij moest dan
buiten, voelde zich daar slaggelings ruimer en vrijer, zoodanig dat hij alle dagen, of
het weer het toeliet of niet, en even hij wegkon, hier kwam en vertoefde.
In den beginne had hij het aanzien als bekoring en zwakte, als toegeving en
gehechtheid aan vergankelijke bekommerdheden. Maar 't was hem te sterk, en binst
de overige broeders nog in den refter zaten of luidruchtig rumoerden in de studiezaal,
doolde hij al den hof rond, traag treuzelend, genietend van de frisschte, een afgeknakt
takje tusschen de tanden, blozend, 't hoofd in den nek en de handen gereed om te
grijpen. Hij kende ieder plekje, minde elken boom als een schoonheid in de algeheele
pracht, en tijden lang kon hij bespieden den stagen groei der bladerenbranding, het
wuiven der ranken, de wisseling der zon in de holten, en te luisteren staan, geleund
tegen een stam naar het geschater der vogels, die onverpoosd huishielden in de
kruinen. 't Was hem een deugdelijkheid voor zijn oogen, een rust voor zijn lijf,
weldadiger dan elk ander verzet. Hij voelde zich dan weer de koene rakker van
voorheen, de ravotter, die barvoets, het hemd opengesplet op de borst, een vinnigheid
in zijn blikken, bramen en vogels rooven
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ging. Maar 't was bewuster nu, inniger, en met elken nieuwen dag was het een nieuwe
verwondering, een stijgende lust en rijkdom om de heerlijkheid waarin hij leven en
roeren mocht. Immer versche bekoringen van lijnen en kleuren, van luwte en licht
vervulden hem als de tastelijke belooning hem sinds jaren beloofd, om de versterving
en opoffering van zijn voorgenomen bestaan. 't Deerde hem niet dat de broeders noch
iemand zijn gevoel deelden, meestal vreemd daaraan waren en opgingen in
duurbaarder neigingen. Zijn eenzaamheid was te vol en hij bevond zich zoo gelukkig
dat hij er niet aan dacht iemand tot vertrouweling of makker te nemen. De hof was
zijn vriend, en wanneer de broeders kwamen stoorden noch lokten ze hem. Hij liet
hen gezapig hun vastgemeten gestap afdrevelen en spouterde ongeschaft en voldaan,
wijd rond, overal, in uithoeken en verholenheden. Voor hem was de hof nog te eng,
hij had hem nog ruimer gewild, met achter en tusschen de tronken de wegblauwende
verten van velden en lage gezichteinders.
Maar vlak bij was de stad, afstompend de wijdheid van het geluchte door
opstapeling van huizen en steenhoopen, het geroes van innerlijke rusteloosheid eruit
opjagend als een hijging. En het zeerde hem telkens zijn oogen daarop vielen en
merkten hoe al de leelijkheid en ellende, die hij daar huizende wist, zich overal
ontlastten in vuilheid van smook, in uitpuiling van rottend beddegoed en gore
wasschen, in geroer van verlepte wijven en afgesloofde mannen achter de omkanting
der gapende venstergaten. En soms taakte hij een vrees om de nabijheid van die
dreiging, een onrust dat ze effenaan hier ook de schoonheid aantasten en besmetten
zou. Dat nam dan iedermaal zijn begoocheling weg, leidde hem af van zijn
ingetogenheid en telkens begreep hij dat hij de stad haatte, verfoeide als de zonde,
die er glurende was.

III.
De stad loerde.
De dreigwoorden der broeders verscherpten Canisius' afschuw, deden hem medeen
groeien tot een angstgedrijf. Wel had hij bevonden dat er nog niets beslist was, dat
zelfs de onderhandelingen verbroken waren, maar de zekerheid, dat het gebeuren
moest, deed zijn ontsteltenis dikwijlder opduiken. En al wat hij geleerd had nopens
de stad, het bederf dat er woelde, de zonde, welke er geboren werd en heerschte

Groot Nederland. Jaargang 17

1009
in teistering van kwalen, het ongeloof dat er de harten afzichtelijk miek, en al, al wat
als onbevattelijkheid en onbestemdheid in hem bijeengehoopt was gedurende de
jaren, dat hij zich voorbereidde tot het kloosterleven, gaarde zich saam in zijn
achterdochtige gedachten,
Het vervormend, het verbitsend met zijn eigen verfoeiing, kreeg het de gedaante
der gedrochtelijkheid, die daar lag: een reuzenbeest, zwoel van giftadem, gewenteld
in zijn krocht tot het stiegeren zou en vernielen.
Hij voelde vervaardheid den hof te verlaten. Meer dan ooit doolde hij er rond,
eerst vergetend wanneer hij hem rond zich wist, ongerept, gezond en krachtig,
ruischend en zinderend, hem omstuwend met zijn wiegend groen en waaiende koelte.
Maar elke rotheid, elke verminking van leven bedroefde hem. Een dorre brank, een
heester die geen versche bladers schoot, pijnde hem als een bederf van zijn eigen.
Een dag weende hij toen hij merkte hoe rottig en verkankerd de afsluitingsmuur was,
hoe de vochtigheid, het vlechtkruid en een heele woeker van mossen hun zuigwortels
daarin boorden en hem barsten en verbrokkelen deden. Verwoed, halsstarrig had hij
het onkruid uitgetrokken en verbrand tot de muur kaal stond, bloot met de schimmelige
barsten en uitgekalkte reten. 't Had hem enkele dagen gerustgesteld, doch daarna,
als uit den schimmel en de rottigheid versche varens en kortmossen opwoekerden,
rondslingerend in bradde groeikracht, omhoog rankend en uitspietsend in
onverwinbare zegetocht van 't kwaad, herbegon zijn onrust en leek het hem de
beginnende overweldiging, de aanval tewege.
Een huiverende beroering bleef hem bij, deed zijn hart kloppen. Plotse
benauwdheden bevingen hem en zelfs in de klas, tusschen de kinderen, waar hij zich
totnogtoe immer vredig en vroed gevoeld had, bezwaarde soms zijn denken, stokten
de woorden in zijn keel en had hij moeite zijn kalmte te herwinnen. Hij had opjagende
behoeften om te gaan knielen in de kerk, om zijn bangheid uit te zeggen en te bidden,
verwonderd daarna, aangedaan door het zicht van den hof als door een nieuwigheid,
welke hij lang gemist had. Heele dagen was hij dan weer tevreden, haperde er nievers
iets van zijn geleden ontsteltenis, tot het weer hernam, prangender, bitsiger, zoodanig
dat 's nachts zelfs zijn droomen beangstigd waren, doorspookt met dreigingen, die
hij zich in de klaarte niet herinneren dorst. Soms wierp hij zich uit zijn ledikant, de
handen op zijn borst nijpend, alsof hij stikken ging. Blootvoets liep hij het venster
openen en bleef, rillend in den nachttocht, te
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te glaren over de wolking der donkere kruinen, tot de kilte hem terug in zijn bed joeg
en hij koortsig, telkens opschrikkend weer insliep.
Maar bewuster, ingrijpender met de dagen, sterkend als een genade, welde uit zijn
onrust de herdenking en het geloof aan al de goddelijke verschijnselen, aan al de
wondere bestraffingen, welke het kwaad en den zonde-woeker in de volheid van hun
vernietiging gestuit hadden en vergruizeld. De reusachtige drama's van verwoeste
steden en uitgeroeide volkeren doemden op uit het verleden, speelden af voor zijn
trillende oogen. 't Was Babel, omvergehaald, verschrompeld en onmachtig door de
verwarring der talen. 't Was Sodom en Gomorrh verafzichtelijkt in een stinkenden
poel. 't Was Jericho instortend bij 't schallen der bazuinen. 't Was Ninive, bedreigd
door Jonas, boete doende en zich berouwig neervlijend in het aanschijn van Jehova.
't Was Jeruzalem plat-gegooid en gesloopt, uit de aarde geslingerd door het vuur der
helle zelf. Immer en overal was de gedrochtelijkheid verwonnen en 't was God
gehoond te denken dat er geen uitkomst of ontkoming bestond dan de zegepraal der
zonde. De aarde zelf, besmet door den Antichrist, zou verschroeien en uiteenbarsten
voor de gerechtigheid des Heeren, en in den vlammenbrand gelouterd, rein als kristal
en bloesem-sneeuw ten verblijve dienen aan de godsbegenadigden. Alles kwam van
God en keerde tot God. Zijn toorn was verduldig, maar zijn wraak halsstarrig,
onafwendbaar als zijn almacht en bermhertigheid. En dan, zijn eigen roeping en werk
waren ze er insgelijk de bevestiging niet van? Waren zij, de broeders, niet uitverkoren,
opgenomen en geplaatst in de woeling zelf aan den strijd? Waren ze de prefeten niet
die de vunzigheid aantastten, neerhaalden en veropenbaarden, de voorloopers van
de straffen des Hemels? En soms voelde hij berouw om zijn zwakte en vrees en, in
de ophitsing van zijn haat, zag hij beeldelijk de straffen die in wording waren, taakte
hij een hunkering om hun dralen en had ze dadelijk en wreed in aantocht gewild.
't Ergerde hem dat de broeders niet dachten als hij, lakser, gevoegzamer waren,
doch hij sprak er nooit over, hield zijn overtuiging in zich geborgen als een
uitverkorenheid. Bijwijlen groeide zijn opgewondenheid tot verbijstering. Een warmte
steeg op naar zijn hoofd en hij vergat zich zelven dan, vergat den hof, belevend enkel
de ontsteltenis zijner inbeelding.
En lijk Mozes, lijk Jeremias en Ezechiel sprak hij: Heer, beveel, ik ben uw dienaar!
en dan stond hij, bevend, starend op de stad, de
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armen verwrongen, wachtend, wachtend, met een tarting in zijn oogen en achter hem
het geruisch der boomen als een strijdzang.

IV.
't Was weer zoo geschied. Na de klas had hij den hof omgedoold, gezeten en nog
gedoold, maar met het tanen der schitterblauwte, met de huiverige somberte, die
onder de loovergewelven gleed, was zijn opwinding weer opgestoken. Hij had de
zon zien dalen, de machtige zon, die den ganschen dag als een weidsche fonkeling
in 't sprietelend geluchte geheerscht en bij heur doodgaan den hemel ontvlamd had
in een woeste laaiing van paarsche en gouden vuurklonters en oranje walmen. Hij
had ze zien nijgen, tot ze almedeens weggezonken was, lijk stikkend tusschen de
daken. En rond hem waren de duisternissen gezonken, neerzwartend als lijkwaden
en niets latend rondom dan de stad, die ze niet te bedelven vermochten en die eenbarig
hooger rees, grouwelijker opdonkerde in den onvermurwbaren nacht.
't Was laat toen hij tot bezinning kwam. Hij wreef zijn slapen, als om den droom
te verdrijven, die hem immer beklemd hield, en dadelijk besefte hij den tijd, welke
verloopen was. Hij schrikte, liep het klooster in, naar den refter.
't Maal liep ten einde. Onder het lage keldergewelf, hoogden de zwarte lijven der
broeders, die woelig de hoefvormige tafel omzaten. Een klettering van vorken en
messen op gleiswerk steeg oorverdoovend met het geronk der stemmen. 't Zeeg
eensklaps lijk Canisius binnenkwam, en de hoofden wendden. Doch van lieverlede
zwol het gerucht terug, onverpoosd. Hij zette zich op zijn plaats, verorberde zwijgend
hetgeen gereed stond. Binst voelde hij de blikken op zich gericht, leek gegniffel te
merken en gefezel, ondereen. In zijn hoofd hing nog een zwaarte, die hem verdofte
en slechts vagelijk taken liet wat om hem gebeurde. Hij zei een gebed, wou zich
achterover leggen, lijk de anderen nu deden, maar de overste wenkte hem.
- Broeder Canisius!
Hij stond op, opeens begrijpend, volgde den overste, die door de schemerige
gangen tort, naar zijn werkvertrek. Doch bij de deur bleef hij wachten, keek hem
vorschend aan.
- Ge waart weer in de kapel niet, broeder?
Canisius knikte, boog daarna het hoofd en wachtte. Van uit den refter kwam het
geruchte nu verdoofd gewalmd en een nabije gasvlam
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wapperde op en neer, wierp roerende glimmeringen over de wanden.
- Ge kwaamt van ginder?
Hij bedoelde den hof, en slaggelings uitvallend, in korte bijtende bewoordingen,
verweet hij hem zijn verzuim en zijn lauwheid. 't Was nu al zoo dikwijls gebeurd dat
hij des avonds geen geestelijke lezing meehield, niet in de kerk kwam, zich afzonderde
en de gemeenschap vermeed. Nu ging het te ver, zijn vaderlijke bezorgdheid en plicht
mochten hem niet toegevend maken, niet toelaten dat zijn jeugd hem ten verderve
leiden zou.
- Want 't is de hof niet, die u lokt, broeder! 't is de stad! Ik heb het al dagen bespied,
ik heb het gezien aan de onrust van uw oogen.
Hij zweeg. Canisius stond versteld, ootmoedig. Bij de laatste gezegden had hij
zijn blik opgeheven, maar omdat hij niet begreep en zich grootelijks plichtig gevoelde,
dierf hij niets zeggen, bleef wachten, berouwig de woorden, die nog komen zouden,
verbeidend als een boetedoening. De overste ging nu, de armen op de borst gekruist,
de oogskens vuurflikkerend, wandelend met korte stappen, antwoorden wachtend
die niet kwamen. En plots zei hij het nogeens.
- 't Is niet enkel verzuim, 't is kwaadwilligheid, 't is betrachting! En zich opwindend
omdat Canisius bleef zwijgen, borst hij uit, plaatste zich pal op zijn geschoorde
beenen.
- Maar ge spreekt niet, ge ontkent niet? Is er dan al waarlijk verstoktheid in uw
hart? Is de bekoring u reeds liever dan uw plicht?
Canisius rilde, 't zeerde hem plots als een pijn. Zijn gevoel kwam in opstand en
hij wou zijn haat zeggen, zijn bangheid voor de stad, heel de onbestemdheid, die hij
in zich gewaar werd in drang om te strijden. Maar hij kon niet, hij voelde het enkel,
hevig, schrijnend, doch zonder het in woorden te kunnen omvatten. En 't was slechts
fluisteren dat hij deed.
- Ik verfoei de stad. Ik wil me offeren voor haar vernietiging.
Beiden bleven ze een poos de oogen in mekaar gericht, doch de overste schudkopte
bij wijze van weifeling en ongeloof, wandelde terug:
- Men zou 't niet zeggen anders, broeder! Want hetgeen men verfoeit, schuwt men.
Men drenkt er zijn gezicht niet aan. 't Kwaad is sterk, en 't gedurig vertoog ervan
maakt iaks, gewillig, toegevend. 'k Zal u den toegang tot den hof ontzeggen.
Hij stapte weg, maar bij den trap, haalde Canisius hem in, en trillend een smeeking
in zijn oogen, stotterde hij:
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- Doe 't niet! als 't u belieft, doe 't niet!
De overste glimlachte om zijn drift, maakte zich los:
- 't Zal van u afhangen, broeder. Gedenk dat die zijn hart bewaakt, zijn ziel bewaakt
en degene wijs is, welke zijn gevoel weerhoudt!
Er kwamen broeders den trap op, traagzaam pratend. Ze gingen reeds ter rust.
Canisius had ook gewild, hij voelde een plotse loomheid in zijn lijf, doch hij durfde
niet, ging terug naar den refter.
De overste zat al tusschen de bijeengeschaarde broeders, luisterend naar de
gezegden, zwijgend en knikkend. Hij zag niet op, niemand zag op en ongestoord
helmde 't geruchte door. Canisius zette zich een heele afstand verder, op zijn gewone
plaats, naast broeder Justin, die ingedommeld lag, de kin putduwend in 't helle
halsslabbertje. Hij vatte niets van al wat er gezegd werd en keek stijf over 't bruine
wasdoek, dat glom en glinsterde bij plekken van het neerklaterende licht. 't Geen
gebeurd was klonk algedurig in zijn ooren, vervaarlijker, ontzaggelijker, naargelang
hij het dieper indacht. 't Was al meermaals gebeurd dat de overste hem weghaalde,
maar nog nooit was zijn bestraffing zoo hoonend geweest. En plots begreep hij. 't
Was zijn ijver zelf, welke aangerand werd, miskend en gelaakt. Hij was plichtig,
doch hetgeen hij beging was laksheid noch zonde. 't Kwam niet uit den booze. 't Was
genade, uitverkorenheid van God, midden de verwendheid waarin allen, die om hem
waren verkeerden. Zijn angst was de toets van Gods roeping zelf. En het vlijmde
hem plots dat hij niet tegengesproken had, de vreesachtigheid hem daar sprakeloos
en sidderend doen staan had. Hij kreeg begeerte om het nu uit te roepen, doch
naderhand twijfelde hij weer, voelde hij zijn slaafsche onderwerping en gedweeë
overlating aan den wil van meerderen, hem ingeprent al de jaren die hij hier
doorbracht, terug opwellen en hij huiverde enkel, woelde waar hij zat, wringend zijn
handen.
- God, zeg wat me te doen staat!
't Was broeder Robert alleen nu, die sprak. Hij had het over de nieuwe schoolwet,
viel bijtend uit tegen de nieuwigheden. 't Wekte geen belangstelling, de broeders
hadden het meer gehoord, stemden er meestal mee in, en tallenkant gerecht heerschend
de zwaarte van het komend slaapuur. 't Was enkel de gewoonte, welke hen nog hier
hield en velen lagen al roerloos, dof-oogend in de moeheid, die al drukkender te
wegen begon. Het gas floot hoorbaar en zinderend trilde het licht om de strakke
koppen. Broeder Justin rumoerde plots wakker, wreef knikkebollend zijn vaakoogen.
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- 't Is warm! geeuwde hij, en stond op. Er gingen er nog weg en nu zat Canisius alleen
langs dien kant. Toen wenkte de overste weer een stoel dichterbij. Maar als hij gezeten
was, geweld deed om te luisteren, kon hij onmogelijk mee opgaan in de roering. 't
Waren stukken van zinnen, uitroepen en gebaren, die hij gewaar werd, meer niet.
Voortdurend scherpte zijn eigen gepeins op, flitste en woelde het in zijn hersens van
twijfel en onmacht, zonder 't hem lukte een vast inzicht of besef te krijgen. Een
hijging deed zijn borst werken, en zijn oogen staken pijnlijk.
- Voor u nog, broeder?
't Was een der knechten, die afdienen kwamen, en nog wou inschenken. Hij dankte.
Hij had willen weg zijn, voelde dat hij bezwijmen ging. De lucht walmde in de
hitterigheid van 't gaslicht en zijn slapen waren nat. Toch bleef hij, omprangde zijn
bierglas, maar lijk het nog erger werd stond hij op en traag, opdat het geen vluchten
gelijken zou, trad hij buiten.
In den gang wankelde hij en plots schrikte het hem af boven te gaan. Hij zou daar
niet bedaren, 't zou al even warm zijn in zijn cel, onder de pannen, den grondigen
dag heetgeblakerd door de zon, het venster te eng om veel frischte in te laten. Hij
wilde buiten, in de lucht, in de ruimte, die hem ontlasten zouden, luisteren als
vrienden. Doch inwendig stuipte zijn terughouding weer op.
- Bega het niet!
Hij deed het toch, toegevend aan den drang om vrede en ontboezeming te hebben.
't Was stikdonker onder de boomen. Het loof en de ruimte vermengden zich tot een
flonkering, die lijk tastelijk hing. Hij stutte zich tegen een stam, vlijmend bewust
ineens dat hij nu zonde deed, dat hij dieper zonk in stede te vluchten. Toch kon hij
niet weg. Hij zag niets, hij hoorde niets. Wel laafde het om zijn slapen, doch het
geklop in zijn borst minderde geenszins, hamerde aldoor dat hij bang werd. Hij sloop
langs de boomen, kroop door de heesters, de zwartigheid zoekend als een veiligheid.
Bij den afsluitingsmuur rilde hij heviger, vluchtte terug. 't Klonk en ruischte nu al
om hem heen. Geruchten woeien overendweer, waarden fluisterend en ademend
langs zijn hoofd, koud als handen, welke hem raakten, vullend de leegte, stijgend en
dalend, onophoudelijk. 't Was een klapperen van vluchtende vogels, een gesidder en
geritsel, die niet uit de bladeren kwamen, maar van veel, veel hooger, en uit den
grond welde een hijging, een jachtig blazen dat steeg tot een loeiing.
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Hij stond weer, wrong zijn handen.
- God, God! wat moet ik doen?
Een kreet schoot op, sneed als een flitsing door het gebladerte, en brieschend
daarop, sissend en huilend snerpte het als een pijngejammer dat een stond alles
overheerschte. Daarachter gewerd het alsof de lucht te wervelen begon, zoefde en
klepperde als een dolle wind. De eerde wankte, de boomen lawaaiden, schudden in
een lange kraking hun kruinen dooreen.
Canisius kon niet meer weg nu. Hij stond als vernageld, begrijpend opeens die
gisting, die werking van ongekende machten om hem heen. Hij aarzelde eerst nog,
maar halsstarrig, beraden stapte hij op, ging terug bij den afsluitingsmuur. Al zijn
angst-gedrijf en twijfel waren weg, losten zich op in een overmoed van geloof, een
kracht en belijdenis van heel zijn lijf en hart, dat het niet waar was, dat de stad hem
niet trok, dat hij ze haatte, haatte met een sterkte, die niet te verwinnen was door de
zonde.
- Zie niet!
't Stuipte nog op, doch het deerde hem niet. En in den wijden nacht zag hij het
vertoog der stad terug: heel de hemel zwart en daarin nog zwarter, nog ontzaggelijker
de gebouwen, stompend hun logheid, met bovenop een blakering van gloeden, stokend
uit verborgen vuurgaten, ineenvloeiend, walmend, loeiend als 't vlammengekronkel
van een brand, zonder vertering of vermindering, eenbarig, eenbarig.
Zie! nu moest het kwaad uit zijn pestkrochten komen, nu moesten de driften en
vunze begeerten opflakkeren, heet, verzengend en verteerend hetgeen daarom
gewaagde. Hij hoorde het gestap der dravende drommen, oprukkend tot den strijd
der boozen, het stampen en brieschen der horden gereed tot vernieling. 't Was de
helle, de helle zelf in aantocht, openend heur monden, brakend heur verdoemenis,
machtig als de eeuwigheid.
Hij hijgde. God! toon nu uw macht, zend nu de nieuwe verdelging die komen
moet, de dooving met zwavel en vuur, lijk het met Sodom en Gomorrh geschied is.
Draal niet langer, want haat is klein en menschen zijn machteloos. Beveel mij mijn
handen te reiken, opdat de luchten alle geilheid en zonde pletteren zouden lijk de
baren 't leger van Pharao! Heer, Heer, beveel!
Er kraakte iets vlak bij. Een drang deed hem zien en in zijn zelf-ophitsing en
waanzinnigheid van geloof leek het hem of hetgeen hij verbeidde gebeuren ging.
Een stonde nog en de wolken daaromhoog
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zouden woelen, flitsen en ratelen, jagend uit hun holige duisterheden de onverwinbare
gerechtigheid Gods...
Een licht geelde aan, zuiver, rein. 't Was de inzet van de straf, de aanvang der
nakende vernieling. Hij sidderde niet meer en hunkerend, wachtend het wonder dat
geschieden ging staarden zijn oogen, gingen zijn armen open in smeekend gebaar.
In 't venster, heel omteekend op den gouden achtergrond der klaarte stond een
vrouw. Ze boog zich voorover in een mooie plooiing van heur lijf en ze blikte lang
en lachend lijk ze hem daar staan zag in de uitbreedende lichtstraal, beweegloos als
een zuil.

V.
's Uchtends toen de bel klopte in de droomende gangen, schoot Canisius overeind
in zijn bed. Den grondigen nacht had hij liggen woelen, broeierig-zwaar, met
opschrikkingen en vastklampen aan de dekens, en nu nog gistte het in zijn hoofd,
hield een bevangenheid hem neergezwakt, dwaaloogend in het ijle. Aldra zeerde
hem de strakheid der naakte muren, die witterig stonden in den binnendwalenden
morgendwasem. Hij sloot terug zijn oogen. Maar plots, met een schok, sloeg de
herinnering op aan hetgeen gebeurd was. Hij rilde lang, wierp zich op den vloer.
- Heer, ik ben schuldig.
Hij hief zijn blikken op naar 't verschemerde kruisbeeld boven het bed, stak zijn
armen uit. Zijn verzuim, de berisping, zijn verzet en innerlijke opstand, 't kwam al
met vlagen aangejaagd en vrijgewoeld uit de dofheid, die hem beklemde, en
schrijnend, tastelijk als een pijn voelde hij het berouw mee opgieren.
- Heer, ik ben schuldig, zij me genadig.
Hij stokte weer, vond geen andere woorden. Hij herbegon gedurig, zei 't hardnekkig,
doch hoe hij ook de woorden verbeet, zijn handen voor zijn oogen wrong, 't lukte
hem niet zijn gebed in overeenstemming te brengen met zijn gevoel. Er haperde iets,
't was of er iets mee opdrong, iets dat de zinnen vervluchtigen deed en hij niet vatten
kon. 't Maakte hem wanhopig, hij aanzag het als Gods toorn, die op hem woog. In
een vertwijfeling, sprong hij terug recht, wentelde zich op zijn ledikant, 't hoofd in
de vuisten.
- Heer, sta mij bij, sta mij bij!
De bel relde ten tweede maal en in de belendende kamers en in de

Groot Nederland. Jaargang 17

1017
gangen leefden de gewone morgengeluiden op. Gestommel ging overal, sloten knakten
als knallen, stappen doften voorbij de deur met gerul van stemmen, heel een roering
die de cel trillen deed. Het venster versnokte rijzekens van den labberenden wind en
boven de verre dakenlijn der stad wolkte de klaarte hooger, uitrafelend de blauwte
om de opbevende boomkruinen.
Canisius was weer op zijn knieën gezonken, doch de roering taakte hem plots, en
in een angst om nieuw verzuim, kleedde hij zich, liep naar de kapel.
De broeders zaten daar al. Er kraste geen stoel en langs de smalle spitsbogige
vensters blauwde de dag binnen, omdoezelde al de dingen met een innigheid, die
voelbaar was. In 't dralend duister van 't koor schimde het outer op, schaarsch belicht
door de wazigheid der weifelende keersen. Het geroer van den priester, zijn wenden
en murmelen en het teere gerinkel van het belleken stoorden geenszins, legden geen
vlek in de warende heiligheid. Een eendere peiselijkheid ademde heel het kerkje vol
en loomde om de beweeglooze koppen en schouders der broeders. 't Duurde, 't duurde
lang. Zoetekens als een droom liep de mis ten einde en de priester verdween.
- Heer, ontferm u onzer.
- Christus, ontferm u onzer.
- Heer, ontferm u onzer.
Uit de doezeligheid rees dat op en in wisseling van klare stem en doffen ronkgalm
der suffige broeders weefde het voort, met oponthouden en herbeginnen, ruischend
als een wind onder het lage, guldenbesterde gewelf, aldoor tot het uit was.
- Laat ons bidden...
De stilte zeeg opnieuw. Op 't koor roerde broeder Macaire, knielde en boog, plooide
het lichtende linnen, droeg de bel, die even natikte, in de sacristij. De kaarsen waren
gedoofd en de koperen rondingen der kandelaars schitterden goudiger op in de
toenemende klaarte.
En weerom steeg de trage stem van den voorlezer in de geluidloosheid.
- Broeders, laat ons overwegen de liefde van God tot zijn uitverkorenen!
Canisius overdacht niet. De handen gevouwen, de oogen naar het outer gericht,
zat hij geknield. De vredigheid streelde aan om zijn slapen, doorzinderde zijn
zwaar-leunend lijf als een aaiing. Hij was nu heel rustig. Van zijn opwinding van
den vorigen dag, van zijn nacht-
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merrie en driftigheid van den morgend bleef niets meer. Ze lagen weggeschaduwd,
onzienlijk in de somberte van de nieuwe dreiging, die hij vreesde en, in een helderte
van bezinning, in onwrikbaar besef van schuld betichtte hij zijn eigen, vroeg
vergiffenis voor zijn verwaarloozing en onbezonnenheid. De genade was in hem,
doch hij was ongeduldig geweest, hij liep God vooruit. Hij begreep dat diens
lankmoedigheid oneindig was als zijn erbarmen en hij, hij had de straf onmiddellijk
gewild, zijn rechtveerdigheid gepraamd. Hij was klein, een mier, een atoom, minder
nog in de werking der almacht en uit toegeeflijkheid aan eigen begeerte, had hij zijn
roeping vergald tot onloochenbaren opstand, tot miskenning der dragers van den wil
des Heeren. Hij moest wachten en nog eens zei hij 't, hij was verwaten genoeg geweest
God vooruit te loopen, zijn eigen op te dringen als uitverkorene, als hij enkel een
slecht strijder was.
- Vergeef me, o Heer, ik ben een zondaar.
Hij werd een voldaanheid gewaar zich te ontlasten, inzicht te krijgen op de
ergerlijkheid van zijn misgaan, en als van zelfs kwamen de gebeden opgeweld en
voeren van zijn trillende lippen in een hunkering naar volkomen leedwezen, die hem
bedwelmde in geheel vergeten van wat om hem was.
De broeders baden weer, het laatste gebed nu.
- Verblijd U, o Koningin des hemels, alleluia.
- Want Gij die weerdig geweest zijt te dragen, alleluia.
- Is verrezen gelijk hij gezegd heeft, alleluia.
't Verzwond weer naderhand, en in een dromming en krijschen van stoelen schoven
de broeders buiten. Canisius schrok op uit zijn begeestering, rilde van spijt dat het
uit was. Toch ging hij mee, wankelend van het nazinderen der verdooving in zijn
hoofd.
Aan tafel wenkte de overste en hij moest voorlezen. 't Liep over de H. Christina
de Wonderbare, de heilige van den dag, een heele bestaan van wonderheden en
gewild-smartelijke boetedoening. Canisius stem klonk onbeschroomd en duidelijk,
en terwijl hij daarna at met de overwegende broeders voelde hij zich teenemaal
veranderd. 't Was lichter in zijn hoofd en uitwendig leek er niets meer dat hem
herinnerde aan zijn geleden opstand. De nieuwsgierigheid was weg uit de oogen der
broeders, de overste ging met hem om en praatte lijk vóór er iets geschied was. Geen
gezegde, geen zinspeling noch vermoeden taakte hij ergens, 't was weer al op den
ouden voet en hielp mee om zijn bedaring tot sterke zekerheid te bezinken.
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't Verwonderde hem geenszins. Hij begreep dat het de tevredenheid van gemoed was,
de toets van Gods genade zelf na standvastig beleden misdrijf en berouw. Van
lieverlede aanzag hij de vermaning als een gunst, welke hem overgezonden was om
hem te behoeden, recht te houden in de uitverkorenheid, die zijn menschelijke
zwakheid wellicht zou doen afwijken hebben tot noodeloosheid. Toch dwong hij
zich voortdurend tot naberouw en alvorens in de klas te gaan, liep hij nog even aan
in de kapel. In een laatste verootmoediging verdichtte hij al zijn voldaanheid en
betrouwen.
- Heer, ik beveel mij in uwe handen.
En met het keeren der uren bleef die opgetogenheid aanduren. In den hof feestte
de komende zomer in speiering van zon en lokkende luchtzoelte, doch uit
zelfbestraffing en versterving ging hij niet buiten. Hij bleef in de studiezaal binst de
vrije uren, en het stoorde hem geenszins. Hij taakte inniger al wat om hem was, en
alles deed hij inniger, bedachter, zelfs in de klas werkte hij ijveriger, liefderijker,
omdat het hem scheen of in alles toch was hij lauw geweest, los, vergetend dat het
de eerste betrachting en zekerste uitkomst van zijn leven wezen moest.
't Leed zoo verschillende dagen. Al dien tijd voelde hij zich wel eenzaam, maar
tevreden toch, bewust opgaande in het doel van zijn roeping. De hof wist hij daar
immer als een aangetaste schoonheid, maar zijn opwinding lag plat, achteruitgestooten
en geweken in de zwartheid der nieuwe dreiging, welke hij dichterbij getaakt had en
die nog niet teenemaal verijld en weggedreven was.

VI.
Canisius' nieuwe handeling baarde toen weer opspraak bij de broeders. Zij fluisterden
en grinnikten opnieuw. In hun gelijkmatige bestaan eentonig komend en keerend
een dag tegelijk, vlak loopend, zonder zwenkingen of oneffenheden, werd de minste
beroering dadelijk gevat als een gegeerde afleiding. Sommige ouden schudden hun
kop en gebaarden dat ze begrepen, maar de meesten aanzagen het als onwil en
onmacht zijn leven vast en vergroeid te zetten in de omgeving waarin het slijten
moest. Jongeren, die hem gekend hadden tijdens de noviciaat-jaren, haalden
voorvallen aan uit zijn toenmalig bestaan, en vertelden dat hij van toen af een wilde
geweest was, een woeligaard die zijn afkomst niet kon afschudden. De overste
insgelijks sprak hem terug aan, doch Canisius antwoordde hem eenvoudig en oprecht,
zoodanig dat die hem goedkeurde en aanmaande.
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Eigenlijk verwonderde het hem zelf dat hij 't zoo lang uithield. 't Was nu gedaan. Hij
voelde zijn eigen weer sterk na die dagenlange boetpleging en miskenning van zich
zelven en hij trachtte naar den hof. Maar onbewust had hij er genot in, proefde hij
in leedvermaak de weemoed van hem te derven en rustig te zijn na de bekommerdheid
van vroeger. En immer stelde hij uit van te gaan, verlengde alle dagen zijn gewilde
afzondering.
Op een noen toch voelde hij den drang onweerstaanbaar. Het had den grondigen
morgend geregend en de verjaagde warmte zat stikkend binnen. Alleman was buiten,
zocht verkwikking onder de boomen. Hij ging aan 't venster staan, daar starend en
de frischte ademend. Maar plots haakte hij naar de volle luchtomstuwing, naar de
koelte als een bad, geheel. En zijn voeten torten, schoven er naartoe lijk gedreven.
De broeders gekten en hadden pret en hij wandelde mee omme, lachte, antwoordde
vroolijk op hun kwinkslagen. Doch het gesprek verslapte en, moegedreveld, brokkelde
de hoop uiteen, gingen velen hun loomte stutten op de banken en in de prieëlen. Hij
bleef alleen. Hij ging nog lang, maar effenaan kwam de oude bekoring weerom. Hij
week af van de paden, drong door het gestruik, luisterde en keek. De nattigheid zeeg
nu eerst door de opgehoopte bladertrossen en allenthenen was 't een gebel van
leekende droppels, die een nerschheid spreidden. Tusschen de tronken en de heesters
geurde het sterk van losgewoelde reuken, die ver omzwoelden en niet te verwaaien
gerochten. De zon brak schielijk door de wolken en langs de goudgerande ijlte
straalden de blauwte en de glinstering, spanden over de gewasschen groenigheid als
een gulden vaan, dat zinderde en suisde, en twinkelde over de blaren in tikkeling van
geslepen facetten. De ranken wuifden trillend op, boogden als goudkransen om de
stammen, die verwemeld stonden met vegen bruin goud op hun rondingen en
knoestige uitstekken.
Canisius oogen slurpten gretig. 't Leek hem al nieuw getooid, wonder, met een
uitzicht van herrijzenis. Hij hoorde de broeders soms, en hun stemmen klonken klaar
in de frischte. Hij ontweek hen geenszins, maar hun gezelschap lokte hem niet en
hij bleef alleen, droomde weg. Hij brak een takje hulst af, stak het tusschen zijn
tanden. Zijn blikken werden niet moe, bemerkten voortdurend duidelijker vergeten
dingen. Hij zag de stad en ze wekte geen aandoening of bekommering. Hij dwaalde
verder, doch het kraakte daar weer en met den slag bleef hij staan. Zijn oogballen
rekten, star gericht op het venster vlak bij den omheiningsmuur.
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En hij zag ze weer. Hij wreef zijn slapen, net of hij zich ontwaken voelde. Hij wou
weg, had een gewaarwording van te willen vluchten, maar zijn voeten wilden niet
mee, als aan den grond geklonken. Hij rilde en schouwde aldoor. Lijk ze daar stond,
rechtop, heur lichaam duidelijk lijnend in de blankte der losse kleers, het lachend
hoofd in den nek, geheugde het hem ze nog gezien te hebben, en niet enkel gezien,
maar elkander aanschouwend, getrokken tot elkander als met handen. Hoe of wanneer
wist hij niet, slechts van stonde aan was het hem een zekerheid.
Hij wou zijn gevoel overwinnen, dat zicht afweren. Dusdanig vertoog van vrouwen
was hij toch gewoon. Hij ontwaarde het geheel den dag door, van 's morgends al,
wanneer ze liepen met verzakte haren en hangende jurken, redderend en drevelend
in de vunzigheid der kamertjes, bij het passe opstaan. En later, als ze geleund lagen
over de vensterkozijnen, de armen log onder de loomte van het lijf, uren lang starend
en droomoogend in lui nietsdoen. Van in den beginne was 't hem een der grofste
ergerlijkheden geweest, waarvan hij schuwde. En hij wou zich overtuigen dat het
hem nu weer ergerde, omdat hij het in lange niet meer gemerkt had.
't Gaf hem geen bevrediging. In de verholenheden van zijn binnenste wolkte een
ontkenning op. Hij wou het dan verder indenken, maar zijn gedachten verzwolgen
in de gaping van zijn geheugenis. 't Deed hem pijn op het einde en een poos stond
hij verbijsterd, zijn eigen niet meer voelend, met enkel voor zijn oogen de
ineenvloeiing van de hofschittering, als een laaiing van goud en groen, flitsend en
spietsend, met een dommeling erin van doffe schokken.
Hij had niet geroerd. 't Belde eensklaps voor de lesuren en hij liep naar den koer,
trad bevangen in de klas. Daar ook had hij zicht op den hof, kon dat venster zien. Ze
was er niet meer. 't Stelde hem geenszins gerust en hij bleef voortdurend verstrooid,
beklemd, trachtend naar het einde.
En 's avonds kon hij niet binnenblijven, was hij haastig om weg te zijn. Ze stond
daar niet, doch hij merkte ze gedoken achter het raam en zoodra hij in heur zichtkring
kwam stak ze heur hoofd buiten.
En ze lachte weer. Ze was niet verveerlijk en heur oogen voelde hij op zich, hem
volgend lijk hij voorttort, wachtend lijk hij, bij elken oponthoud, hem geheel
omvattend met een vriendelijkheid en streeling die hem naar aandeden.
Hij dierf onder het geboomte niet meer uitkomen, ging bij de enkele
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broeders, die gezapig en ernstig kuierden. Hij luisterde naar hun gesprekken, dwong
zich zelven mee te kouten, maar zonder hij vermocht er tegen in te werken of het te
ontkomen, zag hij algedurig die blanke gestalte achter den verwemelenden avondbrand
der paarsche boomen en voelde hij dat zijn rustigheid van enkele dagen stilaan kraakte,
uiteenbrokkelde en afschilferde als een versleten hulsel.
Onafwendbaar zonk een zware matheid in hem neer, een droefgeestigheid die hem
deed opzien tegen al wat om hem was.

VII.
's Anderdaags stond ze weer aan 't venster. Ze had een roode jurk aan, met korte
losse mouwen en lagen kraag, die heur hals bloot liet en heur hoofd netter uitkomen
deed. Heur oogen voelde hij weer op zich en ze lachte.
't Werd een stage bemachtiging. Vroeger had Canisius ze nooit gezien en nu lag
ze daar uren, de kin in de hand, roerloos, levend enkel met heur blikken, die hem
zochten, brutaal zochten, overal. En overal zag hij ze, lonkend en glimlachend. Van
in de vroegte, als er nergens roering noch beweeg was ievers in de doode ruiten der
strak-hooge achtergevels, wist hij ze daar al. En in de klas, en in den hof, hij zag ze
voortdurend. 't Werd alsaan een deel van het uitzicht der dingen rondom. Dat opene
venster in de grauwigheid van 't uitspringend achterhuis had hij nooit duidelijk
gemerkt. Nu bekeek hij de stad niet meer, leek het of al heur vreemdheid en hindernis
waren verplaatst, genaderd en verdicht in dat ééne, vuile stuk gevel, dat daar vlak
bij lag, tegen den omheiningsmuur, er op stuttend, er mee vergroeid. En hoe hij het
ook afwenden wilde, hij kon er zijn gezicht niet van weghouden, voelde er zich toe
getrokken, onweerstaanbaar. Als hij ontwiek 's uchtends, door de ijlten en ruimten
der golvende boomkruinen, gingen zijn oogen daarheen, en meermaals midden de
klas bleef hij een oogenblik strak te turen, vergetend de jongens en de les. Hij
wandelde nu nog zelden alleen, maar binst zijn rondkuieren met de broeders, wist
hij ze daar, was hij er door verstrooid en afgeleid. Niemand gistte er iets van en
uiterlijk verraadde hij 't niet, doch in al zijn gepeinzen en doeningen leefde dat hoekje
mee. Den hof verwaarloosde hij er om, was plots star en nadenkend terwijl hij
ronddoolde, liep onder de boomen uit om te zien.
Hij werd er misselijk van. Hij wist niet of hij het vluchten moest of
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sterk zijn, want in zich taakte hij geen toets van zonde, voelde hij zich rein als bij
het bestaren van elk ander vertoog. Doch tevens als een streeling, welke daaruit
weefde, werd hij die oogen gewaar, die oogen, welke keken en hem geheel omvatten
met een zoetheid en lokking, die geen vrede of innigheid gaven.
Eindelijk maakte het hem ontredderd. Hij zag niet in wat hij doen moest, aarzelde
en wrong tegen, en in zijn onwetendheid kwam de gewone smeeking weer uit zijn
mond.
- Heer, beveel me wat ik doen moet.
Doch er wolkte geen antwoord op, hij was eenzaam, en toch, toch was er in hem
geen reden om ongerust te zijn. Hij kende geen enkel gebod of raadgeving, tusschen
al hetgeen ze hem geleerd hadden, waartegen hij instreefde. Hij zocht ze niet, ze was
daar, enkel daar en zijn oogen stieten er op, ongewild, lijk op de dingen rondom.
Evenwel bleef hij soms heele dagen weg, deed zijn eigen geweld aan om niet te
zien, om er niet aan te denken, maar onwetend was zijn drang ertoe zoo sterk
geworden als de betrachting naar den hof. Tijden ontweek hij ze dan niet meer en,
zonder op kwaad te denken, zonder toestemming of wil, onderging hij de bekoring.
Op een nanoen knikte ze. Hij was ietwat later in de klas gebleven en liep naar den
refter. Hij hield plots zijn loop in, ging trager, met een verlammend gevoel alsof hij
niet voorbij durven zou. Hij sloeg zijn oogen neer, maar heur blikken voelde hij
zwaar hem tegenhoudend en omstralend met een lichtheid. En plots onder heur, vlak
bij, keek hij terug op en als ze rog knikte, knikte hij tegen, onbedacht, als getrokken
door het beweeg van heur hoofd. Ze bleef hem aanzien, en hij ook. Maar slaggelings
heur lijf voorover boog en heur vingers een kus wierpen, slaakte hij een kreet, sloeg
zijn handen voor zijn oogen en rende tusschen de struiken.
- God!
Zijn slapen klopten, een ontsteltenis joeg hem op met groote stappen Er was
niemand hier, de boomen loomden boven zijn hoofd, de tronken stonden zwaar en
stil en in hun kruinen ging een gesparkel van verschroeiende blaren. Hij dierf het
klooster niet binnengaan, liep aldoor, zonder zien, aanstootend tegen de stammen,
strompelend, verward in zijn rokken, die haperden en zoefden.
- God!
Van vermoeienis viel hij op een bank, holde weer terug. Hij begreep nu
bijtend-klaar de woorden van den overste: 't Zicht ervan maakt
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laks en toegevend... Hij zondigde, hij zondigde. Uit de zoetigheid van dat gebaar
was hij dat almedeens bewust geworden. Onomstootbaar, en onmeedoogend voelde
hij in zich de pijn opschrijnen om zijn verdwaaldheid.
- Heer, vergeef me.
Hij smakte zich neer op den grond, hijgerig. Zijn vingers krabden en kromden in
de graszoden, zijn lijf schokte en wentelde.
- Heer, Heer, vergeef me!
Uit het klooster troppelden broeders. Ze daalden den stoep af, spreidden zich uiteen
en kuierden langs de stammen, hoorbaar prevelend met het versnokken van hun
paternoster, verslonden in gebed. Een kwam er rakelings langs hem geschuurd en
toen sprong hij op, vlood naar de kapel.
't Zat er nog vol broeders, 't was biechtdag. Met een luttel geschuif der stoelen,
ingetogen, gingen ze overhands knielen achter het groene voorhangsel van de
biechtbank. En 't duurde, 't duurde. De afstand die hem nog scheidde werd
onuithoudbaar, hij werd gewaar dat hij wankelde en vallen zou. Eindelijk zag hij
niets meer, hoorde hij niets meer, voelde hij enkel in zich een pijn, die scherpte in
zijn borst, opsneed naar zijn keel en uitbersten wou in gehuil. Naast hem klopte een
broeder op zijn schouders, wees hem dat 't zijn beurt was. Hij stortte zich neer op de
bank, maar als zijn mond zeggen wou al hetgeen hem bestookte, kon hij niet, dierf
hij den afschrik niet te boven komen van hetgeen hij veropenbaren moest.
- Eerwaarde vader, eerwaarde vader...
Hij stokte telkens, zei enkel:
- Ik ben zwak, ik ben schuldig, de wereld lokt mij!
De priester bleef gedoezig kijken, wachtend, de hand reeds opgeheven in vergevend
gebaar.
Hij herzei 't nog eens:
- Ik ben zwak...
De bewustheid dat zijn berouw bar en levenloos wezen zou zonder de volkomene
belijdenis, deed hem eensklaps zijn ontzetting overwinnen. De woorden kwamen en
hij vertelde alles, alles, zijn liefde voor den hof, zijn afschuw voor de stad, dien avond
en al wat er sinds gebeurd was. Gaandeweg slonk zijn vertwijfeling, minderde zijn
stotteren en, lijk opgestuwd, sprak hij aldoor, onmeedoogend, rechtveerdig.
- En ik ben alle dagen terug geweest, ik heb ze gezocht.
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Hij riep het bijna. Zijn angst was als een smeeking tot den priester. Hij klampte zijn
vingers in het hout, duwde en wrong zich tegen de traliën, huiverend, ineenkrimpend
om de wreedheid der belijdenis.
De priester ontroerde zich niet, wachtte een pooze.
- Voorzichtig, broeder, voorzichtig en kalm zijn. God is rechtveerdig, maar berouw
ontfermt elk misgaan. Die vrouw heeft geen macht op u, indien ge wilt, sterkelijk
wilt. En hij troostte hem, suste dat er geen onherroepelijkheid geschied was, enkel
in den hof mocht hij niet meer komen, de gelegenheden moest hij schuwen, sterk
zijn en bidden, bidden...
Canisius school dichter tegen hem aan, borg zich als een lijdend kind, zoog zijn
woorden en daarna, gedwee, als geleid door de raadgevingen en het vermaan des
priesters ging hij zich bij het outer zetten, de oogen op het tabernakel gericht,
ineengezakt en roerloos.
Hij bad lang. De klaarte taande aan de vensters, de deemstering wolkte binnen,
vervaagde al de dingen, zoodanig dat eindelijk zijn gelaat alleen opbleekte. Maar er
om heen wademde een eindelooze peiselijkheid.

VIII.
Lijk de biechtvader het hem gemaand had, zoo deed hij nu. Hij ging niet meer in den
hof. Vóór en na de klasuren bleef hij in de studiezaal en wat hij nooit gedaan had
was hem thans een noodzakelijkheid. De boeken, die hij anders onaangeroerd liet,
nam hij nu, deed geweld er zijn zinnen op te zetten, genot en verpoozing te vinden
in die verhalen van groote strijders, van versterving en lijden voor Christus. Na de
eetmalen rekte hij den tijd, zocht afleiding en bezigheid met eender wie, met de
knechten, welke schoonmaakten, met broeder Jeroom, met oude, sullige broeders,
die ternauwernood kracht hadden te antwoorden en hem alleen praten lieten. Hij was
altijd de eerste in de kapel en vertoefde er tot ze leeg was en hij zich haasten moest
om de anderen bij te halen.
Maar overal vond hij het dof en ongezellig. Een smachtende zwaarte woog overal,
nu buiten de zomer aanhield in stagen gang van stralende dagen. 't Licht waasde
kleurloos de vertrekken vol, gezift van de zonneglinstering en de storende reuken,
en als 't voorviel dat hij alleen was, dan drukte de afzondering hem te fel en moest
hij met zorg de deur sluiten, de gordijnen aflaten om beschut te zijn en al het lokkende
van zich te houden.
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Want niets gaf hem bevrediging rondom, nievers konden zijn blikken weldadig op
rusten. Gestadig voelde hij zich tot den hof getrokken en soms moest hij zijn handen
voor zijn oogen nijpen, zijn ooren stoppen en zich vastklampen aan zijn stoel om
niet weg te loopen. God! neen, hij wilde niet terug. Met afgrijzen dacht hij aan het
besef en de pijn van zijn geleden zonde en hij wou wachten, zijn eigen versterven
tot alles uitgewischt zou zijn en vergeten, nooit meer gaan indien het de noodzakelijke
prijs van zijn gerustheid wezen moest.
Doch hoe hij 't ook ontkennen wou, al heviger en duidelijker leefde de gedachte
aan die vrouw op. Elk ongewoon gerucht buiten, een woord soms midden de gezegden
der broeders, deden onmeedoogend heur zicht voor zijn oogen komen en beeldelijk
zag hij ze dan met heur glanzende groote oogen, in de omlijsting van het venster.
Hij wist niet of ze daar nog kwam. 't Was nu al dagen dat hij ze nog gezien had en
hij herinnerde zich niet heur ooit bekeken te hebben om haar uitwendigheid op te
vangen. Evenwel leek het hem soms af hij had zijn hand enkel te reiken om heur te
raken, zoo vlak bij stond ze, met iedere ronding en lijning van heur lijf, met elk
beweeg van heur hoofd en armen. Hij had opschrikkingen bijwijlen, net Of hij uit
een droom wakkerschokte en anders malen betrapte hij zijn eigen heur omvattend
en doorkijkend met toeë oogen, heelemaal, heur kop, omragd door het gekroezel der
haren, 't gelaat, blozend, als twee roze schelpen, met daarin de vrucht van heur mond
en 't licht van heur tanden. Hij voelde rillingen en gehoorig bonzen van zijn borst
als ze dan weer monkelde en knikte lijk toen hij gevlucht was. En alsaan moest hij
't belijden, hij kende ze, hij wist dat hij ze kende, die oogen, die haren, dat ranke lijf,
en onder dat zicht was hij een voorwerp, een willoos ding dat heur toebehoorde, dat
hij onmachtig was te beheerschen. De hof scheidde hen, maar hij was van heur, hij
was omprangd in heur bezit en hij had poozen, dat hij zijn oogen sloot, zich voelde
verteren in de vlam van heur meesterschap, die met zijn bloed omjoeg. Alles rond
hem nevelde dan weg, verzonk in een duizeling en hij rukte zijn armen en riep:
- Ik moet, ik moet!
Toch ging hij niet. Hij knakte zijn hunkering af, stiet de radeloosheid om zijn
onmacht diep in zich met de afschuwelijkheid van te weten dat hij meer zonde bedreef
met heur te vluchten dan met frank en openhartig heur te bestaren, lijk hij vroeger
deed.
Toen was hij diep ongelukkig. Hij voelde aan dat het onnatuurlijk was hetgeen hij
beging, dat hij zijn eigen verminkte. Er was iets dat
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streed, in opstand kwam tegen zijn handelen, maar duidelijk kon hij het niet omvatten,
had hij een benauwing dieper in zich te vorschen, vertwijfelend of het uit den booze
kwam of uitwerksel der genade was. Hij lag dan somtijds stijf, de handen stijf, de
beenen stijf, onmachtig te denken, gezonken, vernederd. Doch dan weer vocht hij
tegen, was bang dat de overste, dat de broeders iets merken of raden zouden, want
bij poozen scheen het hem of wat in hem omging moest oogenstuitend voor hen zijn
als voor zijn eigen. Hij had dan opdringingen om het uit te huilen, zijn verval en
wanhoop rond te schreeuwen om toch maar rust te hebben en steun.
Een bitterheid woekerde op in zijn hart. De kleur grauwde weg van zijn gezicht
en zijn schouders zakten in. Hij kreeg huiveringen van koorts en duizelingen in zijn
hoofd, die hem hijgerig wankelen deden, tewege voorover te stuiken gelijk hij daar
zat in de kerk of stond midden de jongens, welke hij rumoerig rond zich woelen wist,
al heviger met de dagen, onbekwaam als hij was ze tot tucht te dwingen. Hij ging
nog meermaals te biechten. Onverbiddelijk gaf de priester hem denzelfden raad,
strenger, een hardheid in zijn woorden lijk het aanduren bleef. Hij had dan soms een
gewaarwording alsof hij de bezetene van het H. Schrift was, die Jezus riekt en roept
en geen ontlasting bekomen kan. Hij beneed de broeders, die welgedaan, even goedig
en vroom alle dagen, hun bestaan uitleefden en genot schepten in eigen bewustzijn.
Hij kreeg schrik van elken nieuwen morgend en 't was slechts 's avonds, in zijn cel,
midden de toedekkende donkerte, dat zijn gespannenheid brak en hij uitbersten kon.
Al zijn sterkte liet hem dan los en uitgeput, laf wierp hij zich op zijn bed, zijn
oogen droog-heet, zijn kop gloeiend, hamerend met rustelooze bonzen in zijn hersens.
En hij weende het uit, krampachtig snikkend, stuk-bijtend de lakens om het niet te
laten hooren in de aanpalende kamers. Al zijn leed, heel zijn strijd leek hem
krachtverbeuzeling, zelfmarteling en noodeloosheid, en in klaarte van denken, in
waarachtig besef van zijn toestand beleed hij dat hij het niet uithouden zou en vallen.
En hij haatte zijn eigen, hij haatte al wat hij deed en dacht, maar tijdelijk toch weer,
in steigering van zijn verwrongen menschelijkheid, in pijn om de ineenstorting van
zijn hopen, schudde hij het weer af, hardnekkig, koppig, knarsend zijn tanden om
het uit te sissen als een tarting.
- Ik wil niet, ik wil niet!
Telkens haakten zijn vingers in den beddezak, wroette en beukte
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zijn hoofd tegen de sponde, want in de flonkerende zwartheid van den muur vlekte
het blauw-wazige vierkant van het venster, met daarachter de toppen der boomen,
die hun uiterste bladers en hoogste twijgen onophoudend te wiegen stonden in den
vreedzamen nacht.
Slechts wanneer hij leeg gehuild was en een sufheid zijn denken verstarde, zonk
hij in koortswoeligen angstslaap. Doch eer er ievers geruchte of beweeg van wakker
leven gingen was hij weeral overeind, wachtend het parelmoer van den uchtend met
nieuwe vastberadenheid in zijn flakkerende oogen en in zich de ontzetting dat hij
het weer niet uitroeien noch verwinnen zou.
(Wordt vervolgd.)
JAN STROBBE.
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Verzen.
I.
Diep in de branding van de stemmen daar benêe
Gaan hun verlangens die gedoemd vervulling wachten;
Ze zingen argeloos in de oeraccoorden mee
De menschen die 't verliefde woord als eigen dachten
Diep in de branding van de stemmen daar benêe.
Het duistert met de weelde van een mild geweld
De naarstige stad ligt in oneindigheid verzonken
Luid dwaalt de menigte die zich haar droom vertelt
Nu de ijle zielen van de donkre weemoed dronken.
Het duistert met de weelde van een mild geweld.
De nacht is als een transparanter oceaan
Men ademt met de lucht de wenschen van de vrouwen
De nacht is liefde waarin dwaas lantaarnen staan,
En trots, als metrische gedachten de gebouwen
De nacht is als een transparanter oceaan.
In dezen nacht waarin alleen de bloesem waakt
Waarin de bloemen in de donkre lanen bloeien
Voelt zich het meisje in haar kleeren zwak en naakt
En tengre jongens aadmen diep en willen stoeien
In dezen nacht waarin alleen de bloesem waakt.

Groot Nederland. Jaargang 17

1030

II.
Toen steeg uw ziel tot aan uw weerlooze oogen
Uw hoofd zocht schuchter toevlucht aan mijn borst
En al uw weemoed en mijn weelde wogen
Mij zwaar in 't hart dat reeds een wereld torst.
De Maartsche nacht was mild van mededoogen
Om al wat argloos naar den bloeitijd dorst;
De lentewind had ook mijn ziel bewogen,
Dat was 't geheim dat ik niet zeggen dorst.
De weg was eenzaam, die ik kwam getogen,
Al ging ik eindloos door de drukke straat;
Begrijpt gij wat mijn looze schreden wogen
En 't leed waarmee het hart te zwerven gaat?
Te moede vraag ik dat gij zult gedoogen,
Dat heel mijn wereld bij U rusten gaat.
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III.
Kent gij de ziel die door de tijden jaagt
Om elk geslacht dat haar weer zal gewinnen?
En wie droeg reeds de lach die gij nu draagt,
Nu 't eeuwig wonder aan ons gaat beginnen?
Wij zijn de spanne tijds die zich behaagt,
De korte poos die waakt om te beminnen.
De lach is weelde van de ziel die klaagt
En weemoed de religie van de zinnen.
Want de eigen lust die mij U streelen doet
De purpren zin die in Uw oog komt gloeien
Als wilde weelden van Uw bronstig bloed
Bij juichende overgave Uw lichaam boeien
En dan die lach die sterft aan uw gemoed
Zijn eeuwigheden welke in menschen bloeien.
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IV.
Aan de avondzee, waar 'k als een vreemde wacht
Terwijl mijn ziel slechts leeft in deze kade
Die kil in transparant der schemerwade
Zijn silhouet verwerklijkt in den nacht.
Daar deint 't oneindige onverbidlijk zacht
Uit de open hemel en lange stille paden
Die ik verwonderd zag dat mijne voeten traden
En doemt uit zee de psyche van zijn klacht.
Maar in den zomer van de stad op straat,
Hoor ik de stemmen dempend tot gefluister
De paren welke een eeuwge weemoed slaat
Met dwaasheid om de weelde van het duister
De hartstocht dwingt daar bloeit in zacht gepraat
De oneindigheid waarnaar ik trillend luister.

ALBERT BESNARD.
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De bloei.
I.
De koude is rondom als een metrisch geweld
Daar de gletchers der polen in gloeien;
Maar in mildere sferen daar groeien
De kleurige bloemen in 't wuivende veld.
En zoel is om de aarde een dampkring gesteld
Daar de vluchtige lichamen bloeien,
Die 't kristallen heelal vaag ontvloeien,
Als 't zingende woord in een adem verteld.
En gij, in mijn armen weemoedig ontsteld,
Als uw vochtige oogen zoo gloeien
En de angsten der aarde ons weer boeien
Om de eeuwige kou als een metrisch geweld...

II.
De geest is zich zelf in de roerlooze sfeer,
Maar in 't prisma der tijden ontbonden
Gaan op aarde als op een seconde
De heftige visies der eeuwen te keer.
De steden zij woekren en pulveren neer
En woedende golft van de gronden
Het geweldige bosch in zijn stonde En keert tot de wentlende bodem dan weer.
Maar traag daalde uw boezem en hief mij zoo teer
En uw mond was mij mild als een wonde,
En wij bloeide' onze droeve seconde
In de eeuwige geest van de roerlooze sfeer.
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III.
En magisch bloeit de aarde in 't strevende licht
En tooit zich in kleurige symbolen
Maar in weelde van schaduw verscholen
Glanst 't laatst van haar glorie uit 't menschlijk gezicht.
De drift van haar sterven, die wonderen wricht
Heft 't dood mineraal uit haar holen
Door menschlijke sprankels die dolen,
En bouwt door hun lusten haar kosmisch gedicht.
Ontdaan werd uw lichaam, uw wezen ontwricht;
En, uw naakt in zich zelven verscholen,
Draagt gij bevend en bleek de symbolen
Van de magische bloei naar het strevende licht.

ALBERT BESNARD.
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Uit het leven van een denkende vrouw.
(Vervolg.)
Tweede hoofdstuk. Het huwelijk.
In een warmen schrik keek Marianne van haar schrijftafeltje op en een huiver trok
haar door keel en borst, nu ze Harry zijn palet hoorde neerleggen, met een wrevelen
zucht een kruk uit den weg duwen en zich, nog eens zuchtend, neerwerpen op den
divan onder het hooge raam. Het gevreesde was alweer geschied; de opgaande boog
van den dag plotseling ineengebroken, de toch alreeds door bang beluisteren
vertroebelde rust in het groote atelier vol koelte en groene schijnselen als vergruizeld
onder de zwaarte van Harry's ontstemming, nu zijn montere voornemens weer waren
afgestuit op onoverwinbare apathie. En o, nu zou, al zei hij niets - want hij wilde
werkelijk nooit storen, als hij haar hoofd gebogen over alles-absorbeerende bezigheid
zag - nu zou toch zijn onuitgesproken verlangen naar opwekking, zijn verzwegen
smachten naar afleiding haar over den afstand die hen scheidde heen verontrusten
als een hinderlijk geluid, als het alvervullend, alom tegenwoordig gebrom van een
groote vlieg; als het tergend-gerekt klappen van een hek, het zou haar de pen uit de
hand slaan, en de beelden van haar gedachten, scherp-begrenzende woorden,
nauwkeurig-afpalende zinnen, zou het als schichtige vogels terugdrijven tot de
schemerige diepten in haar, van waaruit ze rust alleen en overgave zonder voorbehoud
kon doen uittreden en verschijnen. En nog - was er in Harry niets dan ongeduur
geweest, hij zou het wel bedwongen of zij het wel verdragen hebben, maar er zat
dieper iets geworteld bij hem en bij haar. Zijn primitief mannelijk instinct, waartegen
redelijkheid vergeefs werd in het veld geroepen, verdroeg eigenlijk den aanblik van
haar rappe werkkracht niet, wanneer in hem alles stillag gelijk een afgelegèn poel
op een windloozen dag onder een beslagen hemel: afgunst scherpte dan somwijlen
de verveling tot wrevel aan, tot een boosaardigen lust, stoelen om te stooten, geluiden
te maken, die haar hinderen moesten en tegen de zelfverachting over wat hij in zich
zelf laaghartig vond weerde hij zich dan door zichzelf voor te houden, dat hij als
man toch recht had op zijn vrouw, op haar gezelschap, haar opwekking, haar troost.

Groot Nederland. Jaargang 17

1036
Marianne voelde dit alles zich in hem afspelen, als werd het in woorden haar verteld
en 't vreemdste was, dat haar diepst gevoel hem niet weerstreven kon, dat ze eigenlijk
vond: ja, hij had recht op zijn vrouw; dat hààr primitieve instincten de zijne
rechtvaardigden, heimelijk zich in de zijne verheugden!
En tegelijk... als opdringende drommen ongeboren zielen, hunkerend naar het
licht, smachtend naar een gestalte, kwamen de gedachten uit haar losgeloopen, rolden
woorden als glanzende parelen en nu ze, door een gestadig-zwellende klamme onrust
gedreven de pen neerlei, nu was het als hield ze aan een draad den laatsten
zich-vormende volzin vast, tegen beter weten hopend dat de stoornis kort zou zijn.
‘Gaat 't niet Harry, vandaag?’
‘Wanneer wel, de laatste dagen? Maar laat ik jou niet storen, werk jij maar rustig
door.’
Ze lachte even en haar blik ging omhoog naar het wemelend groen de ‘levende
verdure’ der hooge eschdoorns vlak tegen het groote raam. Een suffe wind deed loof
en twijgen slaapverwekkend deinen en schommelen; vogels murmelden slapjes, als
van warmte verdoofd. Iets sterks van werkwil in haar borst vloeide als door haar
plotseling verslapte vingers, haar verloomde beenen weg, aan 't einde van den dunnen
verbeeldingsdraad zeeg de volzin-in-vorming gelijk ijle wolk tot damp uiteen.
‘Is er misschien wat voor mij te lezen?’
‘De portefeuille en dat Engelsche boekje met Wild-West ver haaltjes.’
‘Heb jij ze al gelezen? Is er wat aan?’
‘Ze zijn gezellig en grappig soms.’
‘Waar ligt die boel?’
Terwijl hij het vroeg, keek hij onwillekeurig half-verlangend in de richting van
de tafel, waar boeken en tijdschriften gewoonlijk bij elkaar lagen -, maar hij dacht
er blijkbaar niet aan, overeind te komen en ze zelf te halen, hij stak een cigarette aan,
staarde op in 't groen en zuchtte weer.
Marianne keek even naar het bleeke goud van zijn haar, uiteengespreid door den
druk van het reseda-kleurig fluweelen kussen, dat steunend zijn hoofd omvatte, dan
ging ze naar de tafel en haalde hem de portefeuille en het boek, met dat gevoel, dat
haar zelf altijd weer bevreemdde, alsof het haar plicht was hem te bedienen en zijn
recht daar te liggen.
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‘Hier, een flinke volle, met veel interessante illustraties...’
‘Dank je wel, kindje.’
Hij nam haar hand en drukte er zijn lippen op, zijn wang er even tegen, juist zooals
kleine Jaap soms deed, juist alsof ze ook zijn moeder was; dan ging ze gauw weer
naar haar tafeltje in den kleinen ‘werkhoek’ - waar niets dan die tafel stond en een
laag kastje, voormalig kinderspeelgoedkastje -, haar door Harry in zijn groot atelier
afgestaan, sinds de huiskamer met Fransje en Jaap, ten slotte al te rumoerig was
geoordeeld. In een vurig verlangen, een diep aandachtig smachten om verder te
kunnen werken, las ze het reeds-geschrevene over, met al haar zenuwkracht duwde
ze het storende van zich af, greep op den tast haar pen... zou nu toch waarlijk door
de sterkte van dien vurigen wil, de werkmacht weer tot haar komen?
‘Benijdenswaardig... zoo makkelijk als jij werken kunt...’
Ze zei nu niets en keek niet op, maar die woorden verwoestten en verstoorden
meer in haar dan de stoornis van zooeven.
Zóó precies had Eddy Swildens, de jeugdige dichter, het twee avonden tevoren
gezegd, nadat hij zelf, in gespeelde zelfverachting voor wat hij zijn slapheid noemde,
maar die niets was dan zelfadoratie om wat hij in werkelijkheid voor zijn delicate
overgevoeligheid hield, had zitten vertellen wat hij al niet noodig had om te kunnen
werken en hoe het geringste voldoende was om hem hopeloos en onherroepelijk te
ontstemmen. ‘Zoo gemakkelijk als jij toch werken kunt... in 't zelfde atelier als je
man, tusschen dingen en doeken waarvan je de vorm en de kleur misschien niet
sympathiek is, terwijl je elk oogenblik gestoord kunt worden door je kinderen, door
de meid, door bezoek.’ Het had voor bewondering moeten doorgaan, maar ze had er
de triomfante geringschatting in gevoeld van den man, den ‘fijnbesnaarden’ dichter,
die zich zonder voorbehoud superieur waant boven een romansschrijvende dame,
die, nu ja, ook wel eens een essai-tje geplaatst krijgt, hier of daar! En te weten, dat
het de werkdrift, de zuivere witgloeiende werkdrift was die, en dan nog ten koste
van hoeveel zenuwkracht, alle stoornis te boven komen moest, de machtige
creatie-drang van een geest, om zelfbehoud zich werend tegen, zich wanhopend
overeind houdend in alles wat haar het lot met en door het vrouw-zijn had toebedeeld
en waarin, zonder die aanhoudende worsteling, het beste van haar nooit tot uitkieming,
tot opbloei zou kunnen komen.
Maar Harry's woorden was elke bijsmaak van hoogmoed vreemd, de argelooze
lieverd: hij en bijgedachten!
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Zacht en behoedzaam sloeg hij de krakende bladen der illustraties om, het eenig vast
gerucht in de onbestemde ruisching van geluid: als een ruigte over de stilte -, en nu...
daar zwol het weer aan, daar dook ze weer neer als onder een golvend vlak in het
diepe onderzeesche, waar blauwe en gouden schijnselen speelden, daar schouwde
ze weer in haar eigen wezens kern, soms zoo onverbiddelijk gesloten, zoo als
onbereikbaar ver weg; waar begrip tezamen smolt met woord, geest gestalte aannam,
vloeiende vermoedens stolden tot een klaar en vast besef... en in haastige, ruwe
letters, in de halfvoltooide woorden van een zelfbedachte stenographie stortte ze uit
die volheid de kostbare vondsten op het papier.
‘Marian... kind... er is geklopt... al tweemaal.’
De pen viel uit haar hand. Ze zag hoe hij over zijn tijdschrift heen naar de deur
keek, zóó smachtend naar een afleiding, zoo blijkbaar hopend op bezoek dat ze wel
moest met hem mede hopen, nu toch ook in haar de ergste onrust door de heftige
uitstorting van daareven voor 't moment scheen gestild. Maar op haar ‘binnen’ kwam
alleen de meid en met het gebaar van een teleurgesteld kind, duwde Harry het hoofd
weer dieper terug in het fluweelen kussen, meteen het als onwillig afkeerend naar
het raam, zoodat Marianne een oogenblik moest kijken naar het in de klaar-groene
schijnselen nog bleeker profiel, het ijle, lichtgouden haar.
‘Wat is er, Riek?’
‘De groenman had geen komkommers -, mevrouw -, en bij Blom waren de garnalen
bedorven... en wat had u ook weer gezegd voor den slager... en o ja, daar kwam ik
eigenlijk voor... een telegram.’
Het woord ‘telegram’ haalde Harry ineens van den divan overeind en naar haar
toe; over haar schouder keek hij het in.
‘Evert en Loek... op de koffie... Waar is dat nu weer voor?’
‘O, ik wist dat ze vanmiddag zouden komen theedrinken - ze zijn hier voor haar
trouwjapon en voor boodschappen... zeker vroeger van huis gegaan dan ze plan
hadden.’
Hij wilde langzaam, in zijn nieuwe teleurstelling, naar den divan terug gaan -,
maar halfweg lokte hem de aanblik van zijn pas-opgezet doek naar het groote ezel;
wijdbeens plantte hij zich ervoor en bleef, de lippen als tot fluiten gespitst, de oogen
genepen, de handen in de zakken, ernaar kijken. De ongedurigheid hing als een sfeer
voelbaar om hem heen.
‘Hoe moet het nu met de koffie en met het eten, mevrouw?’
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‘Kun je mij dat nu niet eens vragen, Riek?’ kwam Harry ineens uit een half-luimigen
inval, die meteen een afleiding en een afwisseling was ‘waarom moet mevrouw altijd
met alles worden lastig gevallen. Mevrouw heeft het veel drukker dan ik.’
Riek keek even van het kleine tafeltje met de blauwe schoolschriften naar het
groote doek, de keulsche pot met kwasten, het vervaarlijk palet - dan lachte ze met
een knipoog van instemming tot Marianne.
‘Och meneer... wou u nu het eten bestellen... en dan zeker ook Jaap aankleeden
en Fransje's haar doen, en met ze spelen... en...’
Hij lachte ook.
‘Neen, maar Riek, 't is toch heusch geen grapje.’
‘Dat zie ik,’ schertste snedig de meid terug. ‘U moet er zelf nogal niet om lachen!
'k Zie u al werk uitleggen voor de naaister en de wasch natellen en rekeningetjes
nazien...’ Ze schaterde nu luid-op en van oordeel dat mevrouw den kostelijken grap
niet naar waarde savoureerde:
‘Hoort u mevrouw? Meneer wil in 't vervolg het huishouden doen!’
Maar Marianne zei alleen, als had ze niets gehoord:
‘We moeten maar iets anders verzinnen voor de koffie, Riek. Maar wat?
Ook de meid liet nu, tegenover dat probleem gesteld, de scherts met Harry varen.
U hebt,... laat eens zien... den dokter en de oude mevrouw, en dan meneer Evert
en zijn aanstaande. Dan zal er wel wat warms moeten zijn.’
‘Hè ja, Marian. Een lekker dejeuneetje. Misschien heb ik dat juist eens noodig!
En dan sterke koffie! Moet je ze zelf zetten. Niet dat 'k geen vertrouwen heb in jouw
brouwsels, hoor Riek...’ Ineens scheen hem iets in te vallen. ‘Maar kan dat nu wel
allemaal, kind, met je werk?’
‘En dan is er een boodschap geweest van mevrouw Gouwe, dat Fransje met Hettie
in den speeltuin gaat koffiedrinken... En mevrouw, ik mis van de maand weer een
theedoek uit de groote wasch...’
‘Hè Marian, laat Fransje thuiskomen. Vader en moeder hebben haar in zóó lang
niet gezien.
‘Kun jij het even gaan zeggen bij mevrouw Gouwe, Riek -, dan zorg ik wel voor
't schoteltje. Er is nog koud kalfsvleesch van gister, nietwaar? Zet je dan alles klaar
in de keuken, ook de vleeschmachine, voor je weggaat?
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De meid verdween, blij met het uitgangetje -; staande over haar tafeltje gebogen,
keek Marianne nog even de laatste bladzijde door, en voor ze 't wist, had ze weer
een potlood in de hand -, een schier onweerstaanbare verlokking scheen van het
onooglijk-bekrabbelde blad tot haar op te stijgen, haar neer te halen naar haar stoel,
ze veranderde haastig een woord, krabde een leesteeken door en sloeg het cahier dan
dicht. Het suisde in haar hoofd van de inspanning en ze hoorde haar eigen stem als
uit de verte, nu ze zei:
‘Dan ga ik maar, jongen.’
Van den divan af keek hij naar haar met een uitdrukking van hulpeloos medelijden
in de pure, blauwe oogen.
‘Moet je nu weer ophouden met werken?’
En hij vraagt zelf een lekker dejeuneetje en hij weet dat Riek nog bijna niet koken
kan!... Het prikkelde haar een beetje, en het amuseerde haar een beetje, het vleide
en verteederde haar. Ze wist zelf niet precies waarom.
‘En kindje... niet om iets aan te merken, hoor! maar doe je nu wel altijd wat tante
Clara toen zei: alles den vorigen avond en 's morgens vroeg met de meid bepraten
en haar dan verbieden je te komen storen, als je werkt?’
Ze zette zich even vóór hem op den breeden divan en liet haar vingers door zijn
ijle, fijne haren glijden.
‘Ja zie je, vent -, ik probeer dat wel altijd, maar het lukt meestal niet. Als ik zoo'n
raad opvolgen kon, dan zou ik ook een goede huisvrouw zijn en als ik dat was dan
was ik weer niet... wat ik nu ben, dan had ik zoo'n raad meteen niet noodig, want
dan was die stoornis niet zoo erg. Ingewikkeld, hè?’ Zich vlug naar hem overbuigend,
kuste ze lachend even het puntje van zijn neus. ‘Maar ik ben nu eenmaal geen goede
huisvrouw...’ Ze stond overeind en wilde gaan, maar hij hield haar aan de hand terug.
‘Jij geen goede huisvrouw? Wie dat zegt...’ zijn gezicht betrok even en hij zweeg.
Dan weer:
‘Kan ik nu niets voor je doen?’
Ze glimlachte neen-schuddend een opkomende bitterheid weg.
Niet zooveel zeuren over de onbeschaafde spraak, de gele tanden, de rare jurken
en het leelijke gezicht van juffrouw Meylink, de huishoudster van vroeger, die
natuurlijk ‘als juffrouw zijnde’ aan tafel had moeten eten, dat had hij voor haar
kunnen doen, zijn aesthetisch gevoel een beetje onder de korenmaat zetten, ter wille
van haar, dat
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had hij kunnen doen -, maar wat kon daarover napleiten anders uitwerken dan dat
hij zich schuldig en ongelukkig voelen zou - en ze kreeg er Meylink niet door weerom!
Sinds hadden ze geen goede huishoudster meer kunnen vinden en mochten na veel
duur getob met noodhulpen en schoonmaaksters nog blij zijn dat ze Rika hadden.
‘Je gaat toch niet om mij alleen boven het heete vuur staan kokkerellen? Ik ben
immers best tevreden met een boterhammetje. Toe, zeg gauw dat het niet is om mij
alleen.’
Ze liet zich lachend die verzekering afdwingen en op haar weg naar de keuken
gaf ze er zich rekenschap van dat ze 't inderdaad niet deed om Harry alleen. Neen,
ze wilde wel werkelijk haar schoonouders en Loek en ook zelfs Evert toonen, dat
een ‘schrijvende juffrouw’ nog wel iets anders dan schrijven kon. En toch -, wat kon
het haar nu eigenlijk schelen of de oude dokter Edema, Harry's vader, haar al dan
niet voor een blauwkous hield? En evenwel -, ze wilde het niet, en sloofde zich af
om alles in orde te hebben, als de oude lieden kwamen eten en ze bloosde als het
critisch spiedend oog van haar schoonmoeder een gaal zag in het tafellaken, een lepel
met een doffe veeg, een al te groven stop in de knie van Jaapjes kous -, de dure wollen
kousjes, voor zijn verjaardag van Oma gekregen! Ze was blij als ze kon vertellen
van een mooi honorarium voor haar laatste schets, van een flink tantième uit haar
roman van het vorige jaar, opdat ze zouden zien dat de uren die ze haar gezin ontnam,
ook iets opbrachten voor haar gezin. Ze liet zich met een glimlach vertellen, hoe ze
dit en dat voor Harry moest doen, hoe hun eenige zoon thuis bij hen dit en dat was
gewoon geweest - maar alleen schoonmama's magistraal negeeren van haar toch
reeds gewaardeerde werk, van haar toch reeds bekenden naam kon soms een storm
van nauwbedwongen drift in haar gaande maken. Want dat was niet de argelooze
onwetendheid van papa's vermaningen en van haar eigen critiek, maar een boosaardige
opzet, een rancune tegen de vrouw, onder wier groeiende reputatie de schildersnaam
van haar eenigen zoon tot onbelangrijkheid verkromp.
Marianne voelde het in menig venijnig prikje -, in het veelvuldig zwijgen, in de
minzaam-neerbuigende lof - en dan moest er wel een héél-mooie critiek ergens in
een blad of maandschrift zijn voorafgegaan! - hoe eindeloos belangrijk mama de
schilderkunst oordeelde boven de litteratuur, behalve dan wanneer die bijzonder
klassiek en
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bijzonder verheven was. Maar deze vertelseltjes van intiem binnenleven -, moest
daar nu zooveel ophef van gemaakt?
Harry had soms meer moeite om bij zijn moeders tartende geringschatting te
zwijgen dan zij-zelf, maar als hij sprak van haar ‘eigen leven’, haar werk, waarop
ze recht had - ‘verstaat u, mama, recht!’ - dan was het haar altijd alsof zelfs zijn
gevoel die uitspraken van zijn redelijkheid niet geheel beamen kon.
Onderwijl ze peinsde, hadden haar handen, bij kast en aanrecht en fornuis,
werktuigelijk werk verricht, maar nu moest ze toch even opletten, en aan de taak van
't oogenblik haar aandacht geven. Door het raam zag ze achter in den tuin Jaap bij
den zandhoop zoo intens verdiept in zijn spel, als maakten hijzelf en zijn zandhoop
de heele wereld uit. Een van die heel moderne poppen leek hij nu met zijn rood en
groen en geel van schortje, broek en buis, het witte kopje - Harry's tint en oogen;
niets nagenoeg van haar - docr de volle losheid van zijn ijle haartjes te groot haast
lijkend op 't bloote halsje, rank boven de lage kraag - gelukkig dat niet zij, maar
Harry, zulke buitenissige kleertjes voor hun zoontje koos! - Ze kon hem juist in 't
oog houden. Riek kwam vooreerst niet terug, dat stond wel vast. Kookte het water
al haast? Nu moest de macaroni gebroken, het vleesch gemalen en wat dan nog meer?
Ze stond even in moeilijk gepeins. Was er paneermeel, stond de oven heet genoeg
-, macaroni diende sputterend-gloeiend op tafel gebracht. De droog-broze pijpjes
knappend tusschen haar vingers, het kleurige figuurtje tegen de donkeren achtergrond
van begroeiden, hoogen muur half bewust gadeslaande, trachtte ze tot haar warmer
denken weer in te keeren, terwijl haar handen bezig bleven. Een volheid om haar
hart, met even iets klams en bangs, deed haar begrijpen dat dit denken juist voor de
poort van haar intiemste leven had getoefd, toen nuchtere bedrijvigheid het was
komen verstoren -, nu moest het daarheen weer terug... Harry..., de onrust van het
zoeken legde zich in een zekerheid, als werd een sleutel in een slot gestoken; aan
hem had ze willen denken, toen ze naar Jaap zooeven keek en dacht, ‘hoe lijkt hij
op zijn vader’, in hem zich verdiepen, maar zooals iemand in afleiding een smal pad
voorbij kan gaan, dat voert naar geheimzinnig hart van een ruischend bosch, zoo had
haar de bezigheid een oogenblik van eigen wezen afgedreven. Nu was ze er weer en
ze zag zijn gezicht, lief, blond, zacht -, niet, neen gelukkig niet ‘een zwakke’, maar
toch ook geen oversterke man. Ze waren zeven jaar getrouwd, hij nu drie- en-dertig,
zijzelf dertig.
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En in die zeven jaren... in den korten verlovingstijd daarvoor... nimmer de groote
vervoering... nimmer l'Ivresse du Baiser... Dat was voor haar wel nooit een scherp
gemis geweest, maar vaak een zacht-smartelijk smachten, naar iets overzoets, dat
stellig bestond, maar buiten haar bereik, in het eindeloos veld der grenzelooze
mogelijkheden juist naast de smalle baan van dat ééne haar toegemeten leven,
onherroepelijk.
L'ivresse du baiser... Maar het was toch goed -, want een man met krachtige, vurige
mannelijke verlangens en mannelijke vermogens -, zou die haar recht op ‘eigen leven’
zelfs met den mond beleden hebben -, en moest niet steeds dat tweeledig-werkende
mannelijk instinct, 't welk een vrouw het eene geven kan, haar noodzakelijkerwijs
het andere ontnemen, ontrukken?
Liet zich wel de teedere, vurige minnaar van haar oude droomen met den
begrijpenden man dien zij begeerde en behoefde, in één persoon vereenigen...? Harry
was alleen in zoover het eene als hij het andere niet, en het andere, in zoover hij het
eene niet was.
Ze klopte nu een ei en even vermaakte zich zich als toen ze nog een meisje was,
met de hooge geluidjes van de zilveren vork tegen het porceleinen bord.
Lex Huyssen..., wat had ze eigenlijk ooit van hem geweten, dat ze zoo stellig
voelde, hoe ze uit een leven met hem een rijker oogst aan liefde-dronkenschap zou
hebben gegaard? Was het wel iets meer dan het spinsel van haar eigen ineens-gewekt
verlangen, binnen-in-haar gekristalliseerd tot een verbeeldingsbeeld van hem?
Hoe kort daarna was hij getrouwd! Zonder spijt herdacht ze het. Door alle diepten
van zelfbetwijfeling en zelfwantrouwen heen had toch de keus van dien langvergeten
avond haar nooit berouwd. Hoe wonderbaarlijk helder had ze toen zichzelf doorgrond,
haar eigen weg voor zich gezien. Werkelijkheidszin... had ze wel ooit later een beter
woord gevonden dan toen een oogenblik van vreemde luciditeit haar naar de lippen
had gedreven?
En nog een voor-weten van dien avond had zich aan de latere jaren, de latere
ervaringen bekrachtigd: met dien ‘werkelijkheidszin’, die hartstocht voor het
waarachtige, stond ze tusschen de menschen schier alleen.
De hartbeklemmende haat, de haast physieke walging tegen de Leugen, tegen het
troebele, onklare, inconsequente, onwaarachtige, de onder schijn van bescheidenheid
verborgen eigendunk, de botte
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zelfzucht, platte gemakzucht als ‘idealisme’ en ‘optimisme’ verkleed, met opgeblazen
aanmatiging en onduldbaren hoogmoed te zamen als ‘zedelijkheid’ en ‘godsdienst’
zich tegen anderen keerend, over anderen vonnis wijzend, andermans levens
verwoestend, nooit schier had ze eigen haat en eigen walging tegen dit alles, dat als
een kanker al dieper scheen in te vreten, in die mate bij anderen waargenomen. In
de eerlijken, van huis-uit oprechten, die van goeden wil zijn, evenmin als in de
anderen, de mannen van het ‘practisch leven’, de ‘kranige geleerden’ van Everts
slag. Want terwijl deze laatsten elke diepere werkelijkheid wel moesten instinctief
vermoeden en derhalve schuwen en verfoeien als een aanslag op hun stelligheden,
een gevaar voor hun ‘wetenschap’ -, vloden de zwakke droomers, de weeke dwepers
die werkelijkheid, die ze ‘troosteloos’ heetten, en uit hun ongegronde illusies, hun
schoongeweven wanen, hun bontgekleurde ficties trachtten ze de troost te putten,
die hun zwakheid niet ontberen kon. Schier niemand..., in wien die witte hartstocht
brandde, voor het waarachtige, het erkende, het beledene, hetzij dan ‘goed’ of ‘kwaad’
- dan alleen in dien eenen grooten zedemeester... Shaw... eenzaam en hoog uit boven
het onbegrip der onnoozelen, die hij belachte, den nijd der schijnheiligen, die hij
ontmaskerde, de zalvende misleiding van ‘optimisten’ en ‘idealisten’ wier karakterloos
opportunisme, dat naar elken voor 't oogenblik heerschenden wind zijn huik weet te
hangen, hij meedoogenloos blootlei... hij alleen... eenzaam en hoog uit ook boven
het boosaardig keffen tegen den ‘cynicus’, het pedante klappen over den
‘reclame-maker’, den zotten nonsens over den ‘paradoxen zegger’ de gretige
instemming van zure nijdassen, die handenwrijvend toezien waar woekeraars uit
tempels gegeeseld worden, omdat die woekeraars hun te glad af zijn geweest..
Ze dacht aan Lex en ze glimlachte peinzend voor zich uit.
Het zou wel gaandeweg overgaan, als ze maar ouder werd... en had ze 't niet ergens
uit een boek gehaald...?
Dien avond was ze bijna boos geworden... als was hij de eenige, als was hij de
uitzondering...!
‘Marian kibbelt alleen om dingen die haar persoonlijk niet aangaan, maar dan
kibbelt ze ook soms heel erg...’ Tante Clara had het evenmin begrepen... wie vermocht
in anderen te begrijpen, wat in hemzelf geheel ontbrak? Zoo moesten er ook stellig
in anderen drangen en driften zijn, die zij niet begreep... en dubbel bevreemdden
anderen in haar die uitbarstingen van felle heftigheid, waar ze zich immers in
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de dagelijksche dingen van het dagelijksche leven zoo weinig gelden liet, zoo
gemakkelijk voor anderen wijken kon...
Maar wat niemand zag, dat waren de oogenblikken van blauwzwarte,
hartbenauwende wanhoop, dat ze in een kramp de oogen sloot en binnen in zich de
woorden hoorde, lang geleden ergens gelezen, ‘Rather than live where such things
can be, let me die...’
En tegelijk wist ze zotheid en onverstand, al het troebele en valsche, het onbeleden
onrecht, de onerkende leugen een onafwendbaar onvervreemdbaar Element, onmisbaar
motief in de groote compositie -, en dit weten was geen flauwe, vlotte ‘filosofische’
gelatenheids-frase, maar een levend besef, zich gestadig voedend uit gestadige
overdenking, die zich van binnen naar buiten tot gestadige ervaring projecteert en
tegelijk aan die ervaring zich gestadig bekrachtigt en vernieuwt! Doch niet steeds
kon ‘gevoelen’ op ‘beseffen’ weerklank geven. Was dit wel... dan beleefde ze ook
de volmaakte verklaring, als een slaking van den universeelen geest uit de banden
van lijfelijk, persoonlijk bestaan, dat eenzijdigheid is en eenzijdigheid wil... en dat
was vooral, wanneer ze aan dien zeldzamen samenval van ‘gevoel’ en ‘besef’ die
warme, doorleefde redelijkheid - zich tot ‘verstandelijkheid’ verhoudend als een
levend lichaam tot een mummie - in haar werk trachtte uiting te geven...
En de strooming van haar gedachten dreef naar het opstel - een boek werd het
misschien - over ‘Litterair Positivisme’, waaraan ze bezig was, waarin ze wilde
trachten de oude, verroeste, versmorende slavenketenen der causaliteit te verbreken
en daarna het uiteengevallene opnieuw samen te binden in de banden eener andere,
hoogere Eenheid... voor den valschen schijn van objectieve waarheid, van
langgestorven inzicht, de levende subjectieve waarachtigheid in de plaats te stellen.
En ineens voelde ze haar wezen doorstroomd van een zoetheid, die zelfs door ‘l'ivresse
du baiser’ niet overtroffen zou kunnen worden.
Begrijpen... al fijner en verder onderscheiden, al scherper en subtieler formuleeren...
al ruimer rond zich schouwen in het bovenaardsch-glanzende licht.
Begrijpen, zuiver dat! Geen bijsmaken, geen bij-oogmerken. Geen ‘Geloof van
den Nieuwen Mensch’ - geen ‘Christosophie’ -, geen verkapte ethiek -, geen
meebouwen aan een Toekomst-Gemeenschap -, geen ‘Blijde Menschheid’ in
Gelukkige Wereld, geen vertroosting en geen illusies, geen godzaligheid en geen
mystiek. Begrijpen... niets dan dat. De verschijnselen en feiten van heden en ver-
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leden zich zien richten onder de magische macht van een Centrale Gedachte, creatie
van haar eigen geest, werking van Geest in geest. Dat staag zich ordenen van het
redelooze en onsamenhangende tot het redelijke en samenhangende, van Chaos tot
Kosmos, door de macht van het Begrip, was dat niet het volmaakte, het eenige
scheppingswerk -, de Geest Gods -, zwevend over de wateren? Zóó, zóó, zóó diende
die Scheppingsgedachte verstaan; zoo beschouwd werd nog dagelijks dat
scheppingswerk voltrokken door hen die met dien Geest Gods, dat scheppend, want
ordenend Begrip, waren toebedeeld. Evenmin als over muzikale vervoering, viel
over die vervoering te praten, evenmin als gene viel ze vreemden het te deelen.
‘Interpreter of Nature’ hadden Bacon en vóór hem Pico den begrijpenden mensch
genoemd -, en was dit ‘vertolken’ iets anders dan ordenen, dan scheppen? En dat
wellustige geluk, die diep-begraven schat, die rijkdom harer dagen, die haar voor
alles schadeloos stelde, voor 't kwaad haar aangedaan, voor 't goed haar onthouden
-, had ze zóó iets ooit gevoeld bij het schrijven van haar beide romans, haar vele
kortere verhalen, schoon ze toen toch ook wel arbeidsvreugde had gesmaakt? Maar
niet dat! Niet die levensverdubbeling, vertienvoudiging -, waaruit ook voortkwam
de volkomen onverschilligheid voor succes, en het eindeloos geduld, neen, eindeloos
genot, waarmee ze oude verhandelingen en lang-vergeten systemen, diep begraven
romans in brieven, in verzen, in zooveel en zooveel deelen, las, verslond, verteerde
tot voedsel voor haar immanent Begrip, dat uit zichzelf bestond maar toch gestadig
zich voeden moest en onverzadelijk was. Waarom had ze dat toch niet eerder geweten?
Waarom had haar diezelfde avond niet óók geopenbaard dat een mensch, in alles
toegeeflijk behalve in dat ééne - voor dat ééne bestemd en geboren was? Waarom
had het zoo lang geduurd voordat ze dorst? Sterker dan de goede oude Instede - kort
na zijn dochter gestorven, nu reeds drie jaar terug - sterker dan wat van hem uitging,
was toch Everts macht en die van zijn vrienden over haar geweest en haar kale
onwetendheid was weggekropen bij het aanmatigend pralen van hun ‘wetenschap’
als een schamel kind voor een trotsche harde vrouw in zijde en bont. Er was ook
immers zooveel stumperigs en onbekookts in de uitingen van hen die Evert en zijn
vrienden smalend ‘auto-didacten’ noemden en met sommigen waarvan ze, in den
héél korten tijd van haar werk als onderwijzeres, ook nog even in persoonlijk en in
niet heel prettig, contact was geweest.
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Maar hoe volkomen had daarna dat op zichzelf zoo weinig-beteekenende letterkundig
werk - niet slechter en niet beter dan andermans werk, middelmatige vrucht van een
middelmatigen tijd - hoe volkomen had het haar plaats in de wereld veranderd. Nu
ze eraan dacht, leek het haar als had haar een goedgezind toeval, een gelukkige
bijomstandigheid langs een zij-pad dien heuveltop opgeleid, vanwaar ze nu spreken
wilde, totdat ze luisteren zouden...
Naast den in het grauw der oude herinnering fel-kleurende avond - helle arabesken
op een grondpatroon van goud-en-zwart: de rivier - naast dien avond leefde er een
oude dag, dien ze niet herdacht als een felle kleur, maar als een machtige beroering,
een keerpunt, een oogenblik van zelfbewustwording, een schok van innerlijke
kristallisatie. Dat was op een samenkomst met veel andere schrijfsters en schrijvers
geweest. In den aanvang had het zich voorgedaan als kilte door onwennigheid, door
onbekendheid -, toen langzaam aan was ze een diepliggend, verreikend onderscheid
tusschen zichzelf en die anderen gaan gewaarworden, en toen ze eindelijk, in den
laten namiddag, zwijgend had loopen half-luisteren en half-peinzen naast twee anderen
heen en weer door een lange laan, in afwachting van het gezamenlijk middagmaal,
toen had ze ineens geweten wat haar van dien éénen man en die ééne vrouw niet
alleen, maar van alle overige als door een afgrond scheidde! Die anderen stortten
alles wat ze bezaten in hun werk en vonden daarin en daarna de rust, die soms schier
leegheid scheen, waaruit ze knus en gemoedelijk, maar niet heel belangrijk als
burgermannetje en burgervrouwtjes met elkaar babbelden - zij daarentegen had
eigenlijk nog niets werkelijks van zich zelf gegeven, in haar was de onrust van het
onrijpe en onvoldragene, al het geweld van den wasdom, een benauwd smachten als
van een jonge vogel binnen de eierschaal, om de wanden te doorbreken, om zichzelf
meester, om eigen meester te worden, een reiken naar zichzelf, om zichzelf te vinden
en zichzelf te bezitten. En terwijl ze zonder voorbehoud het letterkundig werk van
den man en de vrouw die naast haar gingen, elk in eigen soort beter, want in-zich-zelf
harmonischer, dan het hare erkende, dat onrustig van haar onrust was, gaf ze er zich
in dezelfde gedachte rekenschap van, dat zij als intelligentie van een grooter omvang,
van een rijker gehalte was.
Van dien dag af had ze gevoeld, dat er iets anders moest komen, dat ze zich niet
kon blijven bepalen tot een soort arbeid, waarin eigenlijk alleen één enkel element
van haar geest, noch het sterkste, noch het
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oorspronkelijkste, en 't welk haar derhalve noch tot de volheid van scheppingsgeluk,
noch tot de volheid van talent-ontplooiing voeren zou, waarin eigenlijk alleen het
emotioneele tot zijn recht kon komen. Want zelfs haar vaak-geprezen
natuur-beschrijvingen waren toch nimmer, ze wist het zelf het best, beschrijvingen
van wat met het oog was gezien en geobserveerd, maar van wat met het gemoed was
aangevoeld in de natuur, in geur en gerucht, in kleur en lijn. Het zuiver picturale
ontbrak in haar zoo goed als geheel, tot Harry's half-gemeende wanhoop soms, maar
ook tot zijn rust. Onafgewerkte studies, weifelende proefnemingen, die hij in schuwe
onrust en schroomvalligheid voor schier elkeen verborg en verstopte, liet hij onbedekt
staan in het atelier waar zij werkte, wetend dat zij ze niet critisch bekijken zou, ze
niet critisch bekijken kon.
Nooit had ze anderen hun ‘veelzijdigheid’, hun vaardig en scherpzinnig meepraten
over alles-tegelijk, over literatuur en tooneel, schilderkunst en bouwkunst en muziek
benijd, eerder was ze blij dat ze niets van dit alles wist, dat alles in haar opging tot,
versmolt in dat ééne, dien hartstochtelijken, wellustigen drang om te begrijpen, zonder
neven-oogmerk of bijmaak van eenigen aard. Boven ‘veelzijdigheid’ genoot ze
‘universaliteit’, het in eeuwige verrukking aanschouwen van een geweldigen golfslag,
een machtig rhythme albeheerschend, tot in de eenvoudige dagelijksche menschelijke
verhoudingen, in het drijven van menschelijke hartstochten, de werkingen van
menschelijke en dierlijke instincten. En als Harry haar soms, zachtzinnig-aarzelend
vroeg, vanwaar ze nu de zekerheid had dat deze dingen ‘waar’ waren en andere niet,
omdat ze haar ‘theorieën’ toch ook nimmer ‘bewijzen’ kon, dan lei ze hem uit, hoe
in ‘waarheid’ zoo weinig als in ‘schoonheid’ iets te ‘bewijzen’ valt -, en dat iedere
zuivere gedachte ‘waarheid’ is, zoo goed als ieder zuiver kunstwerk ‘schoonheid’ -,
en ze zei er bij dat zuivere gedachten haar zeldzamer nog dan zuivere kunstwerken
schenen, en waarom, volgens haar inzicht, dit ook moest...
Naarmate die overtuiging, dat ze haar eigen weg afbuigen moest van het
aanvankelijk gevolgde algemeene pad, in haar groeide, naarmate zij de leegten en
gapingen van haar feitelijke onwetendheid in als een koorts opgekomen en niet meer
te stuiten leesdrift vulde - waarom zou ze eerder hebben gegeten, wat en zoolang ze
niet verteren kon; nu ze echter alle afzonderlijk weten ophief naar, verteerde in
Begrip, nu was haar geest een onverzadelijke vraat geworden! - naar die mate viel
gaandeweg ook het oude ontzag van haar af. Woorden
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als ‘geleerde’, ‘deskundige’, ‘specialiteit’ en vooral die geduchte naam van
‘philosoof’, die een hoogere, apart-bewerktuigde, in vervaarlijke geleerdheid
neergezeten, in onontwarbaar gecompliceerde duisterheid gepantserde menschensoort
scheen aan te duiden, waarvan zij zich tot dusver het bloote ontstaan en bestaan even
weinig als de leeringen had kunnen verklaren, verloren hun afschrikking, hun
vermogen om haar te imponeeren en schier met onmacht te slaan.
Wat Instede had voorspeld, begon te gebeuren; in een evenwichtig samengaan van
groeiend zelfvertrouwen en immer-waakzame zelfbetwijfeling - het eerste ten opzichte
van haar kracht en haar roeping; het tweede ten opzichte van de herkomst en de
waarde harer ‘meeningen’ en ‘inzichten’ - projecteerde ze haar omwereld uit eigen
immanente waarheid, om die waarheid dan weer daaraan te toetsen, te bekrachtigen,
uit te bouwen, te verrijken, en uit die gegroeide waarheid weer datzelfde proces te
voltrekken op de werkelijkheid rondom, in de ononderbroken vreugde van een
ononderbroken, rhythmische werkzaamheid en beweeglijkheid...
En zooals uit anderen - ook wel uit haar - een pas-ontloken hartstocht, een fleurig
en versch geluk als alomvattende liefde, als zoetglimlachende toegeeflijkheid
uitstraalde naar menschen en kinderen en dieren, zoo sloeg er menigmaal uit de
vervoeringen van het begrijpen een dauw van verteedering in haar neer, voor Harry,
voor de kinderen... voor alles en voor iedereen...
Met beide handen op de aanrechtbank geleund, staarde ze den tuin in en de
machtige liefde tot het kleine zoontje in zijn kleurig pakje, dat zich daar spelend een
wereld schiep uit zandhoop en hoogen muur met donker klimop, dreef haar het vocht
naar de oogen, verdrong voor het oogenblik al het andere uit haar ziel. Fel kokend
stuwde het water in de kleine ketel op het komfoor vlak bij met kracht den witten
damp uit de tuit en tegen haar wang, waar hij neersloeg vochtig en zoel als
zomerregen. Ze keek even op zij... 't water kookte eigenlijk al te lang... als Riek niet
gauw terugkwam, zou ze zelf maar koffie malen. Hoorde ze haar niet net
binnenkomen?
‘Mevrouw, daar was ik weer... en 't speet mevrouw Gouwe erg, maar Fransje was
al uit school gehaald door de jonge juffrouw, tante Zus zal 'k maar zeggen, met Nettie
en ze zouden in den speeltuin koffie drinken.’
‘Gelukkig maar...’ dacht Marianne, nu was tenminste van dien kant strubbeling
met Oma vermeden. Alsof het haar schuld was, dat Fransje
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haar stuggen afkeer openlijk toonde en niet verkoos, zooals Harry 't noemde ‘op te
zitten en pootjes te geven.’ In mama's oog wàs 't haar schuld, wat Harry ook hierin
praten en pleiten mocht.
‘Wat bent u opgeschoten met de macaroni.’
‘Ja, ze is bijna goed -, ze kan zoo in den oven, verder gaar worden. En laten we
nu eens kijken wat we nog meer hebben. Aardbeien, o ja. Laat er de kroontjes nu
maar niet aan, Riek. 't Hoort misschien wel zoo, maar Jaap morst er dan zoo mee.
En denk je vanmiddag aan de hang-op voor meneer? Wat hebben we hier? Bah, Riek,
bloemkool van eergister. Vergeet toch niet altijd de klieken, 't is zonde en 't geeft
zoo'n vieze lucht in de etenskast.’
De meid pruttelde even, maar meer uit gewoonte dan uit onwil. ‘'k Heb warentig
genoeg aan het hoofd.’
Marianne ging naar het atelier terug, in het naderen haar stap versnellend -, ze had
Harry zoo lang alleen gelaten. Hij lag nog in dezelfde houding op den divan, de
illustratie, die hem blijkbaar niet boeien kon, wijd-gespreid over hem heen tusschen
de handen die open naast hem lagen -, ze ging vlug naar hem toe, hij hoorde haar
stap en zijn blik danste verblijd haar tegemoet.
‘Kom je even bij mij zitten?’ Hij wilde zijn beenen inhalen, maar ‘wacht even’ en
ze klauterde achter hem om op de breede bank - ‘til nu even, zóó, je beenen omhoog’
- ze liet haar beenen onder hem door naar voren glijden en met haar armen omvatte
ze hem, onder zijn schouders, onder zijn knieën, zoodat hij nu, groote, een beetje
lustelooze, bleeke jongen met gesloten oogen, maar een stilzalig lachen om den fijnen
mond, als in haar schoot neergelegen was. Ze begroef in plotseling opvlammende
verliefdheid haar gezicht in het zijne, zoodat zich zachtheid met zachtheid, warmte
met warmte en adem met adem vermengde, ze voelde het bloed warm-kloppend aan
haar slapen slaan, ze snoof diep-ademend het zoete warme onder haar neus en mond,
baar stem brak trillend tezamen in de plotselinge ontroering:
‘Hè, jongen, wat ruik je toch altijd heerlijk.’
‘Sigaretten en zeep... en mijn haarwa...’
‘Niet zeggen, lieveling, niet analyseeren... jij bent het... jij...’ Haar armen, onder
zijn knieën, onder zijn schouders, hieven hem op, knelden borst tegen borst.
‘Ik voel me nu precies je groote zoon’. Zijn stem klonk week van een teerheid,
die nauwelijks volupteit mocht heeten, en hij zag niet
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den iets-pijnlijken glimlach om haar mond... ‘de oudste van je drie kinderen.’ Zijn
fijne gevoeligheid verstond nu wel iets verdrietigs uit haar zwijgen, maar verstond
toch nog verkeerd.
‘Je denkt.. je had er aan twee wel al genoeg...?’ Zijn oogen sloeg hij ineens weer
open naar haar op, ‘je had wel liever een sterkeren hulp aan mij? Meer steun bij de
opvoeding van de kinderen, meer bijstand in het huishouden, in alles dat jou sterke,
kalme kop nu alleen dragen en alleen verwerken moet...? Ach kind, ik verwijt dat
mezelf zoo vaak... maar mijn handen,’ hij spreidde even de tengere, blanke vingers
uiteen en keek ernaar met een schuin-benedenwaartschen blik langs zijn eigen lijf...
‘mijn handen hebben van jongaf niets kunnen hanteeren dan potlood en penseel...
mijn vingers griezelen tegen de materie... ik zou ze niet nat of ruw of vet kunnen
maken...’ Hij zweeg even in zichzelf verdiept; zij hield het hoofd rechtop en luisterde
nauwlijks, met alle kracht weer in zichzelf terugdringend den stroom van haar
zacht-voluptueuze teederheid, zoo vreemd, onwetens-wreed weerstreefd -, nu, over
een woelig kentering-moment van pijnlijke worsteling, van schier-physieke verkilling
en teleurstelling heen, boog ze opnieuw, haar hartslag verstild, haar bloed verkalmd
het gezicht tot hem over, maar haar stem was nog onvast, haar woorden vaag:
‘Het redt zich wel... het redt zich allemaal wel.’
‘Als jij maar betere hulp had... je moet nu zoo alles zelf regelen, zoo alles zelf
zeggen.’
‘Och jongen... dat is immers niet anders mogelijk...’
‘Waarom? Zou jij niet net zoo'n perfekte meid als Trui van tante Clara hebben
kunnen?’
‘Nee, vent, dan zou ik zelf ook net zoo'n perfekte huishoudster als tante Clara
moeten zijn. Perfekte meiden worden niet geboren, die worden gemaakt. En ik zie
geen kans, er zoo een te maken. Ik moet ze veel te veel vrij laten, ze voelen veel te
veel, dat ik niet zelf met hart en ziel in het huishouden opgaan kan. Werkelijk vent,
we moeten nog maar blij zijn met Rika...’
Al pratende, had ze met zachte, schijnbaar onopzettelijke bewegingen, als zat ze
ongemakkelijk, de innigheid van hun samenzitten - zoo weinig in harmonie met den
nuchteren keer van het gesprek - teruggebracht tot een houding van kalme
vertrouwelijkheid; naast elkaar zaten ze nu, voorovergebogen op de bank, arm tegen
arm, maar zich dier aanraking nauwelijks bewust, hoofden en oogen neer
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in overleg over dagelijksche zorgen en dagelijksche beslommering.
‘Met de kinderen ook, kan ik je zoo weinig steunen. Hun opvoeding...’
Ze trok de schouders op.
‘Och, opvoeding... Tasten in donker. Wat weten we van kinderen? Kinderen worden
vanzelf wel groot.’ Ze zweeg. Onverwacht trok een narilling der emotie van zooeven
door haar heen, hij voelde het tegen zijn arm en schoof dadelijk nader.
‘Koud, vrouwke...?’
‘Welneen vent... zoo maar even een huiver...’ Ze stond op. ‘Evert en Loek zullen
zoo meteen wel komen. Ga jij nu hier op die tabouret zitten -, dan kunnen zij op den
divan... en terwijl jullie praten, ruim ik even mijn tafeltje op. Ik ben er straks zóó
maar van weggeloopen, er liggen allerlei notities open en bloot... en Evert kan zoo
vervelend snuffelen soms. Maar 'k moet toch eerst nog even naar de keuken,’ bedacht
ze ineens ‘Rika eraan herinneren, dat er roggebrood moet zijn voor je moeder, en
zien of ze den oven niet te gloeiend worden laat.’
Toen ze even later terugkwam zag ze Evert achter haar eigen schrijftafeltje zitten
- Loek was er nog niet - Harry zoo ver mogelijk van hem af, op de lage tabouret,
half-weg tusschen divan en ezel. Zijn lange, fijne handen hingen, losjes ineen, tusschen
zijn in 't lage zitten hooggetrokken knieën en de ranke, blanke polsen staken een heel
eind de opgesjorde mouwen uit. Ze zaten blijkbaar in een geforceerd, plichtmatig
gesprek, hun oogen elkaar eer mijdend dan zoekend, hun geesten elkaar eer afstootelijk
dan sympathiek. Maar ze waren zwagers en dus sprak het vanzelf dat ze elkaar nu
en dan ontmoeten en vervelen moesten. Vooral Evert stond daarop. Sinds zijn
vestiging als advocaat had hij een blonden puntbaard laten groeien en een klein bol
buikje gekweekt, er was nu ook uiterlijk niets jongensachtigs en jongs meer aan hem,
uiterlijk en innerlijk alles met elkaar in volkomen harmonie van bezadigdheid,
geposeerdheid, voorzichtigheid -, maar nog steeds was hij héél wetenschappelijk en
in zijn meeningen héél gedecideerd. Hij had indertijd zijn doctoraal ‘cum laude’
gedaan en daarna met zijn proefschrift over een verzekerings-onderwerp wel niet
weer diezelfde glorie, maar toch heel veel waardeering - en juist de soort, die hij
wilde, geen leeken-enthousiasme, maar gefundeerde, degelijk-wetenschappelijke
goedachting! - behaald.
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Lang niet onaardig had hij het in het begin gevonden, dat er uit zijn zuster een
schrijfster scheen te zullen groeien. Kort na haar engagement met Harry Edema had
ze haar eerste novelle gepubliceerd en 't was werkelijk een succes gebleken. Maar
toch had hij toen dadelijk tegen oom Everard gezegd: zie-je nu wel, dat Jobbels altijd
gelijk heeft gehad, dat een vrouw alleen imiteeren en assimileeren en als artist dus
feitelijk alleen parasiteeren kan? Marian dacht niet aan schrijven - en nauwelijks is
ze met een artist geëngageerd, of ze wil ook artist wezen. Met dat al kon het voor
haar zelf een heele vervulling zijn geweest, want goed beschouwd, en vooral:
vergeleken met een meisje als Loekie, was Marian toch eigenlijk heel weinig
ontwikkeld, had ze heel weinig interesse, en bleek ze vaak maar heel weinig op de
hoogte van wat er voorviel in de wereld, zelfs op artistiek gebied, en dat voor een
artiste!
Loekie was muzikaal, mondain, artistiek, kleedde zich uitstekend, dit laatste óók
wel gedeeltelijk door hem; - hoe de Beelaertsen aan zoo'n dochter en Ben aan zoo'n
zuster kwam, waarvandaan die kleurige vogel dat grauwe nest was binnengevlogen,
dat had hij nooit begrepen - Marianne tokkelde zoo'n beetje op de piano, ze kleedde
zich hoogsteenvoudig, om niet te zeggen smakeloos - nee, dat zou te positief
geklonken hebben: ‘kleurloos’ zei Loek en zoo was het ook - menschen zagen ze
niet of nauwelijks. Hem zou zoo'n vrouw verveeld hebben, maar Harry leek van 't
zelfde slag, een droomerige, dolerige schilder. Wat huishoudelijkheid betreft was ze
hem niet tegengevallen, maar enkel huishouden en niets dan huishouden, daar kon
toch geen jonge vrouw van tegenwoordig zich meer mee vergenoegen, en dat vergde
ook geen enkele man, nu je trouwens zooveel kant-en-klaar niet al te duur kon koopen.
Waar de man dan zijn vak, zijn wetenschap of zijn zaken had, daar kwam de vrouw
zeer zeker een afleiding toe -, schilderen of schrijven, desnoods zoo'n beetje in de
politiek, hoewel... dat kostte al gauw te veel tijd en was niet bevorderlijk voor het
humeur en de huiselijke rust!
In zooverre had hij dus het schrijven van Marianne zonder voorbehoud toegejuicht
maar dan ook had hij gedacht dat het werk - en vooral: het succes, onmiskenbaar en
hem zelfs kolossaal meegevallen! - haar ambitie in gezonde banen zou hebben geleid.
Het kind was in haar meisjesjaren zoo ridicuul-ambitieus geweest en uit die eene
harde en vooral: duidelijke les, dat ze toen voor dat prul-examen nog een keer was
gezakt, had ze eigenlijk bitter weinig geleerd. En nu zou
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je toch zeggen, voor iemand zonder eenige opleiding, zonder eenige kennis, in een
paar jaar een aardige reputatie als schrijfster, dat mocht toch voldoende heeten, daar
kon ze toch mee tevreden zijn - hoeveel knappe, degelijke lui waren er die met een
heel leven van hard werken niet een tiendepart bereikten van wat haar in den schoot
werd gegooid! - maar neen, ze had blijkbaar nog meer harde lessen noodig, de ambitie
liet haar tenminste nog niet met rust, de toon van haar laatste boek-critiekjes in het
weekblad... och, och, wat had ze zich daar weer opgeblazen!
‘Jij alleen, Evert...?’
‘Zoo, Marian! Ja - Loek is nog even bij haar artistieke vrienden, de Holthe's
aangegaan. Heb je mijn telegram op tijd gekregen?’
Marianne had staande even gewacht of hij mogelijk op zou staan -, nu hij doodkalm
op haar stoel achter haar tafel bleef zitten, zette zij zich op den divan -, en Harry,
gretig naar sympathieke aanraking, schoof dadelijk zijn krukje bij tot vlak voor haar
knieën.
‘Klaar met kokkerellen? Wat krijgen we voor lekkers?’
‘Zie je straks wel!’ Ze trok zijn hoofd naar zich toe; haar mond rustte even in het
zonkje aan zijn slaap, blank en blauw dooraderd als een fijne schelp, en ze zag, door
haar wimpers turend, zijn haren vlak bij als zacht-glinsterende, teere, gebogen halmen.
‘Heb je nog altijd tijd om te koken? Dan bedenk je zeker je kunstgewrochten voor
't fornuis. Zoo snijdt 't mes van twee kanten.’
‘Precies geraden’, zei ze luchtig-afbrekend en stond meteen overeind, zelf niet
wetend waarom, alleen een dringende behoefte gevoelend, het gesprek van zichzelf
af te keeren.
‘Waar zit Loek eigenlijk?’
‘Bij de Holthe's... Maar dat is de tweede maal, beste meid! Word je zóó geleerd,
dat je zoo verstrooid wordt? Of komt het allemaal van die kapitale artikelen in het
Weekblad?’
‘Kinderspel, bij wat er een volgende maand van haar in de “Veertiendaagsche”
komt, nietwaar Jannie?’ Argeloos-trotsch keek hij naar haar op, maar schrok van een
donkeren blik en een kort gebaar en besefte ineens zijn onhandigheid. Hoe kon hij
nu zoo dom verklappen wat Marian zeker voor Evert liever verborgen had willen
houden. Hij zocht nog tijdig af te leiden - ‘Hoe is het, komt er nog wat van dat plan
om je met Hemsterhuis te associeeren?’ - maar Evert was al gretig op de vorige
opmerking ingegaan, voor Harry nog recht zijn vraag had voltooid.
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‘Wat is dat dan wel voor geleerds?’
Ze stond als in verzonken beschouwing voor Harry's ezel, den rug naar hem toe,
maar ze hoorde aan 't kraken van zijn tabouret, dat hij zich omkeerde en haar oogen
zocht -, achter hem om ging ze naar den divan terug en weer zitten. Ze zag nu zijn
kinderoogen om vergeving lachen en vergat Everts vraag om hem toe te knikken.
Met een teer jongensachtig gebaartje van tevredenheid lei hij zijn hand in haar schoot,
tusschen haar knieën.
Evert zat intusschen half-ironisch-verwonderd naar hen te kijken.
‘Wel... is het zóó gewichtig, of is het zoo'n diep geheim?’ Harry maakte haastig
van het woord zich meester.
‘Ja, het is een geheim, want ze schrijft het onder pseudo, nietwaar, kind?’
‘O ja, dan... mag ik niet onbescheiden wezen.’ Hij zweeg en liet met een vaag
glimlachje zijn oogen langs wanden en zoldering gaan als zochten ze vergeefs een
rustpunt -, de stilte duurde even door.
‘Och...’ kwam dan Marianne ineens, wat schor van innerlijken onwil, ‘het is
natuurlijk niet zoo'n diep geheim... en wat dat pseudo betreft...’ ze voelde haar gezicht
onder zijn spotblik van verlegenheid gloeien en bedenkend, dat bij die verwarring
voor een schuldbewust vooruitloopen op zijn rechtvaardig oordeel houden moest,
bloosde ze nog heviger. Had ze toch maar eenvoudig-weg dadelijk antwoord gegeven.
‘Ze hebben 't mij gevraagd’, jokte ze, en maakte met een kneep in zijn hand Harry
tot zwijgend-medeplichtige, ‘ze hadden me allang een artikel van wat grooteren
omvang gevraagd. En nu was er kort geleden een opstel van professor Van der Haar,
den theoloog, je hebt misschien wel eens wat van hem gelezen, hij is tegenwoordig
zoowat Christendemocraat en doet nogal druk aan politiek... een opstel over Plato...’
ze hield op; Evert trok de wenkbrauwen omhoog met de gelaatsuitdrukking van
iemand die vermoedt dat hem in 't volgend oogenblik iets ongehoords zal worden
medegedeeld en die niet anders kan dan vooruitloopen op zijn buitensporige verbazing.
Marianne had even het gevoel als kon ze niet verder spreken door een innerlijke
trilling, door een suizen boven in haar hoofd, als heerschte daar ineens een luchtledig,
- maar ze kon toch ook onmogelijk blijven zwijgen ‘Het was een artikel, waarin hij
betoogde dat Plato overtuigd moet zijn geweest van de mogelijkheid om zijn
maatschappij-project geheel te verwezenlijken. En die heele redeneering is zoo door
en door valsch, zoo tast-
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baar duidelijk in elkaar geknoeid pour les besoins de la cause... voor het succes van
zijn partij en voor de illusies van zijn partij... en dan probeert hij dat artikel van Dr.
Dasberg over Plato's zelfweerspreking, dat in de ‘Philosophische Bladen’ heeft
gestaan, te weerleggen. En nu heb ik mij juist den laatsten tijd nogal in die kwestie
verdiept en ook heel veel, ik mag wel zeggen, niet veel anders dan Plato gelezen,
behalve wat ik dan lees voor waar ik zelf aan bezig ben..., en je vindt overal, in den
‘Menon’ in den ‘Gorgias’ - ze keek nu langs Evert heen en praatte voor zich uit, als
in zich zelf, om de uitdrukking op zijn gezicht niet te zien. Ze mocht weer eens een
woord verkeerd uitspreken en wat had ze niet moeten hooren, en vooral zien, toen
ze onlangs Heraklitus den klemtoon op de verkeerde lettergreep had toebedeeld! Als
ontstal ze den geest des grooten Duisteren zijn rust met dien hoon!
‘Zie je, zooals ik zeg, je vindt overal de duidelijkste bewijzen, dat Plato de eerste
was om in te zien, wat ook wel vanzelf spreekt, vind ik, dat zijn illusie onvervulbaar
was -, en dat zou ik nu eens willen zeggen ook, want zoo'n man, zoo'n Van der Haar
maakt eenvoudig misbruik van zijn naam om voor menschen, die hem natuurlijk niet
controleeren kunnen, de waarheid te vervalschen, of hij is zelf zoo dom en zoo
verblind, door wat hij voor zijn “idealen” houdt, dat hem de eenvoudigste dingen
ontgaan... en dan zou ik verder vooral willen zeggen, dat die “Zelfweerspreking”
van Plato, waar Dasberg het over heeft, niet iets speciaals is van Plato of van eenig
ander mensch, maar dat zich daarin afspiegelt de universeele...’
‘Je zegt daar dat je den laatsten tijd...’ de toon waarop hij haar in de rede viel was
volkomen die van een rechter, wanneer beklaagdes breedsprakigheid zijn geduld
heeft uitgeput... ‘dat je den laatsten tijd zooveel Plato hebt gelezen. Permitteer mij
de vraag: Wie heeft je eigenlijk zoo gauw Grieksch geleerd?’
Ze antwoordde niet, keek hem alleen even aan; nijdig priemden zijn oogen achter
de brilleglazen, en zijn wangen waren lichtrood geworden en schenen opgezet boven
het blond van zijn baard -, dan keerde ze haar blik weer af, hief even Harry's hand
tusschen haar twee naar de lippen en kuste de vingers in half-verstrooide teederheid.
‘Ze schrijft het onder pseudo...’ zei Harry op goed geluk, alleen maar om Marianne
een antwoord te besparen.
‘Dat mag dan ook waarachtig wel!’ Hij liet zijn lang-bedwongen schamperheid
vrij, nu hij niet rechtstreeks tegen Marianne spreken hoefde, maar over haar heen als
in 't algemeen. ‘Als zij maar klakke-
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loos over zulke dingen artikelen gaat schrijven, waar natuurlijk bibliotheken vol over
bestaan, die ze dan eerst zou moeten kennen en ik betwijfel of ze er een honderdste
part van kent...’ zijn blik scheen met minachting haar kleine schrijftafel te willen
striemen, waar tusschen de schriften en losse blaadjes een fröbelwerkje van Fransje
en een kruideniers-weekboekje lag ‘... maar trouwens, al was dat nu wel zoo, je weet
zelf, hoe de menschen zijn, Harry, en wat er in zoo'n geval dan al gauw gezegd wordt:
een schooljuffrouw, die wil meepraten over filosofie...’
‘Een schooljuffrouw...?’ vroeg Harry argeloos-verbaasd.
‘Weet je niet meer, vent, dat ik indertijd anderhalf jaar bij het lager onderwijs heb
gewerkt, een jaar als “kweekeling”, en zes maanden als volontair? Zoo lang is het
toch niet geleden.’
‘Maar wat een kapitale nonsens! Wat doet dat er nu toe!’
‘Ik zeg alleen: de buitenwereld, de menschen zouden het zeggen.’ hield Evert vol
tegen eigen beschaamdheid in - want hij voelde zijn opzet om te grieven doorzien.
‘Ik geloof als jij en je vrienden het niet zeggen, dat niemand het dan zeggen zal,’
zei Marianne rustig.
‘Wel ja! Iedereen kent haar nu toch als schrijfster.’
‘Goed! Soit! Maar als wetenschappelijk mensch? Je kunt zeggen, wat je wilt, maar
professor Van der Haar is in elk geval een algemeenerkende autoriteit, een
wetenschappelijk man, en daarom...’
‘Permitteer mij nu ook één vraag, Evert... die ik je trouwens allang had willen
stellen. Wat beteekent dat woord eigenlijk precies?’
‘Welk woord...?’
‘Wetenschappelijk.’ Je gebruikt het zóó vaak, dus je zult het zeker wel weten.’
‘Wat... “wetenschappelijk”... beduidt?’
Hij keek met een flauw schouderophalen naar Harry als om hulp, maar de blauwe
oogen stonden koel en stil van hem afgewend.
‘Wat “wetenschappelijk” is... dat is... als je methode hebt, als je hebt leeren
werken... Wat wetenschappelijk is... dat zou je niet hoeven vragen, als je zelf een
behoorlijke opleiding had gehad...’
Zijn gezicht was nog rooder geworden, en in zijn drift, omdat hij wel voelde dat
zijn uitlegging niet buitengewoon afdoende was en zijn formule niet juist bijzonder...
wetenschappelijk... liet hij zich nu zonder terughouding gaan... ‘Het is eenvoudig
ongehoord, het is belachelijk, dat jij de brutaliteit hebt om met een man als Van der
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Haar over een wetenschappelijk onderwerp te polemiseeren... over Plato godbetert...
zonder een woord Grieksch te verstaan... Een Fransche vertaling...!’ Hij nam het
boek, dat hij juist naast zijn elleboog op het schrijftafeltje ontdekte, in de hand,
bladerde er even in en slingerde het met een minachtend gebaar van zich af.
‘Je moest liever niet altijd die eene bevoegdheidstroef uitspelen, kerel’, kwam
Harry ineens, Marianne's band beetgrijpend in een zenuwkneep en zijn stem, schoon
kalm, klonk droger en scherper dan zij nog ooit had gehoord, ‘de lui zouden anders
van jou wel eens kunnen denken, dat je geen één andere kaart in je hand hebt.’
‘Enfin... ze is jouw vrouw’, zei Evert schouderophalend, en zich achteroverwerpend
in zijn stoel, blies hij de rook van zijn cigarette omhoog naar de zoldering.
‘Dat antwoord lijkt bedenkelijk veel op ‘vrouwen-logica’, meende Marianne.
‘En je zegt nu wel van ‘wetenschappelijk’... praatte Harry, vlot en vlug, ‘maar ik
heb je onlangs nog hooren zeggen dat theologie eigenlijk in het geheel geen
wetenschap is.’
‘Dat mag ik zeggen...’ ontviel hem.
‘Quod licet Jovi...’ zei Marianne zachtzinnig.
‘Ah ha! Latijn heeft ze dus in de gauwigheid geleerd. Maar luister jij nu eens even,
Harry, ik wil toch liever dat je me goed begrijpt. Ik kan zooiets nu wel eens los-weg
gezegd hebben - in de huiskamer weeg je je woorden niet op een goudschaal, is 't
wel? - maar je snapt toch wel, dat ik 't niet in mijn hersens zou halen om dat, als
jurist, openlijk te gaan beweren? Ik laat iedereen in zijn waarde -, zoolang iedereen
zich tot zijn eigen vak of zijn eigen werk bepaalt.’
‘Zoo ben je zelf ook 't safest, nietwaar?’
‘Daar gaat het nu niet om. Dàt is vrouwenlogica. En voor de rest... je begrijpt toch
wel dat het mij niet aangaat, wat jij doen of laten wilt, wat je schrijven of niet schrijven
wilt. Als broer heb ik gelukkig niets over je te zeggen... en je man moet maar zelf
weten, in hoever hij je wil permitteeren om je belachelijk te maken -, maar één ding
wil ik je dan toch wel zeggen: jij kunt van Plato niets begrijpen, want Plato is alleen
te begrijpen in het Grieksch.’
‘En wou je dat nu werkelijk in gemoede volhouden?’
‘Ja, natuurlijk -, denk je dat ik niet weet wat ik zeg...?’
‘Ik betwijfel inderdaad of je precies weet wat je bedoelt!’
‘Och kom... Verklaar je dan eens nader -, wil je?’
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‘Met alle genoegen. Stel eens even, dat ik een Fransch boek lees.’
‘De gewone leekendwaling’, viel hij happig in de rede, ‘je kunt een moderne taal
niet met Grieksch vergelijken.’
‘Dat was ik ook niet van plan. Hoe zou ik -, ik ken geen Grieksch! Stel dan nu
nog eens, ik lees een Fransch boek. Wat is dan dat lezen? Vertalen, voor mij zelf
vertalen. Of niet? Voor iemand die de taal gebrekkig kent, vertalen in Hollandsche
woorden -, voor iemand die met de taal vertrouwd is, direct vertalen in Hollandsche
gevoelens en Hollandsche voorstellingen. Geloof je nu dat iemand, die Grieksch
leest, iets anders kan doen?’
‘En de bedoelingen van den auteur, tel je die voor niemendal?’
‘Wat weet ik daarvan, van die ‘bedoelingen?’
‘Hè? Wat?’ De hooggetrokken wenkbrauwen kwamen weer van zijn uiterste
verbazing getuigen.
‘Ja, wat weet ik daarvan? Wacht...’ Ze sprong vlug overeind en bukte naar het
kleine boekenkastje. ‘Kijk hier... Dit boek van Anatole France “Les Opinions de M.
Gérôme Coignard”... het staat heel vooraan... Ah, juist, Harry, toe, lees jij het even
voor? Jij hebt zoo'n mooie uitspraak! Dit, ja. Van hier tot daar, verder hoeft niet.’
Harry nam gewillig het boek van haar aan. En hij las:
.... si la race future gardait quelque mémoire de notre nom ou de nos écrits, nous
pouvons prévoir qu'elle ne goûterait notre pensée que par ce travail ingénieux de
faux sens et de contresens qui seul perpétue les ouvrages de génie à travers les âges.
La longue durée des chefsd'oeuvre est assurée aux prix d'aventures intellectuelles
tout à fait pitoyables dans lesquelles le coq-à-l'âne des cuistres prête la main aux
calembours ingénus des âmes artistes. Je ne crains pas de dire qu'à l'heure qu'il est,
nous n'entendons pas un seul vers de l'Iliade ou de la Divine Comédie dans le sens
qui y était attaché primitivement. Vivre c'est se transformer, et la vie posthume de
nos pensées écrites n'est pas affranchie de cette loi: elles ne continueront d'exister
qu'à la condition de devenir de plus en plus différentes de ce qu'elles étaient en sortant
de notre âme. Ce qu'on admirera de nous dans l'avenir nous deviendra tout à fait
étranger...’
‘Heel interessant. Maar wat bewijst het?’
‘Zou je denken dat het voor alles en iedereen in de wereld geldt, behalve voor
Plato en voor het Grieksch? Geef je daar nu eens rekenschap van en bedenk dan wat
je beweert, wanneer je zegt dat Plato alleen in het Grieksch te lezen is. Je beweert
dan niets anders en niets
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minder dan dat de Nederlandsche taal géén woorden bevat om weer te geven wat in
den eersten den besten hedendaagschen ex-gymnasiast, in den gemiddelden
hedendaagschen leeraar in de klassieke letteren aan gedachte en gevoel wordt
opgewekt bij het lezen van Plato! Nu hoef ik geen namen te noemen - Van Deyssel,
Boutens, Bolland -, om het absurde van zoo'n bewering aan te toonen - het is al
essentieel een ondenkbaarheid, dat de Nederlander, of wie ook, meer kàn denken en
voelen dan zijn taal, de taal van zijn dichters en zijn denkers in al haar verfijningen
en geledingen uitdrukken kan. En dat absurde, die onzin beweer je toch, als je zegt
dat Plato ‘niet te vertalen’ is. Dan zou je dus zeggen, dat hij voor ons niet meer te
begrijpen is. Dat is wel mogelijk. Maar in hoeverre het waar is... dààr zal wel nooit
iemand achter kunnen komen, ‘klassiek-gevormd’ of niet.
‘Ik blijf er bij: je schakelt de bedoelingen van Plato uit. Er zijn in het Grieksch
woorden, woordspelingen, uitdrukkingen en termen, die in het Hollandsch niet
bestaan.’
‘O, dat zal zeker wel. Dan moet je ze omschrijven, nietwaar? Of veel verschillende
woorden gebruiken, waar Plato er misschien een gebruikt. Dat kan je bij 't lezen van
of bij 't vertalen uit een moderne taal, uit het Engelsch ook overkomen. Ik las verleden
jaar een boek van John Galsworthy, daar komt een oude dame in voor, die voor alle
mogelijke dingen het woord “nice” gebruikt. Het is niet “nice” om te veel
gedecolleteerd te zijn, niet “nice” om tot een andere dan de “highchurch” te behooren,
niet “nice” om iets te verspillen, al zijn 't maar rozeblaadjes, niet “nice” om Japansche
prenten op te hangen in een closet, niet “nice” om werkstakers op te hitsen, niet
“nice” om een fabriek te beginnen als je van huis uit een patriciër bent, en nog veel
meer van den meest uiteenloopenden aard is niet “nice”. Als je nu zoo'n boek zoudt
willen vertalen, zou je onmogelijk dat veelzeggende Engelsche woord “nice” met
één even-veelzeggend Hollandsch woord kunnen dekken, want dat woord is er niet...,
maar zoo'n woord is daarom niet onvertaalbaar... en zoo'n karakter is best in 't
Hollandsch weer te geven!’
‘Je vergeet...’
‘Laat me nu even uitspreken! Er zijn inderdaad onvertaalbare woorden. Het zou
zeker heel moeilijk zijn om woorden als “saai” of “deftig” in het Fransch te vertalen.
Een Franschman, die Hollandsche saaiheid en Hollandsche deftigheid met eigen
oogen had gezien, zou dat zijn landgenooten wel kunnen beduiden. Maar wie van
ons heeft
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in het Platonisch Griekenland met Plato in Athene verkeerd? We bezitten niets van
Plato's geest dan onze eigen visies erop.’
‘En de visies van anderen, van kenners en commentatoren!’
‘Onze visies op hun visies! Zie Gérôme Coignard. Een andere “werkelijkheid” is
daar niet en nergens!’
‘Dus volgens jou is dan iets, wat door zoòveel menschen - ik noem nu iemand als
Frits Uhland, die er nog betrekkelijk kort geleden over schreef - wat door zooveel
menschen wordt gezegd en volgehouden, eenvoudig-weg een praatje? En hoe zou
zoo'n praatje dan in de wereld komen?’
Ze glimlachte even.
‘Denk eens aan Harry's “bevoegdheidstroef.” Er moet toch iets waar zijn van wat
ze zichzelf en elkaar van geslacht tot geslacht hebben verteld over het onschatbare
voorrecht en de onmetelijke waarde van de klassieke, de academische vorming.
Waarom praten we allemaal over Poesjkin en Tolstoj, die we allemaal vertaald lezen,
zonder dat iemand ons komt vertellen en zoo voort? Omdat er geen bepaalde kaste
bestaat, voor wie de kennis van het Russisch een privilegie is... een
“bevoegdheidstroef”...
Je hebt succes, kerel, met je bevoegdheidstroef!’
Harry keek even op, maar antwoordde niet.
‘Ik zal je nog iets sterkers zeggen. Heeft men ooit of ergens in de wereld iemand
het recht ontzegd om zich “overtuigd Christen” te noemen op grond van het feit dat
hij het Evangelie alleen in vertaling heeft gelezen - in slechte vertalingen, in verminkte
en vervalschte vertalingen?’
‘Christen te zijn... daar komt geen begrijpen bij te pas’, mompelde Evert na eenig
zwijgen en met niet zóó veel aplomb als tevoren.
‘Dat zou je “ontwikkelden Christenen” niet in hun gezicht moeten zeggen. Of den
dichter van de “Matthäus-Passion”...! Maar laten we voet bij stuk houden! Er is nog
een ander element in die fameuze vertaal-kwestie. Weet je nog, Harry, toen we hier
samen een Hollandsche Faustvertaling lazen en iedereen er wat op aan te merken
had -, dat Terpstra toen ineens zei: een Hollandsche Faust, dat is als champagne uit
een theekopje, dat is als koffie uit een likeurglaasje, dat is als spuitwater uit een
soepbord gelepeld... en hoe we allemaal lachten? Maar Terpstra zou waarschijnlijk
niet willen beweren, dat je onmogelijk champagne uit een theekopje kunt drinken of
koffie uit een likeurglas of water lepelen van een soepbord. Dat zou onzin zijn.
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“Grietje” zegt ons niet wat “Gretchen” ons zegt -, maar we gaan elkaar toch niet
wijsmaken, dat er aan “Gretchen” een verborgen, mysterieuse beteekenis is, die
“Grietje” niet uitdrukken kan? En ik geloof graag, dat een klassiek-gevormde een
vertaalde Plato net zoo griezelig vindt als een dandy champagne in een theekopje
zou vinden, maar je mag dunkt me, juist in de eerste plaats van zoo'n “gevormde”
verlangen dat hij zijn eng-subjectieve sensatie-tjes van de allergewoonste soort niet
opschroeft tot “objectieve” waarheden van algemeene geldigheid...’
‘Wat een welsprekendheid! De zaak schijnt je na aan 't hart te liggen.’
‘Ja, Evert! Ik heb aan den lijve geleden onder al dien humbug! En daarbij haat ik
ook zonder lijfelijke ondervinding intellectueel snobbisme erger dan welk ander
snobbisme. Laatst wou die oude Luiten, een vriend van Harry's vader, mij even
vertellen, dat de gedachten van Plato toch eigenlijk zoo heel belangrijk niet zijn...
maar de taal, zie je... dat was dan toch zoo iets verschrikkelijk bijzonders. Je had dat
gebaartje als van een litterairen fijnproever moeten zien. De oude stumper kan een
vers van Gezelle niet van een liedje van Scheltema, en Van Looy niet van Arthur
van Schendel onderscheiden. En dan al die jongens, zooals die vrienden van jou, die
zoo noodig in het eenvoudigste artikeltje een “onvertaalbaar” Grieksch woord moeten
opprikken. Alsof niet in een volzin één zoo'n woord door alle andere samen en door
elk afzonderlijk in zijn beteekenis zóó onverbiddelijk bepaald wordt, dat je 't net zoo
goed opschrijven kunt! Een “onvertaalbaar” Grieksch woord in een Hollandschen
volzin, dat is zoowat hetzelfde als wanneer het Handelsblad voor zijn fatsoen “verz....
pen” schrijft, dat is hetzelfde als de “G. d”, het “sp.. ksel” en de “sn. tneus” van
Nicolaas Beets. En als je opschrijft 4 + 2 + 3 +... = 14, dan kan je voor je stippeltjes
Patagonisch of Egyptisch schrijven, er staat toch altijd 5!’... Te denken dat menschen
om iets een hooge borst zetten en op anderen neerzien en dan zelf niet eens weten
wat ze bedoelen! En dat... maar wat is er Harry, waar sta je zoo naar te luisteren?’
‘Ik geloof dat Rika roept... en dat Jaap schreeuwt... en ik meen de anderen ook
al...’
‘Ah, daar is Loekie...’ riep Evert opspringend, als iemand, die uit een pijnlijken
en onverbiddelijken greep ineens ontsnapt, en hijging naar de deur. Een hooge,
iets-scherpe, vroolijke meisjesstem kwam
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nader uit de gang en even later keek een gezichtje, waarbij geen andere stem gepast
zou hebben, onder den breeden, gegolfden rand van een witten hoed met kleurige
bloemgarneering nieuwsgierig naar binnen.
‘Waar zitten jullie toch... wat voer jullie toch uit...?’
‘We waren vreeselijk geleerd bezig...’
‘Ai...’ ze trok een grappig-afkeerig gezicht. ‘Jaap is gevallen...’
Evert had een schoudergebaar dat duidelijk zei: ‘Ja, wat wil je, he?’
‘Jaap gevallen? En Riek was toch in de keuken!’
Ze was al bij de deur, bonsde haar schoonvader haast in de armen. De oude dokter
lachte flauwtjes. ‘Loop een oud man niet van de sokken’ -, hij leek een beetje versuft
van het scherpe schreeuwen en de radde troostwoorden vlak achter hem, waar zijn
vrouw uit alle macht trachtte het spartelend en brullend Jaapje op haar arm te houden,
een poging, die volkomen mislukte, toen de jongen zijn moeder gewaarwerd. Hij
worstelde zich los, dat 't huilen smoorde onder zijn opsjorrend schort, rende schier
buiten adem hikkend en snikkend naar Marianne en liet met een gier en een bons het
hoofd tegen haar buik vallen. Nu pas zag ze bloedvlekken op het groene broekje en
op de linkerknie, ze ging ruggelings achteruit met stijve, wijde stappen, het kind, dat
zich als een plank tegen haar aangedrukt hield, onder de armen meevoerend naar den
divan terug. Daar trok ze het ventje op haar schoot en trachtte het gezichtje, vlammend
rood van tranenvochtige hitte, naar zich toe te keeren, terwijl Harry het beentje greep
en met een paar vegen van zijn zakdoek het schrikkelijk ongeval terugbracht tot een
schram van drie vingers lang.
‘Daar is geen medische hulp bij noodig’, schertste dokter Edema, toekijkend met
de handen op den rug van zijn wijde licht-grijze gekleede-jas.
Loek, die blijkbaar de woorden ‘medische hulp’ had opgevangen, kwam van 't
raam getrippeld, in een geruisch van dunne, witte kleeren en een zoet reukje van
fijne-wasch.
‘Kan ik helpen, Harry? Iets halen? Water, verbandgoed... je hebt zeker wel een
en ander in huis, Marian?’
‘Dank je! 't Is een dingetje van niemendal. Jaap, kijk vader eens aan. Waarom
gilde je zoo vreeselijk? 'k Heb den jongen nog nooit om zoo'n kleinigheid zoo tekeer
hooren gaan. Ben je misschien geschrokken, Jaap?’
Het kind zwaaide dreigend zonder het hoofd van zijn moeders borst
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op te tillen, zijn armpje met gebalde vuist achteruit naar zijn grootmoeder.
‘'k Ben niet geschrokken... 'k Heb eerst heelemaal niet geschreeuwd... maar Oma
wou me optillen en toen ging 'k schreeuwen... 'k Wou naar Riek...’
Den rug naar zijn moeder toe - die rechtop zat in haar stoel, haar zware boezem
als een rotsblok overhangend boven den ingesnoerden buik, de neusgaten trillend
als een overbelaste stoomketel, daar ze zonder hulp van den stijfgesloten mond dien
ganschen boezemvol van opgekropten driftadem loozen moesten! - over zijn zoontje
heengebogen, keek Harry even van onder op Marianne in de oogen.
Evert kwam nu ook van 't raam terug.
‘Zoo Jaap! Geef oom eens gauw een hand. Moet jij zoo schreeuwen, als je valt?
Flinke jongen wezen, foei!’
‘Mag ik u misschien wat lavendelwater geven, mevrouw Edema?’ boog Loekie
zich allerinnemendst tot de oude dame over. ‘Dat frischt zoo heerlijk op’.
‘Heel graag, kind; dank je wel! Ja, lavendelwater is verrukkelijk.’
En ze dacht: een echt-vrouwelijke attentie van Loek. Aan zóó iets zou Marianne
nu nooit denken. Was Harry maar met haar getrouwd, dan was hij nu heel wat beter
af. Zelfs nog meer fortuin ook -, al had Marianne óók vrij-wat te wachten! Maar dan
had het haar, als moeder, niet hoeven overkomen dat ze in gezelschap over haar
eenigen zoon, zelf kunstenaar, moest hooren spreken als over den man van Marianne
Edema! Hààr zoon de man van een vrouw, en die vrouw bekender dan hij!
Nu zich met den lavendelgeur ontspanning neerlei in den kleinen kring, en Jaapje
stil nasnikte tegen haar aan, wilde Marianne naar de toedracht, schoon ze die
vermoedde - en Harry zoo goed als zij, dat wist ze door dien blik - toch eindelijk
eens vragen, maar Rika's binnenkomen, de stugge toon van haar ‘de tafel is klaar,
mevrouw’, de booze blik naar mama, die ineens weer vlammend rood werd, drong
haar de bij zooveel teekenen volkomen overbodige vraag in de keel terug. Ze wist
het nu wel.
Jaap was in den tuin even gestruikeld en een beetje aan 't huilen gegaan. Riek, van
de bel terugkomend, had hem in de keuken willen helpen, maar mama had boven
deze al te eenvoudige en verborgen oplossing een theatrale entree met den gewonden,
verwaarloosden lieveling verkozen, als een goede les en een heilzame demon-
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stratie van wat er niet al gebeuren kon met de ongelukkige kinderen van geleerde en
schrijvende moeders! Ze stond op.
‘Zullen we dan gaan? Riek, laat jij Jaap nog even zijn handjes wasschen en geef
hem een schoon schort.’
‘Ik geloof niet dat er nog een schoon in de la is. De wasch...’
‘Sukkel jij ook zoo met je wasscherij? Bij wie ben je tegenwoordig?’
Marianne liet de vraag van haar schoonmoeder onbeantwoord, maar terwijl ze
zich tot Rika keerde - ‘dan voor ditmaal maar zonder schort, Riek’ - hield ze in 't
omgaan haar blik één oogenblik vlak op haar schoonmoeders oogen gevestigd. Hard
en koud doorstonden ze dien blik. Dan keerde Marianne zich af en snoot nog even
Jaaps neusje, voordat ze hem Rika meegaf naar de keuken toe.
‘Mama... wilt u misschien nog eerst even die houtsneden van den jongen Ellens
zien, voor we aan tafel gaan?’
‘Goed, jongen!’ Ze lei stijf-deftig haar hand op haar zoons arm, haar rokken
zwaaiden langs Marianne's beenen en ze liep achter haar man en Evert en Loek terug
naar den anderen kant van het atelier.
‘Kijk nu eens, mama... die drie kleine houtsneden daar. Ik ben er toch zóó mee in
mijn schik. Marianne heeft er mij laatst mee verrast. Ze wist, dat ik ze zoo mooi
vond. Vindt u ze ook niet charmant?’
‘Zeker, jongen, zeker!’ Ze tuurde naar den wand, maar ze zag niets dan tusschen
haar eigen oogen en de drie fel-zwarte prentjes, het gezicht en den blik van Marianne.
Wat een impertinentie... haar aan te kijken, als had ze iets misdreven. Ze kon best
eens een lesje gebruiken, eer ze zich al te veel van zichzelf verbeelden ging! Die
malle geleerdheid tegenwoordig -, ze maakte er zichzelf en Harry en hen allemaal
maar belachelijk mee. Dat ze schreef - romans, novellen - dààr was natuurlijk niets
tegen, dat deden tegenwoordig zoo veel vrouwen -, daar had je bijvoorbeeld mevrouw
Overhoff, met wie ze laatst kennis had gemaakt en met pleizier kennis gemaakt - een
echt vrouwelijke vrouw, meer dan dat: vrouw van de wereld, en een toilet...! Wat
vreemd, wat excentriek, maar los was nu eenmaal smaak tegenwoordig. Loek had
óók in haar uitzet een paar van die jurken, gowns noemden ze die -, en als er iemand
correct was, precies wist wat een vrouw uit hun kring doen - dat is dan: dragen - kon,
dan toch zeker Loek. Die zoogenaamde ‘eenvoud’ van Marianne, allemaal aanstellerij.
Of Loek had gelijk... dat ze eigenlijk niet eens echt-artiste was... al maakte haar werk
nogal opgang! 't Geld kwam ook aardig te pas -, nu Harry betrekkelijk weinig
verdiende. Dat ze
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zich niet kleedde als mevrouw Overhoff - Overhoff was een rijk bankier, die zijn
vrouw overlaadde - dat hun huishouden natuurlijk ook niet zóó als daar marcheerde,
met één meid... ze zou de laatste zijn om dàt Marianne kwalijk te nemen... maar dat
malle geschrijf over onderwerpen, die natuurlijk ver boven haar bevattng gingen. En
dan zonder eenige opleiding. Niets dan een lager-acte. Niets meer dan Neeltje, hun
vroegere huisnaaister, die ‘hoogerop’ had gewild en toen voor schooljuffrouw was
gaan ‘studeeren.’ Wat had Harry destijds zelf om dat ‘studeeren’ gelachen. En nu...
je hoefde heusch niet zooveel te zeggen van haar...
‘Wat vind je vrouw? Die jongen schijnt het erg noodig te hebben. En Harry zegt’,
lachte hij er achter, met een knipoog naar zijn zoon, ‘'t is een goede geldbelegging
ook.’
Het geheele vlak-bij gevoerde gesprek was haar ontgaan. Maar ze begreep, dat
Harry weer bezig was, Edema's goede hart te vermurwen voor den een of anderen
armen protegé. Ze keerde nu even haar aandacht tot de prentjes, maar ze
onderscheidde niet veel anders dan felzwart gekras op geligen ondergrond.
‘Als jij er iets voor voelt... ga je gang...’
‘Maar jij moet 't ook mooi vinden...’
‘Wat vind jij, Loekie?’
‘Ik mevrouw, ik vind ze snoezig! Beelderig... zoo echt modern. Evert mag er mij
later best een paar cadeau geven, voor mijn boudoir’.
‘Voor je boudoir, kind? Dààr zou ik toch liever iets... hoe zal 'k zeggen...’
‘Ik weet wel wat u bedoelt, mevrouw!’ lachte Loekie, ‘maar ik richt mijn boudoir
héél anders in...’
‘Ho, ho! Ik ben er ook nog!’ Evert kwam op haar toe en spande lachend zijn hand
om haar nek en drukte het kopje met den grooten bloemenhoed neer. ‘En wie is de
baas, hè?’
‘Jij... jij!’ speelde Loekie de benauwde. ‘Maar de gravuretjes krijg ik, is 't niet,
boy?’
‘En nu aan tafel’, riep Harry ertusschen, gewild-opgewekt; er was in den omgang
van Evert en Loek altijd iets, waaraan zijn delicate natuur een lichten aanstoot nam,
zonder dat hij precies wist wat.
In de koele eetkamer, aan de frischgedekte tafel, monterde mama's stemming wat
op, en ze glimlachte bijna tegen de goudbruine korst - en toch niet uitgedroogd - van
het macaroni-schoteltje, vol kleine kratertjes, waardoorheen de nog kokende boter
in glanzende belletjes
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omhoog sputteren kwam; tegen de aardbeien, gloeiend-rood en zichtbaar zwaar in
hun groene bed -, tegen de rose-en-blankesneedjes ham -, maar toen Harry prees,
‘Wat heb je weer heerlijk voor ons gezorgd, Jannie’, werd ineens haar gezicht donker
als een onweerswolk en ze kneep haar lippen vast opeen over de vriendelijke woorden,
die zij, als gast, misschien had willen zeggen. Aan hem was dat niet. Alsof 't iets
meer was dan haar plicht, haar dood-gewone plicht, dat ze de ouders van haar man
en haar eigen broer met zijn meisje behoorlijk - en ook niet meer dan goed-behoorlijk
was het! - ontving. Had Harry 't hier bij haar iets beter dan hij 't thuis had gehad? En
was zij daarvoor ooit zoo uitbundig geprezen? Ze zou nu nóg wel eens om een hoekje
willen kijken... of Harry wel geregeld zijn room kreeg... of hij wel op tijd rustte... of
ze hem niet tóch kinderen en huishouden op den hals schoof, al merkte je daar ook
nooit iets van. Harry was zoo goedig, maar de eene blauwkous zou toch wel niet zoo
heel veel anders dan de andere zijn. Die malle opkammerij! O, ze zou de laatste zijn
om het te betreuren dat het goed ging tusschen Harry en haar. Als 't maar zoo bleef
-, als 't maar zoo bleef! Wat had dominee Grasbooter ook weer gezegd, toen hij
verleden maand het Weekblad had gevonden met die hatelijkheid tegen theologie en
theologen?... ‘Een over het paard getild schrijfstertje’ had dominee haar genoemd
en dat ze dat citaat van... ja, van wien ook al weer... o ja,... van Pascal... onmogelijk
goed begrepen kon hebben... Dat kon alléén, zei dominee, een gestudeerd theoloog.
Daar moest je de oerteksten voor kennen -, wat dat nu precies voor dingen waren,
wist zij ook niet.
Maar 't liet zich hooren. De knapheid woei je toch maar niet aan. Wat had Ben
Beelaerts, Loekie's broer, niet moeten blokken! Edema nam altijd haar partij. Och,
natuurlijk, ze zag er tamelijk aardig uit en hij was altijd een feminist geweest. Maar
hij was laatst toch maar wat erg onder den indruk, toen Koppelman, deberoemde
advocaat, op de soos... en juist toevallig denzelfden dag die rede van professor
Lambeck... waar al die nesten van meisjes-studenten op losgevlogen waren... dat een
vrouw eigenlijk niets anders kon dan de gedachten van den man overnemen en
napraten... vaak zóó handig, dat de man dan zijn eigen gedachten zelf niet herkende...
en daardoor werd er dan soms gedacht dat een vrouw oorspronkelijk was... Zij-zelf
was als meisje op school lang niet dom geweest..., maar iets van dien aard zich
ingebeeld, nee, dat had ze nooit! Dominee Grasbooter was alleen maar bezorgd om
hun huwelijksgeluk: hij kende Harry zoo goed, hij voelde
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zoo voor den jongen! En het gebeurde maar al te vaak, zei hij, als de vrouw eenmaal
begon met zich ten onrechte boven den man te verheffen... wat ze van de theologie
en de theologen geliefde te zeggen, dat liet hem natuurlijk koud, daar was hij ver
boven verheven...
‘Nog wat macaroni, mama?’
‘Dank je wel, jongen! Dat goed is zóó schrikkelijk gloeiend.’
De bitse toon deed Loekie opzien en zelfs Evert voelde zich verplicht te zeggen:
‘Maar dat is er juist de grootste deugd van.’
‘U dan vast een boterhammetje?’ Marianne schoof haar schoonmoeder het mandje
toe.
‘Welnee, kind, eet maar allemaal kalm af. Hè, groote Jaap, moet vader jou nog
voeren?’ Ze was zelf ook een beetje geschrokken, zoo scherp als ze dat daareven
had gezegd.
‘Marian helpt Fransje altijd en ik Jaap...’ haastte zich Harry.
Een koeltje woei door de open ramen streelend langs de gezichten heen.
‘Hè, wat lekker, zoo'n frisch windje’; de oude dokter hief het hoofd van zijn bord
en knikte naar zijn vrouw. Ze knikte terug, flauwtjes, en keek dan weer naar Marianne.
Och neen, 't schepseltje was eigenlijk zoo kwaad nog niet. Huiselijk, niet duur,
gelijkmatig van humeur, geen andere mannen -, o, geen sprake van -, 't kon erger,
voor een schrijfster! Of mevrouw Overhoff niet wel eens... geen erge dingen... maar
toch een klein beetje coquet... en héél moeilijk in den omgang... heel veeleischend...
had ze wel gehoord. Als Marianne zich nu maar niet boven Harry ging verheffen...
aan wien ze wèl beschouwd eigenlijk alles te danken had! Want als het waar was
wat Mr. Koppelman en professor Lambeck zeiden - en als 't niet waar was, dan
zouden zulke menschen het toch niet zeggen! - dan was alles wat ze deed onbewust
overnemen en napraten van Harry's ideeën! Dominee Grasbooter zei het ook: héél
wel mogelijk dat zij de gedachten, die hij in zijn teekeningen en schilderijen neerlei,
in hààr werk tot een populaire uitdrukking bracht. Dat was dan toch eigenlijk onbewust
plagiaat! En op den koop toe ging zij nog strijken met den roem en de eer!
De gedachte daaraan joeg weer een prikkeling over haar huid, en gaf haar binnen-in
een gevoel van stroefheid, als een plotselinge verhitting en verdikking van haar bloed,
een droogheid in haar keel; met moeite slikte ze haar brood naar binnen.
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‘Meteen al wat aardbeien of straks, mevrouw?’
‘Straks Loek...’
‘Smaakt dat wel, Jaap?’ schertste dokter Edema achter Marianne's rug tot zijn
kleinzoon, die in volkomen overgave zijn dikbesuikerde aardbeien genoot, en tot
Marianne halfluid: ‘Is hij daar nu heelemaal vanaf, van dien rommel?’
‘Ik doe nog wel eens een enkele maal met knoflook...’ Ze lachte even... ‘maar wat
een praatje aan tafel!’
‘Een moeder en een dokter?’ lachte hij ook, ‘die mogen overal over alles praten.’
‘Hij ziet er al veel forscher uit, of verbeeld ik 't mij?’ vroeg ze weer.
‘Neen, waarachtig! Een poldergast wordt hij nooit - zoo min als zijn vader. Maar
dat hoeft ook niet. We hebben met Harry ook wat afgetobd toen hij zoo'n ventje was’
en de oude man pinkoogde verteederd-glimlachend naar zijn eenigen zoon. ‘Daardoor
is hij dan ook wel een beetje verwend-jongetje geworden... Want die moeders, die
moeders, die zijn allemaal toch maar 't zelfde!... Hè, wat vertel jij daar?’ wendde hij
zich plotseling tot Loekie, ‘is die Holthe nu ook al van zijn vrouw af?’
Loekie schaterde, Harry en Evert stemden zachter lachend in, en mama onderrichtte
over de tafel heen heel minzaam en gewichtig haar schoondochter, dat door zulke
misverstanden toch meer dan eens praatjes en laster in de wereld waren gekomen!
Neen, Holthe was niet ‘van zijn vrouw af’ -, maar hij werkte alleen niet meer thuis.
‘Hij heeft ergens anders kamers genomen, ziet u, want nu de tweede baby er is, nu
gaat het heelemaal niet meer.’
‘Maar Holthe heeft toch een prachtige studeerkamer, aan den tuin- kant, niet eens
boven de huiskamer’, meende Marianne te weten, ‘we zijn er eens eenmaal samen
geweest, Harry, weet je wel?’
‘Ja, Martien vond het ook heel verdrietig, want ze stoort hem nooit -, maar hij wou
niet anders, hij kon zich niet concentreeren, zei hij, met al dat kindergedoe en die
huishoudbereddering zoo vlak om zich heen’, vertelde Loek. ‘Hij was vanmorgen
ook niet thuis,’ - dit laatste meer in 't bijzonder tegen Evert.
‘Och, als je 't geld er voor hebt’, vond die, ‘en 't is dan toch ook eigenlijk geen
doen voor een man, uit 't raam tegen kinderluren aan te kijken, die in den tuin te
drogen hangen. Wat vind jij van zijn werk, Marian?’
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‘Ik heb zijn laatste twee boeken niet gelezen’, zei ze, afkeerig van dispuut, ‘en de
vroegere staan me niet meer zoo voor.’
‘Maar voor Martien toch bar-ongezellig’, bleef Loek aanhouden.
‘Ja, kind...’ en het overige wist hij met groote welsprekendheid in een hoog
optrekken van zijn wenkbrauwen uit te drukken.
‘Aan den anderen kant’, ging Loekie door, blij dat ze zooveel interessants van den
interessanten schrijver Holthe wist, ‘hij kon thuis soms heel moeilijk wezen. Ze
mochten hem nooit beneden roepen voor de koffie of voor het eten, als hij zat te
werken. Dat was een van zijn huwelijksche voorwaarden geweest -, vertelde Martien.
Nu hoeven ze alleen middageten voor hem warm te houden, als hij niet op tijd is. En
Martien heeft er toch nog voortdurend gehaspel over met de meiden...’
‘Daar heb je je vrouw voor!’ schertste Evert.
‘Zonderlinge manieren hebben toch soms die artisten!’ vond mevrouw Edema.
Maar de oude dokter, bang voor persoonlijkheden, wierp daar gauw zijn tegenspraak
overheen.
‘Wel wis en waarachtig niet enkel artisten! Jullie kent waarschijnlijk geen van
allen professor Douwes, den mathematicus? Neen? Nu maar, dat is nog heel wat
anders. Die vergeet soms zijn bord leeg te eten en dan moet zijn vrouw het hem
opvoeren... Daar heeft ze letterlijk zooveel werk mee als met een klein kind. Je lacht
je ziek bij die verhalen. Zoo schijnt die man in zijn wetenschap op te gaan. Maar
enorm knap..., dat is hij dan ook wel!’
‘Een soort wereldwonder, nietwaar?’ vroeg Evert, vol ontzag.
‘Ze zeggen het tenminste, ik voor mij kan dat natuurlijk niet beoordeelen. Maar
thuis, net zooals ik zeg: een klein kind!’
‘Daar heeft hij dan ook zijn vrouw voor’! Lachend herhaalde Loek Everts woorden
van daareven.
‘Juist, lieverd!’ aaide hij terug.
‘O, hij is zoo'n verstokte pasja, zoo'n leelijke, oude anti-feminist’, speelde Loek
ineens de verontwaardigde tegen mevrouw Edema.
De dokter wenkte met een hoofdbeweging, een lach in de oogen, Marianne's oor
tot vlak bij zijn mond.
‘Zal ik je zeggen, wie daar later de baas in huis is?’ zijn linker-oogappel draaide
even naar Loek, ‘En dat weet ze nu al drommels goed!’
‘Och, weet je wat ik vind?’ kwam mevrouw Edema langzaam, de oogen neer, haar
aardbeien fijnkneuzend onder de zilveren vork, ‘als je iets goed wilt doen, dan moet
je er je ook heelemaal aan kunnen
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geven. Dan moet je niet allerlei andere dingen aan je hoofd hebben. Daarom heb ik
Edema dan ook nooit met meidenpraatjes en klachten over Harry en huishoudgedoe
lastig gevallen.’
Harry keek even naar zijn vader en naar Marianne, hij zag haar een kleur krijgen,
hem de oogen neerslaan op zijn aardbeien en hij zei, wat gewild-luchtig:
‘Was er over mij zooveel te klagen, mama?’
‘Ieder kind is wel eens ondeugend, jongen!’ ging mama daar zwaarwichtig op in..
En Marianne voelde ineens haar opkomenden toorn wijken voor den bevrijdenden,
verluchtenden humor, ze moest bijna lachen, terwijl ze dacht:
‘Dat is dus de dank voor mijn mooie macaroni!’
‘Mij goed,’ antwoordde Evert, zijn horloge uithalend, op Loekie's vraag of ze
dadelijk boodschappen zouden gaan doen. ‘Waar moeten we nu allemaal heen,
behalve naar de naaister?’
‘Praten over die serre-stoelen immers. En één meubeltje nog van 't cadeau van
oom en tante...’
‘Ja... dan moet ik mee, hoor! Anders zet je me al te dik in 't modern! En verder?’
‘Eigenlijk zouden we ook naar de Coberghs moeten, om een bloemstukje uit te
zoeken. Reina heeft het al zoo vaak gevraagd, 't Zou op het laatst lijken, alsof we 't
niet hebben wilden.’
‘Ik wil het wat graag hebben’, kwam Evert happig. ‘Sinds ze een dagje ouder
wordt en er van dat hypermoderne een beetje is afgegaan.. Ze verkoopt tegenwoordig
heel aardig. Wat vind jij van haar werk, Harry?’
‘Zooals ze zelf is...’ lachte Harry na een oogenblik van innerlijk zich rekenschap
geven, ‘een beetje behaagziek, maar au fond toch heel eerlijk... en wel gracieus...
niet zoo bijzonder diep...’
‘Is het waar dat ze scheiden gaan, Marian? Ze laat tegen mij niets los. Maar jou
schijnt ze confidenties te hebben gedaan.’
‘Daar hoef je niet jaloersch op te zijn’, lachte Harry, ‘ze zaagt haar soms uren
achtereen door.’
‘Is het waar, dat die Cobergh zoo'n ellendeling voor haar is?’ vroeg dokter Edema
aan zijn schoondochter, en tegen Evert halfluid ‘Ze zeggen dat hij met actrices op
zijn schoot zit, waar zij bij is. En als hij een glas te veel op heeft, dan vertelt hij aan
iedereen die 't hooren wil, dat zij hem heeft gevraagd indertijd.’
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‘Hoeveel schelen ze?’ vroeg mevrouw Edema.
‘Twaalf jaar...’
‘Wie trouwt dan ook met een zóóveel jongeren man. Kon ze zeker niet veel anders
meer krijgen.’
‘Hij is bij het tooneel gegaan om van huis te kunnen als hij zin heeft,’ wist Evert.
‘Ze moet bar jaloersch wezen. Voor 't geld hoefde het heelemaal niet. Hij verdient
er trouwens maar een schijntje.’
‘Jaloersch zou ik óók zijn, als ik een man had met zoo'n mooi gezicht.’
‘Vleiend voor mij’, lachte Evert zelfgenoegzaam den kring rond. Hij wist dat Loek,
voor ze hem accepteerde, mooier mannen had bedankt en hoe afkeerig ook van
‘nonsens’ en ‘sentimentaliteit’, hij vond het toch prettig om te gelooven dat het niet
alleen om de positie en de vooruitzichten was geweest.
‘Maar gaan ze nu eigenlijk scheiden, Marian?’
Ze aarzelde even. ‘Ik geloof het niet... Ken je “l'Entrave” van Colette Willy? Zoo
iets zie ik in hun geval.’
‘Zoek je 't nu niet een beetje al te diep? vroeg Evert, zijn stem ineens weer stug
van innerlijken onwil. ‘In een boek, nu ja! 't Papier is geduldig. Maar dit hier lijkt
me zoo klaar als een klontje. Een veel te jonge man, een jaloersche vrouw... 't ligt er
zóó dik op’.
‘Als je 't vervelend vindt om Cobergh te ontmoeten, Loek’, zei Marianne, zonder
op haar broers beschouwingen in te gaan. ‘Reina vertelde me juist gisteren dat hij
op reis is gegaan; hij blijft een paar dagen weg.’
‘We kunnen zien, hoe 't uitkomt met onzen tijd.’
‘Wat moet je dan nog meer koopen of uitzoeken of passen of weet ik wat?’
‘Inmaakglazen...’
‘Inmaakglazen? Ik mee op inmaakglazen uit? In zoo'n toko van potten en pannen?
Ik dacht eigenlijk niet eens dat je me bij zulke gewichtige aangelegenheden nog
zoudt willen hebben, na datgaren-en-band drama van verleden week.’
‘Wat je maar garen en band noemt!’ En tegen mevrouw Edema: ‘Verbeeld u eens
even, mevrouw. Hij zou stalen van zijden voile voor me halen -, hij moest er langs
en hij had niets te doen dan even het stalenboekje te vragen - en daar komt hij me
thuis met vitrage -, en wàt voor vitrage, voor een meidekamer, zulk zakkengoed!
Eenmaal laat je zoo'n jongen wat doen en 't is al mis.’
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‘Maar zoo iets is toch ook geen mannenw..’ wilde mevrouw Edema deftig
onderrichten, doch Loek wenkte lachend en knip-oogend, dat ze dat ook wel wist en
alleen maar eens plagen wilde...
‘Misschien kan Marian wel een uurtje weg vanmiddag. Fransje is tot vier uur naar
school en Rika kan toch best een poos op Jaapje passen.’
Bijna had ze gevraagd: ‘En als hij dan zijn knietje weer stoot? Mag ik wel het
leven van mijn kind op het spel zetten om inmaakglazen voor Loek en niet even
zitten praten?’ En dan de mogelijkheid dat ze iets anders te doen kon hebben... Ja,
daar was mama meesterlijk ver in, om dat consequent te negeeren, zonder ooit uit
haar rol te vallen.
‘Hè ja, kun jij, Marian? Dan fuif ik daarna op taartjes bij de thee!’ En zeg... welke
inmaakglazen gebruik je eigenlijk zelf?’
‘Ik? Ik maak niet in!’
‘En wat eet je dan 's winters?’
‘Wel... kool en raapjes en ook wel eens een blikje!’
‘Harry kon anders nooit zoo heel goed kool verdragen, is 't wel, man?’ kwam
mama ineens.
De dokter wenkte, dat ze zich daarmee nu maar liever niet meer bemoeien moesten.
‘Harry krijgt dan ook de blikjes, mama!’ lichtte Marianne kalm toe, en mama werd
rood.
‘Inmaken is anders wel héél voordeelig,’ oordeelde Loek, met een coquet mondje,
alsof alleen onwetendheid daaromtrent de oorzaak kon wezen van Marianne's verzuim.
Evert lachte om haar ‘wijzen’ huishoudpraat.
‘En maak je ook nóóit jam?’ verhoorde ze haar verder en het klonk, alsof ze zeggen
wilde: ‘maar wat voer je dan wèl eigenlijk uit?’
‘Jij zult er anders dezen zomer zelf ook wel niet meer toe komen, Loek. Jullie gaat
toch zeker op reis?’
‘Héél kort maar, mevrouw... Die associatie-plannen van Evert! Ik had het liever
nog wat op de lange baan geschoven, maar Evert is zóó'n tyran...’
Uit een gesprek met Harry over moderne Amerikaansche architectuur, dat hem
interesseerde, omdat hij over een huisje buiten dacht, keek Evert zoo snel achterom
naar Loekie, dat een witte lichtvloed van zijn brilleglazen scheen af te springen.
‘Eerst de zaken, dan het meisje.’
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Marianne, bezig Jaap zijn melk te laten drinken, keek naar ‘het meisje’. Loek lachte.
De associatie met Hemsterhuis beloofde, vooral voor de toekomst, heel wat aan
weelde en genot en levensvreugd uit alle bronnen! En ze had, met Marianne over
inmaak sprekend, Everts gesprek tegelijkertijd heel goed gevolgd. Het landhuisje
was hààr wensch.
‘Dus in Augustus zijn we waarschijnlijk weer hoog en breed terug. Dan is er toch
nog wel wat om in te maken?’
‘O ja, zeker, kind!’ Mevrouw Edema zette zich breed-uit in haar onbetwistbare
superioriteit als huishoudster. ‘Zeker! Snijboonen en spercieboonen en pruimen...
en zoetzuur van meloen... Je schrijft me maar, hoor, als je met iets verlegen zit!’
‘Dolgraag, mevrouw!’
De mannen waren opgerezen.
‘Als jullie nu even mee gaat naar het atelier... vader... Evert... dan zal ik jullie die
plattegronden en afbeeldingen meteen laten zien. Mama... Loek... en jij, kind... kom
jullie dan ook?’
‘Nee, de dames hebben het véél te druk over de inmaak’, zei Evert, een cigarette
aanstekend, wijdbeens, zijn bol buikje vooruit.
‘Dat belooft dan wat voor ons...!’ dokter Edema wreef zich lachend in de handen.
Marianne veegde Jaaps mondje af.
‘Tot straks dan, kindertjes,’ wuifde Edema.
En ‘de dames’ bleven alleen.
(Wordt vervolgd.)
JUSTINE ABBING.
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Een thee-salet.
(Ten huize van Mevrouw de Douairière De l'Eauwé).

I.
EEN SALETJONKER

.... in elk geval zal het gedistingueerd worden een châlet te hebben in de omstreken
van het kasteel.
EEN PIERBEWONER.

Gedistingueerd is alleen de pier te Scheveningen.
EEN GRAVIN.

Zonder het gezelschap.
EEN BARON.

Of met je eigen côterie
EEN BOULEVARDIER.

En je eigen roulette.
EEN GENERAAL.

Hoeft niet meer, alle casino's heeft de enorme oorlogsstrategie onteigend ten
algemeenen nutte.
EEN PROFESSOR.

Wat wellicht de eenige oorlogszegen is.
DE SALETJONKER.

'k Vraag duizendmaal vergeving, professor, als ik opmerk dat... datte...
DE PROFESSOR.

Ja, ik begrijp de bravoure, het élan...
DE GENERAAL.

Het natuurverschijnsel...
DE BOULEVARDIER.

De roulette een natuurverschijnsel!!?
DE GENERAAL.

Nee', nee' de roulette is eerder iets wisselvalligs en het natuurverschijnsel, waarop
ik doel de oorlog iets bestendigs, een onstrategisch natuurverschijnsel zou men
desnoods de roulette kunnen noemen.
DE BOULEVARDIER.

En de oorlog dan?
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DE PROFESSOR.

Een in de natuur verschijnend kansspel of strategie.
DE GRAVIN.

Hoe charmant! A ravir!
DE DICHTERES.

En welk een poëzy! O, welk een verinniging van het altruïsme wekt niet de oorlog
als natuurverschijnsel?! Berijmde en onberijmde poëzy, rhythmisch en onrhythmisch
proza. Epos en Lyriek...
DE SALETJONKER.

Helle- en Hemelvreugd...
DE GRAVIN

.... uit de ongedistingueerde loopgraven.
DE DICHTERES.

Dear me, die heroïsche Lyriek is onvergetelijk-zalig.
DE DOUAIRIERE.

A table, mes enfants.
DE BARON.

Pair ou impair, rouge ou noir. Allons à table! Le banquier!
DE DOUAIRIERE.

Dat ben ik! Faîtes votre jeu, mes enfants. Rien ne va plus.
DE DICHTERES.

Permitteer Mevrouw, dat ik naar de bibliotheek ga.
(verwijdert zich).

DE PROFESSOR.

Ik zal u volgen...
(dito dito).

DE SALETJONKER.

Om de Hel te lezen, allerliefst boek...
DE BOULEVARDIER.

Met veel moraal.
DE GRAVIN.

La morale c'est une question de géographie.
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DE PIERBEWONER.

Dat heb ik wel altijd gedacht. Men verruimt z'n blik op de pier en in ‘de Hel.’
DE DICHTERES
(voor de portière).

En 't innig-zedelijke, je sensatie, wat je noemt je intrinsieke moraal neemt bij den
dag toe.
DE DOUAIRIERE.

Le jeu est fait. Rien ne va plus. Zéro!
DE BARON.

Allons donc! Flambé!
DE GENERAAL
(in diepe nadenkendheid).

Maar is de roulette wel een onstrategisch natuurverschijnsel?!
DE DOUAIRIERE.

Allons messieurs, faîtes votre jeu!

II
(In-de Bibliotheek van Baron De l'Eauwè zaliger).

DE DICHTERES.

Kent u dit profetische boek, professor?
DE PROFESSOR.

La Troisième Guerre punique. Emile R. Wagner. - Wagner, Wagner, le nom donne
à penser...1)
DE DICHTERES.

O, maar, hij is evenmin een zuiver-Germaansche Wagner als Houston Stewart
Chamberlain een zuiver-Angel-Sakser is...
DE PROFESSOR

..... La Revanche de la Kultur. Préface de Mme Juliette Adam (Juliette Lamber).
DE DICHTERES
1) La Troisième Guerre Punique. Emile R. Wagner, correspondant du Muséum de Paris. La
Revanche de la Kultur Préface de Mme Juliette Adam (Juliette Lamber),. Paris, Librairie
Félix Alcan 1919.
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.... en dan, als U permitteert, professor, is Emile R. Wagner een pionier, een
woudlooper in de onmetelijke pampa's van Latijnsch America, die de charme van la
douce et l'éternelle France midden in de Braziliaansche wildernissen brengt... een
natuuronderzoeker, zooals...
DE PROFESSOR.

Zooals Pierre Loti...
DE DICHTERES.

Ah, le sublime poète de l'Extrême Oreient, le pèlerin d'Angkor!
DE PROFESSOR.

Et des ‘Pêcheurs d'Islande.’
DE DICHTERES.

Et de la ‘Reine de Roumanie.’
DE PROFESSOR.

Maar à propos, wat wil ‘La Revanche de la Kultur’ zeggen? Schimpscheuten op
Germanië?
DE DICHTERES.

Het is het vreemdsoortigste boek dat ik tijdens den oorlog las; het is een
langaangehouden kreet van enthousiasme voor wat Victor Hugo La France éternelle
noemde, en het is ook een profecy van de overwinning der Gallische wapenen.
DE PROFESSOR.

Een voorspelling?!
DE DICHTERES.

Ja, maar een te merkwaardiger voorspelling, omdat ze
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tot in kleine bijzonderheden is uitgekomen en het boek tusschen 1916 en 1917 werd
geschreven in Brazilië te Mistol Paso.
DE PROFESSOR.

Een tot paroxysme geklommen geestdrift benadeelt; steeds den indruk. Zij is enkel
bruikbaar bij waanzinnige dwepers. Zoo iets, vermoed ik, zal het zijn.
DE DICHTERES.

Het is een beetje overdreven... ja...
DE PROFESSOR.

Als een dichteres het overdreven noemt, hoe zal dan een hoogleeraar in de mathesis
het noemen? Als ik het doorblader en alleen de opschriften en inschriften der
hoofdstukken zie: ‘La Race du Dieu de la Hache, La Ruée des Barbares, Le Testament
Secret de Guillaume II enz. enz. dan weet ik al genoeg... Als de ‘vieux Dieu’ er dan
nog bijkomt...
DE DICHTERES.

Ongeveer denzelfden geest kunt u bij le Docteur Crôt aantreffen...
DE PROFESSOR.

Le docteur Crôt?... Connais pas...
DE DICHTERES.

Jammer genoeg... Kijk eens, zoo wordt zijn naam geschreven: Dr. Krop, maar zoo
spreekt toch geen behoorlijk mensch in Nederland, die le Docteur Crôt kent, hem
uit, want hij behoort door uiterlijk en innerlijk, door de drift van zijn geest en les
beaux gestes, door studie en persoonlijk verkeer, sinds vele jaren tot de beste vrienden
van Frankrijk en van het Fransche Protestantisme.
DE PROFESSOR.

Ja, ja, die' ken ik wel, heel goed, ik las zijn Hugenootsche en Calvinistische Stemmen
en zijn Laatste Oorlogsklanken, ik bewonder zijn loyale polemiek, in hem is het
dubbele Vaderland van Henri de Bornier belichaamd, en zijn geestdrift voor den
Calvinistischen God en Louise de Coligny's voor- en nazaten is in dichterlijkenvolstrekt onmathematischen geest - even eerlijk te noemen als het rhetorisch
stopwoord Unser alte Gott van Germanje. Dwepers, dichters, phantasten, geen
mathematici...
DE DICHTERES.

Dan zal ik u ook maar niet naar ‘La France éternelle’ vragen?1)
DE PROFESSOR.

Van Gustave Rodrigues? Ja? Dat is een boek van zeldzame onpartijdigheid bij een
ruime mate van patriotisme. Maar het is ook een sociologisch wijsgeerig geschrift
van groote beteekenis, een schriftuur, waaruit de kern van Franschen geest en
Gallische geestkracht met een bezadigde overtuiging en veel onderscheiding van
licht en schaduw spreekt.
1) Bibliothèque d'Histoire Contemporaine, Gustave Rodrigues. La France Eternelle, Librairie
Félix Alcan, 1919.
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DE DICHTERES.

Meent u dat, professor?
DE PROFESSOR.

Lieve vriendin, twijfel je nog? Ik zou haast zeggen, dat Gustave Rodrigues, evenals
Diderot en Condorcet, doordrongen was van mathematische evenwichtigheid, de
hoogste lof die men aan een Franschman, vooral in deze dagen aan een schrijvend
Franschman, kan toezwaaien...
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DE DICHTERES

.... Zeker allermeest wanneer hij over zijn land zingt en over de geestelijke wonderen,
die het op de wereld doet neervallen als een regen van geluk en schoonheid.
DE PROFESSOR.

De ‘Préface’ wil... heb je het boek bij-de-hand?
DE DICHTERES.

Hier is het...
DE PROFESSOR.

De ‘Préface’ is rechtlijnig, is mathematisch, is axiomatisch... is, vergeef me,
ondichterlijk, Spinozistisch-nuchter, maar van een betoog dat haast een bewijs wordt,
door mooie nuchterheid...
DE DICHTERES.

Professor, professor, pas op... u wordt haast dichterlijk...
DE PROFESSOR

.... dus hoe nuchterder een poëet is, des te dichterlijker... als u dat meent, dan ga ik
en alle positivisten met u mêe...
DE DICHTERES.

Pardon, ik heb genoeg aan één dichterlijk positivist.
DE PROFESSOR.

En die is?
DE DICHTERES.

Anatole France...
DE PROFESSOR

.... maar die is juist het model van een prismatischen Franschen geest; hij is moralist
als Pascal, karakterteekenaar als La Bruyère, fabulist als La Fontaine; satyricus als
Voltaire, epicurist als Montaigne, cynisch romanticus als Stendhal, realistisch verteller
als Mérimée of Toergenjew en dat alles omlijst door iets week-poëtisch, kenmerk
van elken echten zoon van het Oude Volk.
DE DICHTERES.

U heeft Les Dieux ont soif gelezen!!
DE PROFESSOR.

Genoten, zooals men Quinet, Thierry, Michelet geniet. Zoo waren de ‘bourgeois’ in
de Terreur. Zoo was hun hangen en verlangen. Zoo was het milieu, le bon prêtre et
le bon peuple en zoo blijft men vèr van het weeïg gesol met het goeiïge menschdom
van den weeïgen Jean Jacques.
DE DICHTERES.
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O, maar professor, professor, u die haast dweept met Anatole France, begin dan
vooral, liever vandaag dan morgen, aan ‘Het duurzame Frankrijk’ van Gustave
Rodrigues.
DE PROFESSOR.

Ik herhaal, reeds de voorrede spreekt tot me evenals de meesterlijke indeeling van
het onderwerp1).
DE DICHTERES.

La Sainte Clarté française avant tout.
DE PROFESSOR.

Ja, wanneer Schiller de Vreugde, een vonk noemt, ontsprongen aan de heilige drift
der goden, dan zouden wij een beeld kunnen zoeken voor de helderheid, de klaarheid,
de ontroebelheid, de drabloosheid

1) GUSTAVE RODRIGUES. La France éternelle, Librairie Félix Alcan 1919. In drie Hoofddeelen,
I. De Volkskring, II. De persoonlijkheid, III. De Samenleving. Onderverdeeling van la. De
Geschiedenis van den volksstam; b. De provinciën; c. De Hoofdstad Parijs; van IIa. Het
Fransche Kennisgebied; b. Het Fransch Gevoel; c. De Fransche Veerkracht; van IIIa. Het
gezin; b. Het staatkundig leven; c. Het godsdienstig en zedelijk leven; d. Frankrijk en de
Wereld.
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van den Franschen geest, den Franschen stijl en het Fransche vernuft. Let wel, niet
bij uitzondering maar kenmerken van den gemiddelden Franschman.
DE DICHTERES.

Geeft Gustave Rodrigues dit beeld niet reeds in zijn aphoristischen stijl en in zijn
wijsgeerig sociaal-aristocratisme? Is het niet, of La Rochefoucauld of Vauvenargues
opstaan in deze korte zegswijzen? ‘De geschiedenis òf wijzigen òf zijn eigen
geschiedenis te niet doen, was de taak en de roem van het Fransche volk’. ‘Jeanne
d'Arc, onjuist beoordeeld en begrepen door Shakespeare, is een heldin naar het hart
van Molière; zij is, (en het verhoogt haar roem,) de oudere zuster van Henriette uit
de Femmes savantes.’
‘Logisch is de Franschman maar al te veel. Heine verklaarde uit dien logischen
zin de gansche Fransche geschiedenis. De lotgevallen van land en volk ontstaan en
verloopen als een rechterlijk geding.’
DE PROFESSOR.

Permitteer me, in een Franschman steekt altijd min of meer de Romeinsche rhetor:
kort en bondig, schrander en vol kleur. Van daar, in zijn letterkunde, dat aantal
historische of fantastische anecdoten, maar die altijd spreken tot het verstand.
DE DICHTERES.

Mag ik u er een te binnen brengen?
DE PROFESSOR.

Niets liever dan dat.
DE DICHTERES.

Bailly beklimt het schavot en rilt. Samson vraagt: ‘Beef je?’ En hij: ‘Van kou, amice.’
En weet u hoe Gustave Rodrigues nu die anecdote toelicht?’ Dans cette réplique
sublime, ce qui domine, plus que le courage même, c'est le besoin de se faire
comprendre, jusque dans la mort.’
DE PROFESSOR.

Of het logisch is, weet ik niet, maar vernuftig en helder is het zeker.
DE DICHTERES.

Dat is het heele boek La France éternelle. Mag ik nog met een paar dingen uw leeslust
prikkelen? Ziehier b.v. een vergelijking tusschen Gallische en Germaansche
kunstwaardigheid in verband met het vermogen der wederzijdsche volharding.
‘De taak van Frankrijk, in het rijk der ideeën, is het nieuwe aan de heele wereld
te brengen: nieuwe kunstwetenschappelijke, politieke formules. Frankrijk brengt ze
voort, en anderen gaan ze toepassen.’
‘Ongeduldig is onze natie in alles. Zij rust niet alvorens een oplossing te hebben
gevonden en alvorens de moeilijkheden ontward zijn.
Maar moet zij op een zorgvuldig werk van langen adem zich toeleggen, een arbeid
die vruchtbaar wordt, zoodra hij op het juiste tijdstip in werking treedt, ja, dan schrikt
zij voor de inspanning terug en laat alle voordeelen aan anderen. Zoo zal Duitschland
zich meester maken van allerlei geheimen, die wij, Franschen, aan de natuur hebben
ontrukt. Wij leverden den uitvinder en Duitschland stalt hem uit en voert hem rond.
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Duitschland heeft tweederangs-eigenschappen, maar in degelijken voorraad. Wij
hebben
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eerstenrangs-hoedanigheden, maar gebruiken ze slecht. Wij zijn de bedorven kinderen,
de groote zwierbollen en verkwisters en wij bemerken te laat dat we op allerlei gebied
niet anders gewerkt hebben dan... pour le roi de Prusse.’
DE SALETJONKER
(binnen ijlend).

Le Roi de Prusse! Netter Mann! Sehr nett! De Douairière wacht U zum Supee.
DE DICHTERES.

Was zij en veine?
DE SALETJONKER.

Zij won een vleugel aan haar kasteel...
DE PROFESSOR.

Poëtische architectuur...
DE DICHTERES.

Laat het dan een châlet zijn!
DE SALETJONKER.

Bij ‘'t Huys Doorn’.
F. SMIT KLEINE.
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Multatuli en zijn ‘vorstenschool’.
I.
Hij is uit den tijd en begon langzamerhand in 't vergeetboek te geraken; nu wij ons
zijn gaan herinneren, dat weldra een eeuw geleden Eduard Douwes Dekker geboren
werd, wordt het ons duidelijker dan ooit hoe ver het sterfjaar van Multatuli reeds
achter ons ligt. Gekocht worden zijn werken nog altijd en misschien nog gelezen;
maar eigenlijke volgelingen heeft hij niet meer en geciteerd wordt hij zoo goed als
nooit. Hij, die geen school voor zichzelven erkende, heeft opgehouden school te
maken. Mocht hij nog invloed uitoefenen dan is het in lagere rangen van intellekt
dan die den toon aangeven en in andere kringen van smaak dan die de mode volgen.
Wie zijn figuur bespreekt zal het voornamelijk moeten hebben van de tijdelijk
herleefde belangstelling eener oudere generatie, die al lezen kon toen hij, omstreeks
het midden der jaren zeventig, ophield met schrijven en die in de litteratuur of de
politiek al letterwijs was of zich waande, toen omstreeks zijn verscheiden in '87, de
Nieuwe-Gids-beweging en het socialisme of radikalisme beslag legden op de
belangstelling der ontwikkelde jeugd. Ook voor deze ouderen heeft Multatuli in 't
algemeen als leider en voorganger afgedaan en mochten zij van tijd tot wijle zijn
werken nog eens openslaan, dan kunnen zij hun eigen verandering en veroudering
afmeten aan het verbleekt-zijn van hun vroeger enthousiasme. Wat is dat alles oud
geworden, mag de indruk zijn ook van dit vergrijzende geslacht.
Het jongst, het meest actueel althans, is blijkbaar ‘Vorstenschool’ gebleven. Elke
reprise ervan schijnt voor de liefhebbers een galgenmaal te beteekenen; en telkens
duikt het opnieuw weer op. Aan den ‘Havelaar’, aan de ‘Ideeën’, aan de
‘Woutertjes-geschiedenis’ vooral, wordt en passant, bij gelegenheid eener algemeene
parade der negentiende-eeuwsche belletrie, het gebruikelijke eeresaluut gebracht;
maar ten opzichte van dit oude tooneelstuk schijnt het in elk geval meenens. Het
behoort tot, het is bijna geheel ons klassieke répertoire. De verslapte belangstelling
in zijn auteur vindt hier een ruggesteun in de versche ten opzichte van de veelal
andere vertolkers; wij gaan het stuk nogmaals zien om de nieuwe spelers van zijn
oude rollen; wij zijn er benieuwd naar, hoe ditmaal de ‘Louise’ zal worden
voorgedragen, hoe ‘de Koning’ zal worden opgevat, hoe ‘Hanna’ er het af zal bren-
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gen, hoe ‘Schukenscheuer’ er zich door zal slaan. Het stuk heeft fouten, althans
zwakheden genoeg, waaraan de nieuwe bezetting haar kracht kan meten ten genoege
van de oude bezoekers; en het heeft schoonheden te over om telkens weer een jonger
publiek te boeien. Zoo wordt elke andere voorstelling niet slechts een herhaling,
maar tevens een vernieuwing en soms een verjonging.
De laatste reprise, door het gezelschap-Heijermans ditmaal, bracht ten overvloede
een nieuwe mise-en-scène, ons verplaatsend in een milieu ‘van omstreeks het jaar
'60.’ De heeren droegen lange jassen met breede kragen, die aan het majestueuze
van dit koningsdrama niet weinig ten goede kwamen; de dracht der dames daarentegen
had iets burgerlijk-vriendelijks, wat afbreuk deed aan het hofmatige van hare
verschijning. De koningin was dan ook naar het oordeel der kritiek, ditmaal te veel
‘mensch’ en te weinig ‘vorstin’. Geen wonder: men zal het hààr - de kritiek - te doen
geven om de groote scène aan het slot van het vierde bedrijf te spelen of de politieke
beschouwingen in het derde tot hun recht te doen komen, met zulk een idyllisch
luifelhoedje! Ten overvloede miste men geheel of in elk geval maar al te gedeeltelijk
het onmisbare correctief: de crinoline. Men kan laten gelden, dat zij in den loop der
zestiger jaren zeer wisselend van omvang is geweest; wie de interessante brieven
van de eerste vertolkster der Louise-rol, mejuffrouw Mina Krüseman, heeft gelezen,
kan weten dat dit omvangrijke toiletstuk bijv. in het jaar '63 tot een minimum van
zijn vorstelijk volume was ingekrompen; men kan een verontschuldiging zoeken in
de benarde oorlogsomstandigheden, die misschien aan de actrices dit magere surrogaat
hebben opgedrongen; men kan mogelijk een betere vinden in het ‘gebrek aan
plaatsruimte’ achter het voetlicht van het z.g. ‘Grand-Théatre’. Maar met dit al is de
onzichtbaarheid van dit onmisbare historische requisiet niet gerechtvaardigd en komt
dit tekort in de aankleeding der dames op ernstige wijze in mindering op den overigens
welverdienden lof, toegezwaaid aan de aankleeding van het stuk. En niet alleen,
bovendien, deed de ontstentenis van den weidschen zwier der crinoline, op ernstige
wijze afbreuk aan den indruk van ‘vorstelijkheid’ van het spel; dit onhistorische
gemis deed zelfs zijn invloed gelden op de beoordeeling van het drama-zelf. Nu de
historische kritiek eenmaal mobiel was geworden, waarom zou zij nu bij dit enkele
détail blijven staan, en wat lette haar om de kwestie op te werpen in hoeverre de
opmerkelijke ante-dateering van het stuk - voor 't eerst in '74 opgevoerd - met
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ongeveer een dozijn jaren, rechtvaardiging vond in zijn eigen historischen aard, in
het karakter van zijn dramatische hulpmiddelen, in de atmosfeer van zijn gedachten
en gevoelens? ‘Vorstenschool’ was tot dusverre van onbepaalden, althans zeer
vlottenden, datum; door zijn verbinding aan een concrete historische realiteit gingen
wij onwillekeurig strengere eischen van realistische dramatiek stellen en door zijn
verlegging in een bekende, scherpomschreven periode werden wij gesteld voor de
vraag: hoe oud is het eigenlijk en past zijn nieuwe plunje bij zijn jaren?
***
Het stuk begint met een episode uit het onderzoek, dat ‘koningin Louise’ op eigen
gelegenheid blijkt in te stellen naar den privaat-huishoudelijken toestand van de
behoeftige menschen uit den omtrek. Hoe phantastisch-modern moet aan de
toeschouwers van vóór een halve eeuw een dergelijke proeve van de opvatting der
roeping eener vorstin geschenen hebben, tenzij het merkwaardige geval hun tot
voorbereiding heeft gestrekt van den door het verdere dramatische beloop versterkten
indruk, dat de auteur voortdurend een opvatting van sociaal koningschap voor oogen
heeft gehad, waarvan het model veeleer in het verleden moet worden gezocht. Huet
vond het destijds reeds vieux jeu en karakteriseerde deze tooneelkoningin als ‘eene
vrouwelijke Jozef II’. - In de volgende scène wordt ‘Puf’ vervangen door de
‘Koningin-Moeder’ tegenover wie, na hare sociale praktijk, de hoofdfiguur van het
drama hare sociale theorie ontvouwt. Wel zelden mag een zoo rederijke dochter
geprofiteerd hebben van het voorrecht een zoo belangstellende en zwijgzame mama
te bezitten. Men zou kunnen beweren dat de geheele, bijna uitsluitend in alleenspraken
verloopende rol van Louise een eenigszins onbescheiden versterking voorstelt van
het raisonneurs-emplooi uit het gelijktijdige burgerlijke drama van Dumas-fils bijv.;
maar veel sterker toch doet deze ‘Koningin-Moeder’, gedurende haar geheele
dramatische leven veroordeeld tot het zelfverloochenend martelaarschap van ‘stil
spel’ aan de ‘confidente’ uit de klassieke fransche tragedie denken. - Een
onmiskenbare vingerwijzing in die richting beteekent de ‘droom’ van Louise. Welk
een gril, om in de dagen, dat het realisme in allerlei vormen, ook op de planken de
overhand kreeg, zich nog te bedienen van dit oeroude procédé! Intusschen - in 't
voorbijgaan opgemerkt - deze ‘droom’ wijkt in zooverre van hare voorbeelden af,
dat zij van
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een nuchter-allegorische doorzichtigheid is geworden; het beroemdste staal van deze
tooneeltruc, de ‘songe d'Athalie’ in Racine's treurspel, is er een phantastische rebus
bij. - Kersversch van actualiteit daarentegen voor den bloeitijd der statistische
belangstelling zijn de ‘rapporten’ en de ‘statistieken’ met behulp waarvan de koningin
zich door den minister ‘graaf van Weert’ heet te laten inlichten over den algemeenen
toestand des lands. Maar in welk een politiek milieu verkeeren wij hier eigenlijk,
waar een minister op zoo onderdanige wijze beslag laat leggen op zijn tijd en
werkkracht door een volkomen onverantwoordelijke en staatsrechtelijk
onbeteekenende dame? Bevinden wij ons hier in de tweede helft van de negentiende
of in die van de vorige eeuw, onder het ancien régime van eene Maria Theresia of
eene Catharina, van eene Pompadour of eene Dubarry dan wel onder een modern
constitutioneele regeering, waaronder wij aanstonds zullen hooren van een troonrede
en van een ‘herziening van 't kadaster.’ Wij zouden bij de
onwaarschijnlijk-eigenmachtige manieren dezer koningin bijna vergeten dat er nog
een koning is, al is het er dan ook een naar.
Zijn eerste optreden is zeer up to date. De auteur verpersoonlijkt in hem door de
voortreffelijke scène der schouderweren de hartstocht voor de soldaterij, die een der
kenmerken van de politiek gekortwiekte monarchen is geworden. Maar reeds de vlak
daarop volgende nachtelijke fuifpartij is weer behebd met anachronistische
bedenkelijkheden. Weliswaar stelt de dramaticus ons zijn koning voor als iemand
‘die niet veel werk maakt van zijn baantje’ en zijn gezelschap als een troepje
intrigeerende hovelingen, maar de doorloopende persiflage van modern-koninklijke
en van adelijke eigenaardigheden door ‘Prins Spiridio’ is, zelfs waar de wijn het
erkennen van de waarheid vergemakkelijkt, van een onwaarschijnlijkheid, die naar
onze tegenwoordige opvatting, de grenzen van het tooneelmatig-veroorloofde
belangrijk overschrijdt. Zoo ver kon in dezen tijd - ‘omstreeks het jaar '60’
veronderstellen we - een gezelschap van deze sociale samenstelling niet buiten westen
geraken, dat het zich op zulk een wijze vermaakte met zijn eigen sociale
bijzonderheden; integendeel, het is juist in dezen eersten tijd na de mislukte
‘restauratie’ van haar voorrechten, of de ernstige bedreiging ervan, hier en elders,
dat de ‘hoogere’ klassen in eigen en in vreemde omgeving hare maatschappelijke
positie en gebruiken zooveel mogelijk ernstig namen. Alweder is het niet na, maar
vóór de eerste helft der vorige eeuw dat een dergelijke zelf-
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bespotting in deze kringen tot de reëele abnormaliteiten kon behooren; zij is een
uiting der laat-achttiende-eeuwsche geblaseerd-satirieke gezindheid van het verlichtste
deel eener bevoorrechte klasse dat niet meer aan de rechtmatigheid van zijn privilegiën
gelooft en nog niet voor haar verlies bevreesd is. - Aan het slot van dit bedrijf legt
de auteur de ingewikkelde knoop der intrigue, aan de ontwarring waarvan de rest
van het drama voornamelijk wordt besteed. Het hofkabaaltje wordt in gang gezet
naar aanleiding van de verdenking, dat de minister van Weert niet enkel in een
staatsrechtelijk onwaarschijnlijke, maar in een privaatrechtelijk ongeoorloofde
betrekking tot de koningin zou staan. De koning, aldus is de als normaal voorgestelde
gedachtengang, zal van Weert als minister ontslaan - en daardoor wordt de fiscale
bevoorrechting der grondbezitters bedreigd geacht - wanneer hij, niet zijn
prerogatieven als soeverein maar die als echtgenoot, geschonden rekent. Alsof dat
nu maar zóó gaat, zelfs in de aera der ‘koninklijke ministeriën’; alsof een grondwettig
vorst zijn ‘bon plaisir’ nu maar zoo willekeurig kan botvieren, dat hij uit displeizier
over zijn ondermijnde huwelijksrechten niet alleen zijn ministerie gaat wijzigen,
maar zelfs de richtlijnen der agrarische politiek; alsof er geen partijen zijn, ‘liberalen’
en ‘conservatieven’ en zelfs al ‘radikalen’ alias socialisten, waarmede de koningin
althans in het derde bedrijf zich zoo nadrukkelijk zal gaan bezighouden! Waarlijk,
de ongepaste toespeling van ‘Heslenfeld’ op de verboden relaties van koningin
Mathilde tot minister Struensee beteekent een gepaste kritiek op de
ongeoorloofd-antieke verhoudingen, waaronder de auteur zich zijn politieke figuren
denkt; en zij onderstreept te rechter tijd de anachronistische dubbelzinnigheid van
zijn drama.
In het vierde bedrijf komt ‘het volk’ zelf ten tooneele, welks toestand in de
programrede van koningin Louise werd besproken. ‘Het volk is laag gezonken,
moeder; ziel en hart gaan onder bij aanhoudend stoffelijk lijden. De gloed van hooger
geestdrift wordt gedoofd, waar t leven slechts één kamp is met het lage’... Het loopt
nogal los met het volk, voorzoover wij het te zien krijgen; zonderen wij de zeer
actueele figuur van den dronkenlap Puf uit, dan ontmoeten wij hier eer een te veel
dan een tekort aan ‘ziel en hart’ en wij wonen een kamp tegen het lage bij, waarin
‘de gloed van hooger geestdrift’ wel verre van ‘gedoofd’ te worden tot een
onwaarschijnlijke verhevenheid oplaait. Eenmaal in een achttiende-eeuwsche
atmosfeer verplaatst wat de denkbeelden betreft, blijven wij er in verkeeren waar,
met het ver-
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sterken der dramatische spanning, de sentimenten onze aandacht trekken. Deze
buitengewoon hartstochtelijke ‘werkman’ vooral en ook zijn uitzonderlijk
‘hoogstaande’ zuster eenigszins, zijn figuren die niet misstaan zouden in een roman
van Rousseau, een drama van Diderot of op een paneel van Greuze. Zóó waren de
menschen, die men destijds ‘sensible’ prees; zóó luidruchtig in de verdediging en
zóó zelfvergeten in de toepassing van ‘de deugd’. Wij gevoelen zoo nu en dan een
bijzondere sympathie voor den kalmen Albert en vergeten gaarne, dat hij er alleen
is om het vers; en het voorbeeldig-stilzwijgende gedrag van den jongen Puf in de
wieg schijnt ons het fatsoen van zijn familie niet weinig te rehabiliteeren. In de
slotscène van het stuk loopt het met dezen stroom van sentimentaliteit eindelijk de
spuigaten uit. Nadat de meester in de rechten van Huisde genoopt is geworden voor
Hanna, het naaistertje, om vergiffenis te... knielen!, nadat de stemming mocht
verondersteld worden na de gebruikelijke amuzante afwisseling van Schukenscheuers
optreden, wat bedaarder en genoegelijker te zijn geworden, komt daar waarlijk bij
het afscheid de ‘werkman’ Herman ‘stamelend’ eerst en daarna ‘hartstochtelijk
uitberstend en zeer innig’ de koningin verzoeken hem de roos af te staan, die zij op
haar borst draagt; en, veel is niet genoeg, drukt deze metaalbewerker, daarin
voorgegaan door de koningin (‘Vaartwel, m'n hartelijke blaadjes’ etc.) haar - de roos
- op zijn beurt, onder 't weggaan aan de lippen! Waarlijk, met zoo iets kan men toch
eigenlijk geen enkelen datum compromiteeren. De koningin blijkt zich
begrijpelijkerwijs door een en ander zoo overstuur te hebben gemaakt dat zij even
vóór het neerlaten van het doek in een huilbui vervalt. Tot onze opluchting meteen,
daar zoo iets tenminste van alle tijden is. In het voorgaande komt misschien niet duidelijk uit, dat wij ‘Vorstenschool’ een
verdienstelijk en aantrekkelijk drama vinden. Wij willen er trouwens vooralsnog
alleen op wijzen, dat het een tooneelwerk is van zonderling gemengde natuur, blijk
van Multatulis zeer persoonlijk inzicht in en zijn zeer eigenaardige artistieke
voorstelling van de werkelijkheid zijner dagen. Onzentwege moge voor de vertooning
de mode ‘van omstreeks '60’ gehandhaafd blijven; evenwel houden wij ons aanbevolen
voor meer expressieve crinolines. Want deze alleen staven hare direkte afstamming
van de achttiende-eeuwsche ‘paniers.’ ***
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De vraag, tot welke litteraire richting een werk met dergelijke eigenaardigheden
behoort, met welk algemeen genre zij eensdeels zich het best verdragen, uit welke
strooming zij anderdeels direkt voortvloeien, - deze poging tot klassificeering van
‘Vorstenschool’ is er tevens eene tot karakteriseering van zijn auteur. Want dit
tooneelwerk met zijn vergrijpen en zijn pekelzonden tegen het realisme is geen
buitenbeentje maar een wettig kind van zijn onafhankelijke muze. Individueel van
vorm als zijn geheele of bijna zijn geheele werk, is het slechts een bijzondere uiting
van zijn markante persoonlijkheid, die prat ging op ‘tuchteloosheid’ en die zijn beste
onderscheiding zocht in oorspronkelijkheid. ‘Het lijkt op niets’ schreef hij aan zijn
vrouw, toen hij zijn ‘Havelaar’ evenals toen hij zijn ‘Millioenenstudiën’ onder handen
had; en in het ‘Naschrift’ op ‘de Bruid daarboven’ beweert hij hetzelfde van al zijn
werken met uitzondering van dit eene slechts, dat hij wegens onoorspronkelijkheid
aan de publieke geringschatting prijs geeft. ‘Het ding’, aldus licht hij het vonnis toe,
‘werd niet uit de wereld maar uit de boeken gegrepen.’ Maar wie het greep ‘uit de
boeken’ der oudere duitsche romantiek, zooals hij aanwijst, het is in hoofdtrekken
dezelfde auteur, die later met een gescherpt onderscheidingsvermogen en een
ontwikkeld talent zijn beelden ontleende aan ‘de wereld’. Smaak en voorkeur zijn
ongewijzigd; het is een oudere maar geen andere man, die, navolger in ‘de Bruid’,
zich tot voorganger heeft gesteld in ‘Vorstenschool’. ‘Holm’, de dramatische
hoofdfiguur van het eene stuk, is naar de erkenning van zijn maker ‘te sentimenteel’,
hetzelfde wat naar ónze meening geldt voor meerdere personen uit het andere. Veeleer
dan een uitzondering, is ‘de Bruid’ een toelichting op zijn geheelen litterairen arbeid.
Het is als schrijver van dit overgevoelige produkt dat hij zich het eerst ‘Multatuli’
noemt en de geheele lading van zijn volgenden arbeid blijft varen onder deze van
tranen vochtige vlag. Als de man ‘die veel geleden heeft’ is het dat hij zich bij al zijn
werken voor blijft stellen en is het tevens dat hij zich blijft stellen vóór al zijn werken.
Hoe verscheiden de stof, hoe vreemd zij mag zijn aan zijn particuliere
wederwaardigheden, nooit moogt ge vergeten dat het een vroegere lijder is, die haar
voor u behandelt; en in elke tekst zal hij gelegenheid vinden zoo noodig uw geheugen
in dit opzicht op te frisschen. Altijd blijft door de vermelding van deze eenigszins
weeë bijzonderheid de aandacht op zijn persoonlijkheid gericht. Later mag de ‘klacht’
meteen een ‘aanklacht’ beteekenen; mag de sentimentaliteit vermin-
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deren of veranderen, het individualisme is gebleven en is versterkt.
Douwes Dekker heeft zich als Multatuli tot romanticus gestempeld. In een zijner
laatste opstellen heeft Huet indertijd reeds een korte toelichting tot zijn aanspraken
op dien titel gegeven. ‘Max Havelaar’ waarin men, volgens hem, meer dan in een
zijner andere werken ‘den geheelen Multatuli’ bijeen-vindt, noemde hij ‘een volledige
verzameling van het romantische, gelijk Jakob Geel niet wilde dat het zijn zou, maar
niet kon verhinderen, dat het was of werd.’ Huet hield zich, getuige vele der artikelen,
kort vóór zijn overlijden in '86 geschreven, in 't bijzonder met dit onderwerp bezig
en zijn laatste critische bijdrage ‘De Romantiek in Nederland’ onder het schrijven
der inleiding waarvan hem de pen ontviel, zou waarschijnlijk de samenvatting en
uitwerking zijner vroegere opmerkingen geworden zijn en Multatuli als de veelzijdige
vertegenwoordiger en de heksluiter der romantische litteratuur ten onzent hebben
geschetst. Het door Huet geopende onderzoek werd niet doorgezet door de mannen
der nieuwe beweging, die meer in het maken van nieuwe dan in het beschouwen van
oude kunst hun kracht zochten. Niet veel minder dan een kwarteeuw moest het duren
vóór Dr. Prinsen in een baanbrekende beschouwing de oude kwestie van Dekkers
eigenbeweerd litterair isolement opnieuw ter sprake bracht. Deze auteur, die sedert
door zijn veelzijdig onderzoek van onze nederlandsche romantiek de
testamentvoltrekker van Huet is geworden, onderscheidt zich intusschen hierin van
zijn voorganger, dat deze uitdrukkelijk zich wenschte te bepalen tot hare
boedelbeschrijving, terwijl hij zelf - en in 't bijzonder in zijn oorspronkelijk opstel
‘Multatuli en de Romantiek’ - hare samenhang met en hare afleiding van de
buitenlandsche litteratuur in studie heeft genomen. De auteur Multatuli, aldus is zijn
stelling, wortelt, hemzelven onbewust, in het internationale romantische gedachtenen gevoelsleven van de tweede helft der achttiende en de eerste der negentiende
eeuw; zijn schijnbare absolute onafhankelijkheid is in waarheid niet meer, maar ook
niet minder dan zelfstandige navolging geweest.’ En door tal van treffende
voorbeelden maakt hij waarschijnlijk dat de geheele persoonlijkheid van den auteur,
die ‘de Bruid’ aan de boeken ontleende, is gevormd of hervormd door lektuur en nog
eens lektuur.
De eerste gang van ‘Woutertje Pieterse’ die ‘Glorioso’ gaat leenen, is zoodoende
van zinnebeeldige beteekenis geworden. Willen wij ons evenwel duidelijk maken,
hoe er uit het kapiteinszoontje van den
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Haarlemmerdijk, zulk een eigenaardige romanticus is gegroeid, dan hebben wij
natuurlijk aan den invloed van deze en betere romantische lektuur niet genoeg.
Honderde jongelieden, mogen wij veronderstellen, hebben in Nederland, gedurende
het tweede kwart der negentiende eeuw, kennis genomen van de verzen en het proza
der buitenlandsche romantiek, zooals er duizende zijn die tegenwoordig hun
aesthetische opleiding aanvullen met de voddige romantische namaaksels onzer
bioscopen, zonder dat er vroeger of later gevaar in schuilde voor hunne onromantische
behoorlijkheid. Tal van aankomende letterkundigen hebben indertijd, evenals de
jeugdige Eduard Douwes Dekker en zijn vriendje Bram des Amorie van der Hoeven
verzen als ‘Le Lac’ van Lamartine van buiten geleerd, of hebben Chateaubriand
gekend, Walter Scott bewonderd, Victor Hugo genoten of met Byron gedweept en
iets opmerkelijkers dan een min of meer zelfstandige navolging van den bezadigdsten
der romantische kunstvormen: de historische roman is er niet uit voortgekomen. Wat
bij den toekomstigen Multatuli de kiemen, waarmee de geestelijke atmosfeer destijds
overvuld was, tot een zoo eigenaardigen en weelderigen bloei heeft gebracht, het
was zijn persoonlijke aanleg allereerst, maar het waren vooral zijn bijzondere
lotgevallen.
***
Hij was van huis uit een eenigszins bijzonder jongetje; van moederszijde ‘belast’
met neurasthenischen aanleg; prikkelbaar en ongestadig, ‘kwikachtig’ zooals hij het
later noemde; speelbal van een gemoedsleven met abnormaal sterke golvingen, van
uitbundigheid zinkende tot gedruktheid, van moedeloosheid opgejaagd tot exaltatie.
Dertig jaar geleden, toen de zenuwkwalen in de eerste periode hunner
wetenschappelijke ontdekking verkeerden, kon zijn neef, Dr. Swart Abrahamsz zijn
leven als een ‘ziektegeschiedenis’ beschrijven, tot groote verontwaardiging der nog
talrijke voorbehoudlooze bewonderaars van Multatuli.; tegenwoordig, nu een zekere
mate van neurasthenie tot de erkende algemeene huiskwalen behoort, zijn wij des te
beter in staat de uitzonderlijkheid van zijn persoon te waardeeren, nu de publieke
symptomen van zijn psychisch leven zoozeer van die zijner medepatienten blijken
af te wijken. Het bewustzijn, anders te zijn dari anderen werd al vroeg in hem gewekt
door zijn verschil met de overige drie meer evenwichtige broeders: in de
Woutertjes-geschiedenis komt het zeer duidelijk tot uitdrukking, evenals de prille
ontwikke-
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ling van zijn intellekt. Zijn boezemvriendschap met den veelbelovenden oudsten
zoon van den zeer gezienen predikant des Amorie van der Hoeven - de andere was
de latere leermeester van Quack - mag als blijk gelden voor de erkenning van zijn
bijzonderheid. Begrijpelijk in dit verband is de vroegtijdige, buitengewone ontplooiing
van zijn eerzucht; met het besef dat hij zich in sommige opzichten ten zijnen gunste
van anderen onderscheidt, ontwaakt en ontwikkelt zich de zucht dit te doen uitkomen,
het erkend te zien en tevens het te versterken; vooral, in verband waarschijnlijk met
den geest van zijn lektuur, in de richting van sommige voortreffelijkheidsnormen
der romantiek: moed, ridderlijkheid, offervaardigheid. ‘Woutertje’, zooals wij weten,
is met behulp van deze, aan de werkelijkheid van zijn eigen jeugd ontleende, trekken
geschetst. Maar dank zij deze zucht zelve van zich exceptioneel te toonen, bezitten
wij van de hand van den ouderen Dekker authentieke bewijzen van haar abnormaal
sterke en vroegtijdige ontwikkeling. Dezelfde nerveuze man, die van het pozeeren
voor de camera van den photograaf een kinderlijken afkeer blijft koesteren, is even
standvastig in zijne voorkeur tot het leveren van zelfportretten. Gewoonlijk zijn deze
blijken van zelfstudie even zoovele bewijzen van zelfingenomenheid; er is evenwel
in zijn leven een enkele - zeer korte - periode aan te wijzen, waarin zijn voortdurende
zelfbeschouwing het voorbijgaande karakter aanneemt van een zelfkritiek. Aldus het
relaas, dat hij aan zijn verloofde doet over een ridderlijk avontuurtje, waarin hijzelf
de jeugdige held en de oude amsterdamsche Hooge Sluis het tooneel is... Hij wandelde
met zijn jongeren broer Willem; vóór hen uit ‘liepen twee jodenkindertjes, een
jongetje en een meisje; het waaide hard en het jongetje verloor zijn muts...
‘Herinnert ge u die laagte naast de hooge sluis, daar waar een soort van
tuintje is, bijna au niveau van het water? Daar waaide het mutsje in... Men
vraagde een man, die in een schuitje de brug doorvoer, het aan te reiken.
Hij wilde niet. Wie houdt zich ook op om het mutsje van een jodenkind,
- wie let er op het geschrei van een jodenmeisjel...
De vijfentwintigjarige Dekker schrijft, zooals men merkt, reeds geheel in het latere
genre, waarin dergelijke kleine feiten tot uitgangspunt worden genomen voor
gevoelvolle beschouwingen en bittere ontboezemingen...
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... Gij weet, hoe men in Europeesche steden om elke kleinigheid
samenschoolt, hoe ieder vraagt: ‘wat is het?’ en niemand vraagt: ‘hoe kan
ik helpen?’ Toen de laatstaangekomenen eenige oogenblikken later
vraagden: ‘wat is er?’ was het antwoord: ‘Daar is een jonge heer naar
beneden geklommen om het mutsje van dat kind terug te halen.’ Die jonge
heer was ik, natuurlijk...
Men ziet: het geval en zijn litteraire toebereiding voorspellen den auteur, die later
op overeenkomstige wijze de ‘zeeziekte-geschiedenis’ zal beleven en beschrijven.
... ‘Men hielp mij met een touw naar boven, want ik kon niet tegen den
gladden, rechten muur op. Ik scheurde mij de kleeren en schaafde mij de
handen, maar niet genoeg naar mijn zin. Ik heb in mijn leven weinig genot
gehad, dat boven de aandoening ging die ik gevoelde toen ik weder boven
stond. Ik wilde mijn portret wel hebben van dat oogenblik. Twintig of
dertig menschen, allen lieden van geringen stand en meest joden, juichten
mij toe. Een oud man, dezelfde die het touw gegeven had, gaf mij de hand
en zeide: ‘Jongeheer, het zal u goed gaan!’ Mijn lieve Willem riep alsof
hij grootsch was: ‘dat is mijn broer, Eduard!’ en ik...
O, die gevloekte ijdelheid! ik gloeide van genot... en ik liep dien dag op
stelten des hoogmoeds voort, ieder aanziende alsof ik vragen wilde: groet
gij mij niet, mij...
Heb mij lief, Everdine, als gij kunt... maar acht mij niet te veel...’
Het was te verwachten, dat de waarschuwing niet zou baten; te meer omdat hij zoo
tastbaar overdrijft. Juist omdat hem van ‘Tine's’ kant zooveel aanhankelijke
bewondering tegemoet komt, vervalt hij tot een voor hem zeer ongewone stemming
van overdreven zelfkritiek; en stelt hij te veel op rekening van zijn ijdelheid wat hij
te kort doet aan de impulsieve goedhartigheid en hulpvaardigheid, die hem zelfs in
de meest benarde onafhankelijkheden nimmer verlaten heeft. ***
Maar met al zijn goeden aanleg zag het er niet naar uit, dat er van den eerzuchtigen
jongeling iets beters zou terechtkomen dan het middelmatige dat Nederland in dezen
tijd op zijn best opleverde. ‘Waar blijven de knappe kinderen?’ mocht de schrijver
der ‘Ideën’ later vragen. Zij bleven in 't algemeen te veel bij honk dan dat er knappe
mannen uit hen konden groeien. Welke kansen had zijn om-
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geving hem-zelven geboden dat zijn ongewone aanleg tot ontplooiing; kwam en dat
zijn eerzuchtigheid bevrediging vond? Voor het slagen in de ‘zaken’ zat zijn
onbemiddeldheid hem in den weg; voor het maken van een politieke carrière zou hij,
in '20 geboren, na '48 spoedig den leeftijd hebben bezeten, maar ook weinig meer
dan dat, en op zijn minst had daar destijds in zijn geval een juristentitel bij behoord.
De vakken, waarin een arme jongen uit de kleine burgerij zich destijds
maatschappelijk omhoog kon werken waren uiterst dun gezaaid wegens de zeer
geringe ekonomische en technische ontwikkeling; achttien jaar jonger te zijn dan
Dekker gaf Quack in dit opzicht reeds een grooten voorsprong. Predikant worden
was nog het geschiktste middel om tot eenig maatschappelijk aanzien te komen en
even als in de achttiende eeuw bijna de eenige weg om aanzienlijk van ‘stand’ te
verbeteren - vooral omdat onbemiddelde meisjes uit de betere kringen in 't bijzonder,
op een huwelijk met min of meer jeugdige godgeleerden waren aangewezen en als
uitzet allerlei goede connecties en protecties meebrachten. De talentvolle haarlemsche
apothekerszoon Nicolaas Beets, die een freule van Foreest trouwde, hield aldus de
traditie in eere; maar als dóópsgezind dominee evenals zijn oudere broer Pieter - de
veronderstelling heeft iets pikants - verstoken van den steun der overmachtige Ned.
Herv. Kerk, zou de jonge Eduard toch een kwade dobber hebben gehad, zelfs al
mocht hier in Holland de onbemiddelde baronesse van Wijnbergen zijn vrouw
geworden zijn... Intusschen, hij bleef voor al die latere misrekeningen gespaard,
omdat hij er tijdig voor zorgde alle desbetreffende illusiën den bodem in te slaan.
Aanvankelijk als leerling van de Latijnsche School voor de ‘studie’ bestemd,
onderscheidt hij zich enkel door de ongeschiktheid, die vervolgens evenzeer zijn
beste aanbeveling zal blijken voor ‘den handel’. Zijn ongedurigheid, de
‘afgetrokkenheid’ waarover wij hem in zijn brieven zich hooren beklagen, schijnen
hem elke geregelde, eentonige bezigheid tot een kwelling te hebben gemaakt. Als
kind ‘ondeugend’ is hij als opgeschoten jongen dikwijls ‘onhandelbaar.’ ‘Het is
waar’, schrijft hij aan zijne verloofde, ‘dat ik mij in vele betrekkingen niet onderdanig
schikken kan en reeds als kind gaf ik aanleiding tot vele berispingen.’ IJverig en
plooibaar moest een jongen als hij zijn zou er hier iets van hem terechtkomen; ‘pedant’
en ‘lui’ daarentegen vonden hem niet zelden reeds de oudere ‘Droogstoppels’ vóór
dat de latere‘Sjaalman’uit den‘Havelaar’als zoodanig wordt gebrandmerkt. Zijn
goede vermogens zijn vooralsnog meer een hinderpaal dan een
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waarborg voor zijn succes in de wereld; want de kennis, die hij er van draagt, versterkt
hem slechts in de laatdunkendheid eenvoudige plichtsbetrachting in eenvoudige
omstandigheden gering te schatten. ‘Ik heb aanleg een edel man te zijn’ schrijft hij
enkele jaren later aan ‘Tine’,
‘... maar het zal nog lang duren eer ik een goed mensch ben. Ik heb kracht
tot zelfopoffering, maar niet altijd, zelfs zelden tot eenvoudige
plichtsbetrachting. Ik zoude, zooals de menschkundige Lafontaine zegt,
kracht en moed hebben om een rots te verzetten, maar het dagelijksche
verleggen van een veertje zoude mij te zwaar vallen. Het streelt de ijdelheid
niet genoeg een kleinen pligt te vervullen. ‘Laat dat gewone menschen
doen’, zegt de verwaandheid, ‘mij voegt ander werk’, roept de trots, ‘men
zal van mij spreken'’ fluistert de eerzucht en de heerschzucht vleit zich
‘ontzien te zullen worden’.
Geen wonder, dat hij later, wanneer hij zich in ‘Woutertje’ een tweede opvoeding
geeft, voortdurend zooveel nadruk legt op het vervullen van het ‘naastbijliggend
plichtje’. Anders werd er van den jongen Eduard op het kantoor van van der Velde
(‘de firma Ouwetijd en Kopperlith’) niet gevraagd; maar met minder was men niet
tevreden. En met zijn vage droomerijen over het meerdere bereikte hijzelf vooreerst
niets beters dan dat het mindere hem ontging.
Als aankomend letterkundige stonden zijn kansen niet veel beter. Wel maakte hij
al vroeg een redelijk vers en zouden de muzen-almanakken zich waarschijnlijk
spoedig door zijn klandizie vereerd hebben gerekend; zelfs zou later allicht het
medewerkerschap aan de pas opgerichte ‘Gids’ ('36) in verband met zijn
oppositioneelen aanleg juist een kolfje naar zijn hand zijn geweest. Intusschen: het
door den redakteur Potgieter te schetsen, kleine, knagende leed van den ‘pennelikker’,
dat hem in zijn kantoorcarrière wachtte, zou geen ‘Multatuli’ uit hem gemaakt hebben.
Mocht hij beproefd hebben iets hoogers te bereiken door een dergelijke in de lijn
zijner sentimentaliteit liggende banaal-gevoelige schildering van het geringe
hollandsche leven om hem heen, dit drukkende leven-zelf zou hem ongetwijfeld
klein gekregen hebben, zooals het alle anderen klein gehóuden heeft. Er woeien
destijds van allen kant kiemen van oorspronkelijke, individueele verbeelding naar
den vaderlandschen bodem over, maar zoo zij al tot groei kwamen, hij was te dor en
te onwillig dan dat zij tot de weelderig-
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heid konden gedijen, die het doorgaande uiterlijke kenmerk is der romantiek. Ook
hier te lande openbaart zich in de litteratuur een zekere oppositiegeest, maar de felle
opstandigheid, die tot haar wezen behoort, bleef er ontbreken. Er was in het intieme
hollandsche leven geen sterke spanning van conflikten en er bestonden in de
litteratuur-zelve geen sterke objekten van prikkelenden weerstand. Er heerschte hier
geen, met het nationale leven saamgewassen ‘school’ waartegen men op te tornen
had, er was hier geen sterke traditie te overwinnen; het fransche pseudo-klassicisme
dat elders in eenigerlei vorm omver geworpen moest worden, heeft hier geen vasten
wortel geschoten. Ook omdat er ten onzent zoo weinig neer te halen viel, ontwikkelde
zich geen kracht om iets stevigs op te bouwen. De ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’
kwijnen langzaam dood, zonder dat ‘de Gids’ erin slaagt de nederlandsche belletrie
tot een bloeiend leven te brengen; en de overmoedige littéraire samenzweringskringen
elders, de ‘cénacles’ der jonge fransche romantici vinden hier hun bezadigd pendant
in het belletristisch-protestantsche kransje ter pastorie van dominee Hazebroek te
Heilo. Het protestantisme dan ook, in verband met het gedurende de belgische
troebelen ontwaakte nationalisme schenkt, in den historischen roman van mejuffrouw
Toussaint, eigen kracht en oorspronkelijkheid enkel aan deze navolging van de vele
genres der romantiek; uit gelijke oorzaak zal de coryphee der slappe imitatie, de naar
eigen getuigenis ‘van roof en diefstal’ levende Jakob van Lennep erin slagen de
romantische ‘couleur locale’ te bereiken in ‘Ferdinand Huyck’ den roman der
achttiende eeuw, waarvan het leven der lagere en hoogere burgerij hier nog
doortrokken is. Het meest markante overigens van de hollandsche romantiek krijgt
geen vat op het lezende publiek: de sentimenteele bulderbast Bilderdijk, voorlooper
van het genre, wordt officieel gerespekteerd maar weinig gelezen; een kwarteeuw
later kan Huet zonder tegengesproken te worden in een redaktievergadering van ‘de
Gids’ beweren, dat zijn collega's zelfs hem eigenlijk niet kennen. Potgieter noch
Mevrouw Bosboom worden niet populair en men zal op denzelfden Huet moeten
wachten om de onverwoestbare reputatie van Jakob Cats eindelijk voorgoed te
ondermijnen. Begrepen en bemind, veeleer dan de romantiek, wordt een zich bij den
volksgeest aansluitend, duidelijk geschreven en christelijk getint, huiselijk,
gemoedelijk-satirisch soms en altijd gelijkvloersch realisme. In de jeugd van den
jongen Dekker is Tollens de groote man en in zijn trant zijn ook de eerste gedichten
van den kleinen amster-
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damschen kantoorklerk geschreven. Men beschouwe hem op dien leeftijd niet als
een bijzonderen uitvlieger anders dan van aanleg. Hij is zestien jaar wanneer ‘de
Gids’ wordt opgericht en kan achttien worden zonder naar eigen getuigenis iets te
begrijpen van de beteekenis der jonge litteratoren als Potgieter en Bakhuizen van
den Brink. Hij is, ook letterkundig, niet meer dan een belofte, waarvan de vervulling
te minder kans bood iets groots te brengen, daar het geringe zoo spoedig onder zijn
bereik viel. De domineerende trek van zijn karakter is eerzucht, zijn vroeg verworven
stylistische vaardigheid was een gevaarlijke verlokking om te streven naar de direkte
succesjes, die haar een snelle maar weinig vruchtbare bevrediging boden. Zijn kleine
talent was, in een milieu dat geen hooge eischen stelde, eer een beletsel dan een
waarborg voor de vorming van een grooter. Gemakkelijk te bereiken, verweekende
ijdelheidsbevrediging dreigde te verhinderen, dat zijn ambitie zich vergrootte en
verhardde tot den trots die de hooge romantiek in hare adepten vergt. Het mindere
op dit andere terrein te gemakkelijk bereikend, liep hij gevaar dat het meerdere hem
ontging. ***
De familie, die de kaart van het land kende, besloot dat de ‘uitmiddelpuntige’
jongeling zijn geluk in de Oost zou beproeven. Voor de ontwikkeling van zijn
eigenaardigheden, voor den groei van zijn bijzondere individualiteit is deze
verplaatsing uit de benauwende hollandsche sfeer een onmisbare en beslissende
faktor geweest. Van uit de beknelling tusschen de starre conventies en de verouderde
tradities van het fossiel geworden hollandsche bestaan kwam hij hier in een breeder
leven van grooter verhoudingen en ruimer opvattingen... De verandering op zichzelve
als middel om zich te verfrisschen en te vernieuwen heeft hij sedert, totdat hij op
jaren kwam, in eere gehouden en, waar zijn middelen het toelieten, bewust in praktijk
gebracht. En hijzelf, de individualist bij uitnemendheid, heeft later haar heilzamen
invloed op de persoonlijke vrijheid en oorspronkelijkheid aardig in beeld gebracht.
Herinnert ge u de aankomst van de familie Havelaar in den te nauwen reiswagen op
de grens van de residentie Lebak?
‘... Nagenoeg als de arme Sauriers uit de voorwereld, die door lang wachten
ten laatste een integreerend deel uitmaken van de klei, waarin ze
aanvankelijk niet gekomen waren met het doel van
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daarin te blijven, heeft er ook bij reizigers, die wat nauw opeengedrukt en
in gedwongen houding gezeten hebben in één reiswagen iets plaats, wat
ik voorstel ‘assimilatie’ te noemen. Men weet eindelijk niet juist meer
waar het lederen kussen ophoudt en waar de ikheid aanvangt; ja, ik ben
niet vreemd aan het denkbeeld, dat men in zulk een wagen kiespijn of
kramp hebben kan, die men voor mot in het laken aanziet en omgekeerd.
... Ik heb mij zelven dikwijls afgevraagd of niet vele dwalingen, die onder
ons kracht van wet hebben, veel ‘scheefheden’, die wij voor ‘regt’ houden,
daaruit voortvloeyen, dat men te lang in één gezelschap in één reiswagen
heeft gezeten.
... Ik houd het voor goed van tijd tot tijd eens te wisselen van wagens,
zitplaats en medereizigers'..’
Inderdaad, het beeld is van ruimer toepassing dan op den beroemden assistent-resident
van Lebak alleen. En het ontbreekt ons in ons eigen, aan originaliteit niet overrijke
land, niet aan dergelijke ‘mutaties’, die overeenkomstig aan de botanische, in de
hand gewerkt of veroorzaakt zijn door een tijdelijke verplanting in een anderen
bodem. Hebben de meest markante figuren uit Dekkers eigen tijd hun betrekkelijke
zelfstandigheid en oorspronkelijkheid niet verkregen, of versterkt door een verblijf
in den vreemde? Niet door een vacantiereis, zooals sedert de Renaissance, bemiddelde
jongelieden vooral naar Italië deden, als pleizierreizigers die innerlijk vreemd en
zelfs een beetje supérieur tegenover het uitheemsche zich bleven gevoelen, gereed
en geschikt om bij hunne terugkomst de welgevestigde notabiliteit van hun oudeheer
over te nemen; maar door een naar den eisch hunner broodwinning en den drang van
hun geestelijken aanleg zich inleven in het onbekende, het zich althans gedeeltelijk
en tijdelijk uitleven uit het inheemsche milieu. Heeft het Potgieter en Bakhuizen niet
gebaat, dat zij eenige jaren het vaderlandsche stof van hun voeten hebben geschud?
Is Huet, die trouwens geestelijk altijd met één been in een fransch milieu stond, er
niet op vooruitgegaan in oorspronkelijk oordeel door tijdig ook het andere op te
nemen en de nederlandsche zaken van uit de verte te bezien? Heeft van een ouder
geslacht Bilderdijk zijn hoekigheid niet gescherpt door zijn ballingschap? Geldt op
algemeener terrein niet dezelfde regel voor de twee sterkste politieke figuren uit
Dekkers tijd, Thorbecke en Willem de Eerste? Zijn, onder hunne politieke
voorgangers, de meest doortastende hervormers niet te zoeken onder de réfugiés Daendels behoorde er toe - die in 1795
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met Pichegru naar Holland terugkeerden? En waren de energieke grondleggers van
de economische en politieke grootheid der Zeven Provinciën niet te zoeken onder
de ‘oude Geuzen’ die na hun gedwongen verblijf te Embden en elders, in 1578 naar
Amsterdam terugkeerden?1)
Nu was het evenwel, sedert zij de koloniale macht der oude republiek vestigde,
juist ‘de Oost’ geweest, waarheen de verplaatsing veeleer als domper en afleider dan
als prikkel voor durf en oorspronkelijkheid werd gebezigd. Vertrek naar ‘de Oost’ nadat ‘de West’ reeds in de tweede helft der zeventiende eeuw was uitgeschakeld beteekende vanouds het beproefde middel, niet om het buitengewone aan te kweeken,
maar om het abnormale zoo goed mogelijk tot normale kapitalistische resultaten te
brengen en in het ergste geval onschadelijk te maken. Sedert een paar eeuwen bestond
er tusschen het moederland en de koloniën een verkeer, waarvan de gegevens slechts
ten deele tot uitdrukking kwamen in de handelsbalans; rekening werd daarin gehouden
met wat hier aan exotische produkten werd ingevoerd, maar onverantwoord bleef de
zeer belangrijke post van wat daarheen aan inheemsche produkten van ongewonen
aard werd geëxporteerd. Wat onder de jongere leden der groote en kleine bourgeoisie
niet deugen wilde, wat uit den band sprong, wat rebelleerde tegen de beproefde zeden,
wat zich niet voegen wilde in het gewone gareel, men was gewoon het door afvoer
naar de Oost zich van den hals te schuiven. Wat hier mislukte en verliep zoowel als
wat voor zijn ondernemingsgeest hier geen uitzicht vond of met ongebruikelijke
snelheid wilde slagen; wat bewezen had minderwaardig te zijn evenzeer als wat de
gelegenheid miste zich meerderwaardig te toonen - het zocht in de Oost het terrein
der ruimer begrensde mogelijkheid om een échec te herstellen of te ontgaan. Zoo
werd de regel der middelmaat hier gehandhaafd door de verwijdering der ongeregelde
geesten; maar tevens daalde langzamerhand het gemiddelde hier te lande, mede door
het verlies van wat aan den goeden kant buiten het gemiddelde viel. In engere
economische beteekenis werd op deze wijze een belangrijk deel der karige energie
aan de ontwikkeling van het moederland onttrokken, zonder aan die van de koloniën
ten goede te komen anders dan door uitbreiding slechts van het bestaande stelsel van
ruwe

1) De meest ondernemende gangmakers van den ekonomischen bloei der oude Republiek waren
drie, van milieu veranderde kooplieden: Usselinkx, le Maire en de Moucheron.

Groot Nederland. Jaargang 17

1098
handelskapitalistische uitbuiting en roofbouw. Maar in algemeeneren zin werden op
deze wijze de onmisbare gistingselementen aan de nederlandsche kultuur onttrokken
en ontsnapte door de koloniale veiligheidsklep een onmisbaar deel der voor den
vooruitgang onontbeerlijke krachten. Is de algemeene stagnatie en inzinking sedert
het laatste gedeelte der zeventiende eeuw niet mede aan dit ontgistingsproces toe te
schrijven? Ook voor andere koloniseerende landen, Frankrijk en Engeland, mag deze
faktor van beteekenis zijn geweest, maar partieel onbelangrijker, kon zij tegenover
het ongelijk rijkere, inwendige politieke en geestelijke leven den doorslag niet geven;
wat daar aan den overvloed onttrokken werd, ging hier van een armoedje af. Het
cultuurstelsel in de negentiende eeuw mocht in zooverre den toestand verbeteren,
dat het tegen het afvloeien van den ondernemingsgeest een dam opwierp, het
kortwiekte door de uitbreiding der bureaukratie tegelijkertijd den geest van
zelfstandigheid en initiatief. - Wat overigens van uit de ruimere koloniale omgeving
in het kleine moederland later terugkeerde mocht zich onderscheiden door zekere
onafhankelijkheid van oordeel, het miste de lust en de kracht om anders dan door
een dadenloos gemor tegen de enge, inheemsche verhoudingen te rebelleeren. Mislukt
of geslaagd, gebroken of zelfgenoegzaam, was het in 't algemeen uitgegist, zoo niet
afgeleefd; lichamelijk verzwakt of geknakt veelal, was het in elk geval in de vroegere,
ongekultiveerde koloniale omgeving geestelijk onrijp gebleven. Het placht zich niet
meer warm te maken en de kleumsche misnoegdheid van den brommenden oudgast
was de beste romantiek waarop de litteratuur te hopen, zoowel als de ergste oppositie,
waarvoor de nederlandsche sleurgeest te vreezen had.
Eduard Douwes Dekker zou minder gemakkelijk te temmen vallen; arm en
eerzuchtig vertrokken zou hij, eerzuchtig en arm gebleven, terugkeeren in de volle
kracht van zijn leven en in den rijken bloei van zijn gaven, verongelijkt en opstandig.
In den winter van '38, op bijna negentienjarigen leeftijd, werd hij met de ‘Dorothea’
naar Batavia overgebracht; gezagvoerder, zijn vader, de zeekapitein, stuurman zijn
oudere broer Jan - die er een bijzonderen slag van had hem op zijn zeer te trappen:
... ‘Het gebeurde eens - vertelt de uitgeefster der “Brieven” - dat deze hem
taquineerde, omdat hij, die als passagier de reis meemaakte, niet eens kon
doen, wat die kleine scheepsjongen wèl kon, namelijk in de mast klimmen.
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Dit prikkelde Eduard en hij klom in de mast, tot boven in 't topje. En dat,
ofschoon hij zeer gevoelig is, voor duizeligheid. Toen hij weer beneden
kwam, was Jan niet op het dek; maar de andere stuurman, van Leeuwen,
zeide hem dat Jan kwaad was geworden en zoo bleek als een doek...’
Het is de tegenhanger van het tooneeltje bij de Hoogesluis; het is hetzelfde of hij
omlaag klimt om in de achting van anderen te stijgen of met levensgevaar omhoog
om niet in de eigene te dalen... Het herinnert levendig aan een overeenkomstig
bravoure-stukje van den jongen Henry Beyle, zijn ouderen tijdgenoot, bij gelegenheid,
dat deze, evenals hij op het punt om losgelaten te worden uit de kooi van zijn
benauwde jeugd, onder toezicht van een cavalerie-kapitein, in 't gevolg der legers
van Napoleon, den Bernardiner overtrekt. Zij komen, waar de weg over een soort
platform gaat onder het bereik der kanonnen van een vijandelijk fort aan de overzijde
van het enge bergdal; de mentor verdenkt zijn pupil van weifeling tegenover dit
eerste gevaar:
‘Ne voilà-t-il pas mon bougre qui a dejà peur!’ me dit le capitaine avec
humeur.
Ce mot fut comme le chant du coq pour Saint-Pierre. Je rêvai - je
m'approchai au bord de la plate-forme pour être plus exposé, et quand il
continua la route, je trainai quelques minutes pour montrer mon courage...1)
Zoo waren ze, de jongelui, die als toekomstige romantici, in de eerste plaats hun
zelfachting hoog hielden en hun individualiteit tot gelding brachten; en zóó, in zulk
een uitdagende houding, met zulk een air de bravade, verzinnebeelden zij hun
toekomstige positie in de litteratuur. Zie hem, den jongen landrot, duizelig maar in
zijn gekrenkte eerzucht gewroken, boven in de mast van de ‘Dorothea’ als het beeld
van ‘den hoogmoed: de moed om hoog te staan.’
J. SAKS.

1) STENDHAL, Vie de Henri Brûlard, pag. 289.
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Hooger-Op door Marie Gijsen, Rotterdam, W.L. en J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, 1918.
Dit is een goed boek van de vervelende soort. Men kan niet zeggen, dat het slecht
is, maar men kan wel zeggen, dat het onbeduidend is. En vooral ijselijk vervelend.
Naar den modernen trant, is het zuiver en sober, in enkele beschrijvingen zelfs zéér
zuiver, geschreven, de figuren, - hoewel duidelijk in braven en boozen gescheiden
-, zijn niet excessief naar een dier beide richtingen gedrongen, het verhaal, de
gebeurtenissen doen zich niet onwaarschijnlijk voor, het lijkt in zijn geheel een
gematigd, beheerscht realisme... wat zou men dan meer of anders willen? Is het niet
een innig lief verhaal van dat blonde boeredochtertje, met haar reinheid en onschuld
in Brabantsch dialect, dat schuchter verlieft op den edelgezinden Frans, aspirant
priester en zoon van den godslasterlijk slechten en ruwen landeigenaar? En zijn
zuster, dat wereldsche, frivole meisje, huwend om het geld alleen met een abjecten
kerel. En de vreesachtige moeder, schier heilig van zwakte en onnoozelheid, en de
twee broze, beuzelende oude dametjes en de familie Dievers en het gansche
Brabantsche boereland... is het niet alles naar den aard verbeeld en in zijn sfeer
gehouden? Ten slotte overwint de jeugdige seminarist zijn toch immers zoo
menschelijke neiging, echter niet zonder in den droom den duivel gezien te hebben
en door een gelofte, bij het sterfbed zijner moeder afgelegd, opnieuw en vast gebonden
te zijn. Buiten dien duivel en die gelofte echter... wie weet... En het onschuldige
meisje, door haar biechtvader hevig beknord, offert willig haar liefde voor 's geliefden
goddelijke roeping en wordt dan nog, door toedoen der dochter, uit haar dienst gezet
en denkt in een klooster te gaan, net als Ophelia, omdat zij blijkbaar te goed is voor
deze wereld van ruwe landheeren en wreed jaloersche zusters. En dan is de historie
uit en zijn wij ons diep bewust, dat de auteur nooit anders deed dan verwijzen naar
de situaties. Wij voelen noch de onschuld van het kind, noch haar liefde, gelijk wij
lezen van 's jonkmansworsteling met zichzelven, maar gevoelen haar niet. Het blijft
alles uiterlijk en kleurloos, en volmaakt onbelangrijk, omdat het ons medegevoel
niet wekt. Een fond van conventioneel deugd-zonde-romantisme, de vorm van
objectief realisme, uit die tegenstrijdigheden, die elkaar gedeeltelijk opheffen, schijnt
dit boek te bestaan, en het is niet te zien, waarom de schrijfster er nog niet vele zoo
schrijven zou. Het is typisch Roomsche kunst.
F.C.
***
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De Salon-Salomé, door Karel Wasch, 2 dl., Em. Querido, Amsterdam,
1919.
Ongetwijfeld zou dit boek meer verdienen dan de losse opmerkingen, die deze notities
bedoelen te geven. Het lijkt iets heel bijzonders in de Hollandsche letteren van den
laatsten tijd en de auteur, dien men vroeger voornamelijk kende door geschriften,
welker titels zelfs voor den gewonen lezer onbegrijpelijk waren, heeft door dit boek
ineens plaats genomen onder de besten der nieuweren, men zou zeggen als een
‘nazaat’ van den vroegeren Couperus, dicht bij Van Oudshoorn. De passioneele,
psychologische roman, dien hij geeft, toont verder niets realistisch meer; om de
onmiddellijke suggestie der werkelijkheid van plaats en tijd is het dezen schrijver
nooit te doen, en zoo staat hij dus aan den anderen pool onzer literatuur, zoover
mogelijk van b.v. de Schartens. Is het bij dezen alles, om zoo te zeggen, uiterlijkheid,
voor Karel Wasch zijn alleen de innerlijkheden van geestesbeweging belangrijk en
het uiterlijke slechts voorzoover het daarvan het kader is of het symboliseert. Er is
sprake van een liefde tusschen man en vrouw, doch alleen om den man is het hier te
doen. Ik heb tenminste van de vrouw geen totaalbeeld, geen volkomen, omvattend
begrip kunnen krijgen, misschien omdat ‘de man’ dit ook niet had en tot het einde
vrijwel wankelde tusschen een opvatting van hartstocht en eenvoud of geraffineerd
cynisme en wreede coquetterie. Dat hij haar tenslotte niet begreep, maakte juist zijn
ellende uit, maar erger nog was, - het tragische motief van het gansche boek - dat hij
zichzelf nooit teneinde begrijpen en vasthouden kon. Was hij toch wellicht een
hartstochtelijke natuur en alleen zijn overmatig zelfbesef oorzaak, dat die hartstocht
nooit bloedwarm kon doorzetten? Of was er kracht noch warmte in hem en hij een
zwakke levensdillettant, die zijn flauwe emoties op de spits moest drijven om te
kunnen voelen, dat hij leefde? Hij wist 't eigenlijk nooit en dit ‘bepaalde’ zijn
verhouding tot de vrouw, die hem naderde, tot een sfeer zoo vaag en onzeker, dat
haar aanvankelijk onmiskenbare coquetterie er nauwelijks iets bij te voegen had om
die onzekerheid vol te maken. Wat zocht hij bij haar? Wat was zij hem ten slotte?
Dit zijn de nijpende vragen, die ons, met de hoofdpersoon, het geheele boek door
vergezellen. En waarbij het ons duidelijk wordt, hoe zij toepasselijk zijn overal waar
geen argelooze zelfzekerheid, geen blinde passie bestaat. Dan zullen wij nooit durend
zeker kunnen zijn van ons gevoel en telkens op onszelf teruggeworpen worden, dan
zullen alle groote oogenblikken, de beslissende momenten ontluisterd en ontkracht
worden door kwellende weemakende zelfanalyse, eer een lange, bittere training ons
geleerd heeft de leegten en leemten der gemoedsbeweging aan te vullen door
welbewust comediespel. Deze man was zoover nog niet. Zijn ethische zin gedoogde
dit nog niet. Hij wilde ‘eerlijk’ zijn tegenover ‘haar’ en tegenover zichzelven. En hij
meende ook van haar te kunnen leeren, zich
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zelf te veranderen en vastheid te winnen. Zoo forceerde hij zijn wankele geaardheid
en trachtte te zijn wat haar ideaal van een minnaar scheen te eischen, tot het alles in
jammerlijke mislukkingen, zonder geluk en zonder waardigheid, verliep en zij
scheidden. Was het aldus inderdaad niets meer dan ‘liéchange de deux fantaisies’?
Maar wat zochten zij dan zoo hardnekkig bij elkaar? En hoezeer heeft het hen toch
vervuld en tijdelijk gelukkig gemaakt... Het is immers niet zeker dat twee menschen
elkaar inderdaad ooit méér geven. Doch in de meeste gevallen merkt men dit niet,
omdat zelden de vrouw zooveel eischt en de man zoo diep en voortdurend zich zelven
beluistert. Het boek eindigt dan toch nog met een motief, waarin een zwakke toon
van de oude mystiek doorklinkt en... men wil van de herwonnen zielsstabiliteit het
beste hopen. Misschien vertelt Karel Wasch ons ook nog hoe het dan later verder
ging. Zijn boek ondertusschen maakt een diepen indruk van huivervreemde
menschelijkheid.
F.C.

Het gezin van Herman Reuvers, door E.G. van Bolhuis, A.G.
Schoonderbeek, Laren, z.j.
Ziehier voorloopig nog enkel jeugdige malligheid. De auteur kan eigenlijk nog geen
Hollandsch schrijven. ‘En dat vinden allemaal zoo mooi van hem’.... zegt hij
bijvoorbeeld. Zijn boek beschrijft dan zoo ongeveer den ‘ondergang eener familie’,
voornamelijk in opgewonden uitroepen en zelfgeschapen neologismen, die op
individueele wijze het gevoel moeten weergeven. Sat heet tegenwoordig, geloof ik,
in de provincie ‘Nieuwe Gidstaal’. De personages ‘snukken’, ‘deunen’ en ‘snarren’,
terwijl de winden ‘kolkeren’ ‘zoeven’ en ‘aanhossen’. Verder is er van Querido, van
Robbers, van de Vlamingen, ja, eigenlijk is er van tallooze levende auteurs iets in 't
boek en van den auteur zelf 't mal romantisch-realistisch mengsel, waarin de vreemde
bestanddeelen geenszins zijn opgelost, maar als geklonterde bolletjes bleven drijven.
Toch is 't mogelijk, dat later de auteur iets zal kunnen. Hier en daar is wel een stukje
dialoog, een stemminkje, een karakterbegin, dat onconventioneel en zelfbeleefd
schijnt. En in elk geval is dezezotternij roerend echt... alleen schrikkelijk kostbaar,
omdat de auteur telkens een nieuwe regel noodig heeft voor zijn pathos, zoodat het
vaak aandoet, of hij in verzen schrijft.
Misschien ware dit ook beter geweest. In ‘poezy’ laat zich zeer veel zeggen.
F.C.
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Liedjes.
I.
Ik loop in de suizende berkenlaan.
De berken, die zien mij ernstig aan.
- ‘Waar ben je zoo lang gebleven?’
- ‘Ik heb er gezworven al in de stad,
Waar ik eens toch mijn liefde en mijn vreugde had,
Ik heb er gezocht een verloren schat O berken! wilt mij vergeven.’
De berken, die suizelen in den wind:
- ‘Och! blijf je dan àltoos een hoopvol kind?
Wat kon je in de stad nog zoeken?’
- ‘'k Heb in zalen geluisterd naar zaalge muziek,
Die mijn ziel hief ten hemel op klankengewiek,
Maar die maakte van heimwee mijn hart zoo ziek.
En ik zocht er ook wijsheid in boeken.’
- ‘Maar je zocht er nog meer en dat vond je niet meer!’
- ‘Ik zocht liefde van éen en den troost van weleer,
Maar die heb ik er niet gevonden,
Ik bleef er alleen met mijn eenzaam verdriet,
Ik verlangde naar 't bosch en het blauwe verschiet.
En geeft er het leven mijn liefde mij niet,
Waarom straft het mij streng, als voor zonden?’
De berken, die zuchten meewarig en zacht
En spreiden hun zijïgen wuivenden pracht
Al over mijn leege handen,
Mijn handen, van 't zoeken en bidden zoo moe.
- ‘Kom hier maar, geslaagne door levens rôe,
Wij kussen je hart wel en oogen toe,
Zoo moe van het eenzame branden.’

II.
Nog áltijd zie ik jë aangezicht,
In den bevenden glans van het kaarsenlicht.
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Maar het wordt al zoo bleek, zoo ver, zoo flauw 'k Vrees dat ik het morgen niet meer aanschouw.
En als ik niet langer naar jou verlang,
Dan sterft wel mijn laatste liefdezang.
Dan begrijp ik niet meer wat de merel fluit
En ik blijf onbewogen door 't lentegeluid.
En mijn hart springt niet open met wilde klop
Om het openspringen van d' eersten knop.
En ik vlij op de ontlokene blaadjes niet meer
Mijn brandende lippen gelijk weleer.
O jë adem was zoet in den bloemengeur
En je troostte mij zacht om het droeve gebeur,
Maar je sprak er niet over, je streelde mijn hand En dan was ik weer 't meisje van Droomenland.
Maar het wonder, het wonder is niet gebeurd Dáarom heb ik, in wanhoop, die teerheid verscheurd.
Ik wou sterk en alleen zijn en vrij, in het woud.
Waarom zijn nu de boomen zoo vreemd en zoo koud?
Weet je nog hoe wij droomden, zij aan zij? O nu komt weer April, maar 't blijft winter voor mij.

III.
Ik zei: - ‘Ik ga heen naar de ruischende wouden!’
En hij dorst zijn oogen niet op te slaan.
Hij vroeg niet of we elkaar helpen zouden En hij liet mij gaan.
En nu kan ik nooit meer zijn voetstap verwachten.
Ik hoor enkel den wind, in de winterlaan.
En het schrijnt door mijn ziel, in mijn slaaplooze nachten,
Dat hij mij liet gaan.
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IV.
De armzaalge liefde, die je boodt
Was niet voor leven en voor dood.
Die groote liefde was zóo klein,
Die vluchtte voor gevaar en pijn.
Die sterke liefde was zóo zwak
Dat zij, toen ik haar steun vroeg, brak.
Voor bleeke liefde zonder moed
Vond ik mijn liefde veel te goed.
Fier rees ik op, liet los je hand
En ging weer zwerven door het land,
Alleen door regen, wind en zon Ach! als ik maar vergeten kon!
Alleen door veld en hei en woud,
Met de eenge troost: nu word ik oud.
En dat ik weldra sterven ga,
Dat voel ik nu een Godsgenâ.

V.
Aan den zoom van de nevelomsluierde hei
Zit ik eenzaam, in lommer van eiken.
Een stoet van erinnringen trekt voorbij,
Daar moet ik maar aldoor naar kijken.
Ik zit op den mossigen heuvelkam
En tuur naar de bruine heide O zoo nu geen schim maar een levende kwam,
Die mij lievend naar huis geleidde!
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- ‘Kom mee eer de herfstwind de blaadren verstrooit,
Kom mee! en mijn hart zal je danken.
Ik heb alle de kamers voor jou vermooid
Met bloeiende rozeranken.’
Neen, hart, word toch wijzer! Droom niet zoo dom!
Dat kán immers niet gebeuren!
Nooit krijg ik een liefde en een thuis weerom,
Al bleef ik mijn leven lang treuren.

VI.
En vroeger, als de Zondag kwam,
Dan wist ik: je zou niet komen.
Ik luisterde naar het klokken-bimbam,
Al onder de donkere boomen.
De vijvers rond, over 't brugje, in een acht,
Daar liep ik van jou te droomen.
In mij zoemde er een liedje van liefde en ik dacht:
- O morgen, dán zal hij komen!
Onder een treurbeuk, daar stond een bank
- 'k Geloof dat die bank nog staat er Daar zat ik en keek naar de zwanen blank
En de takken, die slierden in 't water.
Hier lijkt het nu Zondag wel iederen dag,
Maar ik weet dat je nóoit zal komen.
Ik vraag de boomen waarom het niet mag Geen antwoord geven de boomen.

VII.
O zal ik u niet betreuren,
In de grauwe rumoerige straten,
Mijn bosschen en velden vol geuren,
Wanneer ik u heb verlaten?
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Ontslaap ik voor 't eeuwige leven,
O zal ik wel sterven gelaten
En niet van verlangen beven
Naar de aard, die ik zal verlaten?
Kus dâarom je niet mijn oogen
- Je kan mij niet lieven, niet haten Alleen maar uit mededoogen,
Wijl ik éens je toch moet verlaten?
Zoo koel is je medelijden,
't Zal me in 't eeuwige leven niet baten Je liefde blijf ik verbeiden,
Al heb ik deze aarde verlaten.

VIII.
O 't is zoo droef, het brandt met felle pijn
Door wien ik lief niet meer geliefd te zijn.
't Is groote smart, de grootste die ik weet Neen, toch geviel mij grooter harteleed.
Van de éene waarheid is mijn hart gewis:
Meer dan ontvangen geven zalig is.
En 'k weet op aard geen droever droefheid dan
Dat ik mijn lief niet langer lieven kan.

IX.
Ik heb uit mijn boezem mijn hart gereten,
En ik lachte, in mijn pijn, als een Edda-held.
En ik gaf het mijn lief, maar die heeft het versmeten.
Hij had in zijn wreedheid zijn eer gesteld.
Hij heeft het verbrijzeld aan kleine scherven Die verven met bloed nu de ruige rots,
Als duizende harten, die alle sterven Maar al krimp ik van weedom, toch lach ik van trots.
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X.
Droef weeklaagt de wind in de schemerlanen.
De kamer is donker gelijk een graf Ik droom van mijn laatste liefdetranen,
Ik verlang naar de tranen, die ik je gaf.
Zij besproeiden je hart als vergeefsche regen,
Die geen zaadje laaft in onvruchtbaar zand.
Waarom droom ik, als de avond omnevelt de wegen,
Van den groet van jë oogen, den gloed van je hand?
Droef weeklaagt de wind over hei en akker.
Mijn kamertje is donker en eng en klein.
Maar weldrá slaap ik in en word nooit meer wakker,
Weldra zal mijn kamer nóg kleiner zijn.
Dan zal je van wanhoop de handen wringen
En schreien: - ‘Wat heb ik, wat heb ik gedaan?
Een hart, dat voor mij nog wou bloeien en zingen,
Dat heb ik van eenzaamheid laten vergaan!’
Of zal je dan trotsch op mijn tranen wezen
En zeggen: - ‘Zij leed en zij zong voor mij?’
Ik weet niet wat ik meer moet vreezen,
Je wroeging of je hoovaardij.
Maar ik wil dat je 't wete, hoezeer het je griefde:
Hij wien ik verheerlijkte in mijn lied,
Mijn trooster, mijn redder, mijn late liefde,
Je wekte er den droom van, maar jij was het niet.
Je liet er maar spelend je vingeren glijden
Al over de snaren, die zwegen zoo lang.
In verblijden en lijden wou ik je wijden
Dien melodischen nabloei van liefdezang.
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Toen ik ál mijn liederen had gezongen,
Toen wierp je mijn hart weg, dat deed zoo zeer
Dat álle de snaren er van zijn gesprongen.
'k Was alleen - en jij werd mij een vreemde weer.
Eéns ben je tot mij als een engel gekomen
En wreeder kán er geen demon zijn Droef weeklaagt de wind in de schemerboomen,
Droef weeklaagt mijn hart om de stervenspijn.
HÉLÈNE SWARTH.
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De hof.
(Slot.)
IX.
Hij stond achteraan in den hof. Een droppeling gouden regen flonkerde boven zijn
hoofd, hoog in de schittering der zon, en vóór hem grauwde de muur. Hij was
gekomen om heur te vragen daar weg te blijven, hem met vrede te laten.
In de verwarring van zijn bestaan was dat plotseling gebleken als de eenige
reddende uitkomst, als een noodzakelijkheid, welke hij plegen moest om zijn vroegere
gerustheid te herwinnen. 't Was immers zijn verlatenheid en de berooving van verzet
en ontspanning, welke die meebracht, die hem ziek en ellendig maakten. Al het
overige was opgeschroefdheid, inbeelding daaruit gegroeid en die slinken zouden
en opklaren indien hij terug veilig genieten kon van de zon en de groente.
Dagen had hij het in zich omgedragen, besluitloos, vreezend altemets dat het hem
nog feller verteren zou. Maar dien nacht had hij het lang overdacht en geleidelijk hij
de kalmte voelen aanzwellen had naargelang het tot de zekerheid groeide dat hij het
durven zou, was zijn voornemen onwankelbaar vast komen staan.
Den grondigen morgend had hij 't venster bespied, angstvallig, vreezend met 't
vorderen der uren dat hij zijn beraad niet ten uitvoer zou kunnen brengen. En pas
nu, lijk hij ze zien verschijnen had en den hof eenzaam wist, verlaten tijdens de
schooluren, was hij de klas uitgeloopen, verdwaasd door gejaagden drift en dolle
hoop.
- Niet meer komen, als 't u belieft, niet meer komen!
Hij zei het al, hij wrong het uit tusschen zijn tanden terwijl hij den koer overliep,
maar medeen hij heur naderen ging en scherpklaar ze daar liggen zag, 't hoofd en de
jurk één helheid op de schemering der kamerholte achter heur, sloeg heur zicht hem
lam en ruggelings week hij terug, de oogballen groot-open gesperd, met klapperende
tanden.
Hij zakte aan tegen een boomstam, kromp ineen van de pijn. Even flitste het door
zijn hoofd dat de jongens in de klas alleen waren en iedere draling de schrijning nog
verbitsen zou, doch hij kon geen stap
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doen. Zijn strot was dichtgesnoerd en 't schemerwankelde allenthenen. Geen haarkrul
was ze veranderd. Dat hoofd, oprankend uit de witheid van den hals, de oogen, die
glansden in de matheid om heur, de lijnronding der schouders, heelemaal, heelemaal
was ze het, lijk ze weken in zijn verbeelding gewoekerd had, maar verbijsterender
nog, met een scherpte, die hij taakte in opflakkering van smart.
- Daar is ze nu, God! daar is ze nu!
Hij sloeg zijn handen aan zijn slapen. Hij moest gaan, hij moest. Doch als zijn
oogen weer opzagen bleven ze verstaald op de heure, gingen zijn armen in onbewuste
afwering vooruit, als was zij het nu, die dichter kwam.
- Ik kan niet, ik kan niet!
De vrouw had niets gehoord. Onberoerd bleef ze aldoor gestut op heur ellebogen,
lui, de kinne putduwend in de vlokheid der borst, vakerig turend voor zich heen. Ze
lag in de schauwte en van daar uit weidde een kalmte, vormde ze met den gevel een
rustige vlek in de schrilheid der zon, welke pletste over de daken en brandde in het
geboomte.
Even verlei ze een arm, wendde heur hoofd naar achter. 't Sneed door hem heen
dat ze wegging en in noodzaak van handelen, vooruitgestuwd op zijn knikkende
beenen, joepte hij op haar toe.
- Niet meer komen, niet meer komen!
Hij kreet het, rauw en klankeloos, plotseling ontlast en bleef dan te sidderen staan,
de handen geheven in smeeking.
Ze schrok heftig, doorkeek hem verwonderd. Medeen lachte ze en heur mond zag
hij roeren. Maar de klanken flapperden verloren in de ruisching van zijn hoofd, de
straal van heur oogen alleen voelde hij recht op zich afspietsen, hem omvangen en
doorzinderen. Een stonde leek het hem of hij vallen ging, zocht hij rond om stutting,
doch al wat hij taakte was de duizeling van den hof rond zich, het luidelijk knetteren
der bladeren in de schroeiende hitte.
Toen zakten zijn armen af en vaagverwachtend hetgeen komen ging, voelde hij
een verdooving aanzwellen.
- Mag ik niet meer komen? vroeg ze.
Hij hokte.
- Neen, neen!
- Hebt ge schrik van mij?
- Ja.
- Waarom? Ben ik dan zoo leelijk.
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Er kwam terug een schuwheid in zijn blik en zijn halsslabbertjes wiebelden onder
zijn kinne met het jagen van zijn adem.
- 'k Weet niet, 'k weet niet! Och, ga weg!
Brutaal-lonkerend rankte ze toen voorover en 't was fleemen wat ze deed, hem
omvangend en vernietigend in de vlam van heur oogen, in de trilling van heur stem.
En ze sprak weer.
- Ik heb geen schrik van u. Hoe is uw naam?
- Canisius, broeder Canisius.
Ze stuipte, kikkerde hel-giechelend heur pret met het flikkerschieten van heur
wimpers.
- Die naam niet, uw andere?
- Door Vrelust.
- Ge zult niet meer wegblijven, Door?
- 'k Moet.
- Moet ge? Ik doe u toch geen kwaad?
Heel ver knotste de kloosterdeur. Van den stoep kwam Broeder Jeroom getorten,
langzaam, wandelend tusschen de stammen als een beeld.
- Is er iemand?
- Ja.
- Ik zal dan maar weggaan, maar ge moet komen, ge moogt niet meer wegblijven.
Ge zijt zoo lief, 't zal zoo goed zijn tusschen ons beiden Tot straks!
Ze neeg, lonkte en wuifde een kus. Toen was ze weg en het scheen alsof een licht
wegkletste in de raamopening, alsof het verkilde om hem. 't Gaf een snok door zijn
leden en luid gillend, stampend en zijn lijf wringend, kreesch hij opnieuw:
- Niet meer komen, niet meer komen! Ik heb schrik van u!
Hij snikte. 't Bleef verlaten daar omhoog en toen rende hij weg, strompelend,
rakelings langs broeder Jeroom, die ommekeek, voort, voort tot in de klas. De jongens
tierden, vochten en reden over de banken, stout, in uitgelaten joligheid. Hij hoorde
het niet, liet zich vallen tegen zijn lessenaar.
't Klopte en gloeide al aan zijn lijf. Hij wou denken, overgaan, hetgeen te gebeuren
kwam, maar dat woedde al dooreen onder zijn hersenpan, flitste en dommelde dat
zijn oogen zeerden. Enkel had hij 't hoonend besef dat het nu waar was hetgeen hij
gevreesd had, dat al zijn afbeuling, al zijn zelfmarteling nu ellendig en noodeloos
uitliepen. En door zijn schuld, door zijn eigen lafheid. Hij had schrik gehad van te
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lijden, schrik zijn eigen langer geweld aan te doen. Hij had het gevaar gezocht, hij
had geluisterd naar den zang van die stem, gestaard in de oogen, welke hem nachten
doen ijlen hadden. Vlijmhelder voelde hij 't nu, zag hij zich daar weer staan bij den
muur, dutsachtig, mak en week, gebonden door de lokking, die hij gekomen was om
te verdrijven.
- Lafaard, lafaard, lafaard!
Hij had moeten slagen, spuwen naar het schepsel, dat zijn ongeluk en verdoemenis
bewerkte, door de kracht van zijn toorn heur dwingen te vluchten. Nu was het allemaal
te herdoen. Een walg van zijn eigen joeg hem op, deed hem hollen, razend, uitzinnig,
't hoofd in zijn handen blind, aanstootend tegen de banken.
- Smijt de vensters toe.
Hij huilde het tot de jongens, sprong zelf om er een toe te smakken. Maar dan kon
hij niet weg, balde de vuisten, knotste zijn hoofd tegen de ruiten om heur te zien, om
heur te roepen, om zijn haat en verachting naar heur slangenlijf te gooien.
- Slons, slons, ik heb geen schrik van u!
En al de scheldwoorden, al de vuiligheden, welke hij kende, welke de weinige
wetenschap van de wereld hem geleerd had, hij zocht ze, en een scherpte van wraak
proevend heur zoo te bevuilen, braakte hij ze uit, smeet ze met het hijgen van zijn
adem tot loutering en ontlasting van eigen afzichtelijkheid.
- Prij, slet!
Een gil deed hem omsnokken. Twee knapen lagen vechtend tegen den vloer,
verwoed de vuisten in mekaars wezen kloppend. De anderen stonden errond,
groot-oogend kijkend naar hem, nu hij afkwam. Hij doog in den hoop, kreesch om
stilte, greep en sloeg naar de koppen, beukte overal waar hij de dutsen raken kon,
tot ze beweegloos zaten en beefden. Maar dan opnieuw joeg hij op, en omdat er
waren die geniepig giechelden, nog monkelden naar elkander om de geleden leute,
sleurde hij ze uit de banken, sleepte ze op de trede, bonkte en stampte met een
hardnekkigheid, die hem zelf pijnde.
Zijn nek was heet en gezwollen, op zijn slapen en polsen lagen de aders als
gespannen koorden. Hij zakte terug op zijn stoel, deed teeken de vensters terug te
openen en dan viel hij voorover, zijn gezicht op 't lessenaarblad, kreunend en snikkend
om de smart, die aldoor brandde in zijn hersens.
Het gerucht van joelende rakkers kwam al lang tot hier gewalmd en, ongedurig,
hakend om mee weg te zijn, begonnen de jongens
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opnieuw te rumoeren. Hij hoorde het niet en 't was de bestuurder, die de klas uitlaten
kwam. Aanstonds merkte die de wanorde en lijk hij Canisius daar liggen zag, zond
hij de jongens weg.
- Wat is er gebeurd? vroeg hij.
Canisius schrok, stotterde en in een onoverkomelijke aandrift, loog hij.
- Ik ben ziek. Mijn hoofd, heel mijn lijf rilt. Ik heb de koorts.
- Wilt ge naar uw kamer gaan?
Slaggelings voelde hij dat zulks hun deugd doen zou, toch ontweek hij nog, weerde
het aanbod af.
- 't Zal misschien beteren, ik zal wachten!
Toen drong de overste zelf aan, meewarig, leidde hem de klas uit.
- Ge beeft. Ge zijt zoo bleek. Ge moet u verzorgen, broeder!
Hij bracht hem tot boven, maande hem aan zich wel te dekken, beloofde drank te
doen brengen.
Canisius hoorde zijn stap wegdoffen, verademde. Nu eerst zag hij weer duidelijk,
voelde zich weer meester van zich zelven. Hij ging naar zijn waschtafel, bespoelde
zijn gelaat met veel water, baadde zijn polsen. Hij zou wel rusten thans en daarna,
daarna denken, als het al bezonken zou zijn traag laten komen hetgeen hij doen moest.
Hij zette zich op een stoel, rechtop. Door het venster stuwde de hittezwaarte binnen
en eindeloos ver, achter de glinsterende boomkruinen, was het een moorige schittering
op de daken, waar lijk vele witte zonnen, de vensters stralen in schoten. Zijn rug
pijnde en de omwegende warmte drukte zijn oogleden dicht. Hij dacht dat hij toch
beter in 't bed zijn zou en hij ontdeed zich van zijn kleederen, kroop rillend tusschen
de koele lakens. Tegelijk voelde hij zich weer klaar wakker en telkens hij zijn oogen
opende, schrok hij voor zijn stargespannen helderheid. Stemmengedreun kwam
omhoog gegonsd, gedempt, met tikken en kletsen van schotels en vorken en alhjmets
schaterend lachen ertusschen. Hij zag zijn plaats open en zijn bord dat onberoerd
bleef. Hij had spijt dat hij daar niet bij was, woelde en keerde zijn gezicht naar den
muur, lei de peuluw op zijn kop. Toch werden de stemmen geluidelijker en hij hoorde
ze opgaan tusschen de boomen. Eindelijk verstierf alles, had hij alleen nog den indruk
of er een miselfen de wind voorbij het raam voer.
't Was stikdonker toen hij wakker werd. Hij peinsde dat het diep in den nacht was.
De zwartheid flonkerde en de stilte hing suisend, zwoel en verdikt door de rust. Hij
wilde zijn hoofd terug neerleggen, doch de
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slaap kwam niet. Hij voelde zich heel leeg en de gedachten lagen als geronnen onder
zijn schedel. Alleen zijn borst klopte geweldig, bonkend tegen zijn borstkas, dat het
hoorbaar gewerd in de geluidloosheid. Hij kreeg er bang om, stond op en ging koelte
ademen aan het venster. Zijn oogen liet hij over de boomen gaan plots onwillekeurig
gestut door dat licht. En hij zag ze. Ze spreidde pas heur bed open, roerde en ging
langs die witheid, welke scherp bleekte in 't gele licht van de lamp.
- Tot straks!
Schril-klaar hoorde hij heur dat weer zeggen en het schokte hem, zoodanig dat hij
zich aan den vensterboord klampen moest. Ze wachtte hem dus, ze lag uit te zien
naar hem. Hij wou roepen, maar omdat het niet mogelijk was, zijn stem niet zoo ver
over de boomen dragen zou werd hij gejaagd en wild. Hij vond geen raad, liep weg
van het venster, kwam weer terug, woedend als een opgesloten beest. Zijn pezen
zwollen, zijn hals rok en al sterker voelde hij den nooddruft groeien dat ze weten
zou dat hij hier was, dat hij ook heur zag.
't Licht gaf hem de gedachte. Hij stak een kaars aan, zette zich vlak in de weifeling.
En het duurde geen wijl. Heur kop snokte omhoog en de straal uit hun oogen vloeide
ineen. Hij stond als een paal, ademloos, wachtend de belofte, die hij komen voelde.
Ze ging dieper de kamer in, en toen spreidde ze heur armen open, hield ze naar
hem uitgesteken in ontvangend gebaar.
- Ik kom, ik kom!
Hij loste 't in een schreeuw, joepte op en liep, snakkend van drift, een lichtheid in
zijn hoofd, welke hem vlieden deed.
- Zijt gij 't, Door?
- Ja!
- Wilt ge hier komen?
- Neen!
- Zet die ladder dan bij.
Hij gehoorzaamde sidderend. Hij zag heur over den drempel stappen tasten naar
de sporten, maar eer ze ten halve was, had hij heur al omvat en zoende heur wild met
kussen als beten.

X.
't Had enkele dagen geregend, daarachter werd het weerom een tijd van prachtigen
zomer.
Tot 't halven den voornoen hing de hemel heel toegesmeurd met een
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bleek-melkerige wazigheid. Dan brak de zon er sprietelend door, veegde het geluchte
blauw en zuiver, en bleef er schitterstralend te vlammen zitten.
Binnen in 't klooster gerocht ze niet. Al de gordijnen waren er neer, blindend de
vensters, en het licht waarde er grijs, gebluscht van de vonken, die er buiten in
twinkelden. In den hof heerschte ze almachtig, kleisterde loodrecht op de
bladerengolving, en tusschen de hooge heetgestookte muren was het een laaiing, een
gulden vlammenbrand, die weerkaatste en terug opjoeg naar den gloed van omhoog.
Geteisterd stonden de boomen daarin, ingeschrompeld, wit-glanzig en beweegloos,
torschend hun ontgroende kruinen, knetterend en schroeiend, met bijwijlen erin als
een lang gehijg van uitputting. Lijk bij nacht zwegen de vogels. En onophoudend
vuurde de brand, onveranderd, onverminderd den grondigen dag, tot, als stortte ze
ineen, de zon wegviel achter de stad, niets latend als een matte effenheid, met flarden
overal van uiteenrafelende glansen, waaruit de avond zonk, neergrauwend als assche,
besmeurend de kleurigheid van den dag.
De boomen vervaagden dan weg in een paarschheid, verinnigden langzaam tot
één wolking. De geruchten sleepten uit, herrezen tot een geluidloosheid, die suisde
als een lied en waarin plechtig, ruischend en geurend de hof overeind stond en
meezong.
Al dien tijd leefde Canisius zijn gewone bestaan uit tusschen de broeders. Binnen
in zich wist hij de voldaanheid zitten, maar uiterlijk bleek er niets van. Hij aanvaardde
de liefde als een genade, welke hem ontroerend bijbleef. Hetgeen gebeurd was, zijn
strijd en zijn angst, 't was al verijld in de nieuwte van zijn gevoel, opgelost in de
weelderigheid en bedwelming, welke zijn lijf vulden.
Bij dage zocht hij zijn lief niet en beleed geen ongeduld om heur te zien. Zijn
geluk was als een rijkdom, die hij vlekkeloos en onaantastbaar wist. Enkel trachtte
hij naar de stille oefeningen en de vereenzaming, naar de kerk, naar de geestelijke
lezing en overwegingen. Dan was alles rustig en niets roerde er dan zijn eigen gepeins.
Soms toch midden zijn bezigheid droomde hij, zat hij suffig te turen, ongevoelig
voor wat om hem was. Dan zag hij heur naast zich, gaande waar hij tort en gulzig
stak hij zijn handen uit om heur te vatten. Dat groeide aan met de tijden en hij werd
die begeerte sterker gewaar als hij moeilijkheden had met de jongens of de omgang
met de broeders hem tegenstak. Maar meestal toch verliep de tijd als gestuwd, als
een vloed, die hem meerolde in zijn deining.
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's Avonds trok hij immer vroeg boven. Hij lei zich ongekleed op zijn ledikant,
beluisterde in een strakheid van gehoor de geluiden die komend waren. Iederen avond
was het hetzelfde: De broeders klommen de trappen op, praatten nog wat mummelend
in de gangen, lachten, riepen de kwinkslagen, waar ze gewoonlijk pret om hadden.
Daarachter klopten de deuren, kraakten de bedden. Geeuwen gingen op, sloten
knarsten, tot alsaan de kamers en de gangen in zware zwijging verzonken. Rechts
van zijn cel bleef broeder Romnald dikwijls heel laat bidden, zoodanig dat het hem
somtijds ontstelde.
Hij hield zich stijf, belette zijn eigen te woelen. Heel laat, als de nacht broeide,
kwam hij overeind, verliet zijn kamer, koortsig als in een ziekte. Hij tort traag,
gedreven door een macht, die hem beheerschte. In den hof groeide zijn haast, liep
hij, overtuigd dat ze wachtte.
- Ik ben het, Irma!
- Ik kom.
Hij tilde heur op en, dwalend, stotterend, strompelend droeg hij ze tusschen de
boomen.
- Stondtge daar al lang?
Heur wezen zag hij nauwelijks opbleeken, maar hij voelde heur, hij voelde heur
lijf, heur oogen, de frischte van heur mond, heur adem langs zijn wangen.
- Bezie me.
Hij hield heur vast omstrengeld, zijn blikken als vlammen in de hare. Hij rolde
zijn hoofd langs heur schouders, betastte heur ganschelijk, kreunend van genot.
- Hebt ge getracht naar mij?
Zijn eigen gevoel kon hij niet uitspreken, doch zijn armen nepen als banden, zijn
lippen zogen zich vast op heur vleesch, zijn oogballen rekten, uitflakkerend den drift
van zijn lijf.
- Ge zijt van mij, ge zijt van mij.
Zijn stem stokte in de hijging van zijn mond, smoorde weg in een woestheid van
kussen en omprangen, die hem groote rukken gaf en neersnakte, geveld door de
foltering van zijn verlangen.
Over hen welfde het roerlooze loof. De stammen stonden als zuilen en de heesters
hoogden ondoordringbare muren alomme. Een zwoelheid drong uit den grond, uit
de poriën der bladers, vlotte bedwelmend rond. De koelte zeeg uit den nacht en
suisde. Heel ver had de stad een laatste dreuning in heur donkerte en naar den
besterden hemel walmde ze heur stervende vlammen uit, als een doovende offerande.
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- Melieve, melieve!
Ze wou alles wat hij wou. Ze had gillachen en oprillingen van pret, maar zijn ernst
overwon immer. Hij nam heur traag in zijn armen, tastte ze tegen hem aan, heelemaal
omvat in heur lauwte. En dan had hij een gevoel of voor of achter hem was geen
leven, geen hindernis of bekommering van haat of dwang, taakte hij enkel de
bewustheid alsof hij nu eerst een en gelijkvormig, inlevend met den hof was. Hij
sprak niet meer, zakte weg in een teederheid zonder uitkomst, enkel langzaam het
genot proevend van heur moe en gedwee in zijn bezit te weten, met heel den nacht
voor zich en de deemoedige voldaanheid van zijn verzadigde leden. Zijn oogen vielen
niet toe, stonden strak open, lichtend als twee vonken in de dralende duisternis.
't Verkilde allenthenen. En veel, veel later voer een wind uit de verholenheden
van 't geluchte, bevloog het gebladerte, dat lang huiverde.
Toen schouwden ze lang in elkanders wezen, glimlachend, geroerd en gestreeld
in een trilling van zaligheid.
- Nu reeds! fluisterde Canisius.
Ze lachte verleidend iederen keer.
- Is 't niet lang genoeg?
Hij sloot heur mond met een zoen, omprangde heur met een versche driftigheid,
opnieuw hijgend.
- Ik wou u immer bijhouden.
Ze leunde heur hoofd op zijn borst, aaide heur adem in zijn nek.
- Neem me mee naar ginder.
Ze zaten weer roerloos, bedachter genietend met elke verloopende stonde. Een
witheid reefde onderaan de bijzende ranken, fringelde een blauwte om de struiken.
Beider wezen vlekte bleeker en strakker naargelang de deemstering slonk.
Zij was immer eerst recht. Hij wou haar niet lossen, dwong heur nog te zitten, hem
te zoenen, heur hoofd in zijn hals te leggen.
- De dag is zoo lang. Ik verlaat u niet.
Ze moest zich losrukken, hem afstooten. Eens dreigde ze zelfs weg te blijven
indien hij niet redelijker werd. Hij staarde heur toen aan alsof hij niet begreep, wreef
zijn voorhoofd, maar dan werden zijn oogen verschrikkelijk, hij knelde heur polsen,
drong zijn hoofd vooruit om het uit te rauwen in heur gezicht.
- Ge moogt 't niet.
Ze vreesde zijn ontroering geenszins, antwoordde halsstarrig:
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- 't Zal toch voorvallen.
Hij vroeg niet waarom, kende enkel de ontzetting van heur woorden, wrong zijn
lijf in wanhoop alsof het reeds gebeurende was.
- Neen, nooit, nooit! Ge moogt niet. Zeg, zeg dat ge 't niet doen zult.
Ze stuipte van de pret om zijn drift, gaf hem tikken tegen zijn wangen, lei heur
hand op zijn mond om het heftige schreeuwen.
- Houdt ge zoo van mij. Ge zijt toch zelf zoo lang weggebleven!
Hij werd hijgerig, een smeeking in zijn oogen, vroeg heur dat te vergeten, nooit
meer op te rakelen.
- Ik kende u niet.
Andermalen vergaten ze beiden den tijd, ontwaardden ze de klaarte niet, die hel
opengulpte en hun grauwe hoofden en handen scherp omteekende. En vóór ze
wegging, kuste hij ze lang, zoop de nerschheid van heur mond, drukte de ronding
van heur lichaam in zijn vleesch voor een ganschen dag.
Overeind als een beeld zag hij ze voortschrijden. Hij stopte de ladder weg, hoorde
't venster vastklinken. Daarna trok hij den stoep op, lei zich nog een uur op zijn bed.
Maar scherper alle dagen werd hij gewaar dat de morgend te vroeg kwam.

XI.
De dagen bloesemden voorbij. De blijheid glansde in Canisius' oogen, zijn hoofd
had sidderingen van kracht, zijn leden rijpten en werden vol, dat ze spanden in zijn
kleed. Bijwijlen was hij verwonderd dat hij zijn voldaanheid binnenhouden kon, zijn
mond niet moest toenijpen om zich te beletten ze rond te schreeuwen. Voortdurend
verraadde niets zijn geluk. Als hij tusschen de broeders was overviel hem een loomte,
een matte onverschilligheid, alsof hij moe was. Niets stak hem tegen, hij zag niets.
Hij werd als meegevoerd op een drijvende wolk, zacht, zonder schokken, gehuld in
heur wazigheid, die alles vervaagde, die hem omhing en al zijn handelingen verzoette
en lenigde. Tusschen de jongens toch voelde hij zich sterker. Hij was tevreden als
hij tusschen hen was. 't Scheen of hij werd ontvankelijker voor hun aandoeningen
en gezegden. Hij bedacht zijn liefde voor hen niet lijk eertijds, hij gevoelde ze. Hij
zag duidelijk hun helle wezentjes, hun klare oogen, hun sjofele kleederen, de armoe,
die er uitvunsde, en een genegenheid bloeide open, gegroeid uit de warmte van zijn
ontloken hart. Met hen
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kon hij spreken, lachen, was hij zoo rustig, zonder wade rond hem, zonder trachten.
Soms kon hij uren vertellen in de klas, de boeken toelaten, enkel het genot voelen
van hun vinnige, luisterende oogskens. Op den koer had hij opwellingen om met hen
mee te loopen, te hollen, maar als hij het doen wilde, wist hij de blikken der broeders
op zich en hij wandelde enkel, stiet zijn uitgelatenheid terug.
Aldoor was het 's avonds slechts dat een hunkering zwol in zijn gepeinzen, dat hij
het verloop der uren gewaar werd. Hij ging immer vroeger naar heur toe, den tijd
rekken willend, welke hij met heur doorbrengen kon. Doch hoe vroeg hij ook optrok,
ze was altijd daar, wachtte hem al. En in wellust voelde hij telkens een dankbaarheid,
welke hem verteederde, zaliger genieten deed van heur omhelzingen en bijzijn, als
van een volheid van geluk, die geen macht vermocht te deren.
Ze zaten meestal op hun zelfde plek. De heesters muurden daar dicht, het mos had
er een zachtheid van fulpen kussens, die hun leden omvatten. Soms gingen ze rond,
nam hij heur hand, huppelend stoeiden ze den hof rond. Zijn oogen kenden geen
hindernis, hij aarzelde nooit, zag de paden en doorgangen als bij klaren dag. Hij had
uitroepingen van pret, plotse oponthouden om heur plaatsen of struiken te toonen,
die hem lief waren. Zij giechelde, lachte dat ze niëts zag, had bang soms als een
koude rank langs heur wang wiebelde of heur rok haperde. Doch hij schreed immer
voort, toonde aldoor, 't genot smakend dat ze met beiden nu het oord van hun geluk
betraden. Hij weerde de bladertrossen weg, baande wegen door de struiken, hoedde
heur als zijn vorstin. In 't prieëel zaten ze dan weer lang, hun hoofden tegare, rustend
als na een langen tocht. Daarna toerden ze terug, trager, inniger omvat.
Nooit echter kwam hij in het bereik van het klooster. 't Was onbewust, 't was niet
uit acht op gevaar. 't Leek hem of uit de somberte, welke daar hoogde, wademde een
weeheid, een dofheid, die hun gevoel tanen mocht. Hij liet heur enkel de gebouwen
merken door de ijlten der stammen, sprak dan stiller. Ze zwetste om zijn terughouding,
praamde hem soms verder te gaan. Hij schormde tegen, smeekte heur 't niet te doen.
Ze kikkerde om zijn bangheid, en een keer was ze halsstarrig alleen voortgeschreden.
- Ik wil dat ook zien, Door.
Hij volgde bibberend, liet zich leiden door heur, en een pooze stond hij mee te
staren voor de steilte van den zwarten gevel.
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- 't Is naar, zei ze.
Hij vond geen kracht om te antwoorden, toch toen ze den voet zette op den arduinen
stoep, omgreep hij heur woest, droeg heur wankelend weg, een ontstelteni op zijn
bevend gelaat. Terug tusschen de boomen, terug onder het beveiligend bladerendak,
bleef hij nog nasidderen.
- 't Is te klein voor ons, hier is 't beter, zie!
En hij had heur gedwongen op te zien, wuivend zijn hand in een breed gebaar.
- Zot! plaagde ze, 't is enkel pret, morgen zullen we nog eens gaan.
Ze deed het, en de volgende dagen ook, tot hij niets meer vreesde, werktuigelijk
meetort, en er geen enkel plek meer bleef, welke ze onbegaan lieten.

XII.
Op een nacht brak een onweer los. Ze zaten pas en schrokken hevig. Het orkaan rukte
door 't gebladerte, beukte en brieschte dat de stammen kraakten en meewrongen met
de spartelende kruinen. De regen stortte neer, ruischend boven hun hoofden en bij
poozen ratelden bonkelingen van den donder, die tot hen kwamen als onderaardsche
dreuningen.
Irma hijgde en beefde in Canisius armen en met elken nieuwen slag dolf ze heur
gezicht in zijn schoot.
- Ik ben zoo verveerd, Door.
Hij kon niet spreken. Hij zat ontdaan en verwonderd. Zijn oogen zochten rusteloos
in de flonkering en, alsof hij een bedreiging ontwaarde trok hij heur dichter, beschutte
heur met zijn lijf.
Ze smeekte voortdurend om te vluchten, krinkelde zich tegen hem aan. Waar ze
zaten begon het door de takken te plensen en ze moesten verder loopen. Van overal
toen drongen dikke droppels door en bij schichtige stonden vlamde de donkerte aan
van opflakkerde bliksemglansen, die schimmingen rondsmeten lijk in lage holen.
De grond weekte onder hun voeten en ze vonden geen droge plek meer.
Toen smeekte Irma weer, heur armen om zijn hals.
- Ik blijf niet, ik ben zoo bang. Kom bij mij schuilen, kom.
Hij wrong zich als gemarteld, belette heur te zien, boog over haar zijn hoofd en
zijn borst. Maar schielijk was ze los en vluchtte. Hij stiet een kreet uit, haalde heur
in.
- Blijf, 't zal ophouden.
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Ze had hem nu zelf omvat, wees in den onzichtbaren gevel 't flauwbelichtte raam,
onberoerd, heel vredig, buiten den slag van den wind, met achteraan de stad, die
daverde en flitste in de zwarte storming van het geluchte.
- Kom. We zullen daar den nacht doorbrengen.
Hij rook den zwoelen geur van heur bevochtigde haren, hij voelde de jagende
zwelling van heur borst. Ze ging eerst, reikte dan heur hand en trok. Hij zag niets,
hoorde niets. Zijn lijf gehoorzaamde aan den druk van heur vingers. Over den drempel
wankelde hij, liet zich neer op 't bed net of hij heel moe was, en met geloken oogen
bleef hij rechtop zitten.
Irma sloot het venster, draaide de lamp hooger. Ze ontdeed zich van heur jak, en
heur armen en boezem blankten als een helheid in de trillende klaarte. Toen kwam
ze terug tegen hem aanliggen, betastte zijn toog, wreef zijn druppelende haren.
- Ge zijt nat, 't was tijd dat we hier waren. Hier is 't goed.
Hij weerzei niets, heel stijf en bleek, en ze lachte.
- Hebt ge vrees, toe, geef me een zoen.
Ze reikte heur lippen. Canisius oogen gingen open, dwaalden rond. Hij zag het
bed, waarop ze zaten en dat mat opbleekte in 't licht. Hij merkte de muren, bedekt
met dagbladprenten en kleurige waaiers. Zijn blikken speurden rond, aarzelend,
haperend overal. De lamp op de nachttafel, wuifde gele schemerige schijnen over al
de dingen, wierp schaduwen over de zoldering en in de hoeken.
Plots viel zijn mond open.
- Wat is 't daar?
Hij bedoelde de aanpalende kamer. Zijn oogen verwijlden lang in de schaduwen
welke er uitsomberden en eindelijk liet hij zich van 't bed glijden, stapte langzaam
vooruit. Maar bij de deur dorst hij niet verder gaan, stak enkel zijn hoofd binnen en
keerde sprakeloos terug. Op een tafeltje stonden portretten en hij nam ze beurtelings,
bekeek ze lang. Zijn vingers beefden en er glipte een weg. De slag verdofte op een
karpetje, doch in zijn ooren kletterde het luidelijk. Hij raapte het vluggelings op, tort
traagzaam weer rond. Bij 't venster hief hij het gordijn omhoog en schouwde in den
donkeren nacht.
- Gaat ge blijven wandelen? vroeg Irma.
Hij schrikte, wendde zich schichtig en verward naar heur toe, zijn handen vooruit.
- Zijt ge daar om gekomen? zwetste ze nog.
Ze lag half achterover op het bed. Heur naakte armen boogden om
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heur hoofd in een strekking, welke heur lijf spande, heur borsten zwellen deed in de
blankte van 't hemd, met daaruit op, in amberte van hals, heur hoofd, stralend in de
glinstering der haren. Ze kreeg pret in zijn doening en heur oogen glansden met den
glimlach van heur lippen.
Hij stond als een paal overeind. Zijn slapen zweetten. Zijn armen hingen slap en
in de zwarte afhanging van den toog versnokte geen plooi. Buiten had de regen
opgehouden en tusschen hen zwoelde de zware stilte der kamer.
- Irma! Irma!
Hij rauwde het uit, stortte zich op heur neer. Ze schrok zelf om zijn geweld, sloot
zijn mond met een haastig gebaar.
- Zwijg toch!
Hij keek waanzinnig, fluisterde heesch.
- Is er iemand? Waar? Waar?
Ze schudde van neen, zei dat er enkel andere menschen boven en onder woonden,
dat ze niemand mochten wakker storen. Heur adem gleed langs zijn gezicht en met
een gretig naderen van heur mond, met een omstrikkende buiging van heur armen
trok ze hem achterover. Hij gaf toe, verblind en verwonnen door het naakte vleesch.
- Irma!
Maar plots viel zijn omarming terug los, stond hij sidderend. Stappen klonken,
een deur knotste toe met een gemompel van rullende stemmen die klaar opwoeien
van onder. 't Streek blak door een wijle, toen rezen ze hooger, nijdiger, borsten uit
tot een werveling van uitroepen en schreeuwen. Kindergekrijsch vlijmde mee op en
doffe slagen ronkten in de muren, vulden het huis met een natrillende dreuning.
- Wat is dat?
Ze lei 't hem uit, vertelde van de dagelijksche twisten. Hij hoorde heur woorden
niet, sloot zijn armen om heur en riep:
- Doe ze zwijgen, doe ze zwijgen!
Ze lachte, wierp zich kikkerend op het kussen.
- Doe gij het, snul! Wat bemoei ik me daar mee!
't Zweeg nu. Maar in de flonkering van stilte en rust, onafwendbaar waren de
herinneringen losgebroken, spookte het beeld van de stad voor zijn oogen, dreunend,
krakend, een geweld in volle botviering, juist lijk hij 't vroeger zoo menigen avond
beleefd had. Tastelijk voelde hij de ruisching ervan om zijn hoofd, hoorde de
bonzingen in den vloer en de muren. 't Onbekende druischte alomme, hem omwaaiend
met
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een kouden zucht. Hij werd wel een schaamte gewaar, een nieuwe ontsteltenis omdat
hij zoo naar deed, maar gedurig hoorde hij aldoor krakingen in de hoeken, in de
zoldering, een gisting van geluiden en stemmen, welke hem aldoor stijf hielden.
- 't Is zoo alle dagen, wees gerust! suste Irma.
Hij staarde heur aan alsof hij niet begreep, nam zijn hoofd in zijn handen. Zijn
kinne schokte en terwijl ze vertelde, lispelend, streelend, van de menschen, van het
bedrijf der bewoners, zakte hij terug neer. Doch hij bleef koud, zijn oogen schouwden
schuw rond en den toets van heur vleesch voelde hij geenszins.
- Hebt ge nog vrees? vroeg ze.
- Ja! daar, daar! en zijn arm uitstrekkend, had hij een gebaar dat heel 't vertrek
omvatte, uitweidde tot hetgeen er om en boven lag.
Ze sloeg op zijn hand, schuurde wrevelig tegen hem aan.
- Wilt ge weggaan?
- Neen, neen!
- Ja, toch, ga maar, 't zal niet beteren.
Hij verneende 't hardnekkig, kroop vast bij heur, nestelde en school zijn hoofd op
heur borst, dicht, heel dicht en tot tegen den morgen bleef hij beweegloos, huiverend,
met plotse opschrikkingen, welke hun beider lijven schokten.
Nochtans toen het witte daglicht zilveren kwam aan de ruiten, draalde hij weer
om weg te gaan en moest ze hem buitenduwen.

XIII.
Een kwelling bleef Canisius bij om hetgeen hij begaan had. Als ze nu voor hem
kwam in zijn gepeinzen, was er telkens die kamer rond, zag hij weer die donkere,
lage wanden, die schaduwen, welke uit de hoeken en van de zoldering zegen, dik
wolkten uit het deurgat der tweede kamer. Hij hoorde dan weer die geluiden, voelde
zijn eigen weer lijk hij daar gestaan had, zwak en weerloos tegen de inwerking der
onbekend heid om hem. Hij wou het soms overdenken, traag nagaan hetgeen gebeurd
was, zijn bangheid toetsen en aanpassen aan heur gezegden. Maar hij vermocht het
niet, taakte heel dien nacht als één ontsteltenis met tegelijk de zekerheid dat Irma
het mogelijk nog vragen kon en hij geen kracht vinden zou om te weigeren.
Achter die weifelingen werd hij meestal een lastigheid gewaar, een vermoeidheid
van zijn hersens, welke hem werkeloos en zonder ge-
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peinzen hield. Dan trachtte hij heviger naar heur, kreeg in vollen dag behoeften om
heur te zien, om ze tastelijk bij zich te weten. Hij ontweek opnieuw de broeders,
verzon middelen om heur te genaken. Doch ze kwam nog slechts zelden in 't raam
en meestal wachtte hij vruchteloos. Zoo 't lukte was hij tevreden, verlicht; anders
haakte hij begeeriger naar het einde van den dag, voelde maar ontspanning als hij 't
venster onder 't bereik van zijn oogen had.
Irma sprak er nooit over. Ze was weergekomen lijk altijd, zonder bedoeling of
zinspeling op 't voorval, net of ze 't reeds vergeten had. Een enkelen keer slechts, ze
dwaalden langs den muur, zagen ze de ladder staan, en onbedacht, instinktmatig had
hij een terugschrikking gehad. Toen lachte ze, trok zijn gezicht er van weg.
- Wat een vrees toch! Ze dooden daar nochtans niemand. Zie, ik ben er wel in en
zoo zijn er meer daarginder, meer dan in al uw kloosters. Maar we zullen daar toch
niet meer gaan. Had ik het geweten, ik zou 't u nooit gevraagd hebben. Denk er niet
meer over na. Ik houd van u, ge zijt mijn Door, mijn lieve, groote Door. Ik min uw
fijne handen, uw zacht gelaat, heel uw wezen dat zoo anders is als dit van onze
mannen. Ik wil niet anders dan wat gij begeert, en zoolang we 't keeren kunnen,
zullen we mekaar beminnen. Ik vind het zoo goed, mijn jongenen 't ware jammer
moest het anders worden.
Hij begreep heur niet, lachte als ze lachte. En terwijl ze over zijn voorhoofd
streelde, als om de laatste rimpels weg te vegen, sussend, wiegend de woorden zei,
voelde hij een warmte in zijn hoofd, met tevens de onbewuste deernis, dat die nacht
tusschen hen gekomen was.
Sinds vermeed ze zelf langs dien kant te komen, wou nog meer dan vroeger wat
hij wou. Zijn beroering verzachtte met de dagen, verijlde effenaan er gelijkmatige
nachten over heen trokken. 't Docht hem of ze verlangde de tekortkoming van zijn
liefde, lijk hij het nu aanzag, te herstellen, te vergeven, en in zijn voldaanheid, in de
welligheid der aandrijvende verlichting, begon hij er zelf over, haakte hij naar heur
balsemende woorden.
- Ge zijt toch niet kwaad. Ik kon niet anders, ik kon niet anders! Het is allemaal
zoo verschrikkelijk.
Immer zoet-lachend, toegevend, streek ze over zijn haren, boog heur armen om
zijn hals.
- Ik weet het, vent, ik weet het.
Ze deed hem altijd zwijgen, en als hij heur genot van bij hem te zijn dan zag, heur
stem beluisterde, de trillingen van heur warme vleesch
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voelde, dan overvloeide het geluk hem als een golf, meevoerend hetgeen om hem
was, heel zijn wil en begeerten, in ongenoten zaligheid.
Een nacht lag hij weer aldus en, rammelend in de nachtstilte, hoorde hij de
kloosterdeuren niet toekletsen. Irma schoot schielijk op, bukte voorover om te zien.
- Hoort ge?
Hij was half bedwelmd. Maar dan boorden zijn oogen door de duisternissen en
hij merkte een gestalte, die opzwartte in 't middenpad. Dadelijk herkende hij broeder
Romuald.
- God! Wat komt die doen!
Hij sidderde, en sprakeloos tegen Irma gedrukt, bleef hij staren.
De broeder moest onpasselijk zijn, waggelde algedurig, stond lang te braken tegen
een tronk. Daarachter, ontlast, met hoorbare hokken nog in zijn keel, drevelde hij
voort, kwam rakelings langs hen aan geschoerd dofte een pooze weg in de zwartigheid,
en verscheen weerom.
Beiden stonden ze als versteend, bespiedend en beluistrend waar hij ging, doch
almedeens, de vrees in koortsachtigheid uitwerkend, rukte Irma zich los.
- Hij zal ons zien, laat me, laat me!
Hij greep heur terug, dwong heur vast tegen zijn lijf, zijn lippen tegen heur slapen.
- Stil, ge moet stil zijn!
Slaggelings had hij weer het eigenste gevoel van wegslinken van zijn liefde, van
zwakte, net als hij het nog gewaar geworden was. Maar in een hopeloosheid steigerden
zijn begeerten om heur bij tehouden op en wrong hij heur polsen, belette heur te zien.
- Ge moet stil zijn. Hij ziet ons niet, hij zal weggaan, seffens zal hij weggaan, zal
't weer goed worden.
Een oogenblik bleef ze rustig, doch in zijn eenbarigen rondgang was broeder
Romuald daar terug, en pas hij verdwenen was, worstelde ze hardnekkiger, schormend
om uit zijn knelling te geraken, hijgend heur adem met heur schrikwoorden, uitzinnig.
- Laat me los, hij zal ons wèl zien, zeg ik. En dan, dan is het te laat! Ik wil terug,
laat me, laat me!
Ze stokte, hij had heur aan zijn borst geprangd, neep zijn armen als banden en zijn
stem smeekte, schuifelde in den nacht.
- Irma, blijf, ik ben toch hier, sluit uw oogen, leg uw hoofd op mijn schouders. Zij
gerust, lieve, hij kan ons niet deeren.
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Hij streelde ze, zocht heur mond, heur oogen, kustte wild, wou ze wiegen als een
kind.
- Ik wil u niet derven, ik wil niet, geen stonde. Ge zijt van mij, van mij.
Hij snikte, sidderde en schudde als een boom, welke ontworteld wordt door den
wind, klampte heur vast, wierp zich op den grond, zoende heur knieën. Doch in heur
bangheid stiet ze hem af, speurde schichtig rond, rillend, en lijk ze den stap weer
aandoffen hoorde, sprong ze weg.
- 't Is voor u, snul, 't is voor u. Ik wil niet dat men ons ziet, 't zou gedaan zijn, 't
zou gedaan zijn voor goed.
Hij wou nog grijpen. Hij galpte, kroop heur achterna, slepend zijn knieën door de
heesters.
- Irma! wacht, wacht!
Zijn mond verwrong verschrikkelijk, zijn tanden ratelden hoorbaar met het
schokken van zijn gansche lijf. Hij zakte ineen als een doode, doch in een laatste
geweld, in een opperste stuiptrekking om heur gemis, stutte hij zich op zijn vuisten
en riep:
- Ik wil mee, ik heb geen bang, ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee!
Ze zag niet om. Ze was al weg. De nacht zwartte ongenadig in de boomen en 't
leek of hij nooit eindigen zou.

XIV.
Eensklaps was hij recht. Hij hoorde het venster sluiten. Hij hoorde broeder Romuald's
stap nader klinken en dook zich achter een stam. Daar stond hij lang te luisteren,
kalm, alle ontsteltenis weg uit zijn blik.
- God, ik dank U?
Hij schreed door de donkerte, klom boven. Hij lei zich niet op zijn bed, ging bij
't venster staan en sprak luid.
- Ik moet tot heur gaan, voor immer.
Hij schrok niet om zijn woorden. Hij zei het simpel en beraden. In den hof was
dat klaar voor hem komen staan, was dat als een onoverkomelijkheid opgedoemd
uit zijn huidig bedrijf. 't Geen daar geschied was, kon zich nog voordoen, en dan?
Hij taakte geen verwarring noch bevangenheid. Hetgeen hij deed was rechtveerdig,
teenemaal in overeenstemming met het groot geluk dat over hem gekomen was, en
het kostte hem geen strijd zijn vroeger leven af te schudden.
- Ik moet tot heur gaan.
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Hij had in een roes geleefd en nu vielen de nevelen weg, voelde hij de werkelijkheid
terug aan. En hij poogde ze niet te ontwijken, zag scherp dat al die maanden maar
een tusschentijd geweest waren, een slinken en opwerken van zijn vroeger leven tot
hetgeen nu in aantocht was. In zijn onwetendheid had hij zich voorgespiegeld en
geloofd heel zijn bestaan te vullen met de zoetigheid der versterving, met de
opoffering voor de kinderen, met den haat van al wat niet strookte met hetgeen het
klooster hem geleerd en als hoogste betrachting voorgehouden had.
Nu was 't heel anders. Zijn roeping was geen haat, zijn roeping was liefde, liefde
tot hetgeen hij verfoeid had. Hij had gedoold. Onomstootbaar stond het vast in zijn
twijfelloos begrijpen, en heel zijn bestaan van voorheen, zijn hopen en smarten, zijn
verwachtingen en vreugden, leken hem nu zoo ver af, verschrompeld, klein en
gesmacht in de overdadigheid der nieuwe sterkte die hij in zich voelde. Hij zei het
nog, hij was misleid, een spanne had hij geweest als een blinde, onbewust van het
licht dat nu schitterend openklaterde voor zijn ontzwachtelde oogen. Ze was zijn
vrouw, zijn liefde geweest, onwetend, onmondig, nu zou ze het zijn door de kracht
van zijn besef. Thans zou zijn leven eerst beginnen, het echte, onaantastbare leven,
met heur, die hij in zijn ziel voelde, die hij in zijn lichaam voelde, eeniglijk met heur.
Gesteund op mekaar, één van gevoel en kracht zouden ze gaan, vergetend wat beletsels
en stremmingen geweest waren, zegevierend om de bemachtigde toekomst.
- Ik ben hier, melieve, ik verlaat u nimmer. Het klooster is weg.
Hij had zijn handen op den vensterboord gelegd, staarde wild. Onder hem lag de
hof, zwijgend, gehuld in een veege wolking, waarin de boomtoppen duidelijk
optrilden, en daarachter, donker te raden schim, zonder speur van leven of roering
ievers op de paarschheid van de lucht, rees de stad. Maar zijn oogen merkten niets,
binnen in hem leefde het, groeide zijn vaststaande besluit tot een overstelpende
welligheid, kwam met versche aanwaaiingen van begeerten en beloften zijn nieuwe
leven al scherper en bewuster voor hem staan. Al wat om hem was, was één vreugde,
die naar zijn hoofd schoot, die in dronkenheid zijn bloed omjoeg met de gretigheid
om tot daad te maken hetgeen hij besloten had. Hij had gewild dat het reeds avond
was om het heur te zeggen, om heur blijheid te zien, en plotseling zocht hij de plek
waar hij heur verlaten had, zocht hij het venster, dat dood was. En hij opende zijn
armen in omgrijpend gebaar, neep ze toe op zijn borst, holde
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dwaas rond, geen ander uiting vindend voor de onstuimigheid, welke in hem woelde.
- Ik ben hier, melieve, en verlaat u nimmer. Kom, we gaan!
't Genot deed hem zwijmelen. Hij viel op een stoel en keek rond. Het kamerke
engde wolkerig, weifelend tusschen de witheid der muren, en er om, er onder, er
naast holde de stilte, suisde de zwaarte der aandurende rust in 't ontzaggelijke huis.
In de binnendonzende purperigheid bemerkte hij al de gewone dingen van zijn
verloopen bestaan, zag hij zijn bed, zijn waschstand, het kruisbeeld en de prentjes
aan de wanden, het boekenrek, den plankenvloer met de plaats waar zijn knieën
gedrukt hadden, zijn kop geknotst had. Zijn ledikant had de ontlasting van zijn drift
gekend, de vensterruiten zijn verwrongen gelaat weerkaatst. Elk meubel, elke plek
toekende zijn rol, weefde een deel van het verleden. Zijn blikken schoven traag,
aarzelend en dwalend, maar niets was er dat een aandoening wekte. Het scheen hem
al vervreemd, ver af en bar tegenover de nieuwte van zijn gevoel, te nauw, te drukkend
voor zijn opbruisende sterkte. Bliksemsnel ging zelfs de tijd van zijn noviciaat, de
jaren van voorbereiding door hem heen en hij gevoelde verbittering noch haat. Hij
vergaf. 't Verwonderde hem enkel dat hij die dofheid niet eerder gewaar geworden
was en, in leedvermaak, in leniging van spijt, herhaalde hij opnieuw, zei hij
voortdurend:
- Ik was misleid. Nu kom ik, melieve.
Hij kwam terug recht, wandelde. Hij had er genot in de zaken aan te raken, ze
onder den prang van zijn vingers te voelen, te weten dat ze niet veranderd waren en
toch de keering in hem geschied was. 't Scheen hem of nu eerst werd hij tastelijk
gewaar dat er niets meer was dat hem hinderen, beletten zou sterkelijk op te gaan
langs de baan, welke hij niet meer ontwijken, mocht. Hij haakte een prentje af, een
ingelijst zichtje van zijn dorp, 't laatste dat zijn moeder hem voor heur dood gestuurd
had. Hij zou het meenemen, het bewaren als een voortdurende gedenkenis, en hij lei
het op 't bed, gereed voor als hij vertrekken zou. Hij trok de schuif van zijn waschstand
open, wilde nog zoeken, doch medeen ontwaarde hij zijn gezicht in 't spiegeltje. Hij
schrok erom, strak als 't was en bleek, met rimpels die hij nog nooit gemerkt had.
Toch bukte hij zich dichter om beter toe te zien. 't Was de eerste maal dat hij zijn
eigen wezen zoo aanschouwde. En hij lachte. Hij overging zijn neus, zijn mond, liet
zijn vingeren spelen door zijn krullende haren, en in een begeestering verbeeldde hij
zich zonder het kleed, dat al jaren
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het zijne was, zonder die halsvleugeltjes, zonder dien rok, welke zijn leden wegsloot.
Hij ontdeed er zich van, stond een wijl in blooten hals voor den spiegel. En hij lachte
opnieuw, fier en trillend.
Over hem vloog de gulden dag de kamer in. De muren speierden en de prentjes
klepperden rijzekens van den zwellenden wind. 't Belde medeen en langzamerhand
opwelkend uit de stilte, ontstonden de dagelijksche morgengeruchten. Hij hoorde
het niet, bleef op en neer gaan. Hij voelde zich rein als de binnenvlietende klaarte.
Soms dwaalde hij, wachtte aan het raam, zoop met smekkenden mond de frischte,
liet ze koelen om zijn slapen, welke hij heet gevoelde. Daarna stapte hij terug,
gewaarwordend dat het hem deugd deed zijn lijf in beweging te houden.
Er gingen al kreten en geluiden op in den hof, toen hij er aan dacht weg te gaan.
Hij schrok omdat al die tijd zoo vlug voorbijgegaan was, en voelde tevens de
opgeruimdheid van weeral zooveel te dichter bij den avond te zijn.
't Deed hem ontstemmend aan tusschen de broeders. Hij zag hun heele bedrijf met
nieuwe oogen, net of hij dat tevore nooit gezien had. Er waren wezens, die hem bijna
vreemd voorkwamen en hij belette doeningen en gebaren, welke hem verrasten. Hij
sprak niet, en deed uiterlijk mee zooals de anderen. Inwendig voelde hij zich heel
verscheiden en onverschillig tegen over hen.
In de studiezaal sprak de bestuurder hem aan, vroeg waarom hij de morgenoefening
niet bijgewoond had.
- Waart ge ziek?
Hij loog niet, voelde geen moeite zich te verontschuldigen.
- Ik had de bel niet gehoord.
De overste schudde zijn hoofd, vroeg of het herbeginnen ging lijk voorheen. Hij
wou plots bitsig antwoorden, doch hij boog enkel de schouders, voelde weer
deugdelijker de tevredenheid om zijn besluit.
- 't Zal niet lang meer duren, ik zal vrij zijn.
Maar stilaan begon de tijd hem te wegen. Hij had een boek genomen en zijn hoofd
in de handen hield hij de oogen op de letters gericht Er drong niets van in zijn zinnen
en almedeen dacht hij aan Irma. Waar zou ze nu zijn? Misschien was ze nog angstig
om hetgeen voorgevallen was? En nu was hijzelf verwonderd dat hij, al den verloopen
tijd, zoo weinig aan heur gedacht had, dat heur benauwing en vlucht hem naderhand
zoo weinig getroffen hadden. Hij voelde zich ikzuchtig,
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alleen bekommerd om zijn eigen, als zij toch de oorzaak was van zijn geluk. Heur
bangheid viel hem nu weer vlijmend op en hij kreeg medelijden, omdat hij ze alleen
laten wegloopen had. Ze deed toch zooveel voor hem, ze waagde heur eigen te fel,
ze was roekeloos. Slaggelings moest hij de behoefte onderdrukken om te gaan zien,
om heur gerust te stellen Hij moest geduld hebben, wachten tot den avond.
't Ging moeilijk en hij was blij toen de klasuren aankwamen. Hij ging vroeg op
den koer, wandelde traag tusschen de jongens, die als een zwarte zwerming dooreen
wriemelden, renden en tierden, heelemaal getrokken door een nieuw spel. Met een
worp richtten ze papieren pijltjes de lucht in, zagen ze schichtig omhoog schieten
tot ze, net of ze op onzienlijken tegenstand stutten, slonk fladderend neervielen. 't
Was een witte straling boven de koppen en als er een danig hoog klom, dan stonden
de knapen met hun hoofd in den nek en schreeuwden. Een geraas steeg alom op,
sloeg rond en naar boven, maar het bereikte de hooge daken niet, bleef ingesloten
woelen, sarrend en oorverdoovend. De volle uitspatting van levenslustigheid trof
hem, leidde zijn gedachten af. Hij kreeg zin in de doening en plots deed hij mee, nam
pijltjes af en wierp ook, onhandig, luid lachend als 't lukte.
Hij voelde zich zoo rein, zoo eerlijk en alles rond hem, de blijheid, de hooge lucht,
wijd en smetteloos koepelend over de daken, het deed al mee, stemde in met de
teederheid van zijn gemoed.
Hij hijgde toen hij met de jongens boventrok. Hij ging voortdurend aan 't venster
turen, uitziende of Irma niet komen zou. En ze kwam. Heur haren hingen los op den
rug, heur jak splette los open op de borst. Ze zette 't venster open, trok zich halvelings
terug lijk ze hem merkte. Hij begreep dat ze vreesde gezien te worden en met gebaren
poogde hij heur gerust te stellen. Ze bleef hem wenkbrauw-fronsend aankijken,
aarzelend vraag-knikkend naar hetgeen hij beduiden wou. Hij lachte, wierp heur een
kus toe.
Zijn wildheid van den morgend greep hem weer aan. Hij stapte door de klas,
pogend den tijd te dooden met onrustig gaan. Hij had een gevoel alsof hij zijn weelde
niet kon binnenhouden, dat de drang te sterk werd om langer te bedwingen en hij
hem uitschreeuwen moest. Hij deed de jongens hun werk ophouden, liet ze zingen,
al de liedjes af, welke ze kenden, vertelde lang daarna. En 's middags had hij aldoor
zijn zelfde gewaarwordingen. Zijn fierte, zijn bewustheid om 't vaststaande besluit
en om zijn weergekeerde oprechtheid, zinderden hem
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jachtig door 't lijf, legden een blos van beroering op zijn wangen. Hetgeen in lang
niet meer gebeurd was, deed hij nu. Hij mengde zich druk in de gesprekken der
broeders, wierp zijn gezegden luid over de tafel. Ze spraken, zooals ze het al maanden
deden over de nieuwe schoolwet, over de bepalingen welke gelijkheid brengen
moesten tusschen de kinderen der gemeentescholen en die der vrije gestichten. Er
waren broeders die verklaarden dat ze liever geen inmenging, geen beperking of
verplichting van staatswege wenschten. Hij hield het tegenovergestelde staan, ze was
niet alleen voor hen, de schoolwet. Ze was eerst voor de kinderen, de dutsen hadden
al genoeg te lijden. Hij verdedigde zijn zienswijze met een vuur en een overtuiging,
welke iedereen deden opkijken en verwonderden. De bestuurder keek hem
glimlachend aan.
- 't Is wel, 't is wel. We zijn tevreden dat broeder Canisius genezen is. Iedereen
mag zijn gedacht zeggen. De gedachten komen van God!
Hij weerzei niets, lachte hem tegen. Na den noen trok hij naar zijn cel. 't Was
Donderdag en geen klas. De meeste broeders gingen uit, deden hun wekelijksche
wandeling. Hij lei zich op zijn ledikant, lag er te staren in de wittigheid der gedempte
schitterklaarte, welke langs het open venster instroomde. Als hij moe was van liggen,
schikte en ordende hij wat rondom in de kamer, lei zich daarachter terug neer. De
verwachting drukte hem niet en de tijd vlotte ongemerkt, gevuld als elke stonde was
met nieuwe gepeinzen. Alsaan toch voelde hij een zwaarte, een gewaarwording alsof
de warmte hem overmeesterde. Hij kreeg vrees van te slapen, wiesch zich teenemaal,
hield lang zijn polsen in 't lauwe water en dan, frisch, gekoeld, zette hij zich rechtop,
turend over de boomkruinen.
Hij sliep toch. Hoe lang wist hij niet, doch naderhand hoorde hij de broeders terug
inkomen, geleidelijk het huis weer volgeraken met gerucht van loopen en spreken.
Bijna onmiddellijk daarop taande de hemel, zonk de avond boven de verre
dakenkarteling.
Hij ging enkel beneden voor de oefeningen en het avondeten, klom haastig terug
boven, wachtte weerom. De donkerte zeeg langzaam. Vroeger dan andere dagen,
vermoeid van het wandelen, kwamen de broeders slapen, hoorde hij het gekreun der
bedsteeplanken en de gerekte zuchten achter de beschotten. Naderhand steeg de adem
van den nacht in de boomen, sloeg luchtig binnen en labberde langs de muren.
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Canisius had nog meer dan een uur voor zich en toch dierf hij niet gaan liggen. Hij
bleef ademloos midden de kamer staan, elken stond gewaarwordend, die wegviel in
het verleden. Zonder hij er zich rekenschap van gaf doorbeefde een ontroering hem
geheel en zijn borst klopte ronkende slagen. Zijn doening leek hem zoo teer nu en
hij vreesde dat er onverwacht iets komen mocht dat daar grof ingrijpen zou. Plots
ging hij, draaide voorzichtig de klink, lette op de zware suising, welke hij in de
flonkerende gangen en achter de schimmige deuren hoorde. Zijn treden maakten
geenszins geluid en toch zette hij ze alsaan voorzichter neer, steunde zich aan de
muren. In den hof schoof hij langs de stammen, zocht de donkerste plekken, borend
zijn blikken in den nacht. Struiken hadden gedaanten van menschelijke gestalten.
Hij beluisterde krakingen als van voetstappen en het duurde eer hij de stilte gewend
was. Dan groeide zijn haast en hij liep.
Ze was er niet en een stond doorbrandde hem een ongerustheid. Indien ze niet
komen ging, indien ze nog bang was van gister? Hij neep zijn vuisten, had een
dreiging naar 't klooster. Hij dierf niet roepen en hij wachtte, op en neergaande langs
den muur, opziende naar het venster. Hij werd kalmer, beproefde zijn eigen te
overreden.
- Ik ben te vroeg.
Doch juist bukte ze zich door de holte van het raam. Ze schimde zoetekens in de
donkerte en lijk hij heur ontwaarde doorrilden zijn sterkte en overmoedigheid hem
terug. Hij hoorde en zag heur alleen, al het overige lag in de wijdte, verdreven met
een stamp en onmogelijk hem nog te genaken. Hij zweeg, stond in verrukking.
- Zijt ge daar? vroeg ze. Hebt ge nog kuren? doch met heur eigenste gretigheid
sloeg ze heur armen om zijn hals. Ik dacht dat ge niet komen zoudt!
Hij weerzei niets, stond immer trillend. Ineens loste hij heur, rok zich, een
hoogmoed in zijn oogen, die glansden.
- Wie zou me weerhouden van u?
Hij droeg heur naar hun gewone plek. Hij zag heur wezen slecht, maar ze scheen
hem heel nieuw, frisscher, weelderiger. Heur armen omvatten vaster zijn schouders
en heur lippen waren als een geur in zijn hals. Zijn drift lag stil en hij nam heur niet.
Hij maakte dat nu tot een feest, hetwelk hij uitstellen moest tot later, hield enkel heur
handen, drukte ze knellend, blij toeziende naar heur oogen.
- Zouden ze niet weerkomen? plaagde ze.
Hij leunde teer zijn hoofd op heur borst, lispelde zoetekens.
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- Ze mogen, 't Kan me niet schelen, ik ben bij u.
En al wat vast stond in hem, al hetgeen hij gevoeld en besloten had om hun leven
heerlijk en rechtveerdig te maken, hij zei het heur, fluisterde het aan heur oor met
woorden van liefde en vreugde. En al zijn spijt, zijn onverstand omdat hij zulks niet
eerder gekend had, beleed hij gelukkig. Nu was hij krachtig genoeg om niets meer
te duchten, al de banden waren gevallen voor het weten van zijn levensgang.
- We zullen weggaan, ver weg, waar ze ons niet kennen, waar boomen bloeien en
lucht is als hier. Ik zal werken voor u, mijn ambt zal ons kostwinning zijn, en wat
gebeurd is zal slijten, verdwijnen als een droom. Ge wilt toch, ge wilt toch!
Een hartstochtelijkheid zinderde gaandeweg in zijn stem en hij hervroeg gedurig:
- Zouden we nog iets vreezen moeten? Ge wilt toch, ge wilt toch!
Ze boog zich plots over hem, ze rukte heur jurk los alsof ze beklemd was, 't klamme
vleesch van heur hals aanduwend tegen zijn voorhoofd, wiegde hem, zoende hem
woest.
- Ik wil alles, mijn jongen. We zullen gaan, we zullen trouwen, alles, alles lijk ge
't goedvindt.
Hij had een kreet van geneuchte en dan wist hij niets meer. Er vlotte nog wel iets,
dat hij vragen moest rond in zijn hoofd, maar hij kon het zich niet herinneren, voelde
geen kracht zich los te maken uit de matelooze zaligheid, welke hem overstelpte.
Zijn vingers sleerden langs heur haren en plots zakte hij zwaarder aan tegen heur,
sloot zijn oogen. De vermoeienis en spanning van den dag loosden uit in een
bewusteloosheid zonder einde. Hij zocht heur mond nog en geschraagd op den
malschen toets van heur lijf, gestut door den druk van heur hand, sluimerde hij in.
In diepe hijging ging zijn borst op en neer, net of hij doodmoe was. Zijn lijf had
geen rilling. Traag zonk zijn hoofd neer, hing rijzekens achterover, de mond half-open
in snakking om adem.
Irma maakte voorzichtig zijn omarming los, lei hem plat uit over het gras. Heur
boezem joeg rapper en met een hardheid in heur blik bleef ze zien naar zijn bleekend
gezicht, omkransd door de krullen der haren, naar zijn lijf dat een doffe opbulting
vormde langs den grond.
Als de klaarte kwam, schudde ze hem wakker. Hij zag ontdaan allenthenen, een
verwondering in zijn oogballen.
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- Zijn we hier nog?
Hij wreef zijn oogen, doch seffens was hij overeind, vastberaden, een wildheid in
de strekking van zijn armen.
- Kom, we gaan.
Hij wou heur optillen, heur in zijn armen nemen en het nieuwe leven te gemoet
dragen. Maar Irma weerde hem af, deed hem weerom zitten, en sprak kort en
hardnekkig. Zoo kon het niet. Ze zou eerst alles gereedmaken, zoeken naar een grooter
woonst, hun komend bestaan van stonde aan regelen. Ze moesten het nog maar
afzonderlijk wennen tot alles klaar was, ze had ook verplichtingen, doch ze zou ze
losmaken en dan, dan mocht hij komen, voor goed.
Hij antwoordde niets, kreunde smartelijk. Ze kuste zijn oogen, streelde zijn tranen
weg, sussend.
- Hadt gij waarlijk gemeend dat het zoo gemakkelijk gaan zou?
Hij hakkelde, heel zwak wordend en begrijpend.
- O ja! maar ge hebt gelijk. Ik ben dwaas, we mogen niet onbezonnen handelen.
't Is goed zooals ge verlangt!
Hun omarming zakte los. Gedwee bleef hij staan. Ze keerde zich nog en beiden
lachten ze elkaar toe, omdoezeld door den purperen morgend.
Hij snikte nog even na. Hij voelde geen kracht om het klooster in te gaan. Hij zag
de zware opdonkering ervan achter het geboomte en had een bevangenheid omdat
hij weer veinzen en huichelen moest als 't kroppens zwol in hem van oprechtheid.
Nu eerst zondigde hij. Het moest, doch 't pijnde hem smartelijk.
In het zwaar-rillend loof schuifelden de merels en tjielpten de musschen.
Allenthenen was het de schielijke wording van den dag. 't Geluchte lichtte nog niet,
doch laag over de stad liep een groenige streep. En 't zinderde en ziedde daarachter
tot ze langzaam breeder afbrokkelde, er ijlten inkwamen van parelen teerte, die
uitdeinden tot een wijde wittigheid met blauw bezabberd en beplekt, en immer hooger
gulpte, heel de ruimte van den hemel innam en klaarde, doorschijnend en effen als
water. De zon kwam niet. Er broeide daar wel een geweld ergens, maar heur spietsen
gerochten niet te gloren, rond te schitteren als een verheerlijking. 't Bleef alleen een
vredigheid zonder einde waarin de stad en de hof herrezen stonden.
Canisius bleef rondgaan, maar sterkend, als het eenige middel dat hem bevrijden
kon, voelde hij het vorderen der uren, die hem dichter
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brengen moesten bij den avond, bij den nacht, bij de naderende weelde en volheid
van leven.

XV.
Ze keerde niet terug.
Den grondigen dag had Canisius heur bespied, zonder heur te zien te krijgen en
's nachts, in de verstomming van 't vruchteloos verbeiden, had hij daar als vernietigd
gestaan, wezenloos, de oogen verstaald op 't gesloten venster. Effenaan was zijn
besef weerom gekomen. In zijn wanhoop zonk een berusting, een geloof welde op
uit de woorden, die ze hem toegesproken had. Hij voelde toen geen pijn meer, enkel
een kilte in zich, die hem huiveringen gaf en priemingen in zijn vleesch boorde. Toch
roerde hij niet, bleef wachten tot het pril klaar was en het klooster ontwaakte.
Doch de nieuwe dag bedeeg tot een stijgende onrust. Het raam bleef aldoor leeg,
zonder speur van leven of roering, de halve gordijntjes toegetrokken onder de
effenhangende store, de ruiten glansloos als een doode vlek in de harde gevelgrauwte.
Erachter bleek het teenemaal uitgestorven, wademend de sarring der leegte en
beweegloosheid. Hij kon er zijn zicht niet afhouden, taakte onveranderd de
aanwezigheid dier dofheid als een gemis aan genot. 't Miek hem bang en wanneer
hij zijn eigen aldoor paaien wilde, zich zelf geweld deed heur te verbeelden, arbeidend
aan hun geluk, bereidend zijn komst als een hoogtij, waren het immer zijn
onwetenheid en onkunde om te begrijpen hetgeen daartoe noodig was, die bestemder
boven zwollen.
Wat verrichtte ze nu? Hij zag heur duidelijk, 't wezen blozend, de haren in dikken
wrong op den witten nek, het hoofd en de heupen bijzend in eendere wieging met
het beweeg van heur tred en ze trad, ze schoof langs de hooge gevels, ging straten
in, straten uit. Hij hoorde het geraas van 't volk, het rinkelen der trams. Hij spiedde
heur na midden de wriemeling van gestalten, maar het bleef immer hetzelfde, eenbarig
dezelfde huizen, dezelfde hooge strakke gevels, welke het geluchte afsloten, dezelfde
geruchten. En 't wervelde eindelijk al dooreen, verbijsterde tot een wazigheid, waarin
ze verdween. Hij herbegon, hij merkte ze weer opnieuw gaan. Onverbiddelijk liep
het op hetzelfde uit, tot het al weer verwemelde, de huizen, de roering, de geluiden
tot een holte, een draaiende kolking, die alles opzoog. Hij wachtte, hopend dat het
opklaren en hij inzicht krijgen zou, maar het toefde, ze bleef
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ongenaakbaar en verborgen. Hij liep dan weg, ging terug in het klooster bij de jongens,
doch ongenadig rees het eigenste vertoog, en, de oogen gericht in het ijle, zag hij
zijn gepeinzen als waarachtige zichten. Hij wou dan alleen aan heur denken, lijk hij
ze immer gezien had, lijk ze des nachts bij hem kwam. Het lukte hem soms heur te
voelen, heur lijf en de aanraking van heur handen te vatten. Daarachter had hij
schrijnender de behoefte aan het venster, liep hij weer wachten en staren. Hij
verlangde naar den nacht als naar de opheldering van zijn onzekerheid, doch als hij
de dofheid en leegte van het raam dan weer ontwaarde, had hij vrees dat die
versteening duren zou, zonder hij uitkomst of bevrijding vond.
En hoe dichter hij bij den avond kwam, hoe scherper hij zijn vereenzaming en
angst groeien voelde. Hij wist niets van al wat om hem was. Den hof bemerkte hij
niet, voelde dien om zich als een aanwezigheid, maar zonder leven, iets dat zich
zwijgend en teruggetrokken hield in logheid van vermoeienis. Hij handelde mee met
de broeders, verdoofd, werktuigelijk, zonder een spier van zijn lijf ontvankelijk was
voor hun bedrijf. Hij chuwde ze niet, ontweek ze niet, hij zat midden hen, het hoofd
gestut in de vuisten, gaande of komend lijk zij gingen, doch hij zag hen niet, hij was
alleen, alleen en wachtend. Een keer toch speierde er lijk een lichtheid voor zijn
oogen, docht het hem of 't raam bewoog, of de store werd opgehaald. Hij was juist
op zijn kamer versukkeld, en met een davering in zijn nek, rende hij de trappen af,
woest, de handen voor zijn mond om een vreugdeschreeuw binnen te smoren. 't Was
niets, 't was de zon, welke een glans op de ruiten weerkaatste. Matter, een zwaarte
in de beenen, ging hij terug. Broeder Crepin welke hij in zijn onstuimigheid bijna
omver had geloopen, ontmoette hem terug, vroeg hem grinnikend of het nog niet
warm genoeg was om aldus te draven. Canisius grijnsde hem aan, een haat in zijn
puilende oogballen.
't Was nog geen volslagen nacht, er gingen nog krakingen en sleeringen van stappen
en rokken achter de deuren, toen hij zijn tocht naar den hof hernam. 't Geluchte zat
zwart, laag, met een woeling erin van wolken en wind, die somber woog op den hof
en de stad. Heel verre, in de verborgenheid van den nacht rolden doffe dreuningen
als ingehouden rommelingen. Hij zwierf langs den gevel, hunkerend naar elken
nieuwen stond, hijgend van verwachting de groenzwarte vlek der ruiten te zien
openkletsen. Hij stond soms versteend, de oogen verbijsterd van het staren. Dan ging
hij terug, wreef zijn oogen en
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staarde opnieuw. Een schroeiing doorbrandde zijn aders, deed hem de vuisten nijpen
dat de beenderen kraakten. Daar was zij, daar was zij, 't moest, 't kon niet anders. Ze
ging komen en dan zou hij ze houden, zich vastklampen en laten meesleuren, gelijk
waar, ze nooit meer lossen. Hij had ruwe opdrangen om tegen den muur op te
klauteren, het venster stuk te stooten en te zien wat er verborgen zat. Hij moest loopen,
hollen, met zijn armen een tronk omprangen om verlost te zijn van de bestoking. Hij
wierp zich plat op den grond. De kilte en de vochtigheid waren als een hitsende pijn.
Eindelijk hield hij het niet meer uit, plantte de ladder tegen den muur, klom op, den
angst als een nijping in zijn nek, een schreeuw gereed in den mond. Maar hij zag
niets, de donkerte was ondoordringbaar als in een ondergrondsche holigheid,
koud-flonkerend, zonder een kraking, zonder een ademing. Daarin kon ze niet zijn,
de doodschheid die er heerschte leek vernietigend, log als aarde. Daar kon ze niet in
zijn, maar wat dan, o God! wat dan! Hij bleef geklampt aan den boord, de knieën
gedrukt tegen den raspenden steen, de gloeiing van zijn wangen tegen de koude
ruiten. Ze was er niet, hij voelde het, het bruischte in zijn vleesch. Ze was ginder.
En halsstarrig, snijdend als pijnen, zag hij meer het zicht van den dag, verzwolg ze
weer in de kolking van de stad. En 't was zijn schuld. Hij betichtte zijn eigen, rakelde
den avond op dat hij heur daar gehad had. Door zijn bangheid, door zijn ontreddering
van toen moest hij heur thans missen. Hij huilde, hij liet zich afglijden, holde weg.
Maar pas onder de boomen, alleen weer, met om zich de zwaarte van den somberenden
nacht, liep hij terug, wentelde zich terug op den grond, het hoofd in de pranging van
zijn vuisten. En verstompt glariënd tot de morgend blauwde in de ruiten, wachtte
hij, als een hond.
Toen gewerd het een foltering. Met de klaarte begreep hij, zag hij nog duidelijker
dat de kamer leeg zijn moest, dat er daar geen zindering was van roerend leven. Ze
was daar niet, ze was weg. Hij had weerom een aanval van wanhoop en pijn, die hem
huilen deed, schreeuwen om heur bezit. Hij had kunnen opklimmen tegen het venster
bij klaren dag om te zien, om de macht te verkennen, die heur weghield. Want dat
stond slaggelings in hem. Er bestond een verborgenheid, welke hij niet kende en die
hun geluk vernietigen wilde. Een andere oorzaak had geen vat op zijn begrijpen en
aan heur twijfelde hij geenszins, sterk, onaantastbaar als de zekerheid van heur liefde
in hem geworteld was. En terug beleefde hij zijn oude angsten, voelde hij weer de
handen,
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die hem trokken, wegduwden van heur! 't Zou nu aldus met heur zijn. Heur omgeving,
heur verplichtingen, een heele overmacht van geheime roerselen moesten heur beletten
tot hem te komen. Hij zocht, hij martelde zijn eigen om tot besef te geraken, om
inzicht te krijgen in de ondoordringbaarheid, welke hem omprangde. Afgrijselijker,
scherper na elke poging om te begrijpen schrijnde de onafwendbaarheid van heur
wegzijn, zag hij daar slechts het venster, leeg, dood, vreemd als al de andere, die
uitgaven op den hof. En de dagen die volgden was het een storming, een beuken en
rukken van die altijd eendere gedachte, zonder hij er ievers in zijn binnenste antwoord
op vinden kon. Hij bleef soms uren roerloos, stom en verstijfd, verstramd door de
grondeloosheid van zijn ellende. Erger dan weer, in onuitstaanbare terugwerking
kwamen de zoete herinneringen van vroeger, kwam de tastelijkheid van heur geleden
bezit aangulpen. Met de hitsigheid van zijn hersens en vleesch voelde hij de nagloeiing
van heur zoenen als wonden, voelde hij de malschte van heur lijf als een brand, die
hem zengde. Hij zag ze weer naakt, heel wit, stralend, lijk hij ze gezien had dien
nacht op heur kamer. Heur stem klonk, heur lach zong. De hof was vol van den schijn
van heur wezen, van de lichtheid van heur roeren en wenden. Er was geen plek,
welke hem geen geneuchte te binnen riep, geen liefkoozing als een vlijming door
het vleesch snerpte. De middagen vooral wogen op hem als een zwaarte. De hitte
goot stroomingen, die traag-vloeiende zinderingen door het geluchte joegen. En
terwijl dan allenthenen de dingen verzonken lagen in uitermatige afgematheid, rende
hij boven, wrong zich op zijn bed als een stuiptrekkend beest, kreunend en snikkend
om zijn onmacht, tot de klas hem weer riep, hij weer terug handelen moest tusschen
de broeders, die hij haatte, die hem walgingen gaven als zijn eigen bestaan, als alles
wat de afwezige niet was. En zoo gauw hij ze ontkomen kon des avonds vluchtte hij,
doolde den grondigen nacht rond in den hof als een schooier, de plaatsen zoekend
waar heur lijf gelegen had, waar 't hem docht dat heur geur en lauwte nog aanwezig
waren. En zich wentelend, bijtend in de aarde, huilde hij, tot er roode nevels voor
zijn oogen wapperden, welke hem terug opjoegen, hollend en rauwkrijschend onder
de boomen klauterend op de ladder om te zien. Een nacht beukte hij 't venster stuk,
stak zijn hoofd binnen, maar niets, niets als donkerte flitste voor zijn oogen. Toen
liep hij terug, stak zijn bebloede vuisten omhoog in verguizing van wanhoop. Doch,
net als hij het al dagen gevoeld had, wist hij niet wie hij eerst dreigen moest, de stad
of het klooster.
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XVI.
Zes dagen sleurde hij de ellendé van zijn verlatenheid met zich mee als een
afzichtelijken kanker. Toen kwam het in hem op dat hij heur zoeken moest, de stad
dwingen heur terug te geven.
In de vernieling van al zijn verwachtingen had hij daar niet eer aan gedacht. Nu
groeide het en zag hij Irma immer hakend naar zijn komst, met oogen die om
verlossing smeekten. Heel zijn wezen sidderde van opbruischende kracht, een toorn
flakkerde in zijn oogen en wellustig voelde hij den drift naar schrikkelijken kamp
aan.
Op een vrijen nanoen, zonder oorlof te vragen, trok hij op. Dat hij nog weerkomen
zou, daaraan dacht hij niet. Heur vinden was zijn eenig klaar gepeins. Hij opende
zelf de poort, liep tot achter den hoek van het hooge rood-steenen gebouw en toen
ging hij trager. De straten kleisterden in de zonne, vol rumoer van haastig-stappend
volk. Achter de gevels opsnijdend, stegen lange fluittonen van fabrieken en leien
een geronk in het goudpoeierig geluchte. Hij zag bijna niets, enkel hier en daar raakte
een schrille vlek of een dicht voorbijsleerend gezicht zijn gesteven gepeinzen. Alleen
leek het hem of 't had nu al een nieuwen frisscheren geur rondom zich en het gedreun
ontstelde hem niet.
Hij vond het huis gemakkelijk. 't Was een laag, wit-gekalkt krotje met puntgevel
en smalle vensters, vernepen tusschen den uitkant van 't klooster en een steile, grauwe
rij kazerne-woonsten. Voor de deur speelden kinderen, dansten of kropen in de goot,
onverschillig aan de blakerende hitte. Daar waren er die rechtkwamen, verlegen
monkelden en hun mutsje aftrokken. De meesten bestaarden hem kwaad, als vijanden.
Canisius zag het niet, angstig opeens nu hij zoo dicht bij zijn doel was.
Hij belde. Een vrouw in losse onderjak, met mollige, bloote armen, heur handen
beschermend voor de witheid van den hals, opende, vroeg wat hij noodig had.
Canisius' blikken boorden in de schemerige diepte van het huis en zochten. Hij
beefde, wist plots niet hoe hij het aanleggen moest.
- Woont hier geen Irma?
Hij had willen meer zeggen, uitleg geven, maar in eersten schok van strijd overviel
het hem dat zulks nu alles was, hetwelk hij van heur kende. Hij beefde heviger, voelde
dat hij vreemd doen moest.
- Die is hier weg! zei de vrouw. Ze is over enkele dagen vertrokken,
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en gedienstig, haastig om voort te doen, wees ze hem waar ze nu was, hoe hij het
best bereiken zou.
Hij liep al. Hij had het voorgevoeld en toch hijgde er nu een onrust op, klopte het
in zijn slapen van onzekerheid. Hij werd niets meer gewaar, stapte dat het zweet
onder zijn hoed uitsijpelde. 't Was niet ver, maar hij bevond zich nu in onbekende
wijken, en hij moest gedurig vragen. Daarna joepte hij weer voort, stapte enkel trager
wanneer hij het huis zag.
- Zou ze daar nog zijn? Zou hij heur hier vinden?
Dat draafde nu rond in zijn kop, gaf hem onwillens een terughouding Hij eerselde
den stoep voorbij, kwam dan terug, vroeg weer hetzelfce.
- Woont hier geen Irma?
De vrouw wist van niets, vroeg uitleg, schudde maar altijd weifelend heur hoofd.
- Waarom is 't?
Hij voelde zich bleek worden, hakkelde.
- 't Was voor... voor een jongen. Ik wilde...
Ineens wist de vrouw het, vroeg of het geen bruinharige was, een struische. Ze
was hier pas gekomen? Och, ja, die woonde op het tweede verdiep. Ze duidde het
aan, ging een eind mee den gang in.
Met een sprong vloog hij den trap op, roefelend zijn rokken tegen de muren. Ze
was daar! Ze was daar! Hij wankelde. De dingen dansten en wervelden om hem.
God! hij had toch wel gehoord! En ze was er nog, ze wachtte hem. Zijn vuisten
krompen ineen en hij riep al:
- Irma, Irma! Ik kom!
De deur was vast en hij klopte woest. Hij hoorde een stap naderen en borstjagend
hield hij zijn armen open om heur te ontvangen. Hij dacht niet meer, werd in heel
zijn lijf gewaar dat ze kwam.
- Irma, Irma!
't Was een man, die daar stond. Bonkig, in hemdsmouwen hoogde hij in het deurgat,
de handen tusschen den broekband, vroeg norsch wat hij hebben moest.
- Ze zegden me dat het hier was. Is hier geen Irma?
Hij reutelde, hield zich vast aan den deuurstijl. In een nevel ontwaarde hij meubelen,
welke hij kende, dezelfde kast, dezelfde tafel, dezelfde beschilderde waaiers en
portretten. Op een stoel hoopten zilverafgeboorde kleedingstukken, met boven op
een helm van politieagent. Toen zag hij heur in een tweede kamer. Ze lag op 't bed,
heel blank, net lijk hij heur nog gezien had dien nacht. Ze knoopte ijlings heur jak,
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de oogen gericht naar het gerucht. Ze zag hem ook en sprong overeind.
Canisius huilde.
- Irma, lieve, hier ben ik!
Hij wou binnen, doch de man hield hem tegen, onthutst, keerde zich halvelings.
Maar dan spotte hij:
- Komt ge voor die, ventje? dat is mijn vrouw. Kan ik het voor heur niet doen?
't Bliksemde rood voor Canisius' oogen. Een gloed sloeg op naar zijn hersens en
hij schokte. Zijn polsen zwollen en zijn vuisten kraakten.
- Ge liegt! Ge liegt, het is de mijne, mijn vrouw!
Hij rauwde, beukte voor zich uit en joepte de kamer in. Met een wrong had hij
heur vast, worgde heur keel, dat ze rochelde.
- Is 't waar, is 't waar? Zijt ge zijn vrouw?
Heur oogen glaasden, heur gezicht werd blauw en bleek? Hij meende dat ze dood
was en liet heur vallen. Een oogenblik stond hij tegen 't bed gestut, waanzinnig
starend. Maar de man sprong op hem, sloeg knotsend zijn hoofd tegen de sponde.
Hij worstelde zich los, vluchtte den trap af, dreigend met elken sprong voorover te
storten. Hij hoorde hoonend lachen en vloeken, liep harder, recht voor zich uit. Een
koets overreed hem bijna. Hij week af, stiet aan tegen mannen. Een rad draaide in
zijn hoofd, jachtig en snorrend. Hij wist niet waar hij was, voelde als een kolking
om zich en onder hem den grond, die grijs en vloeibaar achterwaard spoelde.
- De hoer!
Zijn knieën waggelden. Heel zijn lijf zweette en zijn adem joeg heet. Hij had daar
willen neervallen, het hoofd op de steenen, niet meer verder gaan. Doch struikelend
rende hij immer, opgejaagd door een pijn van haat en van walg voor zijn eigen, die
groeide met elken stap tot een foltering, welke hem brandde.
- De hoer! De hoer! De hoer!
In een druisching van flitsen en daveren spetterde 't hem voorbij. 't Was een trein.
't Geweld dat hem omwaaide had hij als een lokking gevoeld, als een streeling, die
vermocht zijn smart te dooden. Hij krampte zich vast aan 't ijzeren afsluitsel, krabte
zijn vingers te bloede, boog zich voorover, als getrokken.
Hij lachte. Er rinkelde iets kortbij en het bonsde heel ver weer van aanjagende
dreuning.
Nu was hij er over. Hij stak zijn armen uit in een smeeking, sloot zijn oogen van
genot.
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- Verdoemd, wilt gij u laten kapot rijden!
De baanwachter sleurde hem voor de locomotief weg, stiet hem den bareel uit,
verschoonde zich daarna.
- Als 't u belieft, broeder. Ik mag u niet doorlaten. Als 't u belieft, wees voorzichtig.
Canisius vocht tegen, doch eensklaps vluchtte hij terug.
Hij was nu in een kuil, in een lage, griezelig-donkere holigheid, druipend van
modder en rottigheid langs de wanden, botsend van oorscheurende geruchten, die
hem omgaven, achtervolgden. De vunzigheid spatte op hem, lobberde in slijm af van
zijn toog, van zijn haren, van zijn handen. Gestalten liepen mee, afgrijselijk van
vorm, de gezichten vertrokken in eenderen grijns van grinnikend lachen, met puilende
oogen en rauwte van tong, jouwend, huilend om zijn aftocht. Hij wou ze ontwijken,
afstooten, maar ze vatten hem, plekten hem aan tegen hun koud-kwabbelend vleesch,
tilden hem op en sleurden hem mee, door de daverende duisternissen, door de rottende
krochten, altijd verder, altijd dieper, naar een verschrikking, die hem op voorhand
geheel verstijven deed...
Toen wist hij niets meer.

XVII.
De dag eindigde in een trage, zachte schemering.
Lang vuurde de zon aan den einder, joeg over de stad een gloed van moorige
walmen, waarin de daken flitsten, de vensters oranje fonkelingen schoten. Toen zakte
ze achter de huizen. Een grauwte overtoog den hemel en groote, innige schaduwen
wolkten van den grond omhoog verijlden met de droomerigheid van den avond...
Canisius was in zijn cel neergestuikt als een kreng, den kop tegen de planken. Zijn
nagels zaten vastgekrabt in de reten en langs zijn gekneusde kin droppelden
bloedlekken.
Eindelijk kroop hij overeind en een poos oogde hij verwilderd om. Er zeeg een
dofheid in zijn blik en hij wankelde opnieuw. Met inspanning raapte hij zijn hoed
op, ontdeed zich van zijn mantel, legde alles op het bed. Stilaan kreeg hij kou en
ging het venster sluiten. Daar bleef hij liggen, slap, moe, een wang tegen het ruwe
raamhout en tuurde buiten, waar de stad, hier en daar al lichten aanvlamde.
Het was volbracht... Hij begreep het. Hij had de stad aangedurfd en hij was
geslagen, teruggestooten, verlamd en bevuild. Als een
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gekwetste strijder moest hij nu zijn leed en wroeging dragen... voor immer...
Veel, veel later belde het voor de avondlezing. Canisius keerde langzaam zijn
hoofd, stapte, schokkend met elken trad, naar beneden.
De oefening was reeds begonnen. Half weggeschimd in de avonddoezeling baden
de broeders. Het godslampeke smeulde rood, ziedde bijwijlen en smeet weifelende
glansen over het uitklarende outer.
Klaar klonk de stem van den overste:
- Broeders, laat ons, deemoedig en oprecht, onze zonden overwegen.
De koppen bukten lager, de stoelen kreunden onder den zwaarderen druk der
lijven. Alle geluid vloeide weg in een stilte, die wachtte en woog. Er zwoelden lauwe
reuken rond. Een zwakke schijn bleekte nog over de beschaduwde vensters, doch in
de beuk stompte de donkerte tot een mist, waarin de gezichten alleen opvlekten.
Naderhand weefde het gebed voort:
- Amen.
- De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
In effen bromtoon van ingehouden stemmen ronkte het antwoord der broeders:
- En zij heeft ontvangen van den Heiligen Geest.
Onder het lage gewelf bleef het aanduren als een dommeling zonder einde. Het
wiegde zoetekens om Canisius slapen, aan streelend als een warme lucht. Zijn armen
hingen los. In de zwaarvallende plooien van zijn toog bewoog geen vouw. Maar van
lieverlede kwam zijn hoofd recht, vouwden zich zijn handen en zijn lippen roerden
mee in lijze preveling.
- Laat ons bidden. O Heer, stort uwe genade in onze harten, opdat wij, die door
de boodschap des engels de menschwording van Jezus-Christus uwen zoon gekend
hebben..................................
En de dienst liep voort.
JAN STROBBE.
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Faust.
(3e Bedrijf, vervolg.)
KOOR.
O, hoe gaarne gaan we er heen,
Reppend de voeten,
Achter ons Dood,
Voor ons opnieuw
Rijzender veste
Ontoeganklijke muren.
Mogen zij evengoed schutten,
Even als Ilios' burcht,
Die toch slechts ten laatste
Viel door verachtelijke list.
(Nevels verspreiden zich, achtergrond en voorgrond beurtelings omhullend).
Hoe echter? Hoe?
Zusters, ziet in het rond!
Was het niet heldere dag?
Nevels deinen in reven op
Uit Eurotas' heiligen vloed.
Reeds verdween de lieflijke
Riet-omkranste zoom voor 't oog.
Ook der vrijen, sierlijk-trotschen
Zacht-voortglijdenden zwanen
Zwem-beluste drift
Zie ik, ach, niet meer!
Toch, maar toch
Hoor ik ze roepen;
Roepen met schril-verren schreeuw.
Doodverkondend, naar men zegt.
Wee, dat hij niet ook aan ons
Ondergang verkonde inplaats
Van beloofder redding heil!
Ons, den zwaangelijken, langSchoon-wit-halsigen, en ach,
Onzer zwaan-geteelde!
Wee ons, wee wee!
Alles werd reeds bedekt
Door de nevlen rondom,
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Want wij zien elkaar niet meer!
Wat geschiedt er? Loopen wij?
Zweven wij slechts
Trippelvoetend over den grond?
Ziet ge niets? Zweeft niet misschien
Hermes vooraan? Blinkt niet zijn gouden staf
Eischend, bevelend, ons weder terug
Naar den triesten, grauw-scheemrenden,
Vol van ontastbare schimmen
Warlenden, eeuwig ledigen Hades?
Ja, nu plotsling wordt het duister, zonder glans vervaagt de nevel,
Donker-grauw, als oud gesteente. Muren doemen voor den blik
Voor den vrijen blik star opwaarts. Is 't een hof? een diepe kuil?
Huivringwekkend, wàt het zijn moog'! Zusters, ach, wij zijn gevangen,
Ach, gevangen zijn we als ooit!
(Binnenhof van den burcht, omringd door weelderig-fantastische middeleeuwsche gebouwen).

KOORLEIDSTER.
Dwaas en voorbarig, echte vrouwen, door en door!
Van 't oogenblik afhanklijk, speelbal van het weer,
Geluk en ongeluk! Nooit weet gij een van bei
Gelaten te bestaan. Want de een weerspreekt altijd
Heftig een andre, dwars er door weer de andren haar;
In vreugd en smart slechts huilt en lacht ge op zelfde wijs.
Zwijgt nu! Wacht luistrend af wat hier uw meesteres
Met eedlen zin besluiten moog' voor zich en ons.
HELENA.
Waar zijt ge, Pythonissa? of hoe ge heeten moogt.
Doem op uit de gewelven van deez' duistren burcht.
Gingt ge wellicht om bij dien wonderbaren held
Mij aan te kondigen, vragend welkome' ontvangst?
Heb dank dan en leidt dadelijk mij naar hem heen;
'k Verlang naar dolens einde. Rust verlang ik slechts.
KOORLEIDSTER.
Vergeefs ziet, koningin, gij ovral om u rond;
Verdwenen is het aklig beeld, het bleef misschien
Ginds in den nevel uit welks boezem wij hierheen
Kwamen, ik weet niet hoe, vlug en toch zonder tred;
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Misschien ook dwaalt ze onzeker door het labyrinth
Van den uit velen vreemd tot één gegroeiden burcht,
Zoekend den Heer tot vorstlijk eerbetoon en groet.
Doch ziet, daar boven rept in menigte zich reeds,
Door galarij, aan 't venster, langs portalen, vlug
Zich heen en weder spoedend, der dienaren tal;
Dit spelt ons waardig welkom, statiglijke ontvangst.
KOOR.
Open gaat mijn hart! O ziet toch hoe ginds,
Hoe zoo zedig omlaag, met schromenden tred
Wèlvoeglijk beweegt de jong-lieflijke schaar
Haar ordlijken stoet! Hoe toch, op wiens bevel
Dan verschijnen, in rijen, zoo jong-beschaafd
Dezer jeugdige knapen heerlijke drom?
Wat bewonder ik 't meest? Hun sierlijken gang?
Soms het krullende haar rond des voorhoofds blank;
Soms het wangenpaar, als perziken rood,
En even als deze zacht-wollig omvlokt?
Graag zou 'k er in bijten, maar huiver er voor,
Want reeds vroeger vulde in een derglijk geval
Mijn mond zich, vreeslijk, met asch.
Maar de allerschoonsten
Komen hierheen;
Wat zij toch dragen?
Trêen voor den troon,
Stoel en tapijt,
Gordijnen en tentachtigen tooi.
Over en over golft hij,
Wolkenkransen vormend
Boven der koningin hoofd.
Want reeds besteeg zij
't Heerlijk kussen, genood.
Treedt nu nader
Trede na trede
Statig in rijen.
Waardig, o waardig, drievoud waardig
Zij gezegend zulke ontvangst!
(Al wat door het koor gezegd wordt, geschiedt op zijn beurt. Als KNAPEN en
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in lange rij zijn afgedaald, verschijnt FAUST boven aan de trap in ridderlijk middeleeuwsche
hofkleedij en daalt langzaam en waardig naar beneden.)
PAGES

KOORLEIDSTER
(hem nauwlettend opnemend).
Zoo dezen niet de go ôn, - gelijk zij dikwerf doen Voor korten tijd bewondrenswaardige gedaant',
Hooge voornaamheid en beminnelijk gebaar,
Voorbijgaand slechts verleenden, zal hem telkenmaal
Wàt hij begint, gelukken, zij 't in mannenstrijd
Of in den kleinen krijg met de allerschoonste vrouw.
Verkieslijk is hij boven velen toch voorwaar,
Die 'k eveneens en hoog in aanzien zag.
Met statigen, eerbiedig-ingehouden tred
Nadert de vorst, wendt u tot hem, o koningin!
FAUST
(naderend; naast hem een geketende).
Voor feestelijksten groet, gelijk betaamde,
Inplaats van een eerbiedigst welkom breng
Ik u, geketend strenglijk, dezen knecht,
Die, plichtverzakend, mij mijn plicht ontstal.
Kniel neder hier om deze hooge Vrouwe
Bekent'nis af te leggen van uw schuld.
Dit is, verheven heerscheres, de man
Wiens taak is, met zijn zeldzaam scherpen blik
In 't rond te spieden uit den hoogen toren
Naar wat in 't hemelruim of op het aardvlak
Zich hier of ginder wellicht kon vertoonen,
Zich van den heuvelkring door 't dal tot aan
Deez' vasten burcht beweegt; hetzij het golven
Der kudden, 't zij een leger; 't een beschermen,
't Ander verslaan wij. Heden, welk verzuim!
Gìj nadert en hij meldt het niet! Mislukt
Is het verschuldigd eerbetoon aan zulk
Een hooge gast. Misdadiglijk verbeurd
Heeft hij zijn leven, ware ook reeds des doods,
Wentelend in zijn bloed; doch gij alleen
Bestraft en begenadigt naar 't u lust.
HELENA.
De hooge waardigheid die gij verleent
Als rechtsprekend gebiedster, - ware 't ook
Naar ik vermoed bij wijze slechts van proef Aanvaardend, zij 't mijn eerste rechterplicht
Den aangeklaagde te verhooren. Spreek!
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DE TORENWACHTER LYNCEUS.
Laat mij knielen, haar aanschouwen,
Laat mij sterven, laat mij leven;
In de macht ben 'k reeds gegeven
Dezer godgegeven Vrouwe.
Wachtend op des morgens bronne,
Oostwaarts turend naar haar baan,
Is, o wonderbaar, de zonne
Plots in 't zuiden opgegaan.
Dwong mijn blik naar gindsche zijde,
Niet naar kloof en berg te spiên,
Aarde en hemelruim te mijden
Om alleen naar hààr te zien.
Oogenstraal is mij gegeven
Als den los in hoogsten boom;
Doch thans scheen mij te omzweven
Als een diepe, duistre droom.
Nevels deinen en verdwijnen,
Weg zijn tinnen, torens, poort.
Toen, verbijsterd, zag 'k verschijnen
Deez' godinne en diepst-bekoord
Wendde ik tot haar borst en oogen
'k Heb verblind den milden glans
Harer schoonheid ingezogen;
Wee, verblind heeft hij mij gansch.
Ik vergat des wachters plichten,
d'Eed gezworen op mijn hoorn;
Dreig mij te verdelgen... zwichten
Moet voor schoonheid alle toorn.
HELENA.
Het kwaad dat ik zelf stichtte, mag ik niet
Bestraffen, wee mij! Wat noodlottige doem
Vervolgt mij, overal der mannen hart
Zóó te verdwazen dat zij noch zichzelf
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Noch ander waardig wezen spaarden. Roovend,
Verleidend, vechtend, heen en weer ontvoerend,
Halfgoden, helden, goden, ja demonen
Leidden mij dolend rond. Als enkel wezen
Verwarde ik reeds de wereld, meer nog dubbel;
Thans drie-viervoudig tast ik ramp op ramp.
Leidt hem van hier, dien brave, laat hem vrij,
Den god-verdwaasde treffe geen verwijt.
FAUST.
Verbaasd, o koningin, zie 'k tegelijk
De zeker treffende, hier den getroff'ne.
Ik zie den boog waaraan de pijl ontvloog;
Gene verwond. En pijlen volgen pijlen
Mìj treffend. Ovral speur 'k, aan allen kant
In burcht en hof hun licht gevedert' snorren.
Wat ben ik nog? Nu gij zoo plotsling maakt
Opstandig mijn getrouwsten en mijn muren
Onzeker? 'k Vrees dat ook mijn leger reeds
Der onverwonnen zegevierende Vrouwe
Gehoorzaamt. Niets meer rest mij dan mijzelf
En wat ik mìjn waan in uw hand te leggen.
Laat me aan uw voeten, vrij en trouw, u als
Gebiedster huldigen, die reeds bij 't eerst
Verschijnen land en troon naamt in bezit.
LYNCEUS
(met een kist, mannen dragen er nog meer achter hem aan).
Zie, koningin, mij weder; ik,
Een rijkaard, bedel om een blik.
U aanziend voel 'k mij tegelijk
Een beedlaar en een vorst te rijk.
Wat was, wat is nog in mijn macht?
Wat baat mij wil of dadenkracht?
Wat is der scherpster blikken loon?
Zij kaatsen af tegen uw troon.
Wij kwamen uit het Oosten aan,
En met het Westen was 't gedaan,
Eén volkrendrom tot ver verschiet,
De eerste kende den laatste niet.
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Eén viel, klaar stond een tweede held,
Des derden lans was reeds geveld.
Elks kracht was honderdvoud versterkt;
Duizender dood bleef onbemerkt.
Wij drongen voort, wij stormden voort,
Als overwinnaars van oord tot oord;
En waar ik heên als heer beval,
Morgen een ander roofde en stal.
Wij keken, hielden haastig schouw;
D'een greep naar de allerschoonste vrouw,
D'ander was met een stier tevree;
De paarden moesten allen mee.
Ik echter hield er van te spiên
Naar 't zeldzaamste dat men kon zien.
Al wat voor andren 't schoonste was,
Leek mij niet meer dan dorrend gras.
'k Was alle schatten vlug op 't spoor,
Mijn scherpe blik slechts ging mij voor.
Doorzichtig bleek mij iedre zak,
'k Wist wat in alle kasten stak.
Van alle schatten om mij heen
Bekoorde 't meest mij d'edelsteen.
Doch aan uw hart te groenen wacht
Met recht alleen hier deez' smaragd.
Nu zweve u tusschen oor en mond
Het drup-ei van der diepzee grond.
Robijnen sieren u minder goed,
Der wangen blos verbleekt hun gloed.
Moge ik dan stapelen hier voor
Uw troon het allerschoonst tresoor.
Wat 'k aan uw voeten leggen mag
Is d'oogst van menig bloedigen slag.
Ziet, al deez' koffers zet 'k hier neer,
'k Heb van die ijzeren kisten meer;
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Zoo 'k onder uw gezag mag staan,
Breng ik u schat op schatten aan.
Want gij besteegt den troon nog nauw,
Of neigend zweren hulde en trouw
Verstand en rijkdom, hoogste macht,
Aan uw verschijning ongedacht.
'k Hield alles goed bijeen tot nu;
Ik laat het los, het is van u.
't Was rijkst bezit, maakte ik mij diets;
Nu zie ik beter, het was niets.
Ik bracht u al wat ik eens had:
Een hoop verwelkt, verschrompeld blad.
O zie er vriendelijk op neer
Eén blik geev' 't heel zijn waarde weer!
FAUST.
Verwijder vlug de koen-verworven last,
Wel niet berispt, maar toch ook niet beloond.
Alles behoort haar reeds wat deze burcht
Bergt in zijn schoot; haar in 't bijzonder iets
Te biên is overbodig. Gij, hoop schat op schat
Ordelijk op. Stel 't heerlijk schouwspel van
Nog nooit geziene pracht ten toon, laat nu
Als nieuwe heemlen de gewelven blinken;
Schep paradijzen van levenloos leven;
Laat, reppend voor haar schreden uit, bebloemd,
Tapijten, 't een na 't ander rollen; zacht
Ontvang' de grond haar tred en hoogste glans
Ontmoet haar blik, die goôn slechts niet verblindt.
LYNCEUS.
Machtloos bleef' hier sterkst bevel,
Will'gen dienaar is 't een spel.
Heerscht niet over goed en bloed
Dezer schoonheid overmoed?
Reeds is 't gansche leger mak,
Ieder zwaard is stomp en zwak;
Zelfs de glans der zonne zwicht
Voor dit heerlijk aangezicht.
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Voor wie zulk een weelde ziet
Duizelt alles weg in 't niet.
(af).

HELENA
(tot FAUST).
Wel gaarne zou ik met u spreken, doch
Kom aan mijn zijde hier, deez' leege plaats
Roept om den Heer, verzekert mij den mijne.
FAUST.
Laat knielend eerst mijn trouwe huldiging
U welgevallen, eedle Vrouwe, laat
De hand mij kussen die me aldus verheft;
Bestendig mij als meebestuurder van
Uw rijk dat eigen grens niet kent, verwerf
Vereerders, dienaars, wachters al in een.
HELENA.
Veelvuldige wondren zie ik, hoor ik aan.
Verbazing treft mij, veel zou 'k willen vragen.
Doch wil mij zeggen 't eerst waarom de taal
Van dezen man mij vreemd klonk, vreemd maar vriendlijk,
Eén klank schijnt zich te voegen naar den andren,
En heeft het eene woord het oor bereikt,
Dra volgt een ander dat het eerste liefkoost.
FAUST.
Behaagt u reeds de spreekwijs onzer volken,
Zoo zal hun zang u zeker ook verrukken,
Uw oor en geest ten diepst bevredigen.
Doch 't veiligst is het daadlijk te beproeven,
De woordenwissling lokt vanzelf het uit.
HELENA.
Leer mij, hoe 'k ook zoo schoon en sierlijk praat.
FAUST.
't Is heel gemakklijk waar 't van harte gaat.
't Gemoed dat van verlangen overstroomt
Ziet rond en vraagt...
HELENA.
wie zalig mededroomt.
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FAUST.
De geest ziet naar verleên noch toekomst heen;
Het oogenblik...
HELENA.
is ons geluk alleen.
FAUST.
Een schat, het hoogst gewin, bezit en pand;
Bestendiging, wie schenkt haar?
HELENA.
Mijne hand.
KOOR.
Wie zou het onze koninginne
Wel misduiden zoo den burchtheer
Zij haar gunst betoonde?
Want erkent, wij altegader
Zijn gevangenen, als reeds vaker
Sints den smaadlijken ondergang
Ilios' en de angstigZorgenrijke doolvaart.
Vrouwen, gewend aan mannenliefde,
Zeer kieskeurig zijn zij niet,
Doch wel kenneressen.
En gelijk goudgelokte herders,
Zoo ook zwartborstlige Faunen,
Naar de gelegenheid meebrengt,
Over hun zwellende leden
Volop deelen hetzelfde recht.
Dicht en dichter zitten zij reeds
Tegen elkander geleund,
Schouder aan schouder, knie aan knie,
Hand in hand wiegen zij reeds
Op des troons
Peluwzware weeldrigheid.
Majesteit ontzegt zich niet
Van 't heimelijk genot
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Voor de oogen des volks
d'Overmoedige openbaarheid.
HELENA.
'k Voel mij zoo verre en toch u zoo nabij;
Hoe gaarne zeg ik: Hier, hier hebt ge mij!
FAUST.
Ik adem nauw, hoe beeft mijn staamlend woord.
Het is een droom; vergeten dag en oord.
HELENA.
Zooveel doorleefde ik reeds, en toch voel 'k weer
Mij één met u, mijn onbekenden Heer.
FAUST.
Aanvaardt u eenig lot en weeg noch wik;
Bestaan is plicht, zij 't slechts een oogenblik.
PHORKYAS
(heftig opkomend).
Rijmelende minnekozen,
Zoetlijk spelend zuchtjes loozen,
Vruchtloos mijmeren bij poozen;
Daarvoor is het nu geen tijd.
Hoort ge niet dat dof gekletter,
Niet dat ver trompetgeschetter?
Weet dat ge verloren zijt.
Menelaas met dichte drommen
Komt den burchtberg opgeklommen
Gordt u aan tot zwaren strijd.
Door zijn krijgerschaar omringd,
Als Deiphobos verminkt
Boet ge voor uw hofflijkheid.
Bungelt eerst de lichtre waar,
Voor haarzelf ligt op 't altaar
De geslepen bijl bereid.
FAUST.
Vermeetle storing! Weerzinwekkend dringt zij in.
Zinlooze onstuimigheid haat ik zelfs in gevaar.
Zoo onheils-maar den schoonsten bode leelijk maakt,
Gij leelijkste brengt ons slechts kwade tijding graag.
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Doch ditmaal lukt het niet. Doe schudden slechts de lucht
Door uwen leegen adem, hier is geen gevaar;
En zelfs gevaar waar' hier een ijdel dreigement.
(Signalen en ontploffingen op de torens, trompetten en pauken, krijgshaftige muziek, doortocht
van een geweldige legermacht).

FAUST.
Neen, dra zult ge vereenigd schouwen
Der helden niet te scheiden schaar
Slechts hij verdient de gunst der vrouwen
Die steeds staat tot bescherming klaar.
(Tol de legeraanvoerders, die zich van hun troepen afscheiden en nader treden):
Met stil, doch sterk gestadig dringen,
Dat u reeds meer de zege bracht,
Gij, bloem van Noordens jongelingen,
Gij, Oostens bloesemrijke kracht,
In staal gehulde, glans-omwaarde
Horden, die braken rijk op rijk;
Treden zij over dreunende aarde
En schrijden voort, onweer gelijk.
Bij Pylos landden wij en sloegen
Des ouden Nestor's zwakke weer;
De kleine koningsbenden joegen
Uiteen voor 't onweerhoudbaar heir.
Dringt onverwijld van deze muren
Nu Menelaas tot aan de kust.
Daar dolend moog' hij weder turen
Naar buit... steeds was 't zijn lot en lust.
'k Moet u als hertogen begroeten,
Gebiedt nu Sparta's koningin.
Legt haar dan berg en dal te voeten,
Ontvangt uw deel van 's rijks gewin.
Germanen! langs Korinthos' bochten
Zult ge op uw sterke wallen staan!
Achaia met haar honderd krochten
Beveel 'k der Gothen hoedë aan.
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Franken en Saksers, trekt getweeën
Naar Elis en Messene heen
De Noorman zuivere de zeeën
En neme Argolis tot leen.
Dan moog' een ieder huislijk wonen
Naar eigen willekeur en kracht,
Doch bovenal zal Sparta tronen,
Der koningin al-oude macht.
Genieten ziet ze u elk en allen,
De welvaart die ge hebt gesticht;
Gij zoekt bij haar, als haar vasallen
Bestendiging en recht en licht.
(FAUST daalt naar beneden, de vorsten sluiten een kring om hem heen om zijn bevelen en
regelingen nader te vernemen).

KOOR.
Wie de schoonste voor zich begeert,
Wakker naar waapnen vooral
Speure hij wijselijk rond.
Vleiend wellicht won hij zich
Wat op aarde 't hoogst is,
Doch in rust bezit hij 't niet:
Vleiers listig ontvleien hem,
Roovers koen ontrukken haar hem;
Dit te verhoeden zij zijn zorg.
Daarom prijs ik onzen vorst,
Schat ik hooger hem dan andren,
Wijl hij zoo koen-verstandig zich verbond,
Dat de sterken, hem gehoorzaam,
Volgen iedren wenk.
Zijn bevelen volvoeren zij trouw,
Elk voor zichzelf tot eigen nut,
Den gebieder tot loonenden dank,
Beiden tot heerlijken roem.
Want wie ontrukt haar wel thans
Den geweldigen bezitter?
Hem behoort zij, hem zij ze gegund;
Dubbel gegund door ons, die hij
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Gelijk met haar hier binnen met veilige muren,
Buiten met zoo machtig heir omgaf.
FAUST.
De gaven die 'k hen mocht verleenen Aan ieder een gezegend land Zijn heerlijk... trekken zij er henen,
Wij houden in het midden stand.
Wedijvrend zullen zij beschermen
Omstoeid door golven in het rond
't Schiereiland dat met smalle heuvel-armen
Den laatsten berg grijpt van Europa's grond.
't Land boven aller landen zonnen
Zalig geroemd door iedren stam,
Zij voor mijn koningin herwonnen,
Die 't eens in haar bezit reeds nam
Toen bij Eurotas' rietgefluister
Zij stralende haar schaal verbrak
En al-verblindend met haar luister
Moeder en broers in de oogen stak.
Dit land, alleen onder ùw oogen
Ontplooit het heel zijn bloei en pracht;
Uw vaderland zij uitverkozen
Boven het aardrijk dat u wacht.
En kan slechts met verkilden straal vergulden
De zonne zijner bergen karteltop,
Wanneer de rotsen groenend zich omhullen
Vindt, snoepgraag, toch de geit haar kost er op.
De bronne welt, vereend storten de beken;
Kloof, helling, weide zijn reeds groen bespreid;
Op honderd heuvlen die de vlakte breken
Grazen de woll'ge kudden wijd en zijd.
Verdeeld, voorzichtig afgemeten schrijden
Gehoornde rundren dichter tot den rand,
Maar schuilplaats biên voor allen die er weiden
Honderde grotten in den rotsen-wand.
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Pan zelf beschermt ze, levensnymphen wonen
In groene kloven, vol vocht-frisch aroom;
Verlangende naar hooger regionen
Strekken hun takken opwaarts boom aan boom.
Oerwouden zijn 't, waar de eik, geducht met machtig
Vorkend getwijg zijn ruige kroon optast;
De teere ahorn, van zoete sappen drachtig,
Rijst recht omhoog, als spelend met zijn last.
En moederlijk, in stille schaduwplekken,
Welt lauwe melk, bereid voor kind en lam;
Nabije vlakten rijpe vrucht verstrekken.
En honing druipt uit ingeholden stam.
Hier is het welbehagen erflijk,
Hier lachen blijde wang en mond;
Elk is er in zijn eigen plaats onsterflijk,
Elk is tevreden en gezond.
Zoo groeit en rijpt in 't licht der zuivre dagen
Tot vaderkracht het kindekijn.
Verwonderd blijven wij nog altijd vragen
Of 't goden dan wel menschen zijn.
Zoo godgelijk waren der herders vormen
Dat een van hen Apollo scheen.
Want waar Natuur heerscht volgens zuivre normen
Daar grijpen alle werelden ineen.
Zoo is het mij, zoo is het u beschoren
Ver en vergeten zij nu het verleên;
Voel uit de hoogste godheid u geboren,
Tot d'eerste wereld behoort gìj alleen.
Geen vaste burcht mag u omgeven;
Nog, in de kracht van eeuwge jeugd,
Bloeit, om daar vrij en blij te leven,
In Sparta's nabuurschap Arkadie's vreugd.
Duldt dat 'k, om dààr met u te wonen,
U vluchtend naar dit zalig oord ontruk!
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Priëelen werden onze tronen,
Arkadisch vrij zij ons geluk!
(Het tooneel verandert heel en al. Aan een reeks van rotsholen grenzen dichte priëelen. Een
schaduwrijk bosch strekt zich uit tot aan de rotswanden in het rond. FAUST en HELENA zijn
niet zichtbaar. Het KOOR ligt slapend en verstrooid in het rond.)

PHORKYAS.
Hoe langen tijd de meisjes slapen, weet ik niet;
En of zij alles droomden wat ik licht en klaar
Voor oogen zag, is eveneens mij onbekend.
Dies wek ik ze. Verbazen moog' zich 't jonge goed,
Gij baardigen ook die daar beneên wacht, eindelijk
Deez' geloofwaardige wonderen te zien verklaard.
Naar buiten! Komt, naar buiten! Schudt uw lokken vlug!
De slaap uit d'oogen! Knipt niet zoo en hoort mij aan.
KOOR.
Spreek dan toch, vertel, vertel toch, wat er wonderlijks gebeurd is!
't Liefste zouden wij nog hooren, wat wij nooit gelooven kunnen;
Want al lang verveelt het ons, naar die rotsen slechts te kijken.
PHORKYAS.
Nauwlijks d'oogen uitgewreven, kinderen, verveelt ge u weer?
Luistert dan: in deze holen, deze grotten en priëelen.
Vonden schuilplaats en bescherming twee idyllische geliefden,
Onze Heer en onze Vrouwe.
KOOR.
Hoe? Daarbinnen?
PHORKYAS.
Afgezonderd
Van de wereld, ik alleen slechts, tot hun stillen dienst geroepen,
Stond terzij hen, hoog in eere; doch zooals 't betaamt vertrouwden,
Dacht 'k intusschen aan iets anders, wendde mij nu hier dan daar heen,
Zocht naar wortels, mos en boombast, kennende hun aller werking;
En zoo bleven zij alleen.
(Wordt vervolgt.)

NICO VAN SUCHTELEN.
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Uit het leven van een denkende vrouw.
(Vervolg.)
Derde hoofdstuk.
De Vreemden.
In een wonderlijke weelde van bleek-gouden middaglicht, roodgouden laatste loof,
bitter-zoeten reuk van laten, vochtigen herfst, kwam Marianne haar huis uit de straat
op geloopen en schier onmiddellijk was het, als koelde zich de jachtigheid in haar
bloed, dat duizelige, opgedrevene, dat somwijlen haar voorhoofd als met heeten
nevel besloeg, wanneer er plotseling uit te veel richtingen, op te veel wijzen tegelijk
een beroep op haar kracht en haar aandacht werd gedaan; na de eerste felle, gespannen
stappen, verslapten haar spieren weldadig, zetten zich tot een loomer loop, haar
voorhoofd scheen uit den nevel vrij te komen, en de muur tusschen haar in tallooze
zorgjes en beslommeringen verbrokkelde daagsche persoonlijkheid en haar levende
eigen-ik binnen in, te slinken, te vergaan -, persoonlijkheid en wezen omvatten elkaar
versmolten, werden één en uit de innigheid dier zelfvereeniging steeg onverwacht
de hernieuwing van het Geluk.
Aan weerszijden in de breede tuinenstraaat, in de zoet-bittere herfst- lucht, van
ritseling schier mysterieus vervuld, wijl toch geen wind te bekennen viel, onder het
teere, stille middagblauw, als beloopen van nevel, kwamen en gingen de menschen
en elk hunner droeg voorzeker wel zijn eigen geluk in zich besloten. Maar geen geluk
kon haar geluk te boven gaan. Ze keek vluchtig naar de toppen, naar den hemel op,
het was of haar hart zich uitzette tot een zwaren, zoeten last en ze voelde haar oogen
vochtig worden. Haar geluk dat elk ander geluk te boven ging! Ze glimlachte in
zichzelf om zichzelf -, want ze dacht aan Marietje, Fransje's wijze kameraadje, dat
soms spelen kwam en dan over haar baby-broertje niet uitgejubeld raakte. ‘Mijn
broertje’, had ze gister gezegd, ‘is het liefste broertje van alle broertjes’ -, en toen
even gezwegen en als over plotselingen inval gespannen staan peinzen en haar
stemmetje was bijna zwaar geweest van een nieuwe bedenking, toen ze zeide, de
oogen naar haar op ‘... maar dat vindt natuurlijk iedereen van zijn eigen broertje,
nietwaar mevrouw...?’ Ze had tot antwoord alleen maar geknikt, bewogen door den
aanblik
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dier worsteling tusschen ontwakende redelijkheid en primitief instinct, in een jong
kind, gespannen wachtend hoe dat zich oplossen zou, totdat Marietje ineens had
geroepen, juichend als zielsbevrijd: ‘maar óns broertje is het liefste...’ En ze glimlachte
weer. Zóó als dat kind, zoo waren menschen -, wetend eigen ‘waarheid’ relatief zoo
goed als eigen ‘geluk’ en toch niet anders kunnend dan boven anders aan eigen
waarheid te hangen, boven anders eigen geluk te loven....
In de breede poort van het park, een roerloos, wijd-uitliggend decor van glanzend
water en geel en oranje en gouden loof, van vocht-donkere paden, breed-bochtend
om groene gazonnen, van paars en purper in laatsten brozen bloei, al te zamen gevat
binnen breeden boog van hoog opgaand geboomte, ging geur-uitruischend een mooie,
blonde vrouw voorbij, wier zijden mantel haar als in waterglanzen en metaalvloeiingen
kleedde aan den arm van een langen, forschen man, wiens gezicht glansde in den
trots en de glorie van het pas-bevochten succes, en in het uit levendig gesprek vluchtig
naar haar omzien van die vrouw ontwaarde Marianne, behalve het duidelijk beeld
van haar eigen simpel pakje, eenvoudige schoenen, alledaagschen hoed, hetzelfde
meelij dat een kind voor armoe-in-lompen gevoelt. En ze begreep dat die vrouw zich
boven haar verre gelukkig waande... en het dus ook was... maar terwijl ze, diep
ademhalend, het afglooiend grintpad af, zich in klaarte en geuren voorover stortte
als in een bad, schoof ze die laatste gedachte van zich af. Ze ging langzamer nog
loopen en keek even om zich heen, dan weer vluchtig tot den hemel op. Voor haar
uit was de vijver -, witte eenden met gouden bekken dreven daar als bedwelmd in
geur en glans en damp - en weer was het als gingen haar oogen wijder open en zette
haar hart zich uit, dat ze meer en beter het zalige leven omvatten zouden; dan knelde
ze de oude lederen portefeuille tegen zich aan en haar adem ging zwaarder in de
overstelping van het geluk -, ze gevoelde, terwijl ze het nog beleefde, het oogenblik
als zeldzaam en onvergetelijk. De woorden op de witte papiertjes binnen in het
verkaalde, versleten leer -, haar waterglanzen en metaalvloeiingen; - Gedachten, haar
parelen, die ze opdook uit de diepten van haar Ik -, wonderparelen, waaruit het
vermogen straalt, dat in magische trilling Chaos tot Cosmos ordent en voor elken
voetstap schatkameren ontsluit; Formules, fijn en al fijner geslepen, naar alle zijden
dringend met hun klievend licht het schemerend, sluimerend leven in -, haar
diamanten... en weefselen van subtiele inzichten, wonderbaarlijk ineen-grijpend,
haar kanten, en bouwwerken
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van redenen, omhoogtorenend in een heelal-omvattende vlucht, haar paleizen... en
dat al te zamen haar geluk, het zeldzame, onzegbare begrijpens-geluk, het eenige dat
nimmer verzadigt, nimmer zat maakt van zichzelf...
‘Marianne... Marianne Edema...’
‘Hallo... Eddy!’
Wenkend en lachend kwam blootshoofds de lange, blonde jongen, schriel schijnend
met zijn toegeknoopt jasje in de ruimten van bleekgoud licht, tusschen de
wijd-gespreide half-verkaalde boomen, haar achterop geloopen. Ze keek even op
haar horloge -, ja, ze was ruim bijtijds van huis gegaan.
‘Ik kom juist van je huis. Harry heeft me achter je aan gestuurd. Hij dacht wel dat
je dezen weg zoudt hebben genomen. En hoe gaat het je? Je ziet er beter uit dan den
laatsten keer.’
‘De laatste keer is lang geleden,’ lachte ze. ‘Hoe gaat het jou? Waar woon je
eigenlijk tegenwoordig?’
Bijna een hoofd grooter dan zij, keek hij op haar neer en ze zag een half-kwijnend,
half-ironisch lachje om zijn lippen komen, nu hij antwoordde:
‘Hoe het mij gaat? Ik weet niet hoe het mij gaat. Waar ik woon? Ik weet niet waar
ik woon...’
Ze lachte weer.
‘Weet je niet waar je woont? Maar je zult dan toch wel ergens je wettig domicilie
hebben?’
Hij bracht de handen naar de ooren.
‘Hou op! Hou op! Wat weet ik van een “wettig domicilie”? Spaar me alsjeblieft
zóóveel redelijkheid op zoo'n mooien middag...’
Ze lachte nog, maar het kostte al moeite.
‘Ik dacht dat iedereen toch wel wist waar hij woonde...’
‘Ja... jij met je redelijkheid... jij kunt je natuurlijk niet begrijpen, dat iemand eens
niet weet waar hij woont... Maar ik... och zie je... ik ben nu eenmaal een dichter, en
een dichter, een droomer... die is altijd zoo'n beetje zwerveling... zwerver over de
heele wereld.’
Ze zei niets, ze voelde haar gezicht verstroeven, verkoelen, ze wendde het van
hem weg en keek naar een eend, die met driftigen snavel aan het oevergras rukte.
‘Je bent zoo “redelijk” tegenwoordig...’ weer, in den nadruk, die ironie, waaruit
zoo duidelijk zijn hoogmoed van man, zijn superioriteitsgevoel van dichter sprak.
‘Je zult zoo zoetjes aan alle dichters en
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droomers en gevoelsmenschen wel halve idioten gaan vinden, nietwaar?’
‘Ik had je juist een briefje willen schrijven om je te bedanken voor den bundel
verzen, dien je ons gestuurd hebt... en je te zeggen dat ik er heel mooie in vond...
als...’ ze hield in; ze had willen zeggen, ‘als je tenminste prijs stelt op mijn oordeel’,
maar het zou lijken, alsof ze hatelijkheid met hatelijkheid zocht te betalen. Haar stem
had toch al koel geklonken.
‘Loop je misschien zoover mee? Ik moet naar 't station...’
‘Je bent toch niet boos? Dat zou nu heelemaal weer niet “redelijk” wezen!’
Haar lippen gingen vaneen om hem te zeggen, dat het stemmingbeheerschend
‘temperament’ en de inzicht-verwekkende ‘rede’ twee volkomen uiteenliggende
dingen zijn, die met elkaar kunnen huizen in denzelfden mensch, maar ze zei alleen:
‘Ga je straks nog weer naar Harry terug? Blijf je vandaag bij hem eten? Ik kom
pas morgen weer thuis.’
‘Hij zei dat Terpstra een paar dagen logeeren kwam.’
‘O ja... Heb je de kinderen nog gezien? Vond je Jaap niet gegroeid?’
‘Ja. En Fransje leek me wat forscher geworden...’
‘Ze was anders niet aangekomen op haar laatste rapport. Ze worden daar bij haar
op school gewogen en gemeten...’
Het gesprek knoerstte en hortte, ze keken elk een anderen kant op, er was geen
helderheid tusschen hen en ze hadden elkaar plotseling niets meer te zeggen. Minder
zijn hoogmoed, dan zijn onbegrip - dat onbegrip niet van hem alleen, maar van bijkans
allen - benauwde haar keel, bedrukte haar hart, en ze voelde duidelijk dat hij
zijnerzijds een aanleiding zocht om weg te komen. Ineens zag ze zijn gezicht
verhelderen.
Uit een zijpad vlak bij, van tusschen in de stilte kwijnende heesters, kwam ineens
een heel jong meisje te voorschijn bloeien. Haar haren straalden rosblond onder den
kleinen ros-bruin fiuweelen hoed, haar oogen stonden goud-bruin in het ronde, teer
blozende gezichtje, boven het ros-bruin fluweelen pakje -; onder den korten, wijden
rok stapten stevig de ranke beentjes overweven van strakke ros-bruine zijden kousjes
in lage, geregen schoentjes; heel elegant was ze, maar in haar houding en bewegen
meer nog dan in haar kleeding eer sportief dan mondain.
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Haar tennis-racket onder den arm, liep ze vrij-uit en vroolijk den heerlijken middag
van pret, open naar haar toegekeerd, tegemoet, maar plotseling werd haar blos dieper,
in een tinteling leefden haar oogen op, haar mond ging even in een verrukt lachje
open als die van een kind voor een heerlijke verrassing, ze stak in half onwillekeurig
gebaar twee kleine, gehandschoende handjes naar hem uit.
‘Eddy... hoe leuk... hoe eenig leuk...’
Marianne keek naaf hem en weer zag ze het half-ironische lachje, dat haar nu
ineens een pas-aangeleerde pose leek, maar de triomf van den gevierden jongen, van
den bewonderden dichter, lichtte onverholen in zijn oogen. Zijn plotseling stilstaan
hield haar staande.
‘Bonjour dan, Marianne! En veel succes vanavond. Ik kom nog wel eens gauw.
Een kennisje... Ja, allerliefst hè?... Maar niets voor jou, hoor! Heelemaal niet
“redelijk”...!’
In een paar lenige stappen had hij het meisje, dat afwachtend, een blij lachje om
de lippen, doorgeloopen was, al ingehaald, ze hoorde haar hooge, argeloos vroolijke
vragen, zijn half-ironische, half-kwijnende antwoorden tegen elkaar in -, en ineens
voelde ze de innerlijke zekerheid dat hij nu al bezig was het meisje te vertellen dat
hij ‘niet wist waar hij woonde’, omdat hij nu eenmaal een dichter en dus een ‘zwerver
over de heele wereld’ was...
De spottende nadruk op het laatste woord, dat hij tot haar gesproken had...
‘heelemaal niet redelijk’... klonk in haar na, wekte een half-toornig medelijden in
haar op. De stumperds! Want hij was de eenige niet. Andere namen kwamen in haar
op, andere gezichten verschenen voor haar oogen. Ze wist het zoo goed, hoe ze
sprekend en schrijvend smaalden op ‘koud intellectualisme’ dat, het leven
analyseerend, het leven ontluistert en van zijn ‘schoonheid’, de menschen van hun
‘idealen’ berooft -, omdat ze zelf zelfs niet bij machte waren het scheppende Begrip,
dat Licht der Wereld, te onderscheiden van die platte, nuchtere onbewogen
gevoelloosheid, welke zich zoo gaarne tooit met den naam van ‘gezond verstand.’
En hoogelijk prezen ze dan hun zoogeheeten intuïtie, als was die heele ‘intuïtie’ iets
anders dan onvoldragen, onvolgroeid, embryonaal Begrip. Zou het ooit in ze opkomen
het stamelen van een kind schoon te prijzen boven de rijpe taal van den rijpen dichter
-, of het naakte, rauwe grondmotief boven de naar alle zijden bloeiende, voltooide
symphonie, of het vruchtbeginsel boven de voldragen vrucht? Van nature behoorden
zij, de besten onder hen, tot die middensoort tusschen ‘wijzen’ en
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‘dwazen’, waarover Diotima met Socrates spreekt -, niet geheel ‘dwaas’ omdat hun
half-bewuste uitingen soms waarheid en werkelijkheid bevatten, niet geheel ‘wijs’
omdat ze van wat ze zeggen, nooit in redelijkheid kunnen rekenschap geven -, doch
omdat hun onmacht, hun onvermogen tot het Begrip niet reikte, hun zwakke oog die
klaarten niet verdroeg, hun weeke brein tegen den gestadigen strijd van de gestadige
zelfcritiek, de gestadige zelfweerlegging niet was opgewassen, daarom maakten ze
zich tot de lasteraars van het hoogste en heetten de Goddelijke Rede ‘dor
intellectualisme’, dat het leven van zijn ‘schoonheid’, den mensch van zijn ‘idealisme’
berooft. En welk ‘idealisme’, welke schoonheid! De illusies van stumperds, die de
grootheid missen zich over te geven, de kracht om zich te verliezen in het al-eene
Al, en daarom hangen aan een ‘hiernamaals’, en hunkeren naar een ‘voortbestaan’,
naar de vereeuwiging van hun eigen nietigheid, van hun eigen ontoereikendheid, van
hun eigen stumperigheid, zich blindelings tevreden stellen ook met het onaannemelijke
en het tegenstrijdige, ook met het onsamenhangende en het absurde, als het maar de
vervulling van hun illusies belooft, en desnoods met het duisterst abacadabra hun
ficties waar praat! Dat was het ‘idealisme’, dat de ‘schoonheid’ waarvan het
zelfonderscheidende en zelfopheffende het al-scheppende en al-vernielende Begrip
de aanschenner heette - of op zijn best een zweverig en dweperig praten over
toekomst-menschheid en toekomst-gemeenschap en toekomst-Christelijkheid en
toekomst-geluk, bonte spinsels van de kinderlijke opwindingen eener kinderlijke
verbeelding, die der onverbiddelijke Rede ‘heilig’ zouden moeten zijn, maar waarvoor
ze zelf nauwelijks iets over hadden!
En dat kleine dichtertje, dat zich een ‘zwerver-over-de-wereld’ waande, en niets
vermocht dan, waarheen hij zijn lichaam verplaatste, het bloedelooze, broze,
zorgzaam-aangekweekte angstvallig-beschutte kasplantje van zijn eigen kleine
emotie-tjes, liefde-tjes, ontroerinkjes mee te voeren - en in wien het niet opkwam te
beseffen dat alleen hem het leven en de wereld toebehoorde, die het leven en de
wereld begreep en daardoor het leven en de wereld pas recht zelf was!
Te zeggen dat er vijandschap bestond tusschen Begrip en Poëzie... als waren niet
beiden in hun hoogste wezen één: het trillend meebeleven het mede-zijn van den
wereld-hartslag -, maar in het Begrip door bewust-zijn veredeld, verdubbeld,
vertienvoudigd. Doch die Poëzie beduidde iets anders dan wat de jongens en de
meisjes zoo heetten, die lieve gevoelentjes op aardige wijsjes zetten!
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Kindergestamel! Roerend somwijlen en ook wel amusant. Maar een klein, dom
dichtertje een hooge borst te zien zetten en op ‘redelijkheid’ te hooren smalen in
verband met een ‘wettig domicilie’..., was het niet alsof een vliegende visch, zich
moeizaam voor enkele seconden opwerkend uit het water, een heel klein eindje de
hoogte in, zich de meerdere zou wanen van de vogel, aan wie de oneindige, vrije
ruimte toebehoort als zijn natuurlijk gebied?
Te zeggen dat Begrip de dood was aan het Gevoel... als diende de redelijkheid tot
iets anders dan om de redeloosheid als noodwendigheid te rehabiliteeren, als was
‘begrijpen’ niet eigenlijk en in den grond hetzelfde als een hoogere graad van
zelfonderscheidend en zelfopheffend, van bovenpersoonlijk voelen... Maar dat was
wel een ander gevoel dan het eenzijdig doorslaan der zich in hoovaardij noemende
‘gevoelsmenschen’ die er zich op verheffen dat ze geen ander richtsnoer begeeren
dan eigen ongecontroleerd instinct en eigen ondoorpeilden impuls, het heelal als bij
één draad naar zich toehalen, versnijden naar eigen snit, verkleinen tot eigen maat
en in hun halsstarrig onbegrip anderen tot beul en tot kwelgeest zijn!
Te zeggen dat wie anderen hun illusies ‘ontnam’, hun ‘iets anders’ daarvoor geven
moest. Als konden menschen elkander naar believen iets ‘geven’ of ‘ontnemen’...
als hielden ze niet juist het hardnekkigst zich aan de grofste absurditeiten vast!
Te zeggen dat ‘al dat redeneeren’ tot ‘scepticisme’ voerde en dat het scepticisme
de vernietiging was van de schoone daad, van het nobele elan, dat scepticisme ‘den
wil ondermijnde’ en ‘de krachten verlamde.’ Als werd niet de mensch, het kind
dogmatisch, eenzijdig, twijfelloos, zelfverzekerd, vervuld van blinden drang naar
desnoods redelooze activiteit geboren.. als werd derhalve niet tot het bereiken van
ook maar een begin van dat ‘scepticisme’ een dagelijksche, afmattende worsteling
met het weerstrevend, het in zijn eenzijdigheid zich onophoudelijk verwerend eigen-ik
vereischt... worsteling waarin de geestkrachten juist tot hun uitersten graad zich
moesten ontplooien, de ‘wil’ tot zijn hoogste spanning worden opgevoerd...
Hoog boven haar hoofd speelde en sloeg een torenklok; Marianne stond stil. Als
steeds wanneer de gedachte aan onbegrip en egocentrische bekrompenheid een drift
van smart en verzet in haar stookte, was ze mateloos voortgerend -, nu, zonder
overgang, trok het klambenauwd gevoel van barstende spanning uit haar weg en haar
gedachten keerden zich tot den eisch van het oogenblik. Het scheen ongeloof-
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lijk dat ze nu al zoover weg van haar huis, zoo dicht bij het station was geraakt. Ze
hoorde uit de verte het als zelfgenoegzaam sissen van een stoom-uitlatenden trein.
Ze voelde aan haar voorhoofd, het was koud en klam. Ze keek rondom; - in de
schamele buurt, van boomen zoo goed als verstoken, met de armelijke huisjes, de
slordige, vervallen tuintjes had het jaar een aanschijn van zes weken ouder, leek het
winter. Hoe laat had de klok geslagen? De drie slagen van half drie. En ineens
verlangde ze naar een glas limonade, naar de volte op het perron, naar de reis, naar
vanavond... als een redding uit de wanhoop, die plotseling haar hart beklom en waaruit
dof de woorden haar tegen dreunden, als waren ze uit het spelen en het slaan van de
klok in haar bezonken... Rather than live where such things can be, let me die...
Ze wischte zich het voorhoofd af en nam haar tasch in de linkerhand. De vingers
van de rechter stonden stram-verkromd, als dood zoo wit, van het krampachtig
klampen, ze merkte nu ineens de dorst als een kwelling en sloeg de morsige steeg in
die den weg verkortte naar haar doel.
Zoozeer gedachteloos en als beneveld liep ze nu door, dat ze even later, haar plaats
nemend achter in de lange rij voor het kaartjes-loket onder het hooge dakgewelf van
de vestibule, zich schier verbaasd afvroeg hoe ze daar ineens was gekomen. Er
stonden meer dan tien menschen voor haar uit, maar ze had den tijd en het trage
voetje-voorvoetje schuifelend aansluiten schonk haar een zoete, soezige rust. In een
half-verdoofde aandacht keek ze naar het onophoudelijk binnenkomen der menschen
door de op hun zware scharnieren, geruischloos heen en weer zwaaiende deuren -,
ze keek en ze voelde, zooals dien keer dat ze had zitten uitzien over wijde, grijze,
rumoerige waterplas, van een vermoeienden en niet heelemaal gevaarlopzen zeiltocht
in het haventje aangeland, daar en ook nu was er die dankbaarheid als om behouden
aankomst, omdat ze rusten mocht, voor het oogenblik haar wezen teruggetrokken
had uit alle ruimten en besloten binnen de wanden van het kleine ik in het kleine
oogenblik: het soezig daar staan kijken naar de zwaaiende deuren en wachten op een
spoorkaartje -, binnen dezelfde wanden toch, die zoo vaak haar als kerkermuren
benauwden, die ze dan te doorbreken zocht om boven zelfmisleiding en gevoelsbedrog
uit, haar geest zijn vrije vlucht te gunnen! Zoo, van diezelfde zoete soezerigheid als
beneveld, beklom ze de trappen, maar boven op het perron, waar de treinen sisten
en
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floten, menschen zich repten, greep haar zóó onverwacht de angst in het hart, dat ze
wankelde: haar beenen trilden, als had ze uren geloopen en als een doodvermoeide
liet ze zich vallen in een rieten stoel. Dit was niet de vormlooze smart en vage
benauwenis om onbegrip en kwaadwilligheid, maar een reëele vrees voor wat in
naaste toekomst haar te wachten stond -, vanavond zou ze spreken voor studenten,
voor de leden en geïnviteerden van ‘Docens Disco.’
Hoe onverwoestbaar hecht staken toch jeugd-suggesties vast in den geest. Altijd
nog bekroop haar bij het denken aan studenten-clubs dat oude gevoel van geïrriteerd
ontzag, van half-geïmponeerd wantrouwen, haar uit den tijd van Evert en zijn
‘intellectueele’ kornuiten bijgebleven -, ook nu haar dat oude beschamend besef van
eigen schamele onwetendheid tegenover hun welgedane geleerdheid ontvallen was.
En toch... hoe veilig had ze ditmaal kunnen zijn, het schild van haar ‘bekenden naam’
dragend voor zich uit, het pantser van haar ‘gevestigde reputatie’ om zich heen... al
die dingen, welke voor haar innerlijk zelf-gevoel - want in werkelijkheid - zoo weinig
en toch tegenover de menschen zoo veel beduidden, die haar verhieven tot ‘autoriteit’,
onaantastbaar binnen eigen bevoegdheidskring, die haar in hun oog aanspraak gaven
op dat vage ontzag, dat gedeeltelijk op conventie en gedeeltelijk op nieuwsgierigheid
berustend, weinig wezenlijks in zich bevat[t]e, maar zoo buitengemeen gemakkelijk
was. Had kunnen zijn... want ze had nu immers toch vrijwillig dat schild van zich
geworpen, zich van dat pantser ontdaan, zich weerloos blootgegeven als in de oude
jaren, door het veilige plekje van eigen bevoegdheid te verlaten en zich te wagen op
de hachelijke banen der zoogeheeten-wetenschappelijke ‘cultuur-historie’, waar in
gelukkige zelfgenoegzaamheid de levende autoriteiten arm-in-arm met de zalige
geesten der dooden wandelen, allen zonder uitzondering academisch gevormd en
van het mannelijk geslacht, en waarvan de uitgangen en ingangen worden bewaakt
door de scharen van ijverige en naijverige jeugdige volgers en bewonderaars, die
eenmaal daar ook hopen te toeven, als loon voor vlijt en goed gedrag!
Hoe veilig en rustig zou ze hebben kunnen zijn, als ze daar nu heen ging, de
pas-verworven roep van haar welsprekendheid haar vooruit, om genoegelijk te
keuvelen, te ‘causeeren’ over schrijvende of dichtende tijdgenooten, desnoods over
zichzelf, ‘luchtig’ ofwel diepzinnig, anecdotisch of lyrisch naar believen, en dan een
versje of een fragmentje, een beetje geestdrift op zijn pas en vooral veel woorden:
‘beeldend
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vermogen’ en ‘cultureele beteekenis’, ‘scherpe analyse’ en ‘veelomvattende synthese’,
‘schoonheid’ en ‘schoonheidsontroering’, maar vooral ‘rhytme’, want rhytme was
mode, al wist niemand recht wat het beduidde - doch hadden Klaasje van der Gracht
en de zijnen niet immer te meer succes gehad, naarmate hun abacadabra troebeler
was? ‘Religieus’ was al bijzonder in de mode ‘differentiaties’ deden opgeld, maar
om de drie woorden ‘genese’, zooals Meerkerk, die idealist en filosoof en psychiater
en ‘intellectueel communist’ en alles tegelijk was -, dat maakte pas indruk! ‘De Idee’
was een oud fonds en bleef tot de soliedste behooren. En dan ‘aandacht’ en ‘stilte’,
‘spiegeling’ en ‘beleven’, - innig-beleven, inniger en allerinnigst ‘beleven’ -, puur
en nog puurder, louter en allerlouterst, volmaakt en nog veel volmaakter... O, het
nakroost van Klaasje van der Gracht stond nog als een paal boven water in de
schoenen van zijn populariteit -, als het maar, voor zoover niet zelf gedoctoreerd,
alle teenen en alle eksteroogen, juridische en theologische, philosophische en
historische, zorgvuldig uit den weg wilde blijven. Want wat kon er voor een geleerd
gehoor ook plezieriger zijn dan zulk een in vervoering ijlende, van verrukking
kwijlende moderne Klaasje of Klasientje toe te juichen, die verheffende tegenstelling
tot eigen nuchtere degelijkheid en critische geleerdheid, tegelijk dat streelend bewijs
van eigen ruimte-van-blik, en veelzijdigheid-van-waardeering?
Ja, desnoods mocht de bevoegdheidsgrens een handbreed overschreden, als 't maar
meerdere eere der betrokken autoriteiten ender betrokken wetenschap was, ter
meerdere stichting van het gehoor, als 't bovenal maar in het vage en algemeene
bleef. Alleen... geen ‘afbrekende’ critiek... geen sarcasme, cynisme en pessimisme,
en vooral niet al te ver het eigen terrein verruimd, niet al te wijd de palen uitgezet.
Want dan kwam er in plaats van de doezelige, glimlachende, nauwelijks-luisterende
en niets-onderscheidende ‘welwillendheid’ en ‘beleefdheid’ - de geest der
Academie-van-Wetenschappen en andere professoren-kransjes, waar niemand zich
om een anders vak en om een anders onderwerp bekreunt, doch alles welgelaten slikt
om, - ‘do ut des’ - ook op zijn beurt ongehinderd alles te laten slikken - dan kwam
er een in de kwaadaardige prikkelbaarheid van het opgeschrikte zelfbehoudsgevoel
verscherpte opmerkzaamheid en peuterige scherpzinnigheid voor den dag, die met
gretigen nijd zich op bijkomstigheden wierp, triomfantelijk met een zwakke
bewijsvoering, een onjuist citaat aandragen kwam, inmiddels aanvallen onbeant-
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woord, bezwaren onweerlegd, de kern onaangeroerd latend! En dan werd ook pas
flink de bevoegdheidstrom geroerd, van welks machtig geluid men goedgezinde
beunhazen in magistrale welwillendheid nog wel verschoonde!
Want wat dreigde er bij dat wroeten in geheiligden grond door ongewijde handen
al niet bloot te komen, als de wortels van‘onomstootelijke stelligheden’ verrot of te
kort bleken en de palen-bovenwater van onderen voos -, als de tallooze heilige huisjes
en de spreekgestoelten, vele in tal, begonnen te wankelen en ineen te storten op hun
ondergraven fundamenten.
En zoo, in edele verontwaardiging smalend op de domme dompers, die Descartes
en Spinoza, Lessing en Fichte het leven verzuurden, zich tot tranen toe verteederend
voor het lot van Shelley in het hypocriete Engeland, van Schiller in het ondankbare
Duitschland, van Rousseau in het kortzichtig Frankrijk, bij gelegenheid (als
gedenkdagen van geboorte of dood!) geestdriftige woorden wijdend aan de ‘koene
brekers van traditie en sleur’, de ‘moedige wegbereiders der nieuwe gedachten’
bleven ze naarstig voortgaan eigen traditie en eigen sleur te verdedigen door
hooghartig hoonen, door platslaan onder groote woorden, door bestoken met
peuter-critiek, en vooral: door doodzwijgen tegen alles wat ‘baanbreker’ en
‘wegbereider’ dreigde te kunnen, te willen worden -, zelf veilig verschanst achter
het bolwerk van een gevestigde, wetenschappelijke reputatie!
Ze had, in heftige innerlijke bewogenheid, dit alles overdenkend, de plaats, waar
ze zich bevond en het doel van haar tocht vergeten -, nu ze door het komen van den
kellner plotseling als met geweld zichzelf onttrokken en aan dat alles herinnerd werd,
voelde ze een grauwe moedeloosheid, een gallige tegenzin schier, tegen wat haar te
wachten stond. Ze keek zonder verlangen, zonder behagen naar het spartelend
neerklokken van de limonade in het glas, waarin duizenden belletjes, naar vrijheid
hakend, naar boven stormden tot een dikke rozige, donzige sissende schuimlaag. Ze
had geen dorst meer; ze bleef naar het glas zitten staren zonder het aan te roeren, en
ineens werd ze in zichzelf een vreemd, schier lijfelijk meegevoel gewaar met het
bevrijde koolzuur dat, van dwang en druk verlost, zich naar den eisch en den drang
van zijn wezen nu weer vrijelijk verspreiden mocht!
Pas toen, op enkele trage belletjes na, het rappe gas naar rondom scheen ontsnapt,
zette ze het glas aan haar mond, maar de drank was lauw en ze proefde er een
carbolsmaak aan; ze betaalde, stond op en
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ging heen en weer loopen op het perron. Daar, tusschen de anderen, wachtend den
trein, die nog voorkomen moest, voelde ze, hoe de muur tusschen haar oneindig
wezen en haar beperkte persoonlijkheid zich weer optrok, ditmaal echter was het
geen beklemming doch een beveiliging; ze voelde een moeheid in zich en het
overleggen, welke wagon ze kiezen zou en of ze ‘dames’ of ‘niet rooken’ zou gaan
zitten, hield haar in rust. Van heel achter uit den half-cirkel blinkend wit middaglicht
kwam de leege trein, in diepe ademtochten den woeligen zwartgrijzen rook opstootend
tegen den donkeren kap, rustig en machtig aangezet, en de een na den ander, achter
de geweldige machine, schoven zich de rammelende wagens, opdringend uit de
schuinte, tegen den hoogen perronkant aan, nog even rukten en duwden de remmen
ze voor- en-achterwaarts dooreen, de conducteurs waarschuwden dreigend tegen
voortijdig instijgen, dan stond de lange, zwarte rij onbeweeglijk, als voor goed tot
staan gebracht en Marianne, plotseling opgenomen in de jachtige volte van, de
wachtkamers uit en de trappen op, zich reppende menschen, had een ongekend
vreemd-heerlijk gevoel van aan zichzelf ontvloden, in de onbekende, onpersoonlijke
menigte opgegaan, ondergegaan te zijn.
Een zwaargebouwd man met een rood gezicht en in zwarte kleeren steeg vlak
achter haar binnen, maar ze merkte hem niet op, voordat ze een hoekje bemachtigd,
tasch en portefeuille geborgen had. Toen ineens zag ze schuin tegenover zich een
bekend gezicht, maar nog voordat de aanblik der bekende trekken uit haar heugenis
een bekenden naam had opgeroepen, maakte hij zich met zijn stem bekend.
‘Wel Marian... dat is toevallig. Hoe maak je het tegenwoordig? En waar gaat de
reis naar toe?’ Ze zag zijn blik even omhoog gaan naar de tasch in het net. ‘Ga je uit
logeeren, zonder Harry en de jongelui?’
‘Doctor Uhland...’ Het lukte haar nooit om ‘Frits’ te zeggen tegen dien ouderen
man - schoon hij eigenlijk met zijn glimmend kaal hoofd en zijn dofbruinen baard,
zijn zwaar lijf in sloffe, donkere oudemanskleeren, meer ouder leek dan ouder was,
want ze scheelden, wist Marianne, hoogstens een jaar of acht. Maar hij vond het
blijkbaar volkomen aan de verhouding beantwoorden, dat hij de jongere zuster van
zijn academievriend bij haar voornaam noemde en dat zij ‘doctor’ zei tegen hem -,
een titel die, tegen alle gebruikelijkheid in - want Uhland was litterarisch en geen
medisch doctor - elkeen hem toebedeelde.
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‘Doctor Uhland... hoe maak je 't? Ja, dat is zeker toevallig. Neen, ik ga niet uit
logeeren, ik moet vanavond...’
Ze voelde dat ze rood werd en ze was blij dat ze juist wat ze had willen zeggen
kon laten overgaan in een uitroepje van lachenden schrik, nu onverhoeds de trein,
als plotseling uit een dommel tot bezinning komend, met een wilden ruk, dat de
wagens rammelden en botsten, gevolgd door een heele reeks vlugge horten, als een
plotseling opkomende en weer afloopende driftbui zich in beweging zette.
Maar ze voelde het geforceerde lachje om haar lippen verworden tot een pijnlijken
trek: nu was ze immers op weg, naar de verre stad toe, naar den dichtbijen avond toe
-, ze leunde achteruit, keek uit het raampje naar de in al sneller vaart verglijdende
huizenblokken, de in al rapper opeenvolging zich openende en weer sluitende
straatverschieten en zweeg. Uhland zou wel niet meer vragen waar ze heen ging,
omdat het hem toch niet schelen kon en als zij-zelf geen gesprek begon, dan zou hij
zoo meteen, na wat wurmen en draaien om zijn zware lijf te voegen aan het stugge
fluweel van wand en bank, een boek of tijdschrift te voorschijn halen. Ze zag uit den
puilenden zijzak van zijn wijde, lakensche jas - de echte geleerdenjas, waarbij het
glimmige ‘vlindertje’ onder het liggend boord en de vale streepjesbroek pasten zoo
natuurlijk als waren het de onderdeden van een levend organisme - de roode en
grauwe en gele randen, de witte sneden steken, en ze werd een gevoel van veiligheid
in zichzelf gewaar. Wat was er toch in hem dat aan elk gesprek iets agressiefs, iets
vijandigs gaf, alsof hij met een stuggen zijstoot van zijn plompen schouder haar
omver duwen en onder den voet loopen wilde -, was het niets dan bloote schutterigheid
of stak het dieper en tegen haar alleen, tegen haar in 't bijzonder? Schijnbaar
aandachtig naar buiten kijkend, waar kleine warmoezerijtjes de overgang vormden
tusschen stad en platteland, hield ze in 't spiegelend zijraam hem in 't oog; ze zag dat
hij nog even naar haar keek en naar haar tasch in 't net - de oude leeren portefeuille
hield ze half naast, half onder zich verborgen, dan ging zijn korte breede hand
inderdaad naar de zijzak en haalde er een korenbloemblauw brochuretje uit. Onder
zijn laatsten blik was het haar ineens geweest als wilde hij haar wat zeggen en kon
het niet of dorst het niet -, blijkbaar had ze zich daarin echter vergist. Om de
medereizigers althans had hij het niet behoeven te laten: uit de heele volte waren er
maar twee met hen binnen gekomen, een oude juffrouw die schuddebollend sufte en
een oude heer die al scheen te slapen. In over
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gegeven aandacht leek hij nu te lezen, schoon zijn dikte, zijn volbloedigheid - mogelijk
ook, dacht ze, nu hij een paar maal met zijn rechterschouder sjorde, zaten zijn bretels
hem onpleizierig - hem nu als steeds het stilzitten beletten. En uit een half-soezerig
kijken weefde ze haar aandacht en haar gedachten dichter en vaster om hem heen,
en ze voelde belangstelling, zonder veel sympathie, maar sterk vermengd met
medelijden. Een paar maal den laatsten tijd had ze het Evert hooren zeggen ‘Uhland
is een stakker’ -; zijn beklag betrof weliswaar alleen den maatschappelijken kant,
dien van welslagen en succes, maar ook daarin had hij gelijk: tot voor kort had Uhland
behoord tot die erkend-knappe, jonge geleerden, waarvan iedereen alles verwacht
en waar, in 't verloopen van het eene na het andere jaar, niets uit groeit, niets uit te
voorschijn komt, totdat ze dan op een zeker oogenblik, door niemand vooruit bepaald,
opgegeven, afgeschreven worden -, die veroordeeld schijnen in hun eigen knapheid
te stikken, in wie alle kennis, gelijk in sommige lichamen alle voedsel tot water of
tot vet, zich omzet tot een verstikkende woekering op den geest, van dien geest de
ontplooiing niet bevorderend, maar belettend. Uhland was van schooljongen af een
boekenwurm geweest, had jaren achtereen feiten opgenomen, kennis gevreten en
schoon zijn lijfelijke gedaante de vergelijking ietwat paskwillig maakte, had hij
Marianne toch wel eens doen denken aan de magere koeien uit den bijbelschen droom,
die de vette verslonden en niet vetter werden. Lange jaren had ze instinctief, uit een
dier ongegronde instincten, die taaier blijken dan hecht-gefundeerde overtuigingen,
in het ontzag van haar omgeving gedeeld - ‘Van dien Uhland zul je nogeens wat
hooren, dien Uhland zul je professor zien worden’ -, Uhland was geen professor
geworden en hij had zelfs geen wetenschappelijk werk van eenigen omvang of eenige
beteekenis gepubliceerd -, den laatsten tijd verschenen er in dagbladen en tijdschriften
kleine artikeltjes, soms over een romannetjevan-den-dag, soms ook ineens een
verwoede polemische uitval, en wie zich daarbij zijn gestalte voorstelde en zijn
pretenties en zijn aanvankelijke reputatie, die moest wel denken aan onnoozele
muisjes, onder zuchten en steunen door een berg gebaard, aan nietige slingersteentjes,
te midden van rook en roet en vuur en vlam uit een krater omhoog geworpen. In den
aanvang had ze nog gemeend dat die artikeltjes een subtiele verdienste hadden, welke
haar ontging - want het instinct, waaruit haar ontzag stamde, bleek tegen heel wat
bestand, en nog altijd trouwens heette het: ‘En Uhland is toch lang geen ezel,’ doch
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steeds vaker werd die uitspraak vastgekoppeld aan of beantwoord met ‘maar wat hij
schrijft, dat lijkt naar niemendal’, en in haar waren inmiddels grootere goden van
hun voetstuk gestort!
Leeraar had Uhland nooit willen worden. Evert zei nu wel achteraf:
‘Uhland en orde onder een bende jongens!’ - maar hij had het nooit geprobeerd;
dat was het eerlijke en waarachtige in hem, dat hij het hachelijk bestaan van vrij
werker had verkozen boven het veilige en zorgelooze van de vaste positie, onverdeeld,
ongerept zich bewarend voor den grooten wetenschappelijken arbeid, waarop hijzelf
het stelligst, het vurigst had gehoopt... ‘Te goed en niet goed genoeg’. Alweer een!
Te goed om in kinderlijke ‘weetgierigheid’ tevreden voort te leven in een chaos van
zin-looze, want uit de lucht gegrepen, onsamenhangende ‘wetenswaardigheden’ ‘groene dames’ van Ibsen en koopacten van Shakespeare, doopceelen en trouwboeken
van doode grootheden; te goed om zich zijn gansche leven te vermeien in den
filologischen oliebollenkraam, met een verward en immer-plagend besef van iets
beters, een hooger geestelijk leven en toch niet bij machte uit zijn doffen geest - of
zat het dikke bloed hem dwars? - die goddelijke vonk te slaan, welke den chaos tot
kosmos ordent, door welker magische kracht het verwarde helder wordt, het ordelooze
samenhang erlangt, zooals de deeltjes van het ijzer zich ordenen en richten onder de
werking vap de magneet.
En Marianne dacht aan een boek, dat ze eens had gelezen - ‘Liefdes Kronkelpaden’
heette het - hoe een jongen, na lange, lange jaren naar een meisje te hebben gesmacht,
haar eindelijk verovert met veel moeiten, door echtbreuk en woordbreuk, en dan, na
één oogenblik van blind, triomfantelijk bezit, de zatheid, de onmacht in zich voelt
komen met het verpletterend besef, dat het alles een vergissing is geweest... Was het
zóó niet ook Uhland gegaan?
De trein stond botsend en rommelend stil, de oude juffrouw, die in den hoek
tegenover Marianne had zitten dommelen en suffen, nam haar tasch en stapte uit -,
en Uhland schoof nu, over zijn tijdschrift heen met een vaag glimlachje even naar
haar opziend, op de verlaten plaats. Weer meende ze, als even tevoren, den impuls,
in 't zelfde oogenblik bedwongen, te bemerken, om haar iets te vragen of mede te
deelen; maar hij kuchte alleen even en sloeg de oogen neer naar wat hij las; de trein
zette traag zich in beweging, ze keek weer terzijde uit over het weiland, waar
schaarsche koeien graasden in den opstijgenden avonddamp, en juist op het punt de
fladderende draad van haar gedachten
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weer beet te grijpen en verder te spinnen, voelde ze hoe hij met een snellen, nerveuzen
ruk zich tot haar overboog en ze hoorde zijn stem, wat hortend en heesch:
‘Zeg... doe jij tegenwoordig óók al aan filosofie?’
De onverhoedsche vraag, op dien vijandigen, agressieven toon, botste haar tegen
haar aan en deed haar duizelen.
‘Ik...? Hoe weet je...? Wie beweert dat...?’
‘Ja... als je 't niet wilt weten, dan moest je 't niet zelf laten drukken’.
‘Heb ik laten drukken dat ik...?’ Onwillekeurig beroerde haar blik even het naar
achter saamgevouwen tijdschrift in zijn hand - het was niets minder dan het laatste
nummer van de ‘Philosophische Maandbladen’ - hij ving dien vluchtigen blik en
hoonend-sarcastisch klonk het: ‘O neen, dààr staat het niet in!’ Degedachte alleen
dat de ‘Maandbladen’ notitie zouden nemen van haar beunhazerij.
Ze zocht verwilderd in haar gedachten, naar wat hij eigenlijk bedoelen kon, dan
ineens perste een schok van schrik haar al het bloed naar het hart, dreef het schier in
't zelfde oogenblik terug, dat het in een heeten blos aan haar wangen en slapen
verscheen. Het interview... dat ongelukkige interview met dien indiscreten, dien
onhandigen Bogaerts!
‘Meen je dat interview met dien jongen Bogaerts? Heb je dat gelezen?’
Hij trok de schouders op.
‘Gelezen...? Ik weet niet eens waar de man in schrijft. Neen, maar Eckstein heeft
er in zijn pers-overzicht van den “Boekenvriend” iets uit aangehaald, iets over gezegd.
Ik zag ineens je naam en toen las ik natuurlijk even door...’
‘Heeft hij van dat interview iets gezegd?’
‘Ja... of eigenlijk meer speciaal over die eene uiting van je. Wacht eens even... ik
meen dat ik het bij mij heb. Ja hier... kun je 't zelf zien.’
Uit den binnen-borstzak van zijn jas had hij een over de lengte toegevouwen dun
maandblaadje in grijs omslag vandaan gehaald.
‘Daar heb je het.’ Hij reikte het haar over, ze hield het sprakeloos tusschen haar
ineens verkilde vingers.
‘Zal ik het even voor je opzoeken?’ Passief liet ze het zich weer ontnemen; hij
hield het bladerend vlak onder zijn breed gezicht; onder den zwaar-ademenden neus,
het hooge, kale zweet-beslagen voorhoofd,
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de slecht-ziende oogen, terwijl zijn dikke vinger zenuwachtig zoekend over de
bladzijden, langs de kolommen zwierf - dan gaf hij het haar weer terug, de vinger
stijf gedrukt op de goede plek.
‘Hier.!.’
Ze lei het in haar schoot, boog in een instinctief verlangen haar gezicht te verbergen,
het hoofd er diep over heen en las:
‘Frederik Bogaerts, de handige interviewer, aan wien we reeds zoo menige
interesante bijzonderheid over onze hedendaagsche schrijfsters en schrijvers danken,
heeft ditmaal een onderhoud met mevrouw Marianne Edema gehad. En mevrouw
Edema heeft ons, waarschijnlijk, zonder het te willen, een vroolijk oogenblik bezorgd
met haar naïeve betuiging, dat ze meer “denker” is dan “artist.” Ons dunkt, ze moest
het constateeren van zulke interessante waarheden liever aan anderen overlaten. Wat
onszelf betreft, het moet ons van het hart, dat we vooralsnog meer vertrouwen hebben
in de romancière Marianne Edema dan in de “filosoof” Marianne Edema en waar
ons tijdschrift haar litterairen arbeid steeds welgezind is geweest, durven we hieraan
den welgemeenden raad toevoegen: waag u niet, mevrouwtje, lichtvaardiglijk op een
terrein, waar reeds zoovele zwakke broeders, en nog veel meer zwakke zusters in
kinderlijke onwetendheid omtrent datgene, waarnaar ze de handen uitstaken, deerlijk
op den neus gevallen zijn...’
Terwijl Marianne las, zat Uhland tegenover haar geen seconde stil, ze hoorde
aanhoudend het zware ademen, het rustelooze schuifelen langs het ruige, stugge
fluweel, ze rook de duffe kleerenlucht, de flauwe, zoete eau-de-cologne van den
zakdoek dien hij, tot een lompen prop verfrommeld, in de hand hield en waarmee
hij schier werktuigelijk over het kale vlekkig-roze voorhoofd wreef, dan weer schurkte
hij ineens de schouders, waar zijn bretels hem blijkbaar knelden, en onder dat alles
door voelde ze zijn vorschenden blik. Maar ze bleef gebogen zitten staren op wat ze
al gelezen had, tot de regels, de woorden uit elkaar, dwars en schots dooreen schenen
te springen, haar kaken had ze even voelen verkrimpen, als beet ze plotseling in een
citroen, één oogenblik vreesde ze, haar opdringende tranen niet te kunnen verbergen,
maar een vreemde heete gloed schroeide ineens haar oogen droog, liet in 't wegtrekken
een kille, bijna zoete kalmte door haar heele lijf -, en ze dwong zich een opstel over
politiek, dat op dezelfde bladzij volgde, door te lezen, om even te vergeten en Uhland
een koel oog in een rustig gezicht te kunnen toonen.
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‘Wel... heb je 't nog haast niet uit?’
‘Zoo dadelijk... ik zag hier nog iets anders, dat me interesseerde’. Ze sloeg het
boekje dicht, reikte het hem over ‘dank-je-wel’ -, en ging strak naar buiten zitten
kijken. Hij legde het naast zich op de bank.
‘Zie je... daarom vroeg ik je... of je tegenwoordig ook al aan filosofie doet... en
daarom zei ik... als je het zelf laat drukken, dan zul je het toch wel willen weten...’
Ze keerde zich naar hem toe.
‘Weet je waarom ik mij door dien man heb laten “interviewen?” Ik had het eerst
geweigerd, want ik vind het nonsens. Toen schreef hij dat hij het voor zijn brood
deed, en dat iedereen, die niet wilde, hem tegenwerkte in zijn bestaan. Toen heb ik
hem laten komen...’
‘Hij had je de drukproef moeten sturen.’
‘Dat heeft hij gedaan! En ik heb er ook nog een en ander over Harry en de kinderen
en over mijn uiterlijk uitgehaald, dat ik niet noodig vond. Maar dit...’ ze had kalm
en, tot haar eigen pijnlijke verbazing, bijna verontschuldigend gesproken, nu werd
haar stem ineens heftig en fel... ‘het is gewoon een geniepigheid, een venijnigheid
van Eckstein... Want zooals het daar staat, heb ik het niet gezegd. Hij heeft den heelen
boel uit zijn verband gerukt. Bogaerts vroeg natuurlijk waar ik aan bezig was en toen
vertelde ik van mijn boek... en hoe heel anders ik daaraan werk, hoeveel gelukkiger
het mij maakt dan mijn vroegere, mijn “litteraire” dingen en toen zei ik, dat ik
daardoor, daaraan had leeren begrijpen, dat ik eigenlijk meer voor dat werk dan voor
mijn vroeger werk geschikt was. Het gebeurt immers zoo vaak, er zijn immers zooveel,
die pas op later leeftijd hun echte eigen geluid hooren, pas na jaren tasten en dwalen
op hun diepste kern stooten, hun aangewezen weg voor zich zien. Sommige filosofen
blijken dan eigenlijk dichter... en sommige dichters een beetje filosoof...’ Ze trachtte
nu te schertsen, glimlachend hem even aankijkend, maar zijn gezicht bleef stroef,
als had hij niet gehoord. Ze sloeg de oogen neer op het tijdschrift in haar schoot en
een blinde bitterheid kwam haar beklimmen. ‘Wie is zoo'n Eckstein... wat beteekent
hijzelf, zelfs als litterator, dat hij mij op die manier belachelijk durft maken...? Een
man... en dat is blijkbaar al voldoende tegenover een vrouw.’
‘Dat ben ik met je eens,’ gaf Uhland gretig toe, ‘de man is zelf ook minder dan
niemendal.’ Hij sloeg zijn zakdoek uit elkaar zoo
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vlak bij Marianne's gezicht, dat ze terugweek voor den laffen reuk van eau-de-cologne
en zweet.
‘Dat boek... eh... dat boek van je, waar je 't juist over had..., waar gaat dat eigenlijk
over?’
Ze aarzelde.
‘Het heeft nog geen naam en, dan... wat kun je uitdrukken in een titel?’
‘Maar je kunt toch altijd zeggen, waar het over handelt?’
‘Litterair posivitisme’. Maar nu weet je nog niets... ik bedoel... nu heb ik eigenlijk
nog niets gezegd.
‘Litterair posit...?’ Hij trok, precies zooals Evert het gewoon was, de wenkbrauwen
op en schudde een paar maal het hoofd ‘duister... duister...’ hij frommelde den zakdoek
weer ineen, stak hem weg en haalde hem, schier machinaal, meteen weer uit; een
oogenblik scheen hij op een toelichting te wachten en toen die uitbleef:
‘Enfin, je zult zelf wel weten wat je ermee bedoelt.’
Ze ging ook hierop niet in en keek weer uit het raampje; het was bijna avond,
dichtbij en verder het land in blonken lichten, laag aan den donkeren grond, hooger
in de donkere lucht; heel achter aan vergleden er langzaam, langzaam, dat waren de
schepen, daar was het kanaal. Ze trachtte uit het kluwen van geluid, dat plotseling
als uit diepten tot haar aandacht rees, het afzonderlijke rommelen en schuren, kreunen
en botsen te ontwaren en tot hun grond terug te brengen. Dan dacht ze ineens aan
wat haar te wachten stond, met elke wenteling der wielen nader komend en om haar
maag verkromp het, ijzig en bijna-pijnlijk.
‘En wat heb je er eigenlijk voor doorgewerkt, wat heb je er allemaal voor gelezen...?
‘Waarvoor meen je...?’
‘Voor dat boek van je, natuurlijk.’
Ze zocht, dociel, even in haar geheugen, wat van het vele verscheidene eerst te
noemen, vergeefs zich afvragend op welke namen en titels hij mogelijk het gretigst
wachtte -, maar dan ineens stond er iets in haar op en kantte zich tegen die nederige
houding, het gevoel van haar eigen waarde en waardigheid.
‘Dat zul je vanzelf wel merken als je mij de eer aandoet het boek te lezen. Je hoeft
nu niet lang meer geduld te oefenen - het komt in 't vroege voorjaar al uit.’
Hij zag de gekrenktheid op haar gezicht, in haar oogen, hij wist
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onmiddellijk uit dat moment van zwakheid partij te trekken en zei met sarcastische
stembuiging:
‘O... pardon... als je het niet zeggen wilt dan moet je het voor je houden. Je schijnt
anders niet te weten, dat zoo iets een heel-gewone vraag is onder vaklui, hoor!’
Hij keek op zijn horloge. ‘Duivels, die trein is laat! Ik had er al moeten zijn. Ga
jij nog ver?’
‘Een groot uur nog,’ loog ze, om haar werkelijk doel te verbergen, en ze schoof
haar portefeuille nog verder onder zich weg.
De trein stond weer stil, hij boog zich naar het raampje.
‘Zijn we er nu of stopt hij maar zoo? 't Is net of we midden in het land staan.’
Ze drukte haar wang tegen het ruitje om zoover mogelijk naar voren uit te zien.
‘Neen, we zijn aan 't stationnetje. Ik zie de lichten en de lui stappen al uit. Deze
wagen staat juist buiten het emplacement. Je mag wel oppasgen, 't zal een hooge
afstap zijn.’
Uhland was opgerezen, hij trok zijn vest neer, knoopte zijn jas toe en een voor een
zijn beenen optillend, schudde hij zijn opgesjorde broekspijpen naar omlaag, dan
trok hij nog weer met de schouders, waar hem blijkbaar iets knelde, want zijn mond
vertrok pijnlijk in 't ruige van zijn baard. Het was nu al bijna donker in het
compartiment, hij boog zich naar de deurknop, maar juist in zijn hand werd die van
buiten af omgedraaid, het portier schoot met een schok als uit den wand los naar
buiten en van onder op naar omhoog werd de naam van het station uit een
onzichtbaren mond als naar binnen gegooid. Avonddamp woei in door de gapende,
zwarte opening.
‘Het is een heel hooge afstap,’ zei Marianne nogeens, trachtend met een blik naar
omlaag het donker te doorpeilen, ‘wees maar voorzichtig.’
Hij stond al op de bovenste treeplank, een heel stuk beneden hem was de zwarte
grond; met beide handen hield hij de ijzeren grepen, aan weerszijden van het portier,
even keerde hij het gezicht naar haar toe:
‘Goede reis dan verder... en de groeten thuis.’
‘Dank je... bonjour!’ Ze zag hem omzichtig tastend met de voeten, van de treedjes
dalen; de trein stond zoo hoog, dat zijn hoofd nauwelijks boven de treeplank reikte,
hij keek niet meer om en Marianne zag hoe hij, na even stilstaan om zich te
oriënteeren, de rails overstak naar het schaarsch-verlichte gebouwtje toe. Een koe
loeide -,
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de conducteur klapte het deurtje weer terug in den wand en tegelijk scheen de
zoldering een halfbol van zacht, mat-wit licht traag uit te blazen. Nu leek het buiten
geheel en al avond.
Achter Uhland was ook de andere reisgenoot uitgestegen, niemand echter
binnengekomen, voor de rest van de reis zou Marianne alleen zijn. Ze schoof over
naar den anderen hoek, zoover mogelijk van Uhland's reuk en zijn sfeer verwijderd,
ze bemerkte aan de koude strooming door de reten dat ze nu aan den windkant zat,
en trok haar mantel over de knieën samen. Soezerig staarde ze naar de opschriften,
de letters en cijfers op wanden en portier, en haar losse gedachten sponnen zot-grillige,
kinderachtige invalletjes om die onnoozele dingen heen. Twee maal al had
slaapzwaarte haar, zonder dat ze 't wist, beglipt, de oogleden neergedrukt, tweemaal
had een schrikje ze doen openspringen, nu werd ze een bewust verlangen naar even
slapen in zichzelf gewaar. Ze trachtte dat weg te duwen, wetend dat niets zoo stellig
als het verlangen naar, het denken aan slaap den naderenden slaap op de vlucht doet
slaan. Ze drukte haar hoofd in den hoek, sloot de oogen en zat doodstil -, begon daar
niet alreeds haar denken zich te verwarren, als de bladen van een dooreengegooid
boek, waarvan de binddraden doorgesneden zijn? Maar als ze dit nu weer bewust
constateeren ging, zou ze toch nog wakker worden... Het laatste wat ze nog zag uit
één half-open oog, dat pijnlijk knipperde tegen het lauwe witte licht was regen die
zilverig tegen de ruitjes sloeg...
Geluid, ze wist niet wat, had haar uit den slaap gerukt, en eer ze 't besefte, stond
ze voor 't raampje, haar nog slaapzware oogen borend het donker in; tot driemaal toe
had ze haar horloge uitgehaald, erop gekeken en het weer weggestoken, eer het
halfbewust gebaar zich vereenzelvigde met zijn eigenlijk doel: te zien hoe laat het
was. Geen half uur meer, iets langer nog dan twintig minuten en ze zou op een druk
perron staan in een stad waar ze vóór heden nog maar ééns was geweest, opgewacht
door een ‘commissie’ en een paar uur daarna moest ze spreken in een volle, lichte
zaal. Altijddoor de laatste dagen had die gedachte een gevoel van bangheid en
spanning in haar gaande gemaakt, maar ook van blijde, gelukkige verrukking... daar
ze hoopte anderen evenzeer in verwondering gelukkig te kunnen maken als zij-zelf
het was geweest bij de aanschouwing van dat wonderbaarlijk samenvallen van
‘innerlijke waarheid’ en ‘ervaring’ als een bewijs niet van eenige afzonderlijke
waarheid maar wel van het aanwezen dier universeele Rede, die gestadig in en door
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middel van menschen chaos tot kosmos ordent, kosmos in chaos terugvallen doet.
Maar nu... waar was die blijheid gevloden, waarheen die lust gevaren? Niets meer,
niets dan ijskoude angst. Ze wierp zich op de vale portefeuille, haalde er tusschen
haar trillende vingers de papieren met notities uit en haar hart scheen te verstarren,
in het staren op de paar onnoozele blaadjes..., was dat alles? Stond het daarin wat ze
te brengen, wat ze te zeggen had? En was daarbij wel iets dat niet iedereen sinds lang
al wist, iets meer dan onnoozele praatjes, waarheden als koeien...? Had dat de slaap
gedaan, haar heimelijk en verraderlijk haar zoet vertrouwen, haar blijde verwachting
ontstolen? Niets meer... dan angst? En onder het laffe, witte licht zat ze opgesloten
tusschen de rammelende deurtjes, de kreunende beschotten, in dien door donker
voortijlenden trein, erger dan in een gevangenis. Een oogenblik versmolten gedachte
en aandoening, gevoel en wil tot niets dan dat eene: een heftig verlangen om terug
te gaan, naar huis, naar Harry en de kinderen, naar haar kleine tafel in Harry's atelier...
ze zat verkrompen als onder een slag, alle spieren gespannen, haar vingers klemmend
om den rand van de bank; dan, zooals op ergste pijn verzoeting volgen moet, op elke
wee een rust, werd ze achter haar verdoofd voorhoofd een verheldering, in haar
spieren een ontspanning gewaar, haar handen sprongen los en met een zware zucht
liet ze zich gaan tegen den rug van de bank. Had ze dan toch ook niet alle haar vlijtige
dagen van drie, vier noeste jaren, alle oogenblikken dat het drukke leven haar aandacht
vrij liet, besteed aan dat eene boek, van welks grondslagen ze straks een overzicht,
een uiteenzetting zou geven. Ze had aangekondigd dat ze zou spreken over ‘Hebbel
en Balzac’ en nog weer dacht ze aan den onuitputtelijken overvloed van ‘interessante
wetenswaardigheden’ in die jaren vergaard en waarmee ze zulk een gemakkelijk
succes zou kunnen hebben oogsten. Want had niet steeds het half-voltooide in den
zin van het half-uitgedachte een veel ‘geleerder’ want gecompliceerder aanzien, juist
door wat er nog krukkig en troebel en verward in was? Was een ding klaar, dan was
het ook werkelijk klaar, zoo eenvoudig, dat het den oppervlakkige en kortzichtige
een ‘vanzelfsprekende’ onnoozelheid moest lijken. Alle groote gedachten - van het
Socratische ‘Ken u zelf’ af - hadden dien schijn van onnoozelheid, nochtans waren
ze onpeilbaar en onuitputtelijk, daar ze den oogst van jaren in zich bevatten. Hoe
hooger de dingen tot dat uiterste van klaarheid werden opgevoerd, hoe verder op hun
diepste grondslagen teruggeleid, hoe minder ze geschikt werden
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om er den ‘bourgeois’ mee te epateeren. Dat kon alleen... Klaasje van der Gracht en
zijn talrijk nakroost en verder de ‘intuitieven’ in wie metaphoren en symbolen, citaten
en aanroepingen de leemten in de redeneering moeten verbloemen, bij wie lyriek de
logica vervangt, zonder dat ze nochtans van de pretentie dat ze ‘redeneeren’ afstand
wenschen te doen...
Hebbel en Balzac! Het zich subjectief-wetende, dat niets te ‘verklaren’ zoekt, het
door louter zelfonderscheiding alle menschelijke gevoelen en willen en drijven in
zich ontdekkende, aantoonende, blootleggende als afschaduwingen van de eene Idee,
daaraan alleen werkelijkheid, belangrijkheid, eeuwigheid ontleenende -, tegenover
het zich objectief wanende, niets recht helder in zich werkelijk onderscheidende,
schoon vaak intuïtief raak radende, alles blindelings en wildweg uit ‘oorzaken’
verklarende, zonder het te bemerken de tegenstrijdigste ‘gevolgen’ aan eenzelfde
‘oorzaak’ vastkoppelend, uit de tegenstrijdigste ‘oorzaken’ tot overeenkomstige
gevolgen besluitende -; Hebbel en Balzac -, de wijsgeerige gedachte, overgebracht
in de kunst, tegenover het ‘wetenschappelijk systeem’, het positivisme overgebracht
in de kunst. En dan die uiteenzetting, tot welker definitieve formuleering - een al
scherper begrenzen, schiften en scheiden, saambinden en uitzonderen - ze zooveel
weken, maanden van aanhoudend-gespannen waakzaamheid had besteed, die
uiteenzetting van het verschil tusschen het ‘laag-subjectieve’ als het begin-stadium,
en het ‘hoog-subjectieve’ als eind-stadium van alle geestelijke werkzaamheid, met
daartusschen in de noodzakelijke fictie van de objectiviteit, en vooral ook dit: waarom
die fictie schier onuitroeibaar moest zijn... en verder alles wat ze had gevonden door
de gestadige wisselwerking van ‘in zich’ en ‘om zich’ over de begrippen ‘meening’
en ‘meeningsverschil’ en ‘begrijpen’ en ‘onderscheiden’, die ze jaren lang reeds had
ontgonnen, maar evenmin uitgeput, als in eenige jaren een kolenbekken zou kunnen
worden uitgeput...
O, nu gaandeweg leefde het weer in haar op... ze herinnerde zich de treffende
aanhalingen die ze had genoteerd uit het werk van de beide als voorbeelden aan te
toonen auteurs, er zou toch wel iets in dat alles zijn, voor jonge studenten en hun
huisgenooten de moeite van het luisteren waard en wanneer dan in de vervoering,
de ontroering van wat ze te zeggen had haar eigen geestdrift haar welsprekend maakte,
dan zou ze ook haar toehoorders binden, boeien, meesleepen...
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Ze had de papieren weer in haar portefeuille geborgen; tot rust gekomen zat ze stil
en keek naar buiten, in één blik met het licht van een eenzame lantaarn ving haar
oog den naam van een halte, die ze reeds lang meende te zijn voorbijgegaan - de
trein was blijkbaar over zijn tijd. Een zucht van ontspanning worstelde zich uit haar
borst naar boven, niet zoo moedeloos was ze als daareven, enkel moe.
Dan ineens ontdekte ze op de bank tegenover zich het tijdschrift van Eckstein,
door Uhland vergeten -, haar eerste impuls was er de hand naar uit te steken, haar
tweede zich daarover als over iets onwaardigs en belachelijks te schamen, maar ten
slotte zat ze toch weer met het boekje in haar handen. En nu ze, als ter zelfkwelling,
die woorden weer las van tartende zelfverzekerdheid en ongegrond oordeel, nu hadden
ze een gansch andere uitwerking en maakten, onverwacht, een gevoel van fierheid
en kracht in haar gaande, in de stelligheid, dat ze dien man logenstraffen en beschamen
zou, hem niet alleen, maar allen, de heele bende Uhlands en Ecksteins de spottende,
hoonende, lasterende monden snoeren. En nu was er de lust in den komenden avond
weer en het vertrouwen dat ze hen allen tot haar eigen geestdrift opvoeren zou, en
in haar eigen diep en puur geluk doen deelen...
Buiten in donker duidden veelvuldiger lichten, hoog en laag, ineens een stampende
en rumoerende fabriek, met hooge, zwarte schoorsteenpijp boven in helle schijnselen
over een rommelig binnenplein wemelende menschen, vooral ook een rosse gloed
verderop, al hooger klimmend uit den donkeren horizont, de nadering van de stad.
Onder snerpend jammer-gegil vloog een trein, in razenden vaart uit donker opkomend
als rakelings voorbij, stortte zich verder het zelfde duister in, waaruit zij gekomen
was. In zichzelf overleggend, verdeelde ze den tijd tusschen aankomst en voordracht;
nog eens alles van begin tot eind doornemen was eigenlijk wel niet noodig, maar
toch altijd wenschelijk, omdat, waar het gansche betoog in één leidende gedachte
samenhing, aan de voordracht niets haperen mocht. Ook diende, wat het geheel door
het ontbreken van het anecdotische en prettig-verhalende element aan ‘luchtigheid’
te kort kwam, door zeggingskracht, door haar vasten wil om mee te sleepen en vast
te houden worden vergoed...
Maar daar was ineens de lange, hooge brug, die ze in haar herinnering niet had
voorzien, doch nu wel herkende, en daar aan weerskanten, als waarschuwende oogen,
de roode en groene lichten, aan onzichtbare palen in de lucht en nog vroeg ze zich
af, of dit nu werkelijk al de stad
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van haar bestemming was, of de trein mikte duikend zichzelf de smalle stationskap
binnen, laag en lang als de helft van een groote buis, en de plotseling gevangen
geluiden, van alle kanten weerkaatsend, mengden zich in het samengeperst kabaal,
het snerpend sissen van andere treinen, het klateren en 'metalig dreunen der
rangeerende machines, knarsen van karren en roepen van menschen. Gebogen witte
bovenlijven onder donkere koppen hielden, nog-onhoorbaar dravend, gelijken tred
met door de spiedende oogen reeds uitgekozen en vastgehouden prooi van
zwaar-beladen reizigers in de eerste-klasse-compartimenten - en Marianne, overeind
voor het raampje, haar taschje en portefeuille in de hand zag tusschen de andere
wachtenden een groepje van drie jongens, twee korte en een lange, in grijze
regenjassen, wier gezichten en donkere hoedjes meedraaiden met het naderen, het
voorbij en verder gaan van den trein als zaten ze er met touwtjes aan vast. Ze begreep
dat die drie op haar wachtten, ze zorgde dus dat zij in 't voortschuiven van den trein
en in de volte ze niet uit het oog verloor, zoodat ze, even later uitgestapt en aan hun
rondzien merkend dat ze haar nog niet ontdekt haddden, dadelijk op ze af kon gaan.
Daar stonden ze nog en zetten zich nu langzaam, telkens omkijkend, in beweging
naaf den uitgang toe en ineens vond ze zichzelf met haar twee-en-dertig jaar heel
oud bij die heel jonge mannetjes. Wat een knapen bijna nog, de beide kleinen vooral
-, geen tien jaar misschien meer en Fransje zou haar vragen, precies zoo'n blonden
jongen in grijze regenjas en donker deukhoedje te mogen mee naar huis brengen...
de plotseling invallende grappige gedachte zette zich in een goedmoedig-moederlijke
gezindheid om, en in die stemming kwam ze de jongens tegemoet.
‘Jullie zoeken zeker mij...? Hier ben ik al.’
De langste van de drie drukte flauwtjes even haar uitgestoken hand, en ze liet
onmiddellijk haar hand weer vallen, tegelijk wel voelend dat dit de beide anderen
vreemd, zelfs pijnlijk aandoen moest. Nu ze tegenover elkaar stonden, had ze ineens
geen woorden en geen houding meer.
‘Ik heb toch het genoegen mevrouw Edema... mevrouw Marianne Edema te zien,
nietwaar?’ vergewiste zich de langste nog eens, en het klonk bijna mal van
overbodigheid. Ze keek hem aan om iets in zijn stem dat haar trof, ze zag den
adamsappel bewegen in 't tanig en pukkelig halsvel onder de schriele kin en ineens
deed hij haar aan Ben
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Beelaerts denken. Toch was er behalve die volkome onpersoonlijke adamsappel geen
eigenlijke wezenlijke gelijkenis. Hoe vreemd... maar plotseling wist ze het: hij moest
de theoloog zijn.
‘Van der Willigen’, stelde hij zichzelf al voor... ‘en hier mijn vrienden, Mijs...
Rotting... mevrouw Marianne Edema...’ Alsof hij ineens vond, dat er aan de
voorstelling iets gehaperd had, ging bij plotseling met een vuurroode kleur achter
Marianne om naast Kotting loopen. Geen van allen sprak. Marianne keek naar de
klok.
‘De trein is vrij goed op tijd, nietwaar?’
‘Iets te laat... een minuut of zeven.’
‘Onze president... Felix Ellenberger... kan tot zijn spijt niet meekomen, hij hoopt
u straks in uw hotel nog even te komen begroeten. Juffrouw Langendijk, het vijfde
bestuurslid, zult u niet voor vanavond zien. Ze woont bij haar ouders thuis en kan
zich niet altijd vrij maken...’
Marianne zei lachend, geen oogenblik te hebben verwacht door een stoet van vijf
te worden binnengehaald!
‘Maar ik hoor u daar over Felix Ellenberger spreken -, dat is toch niet de
letterkundige, de criticus?’
‘Ja, zeker!’ Mijs en Kotting zeiden het tegelijkertijd, nog voor Van der Willigen
antwoord geven kon. Marianne begreep aan hun toon dat hij de trots van zijn club,
misschien wel haast een ‘locale grootheid’ moest zijn en ze kon er zich zoo gauw
geen rekenschap van geven, waarom het haar verbaasde, dat hij nog student was.
Ze had inmiddels haar kaartje en haar taschje aan Mijs overgegeven, hem daarbij
even aangekeker en een plotselinge sympathie gevoeld bij den aanblik van dat opene,
intelligente, zoo heel jonge gezicht.
‘Uw hotel is hier vlak bij,’ praatte Van der Willigen, met zijn Haagsch accent van
gedistingueerd student. ‘We hebben er een kamer voor u besproken en als u het
toestaat, brengen we er u even heen.’
Op het open, schraal-verlichte stationsplein bleek de pas begonnen avond guurder
en donkerder dan de milde middag had beloofd -, maar in het hotel, waar al werd
gestookt, gaf het pleizierige vertier een bijna wintersche gezelligheid.
Provinciale gemoedelijkheid - in den vorm van de eettafels, de joviale,
half-boersche gezichten van vroege eters glimmend-rood boven de breede blanke,
hoog-ingestoken servetten - weersprak den schijn van grootsteedsch restaurant, bij
den eersten aanblik opgewekt door den overvloed van licht uit moderne ornamenten,
de nissen met rose-
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bekapte lampjes op gedekte tafels, de groep van planten en banken in het midden.
In 't voortloopen tusschen de tafels naar één voor haarzelf duizelde het Marianne
door den snellen overgang van felbewogen eenzaamheid naar deze vlakke
gezelligheid, waarin ze plotseling opgenomen scheen, en waar ze nochtans geen deel
aan had, noch ooit hebben zou, zóó ver van eigen stad en huis en maar voor dezen
eenen keer gekomen - misschien later nooit weer, want ze kende hier geen mensch.
Boven het massief-ouderwetsch buffet wees de klok kwart voor zes en ineens, als
aan het eind van een lange, donkere baan, voorbij Uhland, ver terug, zag ze de kamer
thuis en de klok op kwart voor zes en Harry aan tafel tusschen de kinderen in. Zou
Terp nog zijn gekomen? Als de visch nu maar bijtijds was gebracht. Toen ze wegging
was de man er nog niet geweest, ze had nog moeten telefoneeren - bijna zou ze 't
zelf hebben vergeten, dat er visch moest zijn, omdat Harry groot vleesch niet snijden
kon. Vervelend dat Rika, al zooveel jaren bij ze wonend en ze ook wel toegedaan,
aan zulke dingen nooit eens dacht...
‘U hebt nog allen tijd,’ zei achter haar Mijs, denkend dat ze berekeningen maakte.
Ze keerde zich glimlachend naar hem toe, ze stonden voor een groote, ronde, wel al
witbespreide maar nog niet gedekte tafel.
‘Als u het goed vindt... we moeten toch ook nog eten...’
‘Natuurlijk, graag...’ haastte ze zich, bijna berouwvol, dat de gedachte niet van
haar was uitgegaan. ‘Veel gezelliger voor een huismoeder dan zoo eenzaam.’
Ze deden hun jassen uit, ontnamen haar de hare met haar hoed en hingen alles op.
Ontdaan van die onpersoonlijke kleedij, vertoonden ze elk hun eigen wezen in de
uitdrukking van hun gezicht, in den opslag der oogen, in gebaar en blik. Van der
Willigen was zoo veel gedistingueerder, Kotting nog minder gedistingueerd dan met
jas en hoed, maar het meest verraste haar het tegelijk lieve en ernstige gezicht van
Mijs met den zacht-lachenden mond en de peinzend-diepe blauwe oogen, het dikke,
glinsterblonde, krullende haar boven recht en rimpelloos voorhoofd. Ze keek even
naar zijn mooien, zijn in ongerepte puurheid argeloos-verlokkenden jongensmond
en een warmte steeg naar haar wangen, terwijl hij tegenover haar zitten ging. Hij
was blijkbaar de jongste van de drie, kon nauwelijks meer dan twintig zijn, de beide
anderen, aan weerskanten gezeten, zouden wel een jaar of vier, vijf ouder wezen.
Bij nauwkeuriger beschouwen vond ze Kotting met
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zijn pedanten wipneus, waarop nuffig een lorgnetje wiebelde, zijn steile kuif van
vaal, stug haar nog minder aantrekkelijk dan de gebrilde theoloog; Kotting bleek een
vierde jaars jurist, Mijs een tweede jaars medicus.
‘En waar is nu wel de plaats des onheils?’ vroeg Marianne lachend. Haar gevoel
van moederlijke goedmoedigheid was weer opgeleefd, terwijl ze de drie jongens en
zichzelf uit de groote, volle soepterrien bediende, met een behoefte wat gezelligheid
te brengen, te forceeren desnoods in dit gedwongen samenzitten, eenige werkelijkheid
te verleenen aan dien zonderlingen schijn van intimiteit: zij in haar witte zijden
blouse, de jongens in hun jasjes, met de soepterrien tusschen ze in. Maar haar grapje
scheen misplaatst. Mijs had even gelachen, maar niets gezegd - niets durven zeggen
blijkbaar, nu de beide ouderen strak bleven. Van der Willigen fluisterde met den
over zijn stoel gebogen half-boerschen kellner, en Kotting antwoordde, als had ze
haar vraag in de nuchterste bewonderingen gedaan:
‘Tien minuten, een kwartiertje loopen van hier. Maar er komt om kwart voor acht
een rijtuig.’
‘Voor tien minuten loopen? Wat een zonde! Of is het hier zoo'n rijke boel onder
de studenten?’
Mijs lachte nu openlijk zijn blanke tanden bloot. - ‘Denk u dat maar niet, hoor!’
-, maar ze zag Kotting en Van der Willigen een blik wisselen en ze voelde ineens
dat ze tegenviel, dat er iets in haar persoon ze teleurstelde. Ze vond het ineens jammer,
voor de jongens - ze hadden toch recht op ‘waar voor hun geld’ - en ze voelde zich
schuldig, tegelijk zich afvragend: waar zat het eigenlijk in?
Dan ineens zei Kotting, terwijl hij zijn vischmes opwreef in zijn servet:
‘We hebben de vorige maand mevrouw Overhoff hier gehad’, en Marianne kreeg
den stelligen indruk dat die opmerking het resultaat was van een inwendige
vergelijking, die niet gunstig voor haar was uitgevallen!
‘Zoo? En waarover heeft ze gesproken?’
‘Ze heeft ons voorgelezen uit haar laatste boek ‘Het Onvergankelijke.’
‘Voorgelezen? Hoe curieus...’ Ze hief haar oogen op en peinsde in de lamp. Wat
een eigenaardig soort zelfvertrouwen behoorde daartoe, om van eenige uren ver te
komen reizen met een gedrukten roman, dien elkeen voor een paar gulden kon koopen,
om zoo te zeggen
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onder den arm en dan dood-leuk wat te gaan zitten voorlezen.
‘Was dat voor “Docens Disco”?’
Kotting keek even verbaasd.
‘Ja zeker, natuurlijk!’
‘En... viel het in den smaak?’
‘Zéér bijzonder...’ knikte de theoloog. ‘Ze leek ons een heel bijzondere vrouw,
nietwaar Kotting, met een heel mooie stem...’
‘Buitengewoon elegant...’ vulde Kotting aan, parmantig, als een volleerde
vrouwen-kenner. ‘Kijk... deze kaart met haar portret... die heeft ze ons allemaal
toegezonden... in een gesloten enveloppe natuurlijk... als een souvenir...’
Hij reikte Marianne een briefkaart, die in zijn binnenzak al naar cigaretten was
gaan ruiken en ze zag een wel mooi, maar al wat verlept, hautain-kwijnend gezicht,
een ranke, ver-bloote hals, een mondain toilet, een mat glimlachje: de ‘lady-artiste’
van top tot teen!
‘Droeg ze die japon op den avond dat ze hier sprak?’
‘Ja zeker!’ zei Kotting gretig... ‘en weet je nog wel, Mijs, hoe we geloopen hebben
om lampekapjes van precies datzelfde blauw?.. Het was een blauwe japon, die
bijzondere kleur, die de dames geloof ik “pauwblauw” noemen.’
‘Meer groen, zou ik haast zeggen...’
‘O neen, Herman! Beslist blauw, positief blauw...!’
‘En moesten daar speciale lampekapjes bij...?’
‘Ja...’ vertelde Kotting ‘en dat was toen lastig genoeg! O, we vonden het allemaal
heel begrijpelijk, heel natuurlijk zelfs,’ haastte hij zich te verzekeren. - Mevrouw
Edema moest vooral niet denken dat zij, het bestuur van ‘Docens Disco’ niet wisten
wat een artist was en wat een artist toekwam en dàn een dame! - ‘het was alleen maar
om die aparte kleur. We waren vooraf de zaal gaan bekijken, dat had ze gevraagd.
Er hingen van die gewone lichtgele, dat ging niet, zei ze, bij haar toilet, en rood vond
ze afschuwelijk, als ze rood vlak bij zich zag dan kon ze niet spreken... Wat hebben
we gedraafd, hè Karel? Kitty Buys en Bep Langendijk - die u vanavond zult zien hebben ze vliegensvlug gemaakt.’
Ze liet de jongens onder elkaar even doorpraten en deed alsof ze met onafgebroken
aandacht het portret bekeek. Ze had haar gezicht warm en rood voelen worden.
Dat was het dus! Ze had groot-toilet moeten maken, ze had kwijnend en interessant
moeten doen, moe van de reis zijn, een matten
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glimlach vertoonen, het rijtuig accepteeren als iets dat vanzelf sprak, nieuwe
lampekapjes eischen, misschien ze wegsturen om ‘alleen te zijn.’ En daarvoor, en
in plaats daarvan had ze... En ze dacht aan haar angsten in den trein.
‘En wie hebt u hier zoo al meer gehad?’
‘Vóór mevrouw Overhoff? Wie ook weer, Mijs?’
‘Ferdinand Rauwenberg... over moderne romans... en Alfred Horst over de
“Beweging van '80”... en Arda Sonnewaal over de nieuwste stroomingen in de
hedendaagsche poëzie...’
‘Kent u juffrouw Sonnewaal, mevrouw Edema?’
‘Niet verder dan héél oppervlakkig... En... komt er gewoonlijk nog al wat publiek
op die avonden?’
‘Dat hangt er van af... U treft het nu niet zoo héél bijzonder... Verleden week heeft
professor Van der Haar hier juist een lezing gehouden en daar is iedereen toen
natuurlijk heen geweest. Dan is het gewoonlijk den eerstvolgenden avond niet zoo
vol.’
‘Waarover heeft hij het gehad?’
‘Christendom boven Griekendom’, was de titel.’
‘O ja, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb het verslag gelezen.’ Ze keken alle drie op
om haar toon.
‘Het was een buitengewoon interessant, en een buitengewoon doorwrocht betoog’,
zei Van der Willigen ineens, en ze voelde aan zijn toon, dat hij haar woorden als een
uitdaging had verstaan. ‘Dat bleek trouwens duidelijk uit het verslag in den
“Rotterdammer.” Een bijzonder goed verslag!’
Er suisde iets in haar hoofd, het leek haar alsof de heele ruimte rondom ineens
graf-stil geworden was; haar gansche wezen scheen in één enkel oogenblik veranderd,
als binnenst-buiten gekeerd, en wetend dat ze een dwaasheid, een onvoorzichtigheid
beging, zei ze, schorhortend door het plotseling horten van haar adem:
‘Ze spreken wel eens van zeden-beederf. Ik noem zoo iets zedenbederf...’
De drie hoofden zwenkten als automatisch de hoogte in, de drie gezichten waren
naar haar toegekeerd, dat van Mijs drukte spanning, dat van Kotting onverschillige
verbazing, dat van Van der Willigen toornige gekrenktheid uit. Haar eigen knieën
voelde ze trillen onder de tafel, een bloedstroom, die tegelijk heet en ijzig scheen,
golfde heftig door haar lijf.
‘Hij vergeleek de houding van Jezus voor zijne rechters met de
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houding van Socrates, nietwaar?... nietwaar?’ Ze moest de vraag herhalen, vóórdat
Van der Willigen zijn blijkbaren tegenzin overwon en een stroef ‘ja juist, ja zeker’
antwoordde... ‘en hij vond de houding van Jezus verhevener. Dat is een standpunt,
natuurlijk... ik deel het niet... Ik heb juist altijd in dat volkomen ontbreken van alles
wat pathetisch is, in die nooit-aflatende redelijkheid in Socrates' verdediging het
verhevene, het prachtige gevonden... en niets meer dan het lezen van een gewone
Hollandsche vertaling ervan heeft mij heftiger ontroerd dan ooit de Matthäus-passion
-... groot koor en groot orkest en muziek van Bach! Ik voor mij zie niet in, waarom
juist het pathetische bij uitstek “verheven” zou moeten heeten. Maar dat is ten slotte
een zaak van temperament, van persoonlijken aanleg. Maar die dingen in het publiek
te zeggen tegen een massa onwetende, onnadenkende, hoogmoedige zich noemende
“Christenen”, die menschen te stijven in hun onnoozele, afschuwelijke ijdelheid,
hun, vergeef mij het woord... hun misselijke aanmatiging... en dat allemaal met
politieke oogmerken... dat noem ik zedenbederf... en zedenbederf van de ergste soort’
De kellner, die kip en appelmoes bracht keek bevreemd om de plotselinge stilte,
de uitdrukking der gezichten.
‘Wilt u zich niet bedienen?’ vroeg Van der Willigen na even zwijgen koel-beleefd,
haar den schotel toeschuivend -, maar zijn mager gezichtwas vuurrood en zijn hand
beefde. Haar hart klopte. Niemand sprak. Meer woorden, meer redenen stegen haar
naar de lippen, maar ze hield ze binnen. Kotting en Mijs keken Van der Willigen aan
- Kotting met een uitdrukking van ‘je laat het toch zeker niet op je zitten?’, Mijs in
gespannen afwachten - en hij, voelend dat hij nu antwoorden, weerleggen moest:
‘U spreekt daar zoo van de massa, de onwetende menigte, mevrouw Edema... Ik
vind dat u zich tegenover uw medemenschen wel wat héél erg op een standpunt
plaatst... en ik zou u daarin niet graag willen volgen.’
Het was de toon van iemand die zelfs in woede de tradities en de regelen van een
beschaafd twistgesprek niet vergeet -, maar Marianne lachte schamper.
‘Ik heb laatst een nieuw tooneelstuk van John Galsworthy gelezen... ik weet niet
of u het kent: ‘A bit of love’. Daar komt een moderne dominee in voor, een denker...
iemand die tenminste beproeft de dingen door te denken... hij woont in een
boerendorp, waar ze hem
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natuurlijk een ‘rare’ vinden. Het eerste bedrijf is een catechesatie met tien, twaalf
half-volwassen boerenkinderen, meisjes... en een uur achter elkaar probeert hij dan,
die schepseltjes uit te leggen, wat eigenlijk een ‘Christen’ is, wat ze onder dat woord
behooren te verstaan. En als hij weg is, weet u wat ze dan zeggen? ‘Wat een gezeur,
zeggen ze... wat heeft die vent nu een uur lang te staan zanikken over wat een Christen
is? Christenen... dat zijn wij immers...’
Ze wachtte even, maar niemand zei iets, alleen Mijs had even geglimlacht; dan
praatte ze verder, sneller en heftiger. ‘En zoo zijn ze au fond allemaal - en dat weet
u net zoo goed als ik, meneer Van der Willigen... En wanneer ze dan hooren zeggen
“Christendom boven Griekendom”... dan vertalen ze dat in “Wij boven hen!” Wij
meer dan... Socrates... godbetert! Dat weet u net zoo goed als ik... En die het tegen
ze zegt, die weet het ook, die moet het weten... En dat weet u óók net zoo goed als
ik!’
‘Ja, dat zegt u nu wel, dat ik dat allemaal net zoo goed weet als u... maar dat zoudt
u toch eerst nog eens moeten aantoonen! Ik weet de dingen gewoonlijk niet zoo
gauw... en daarbij gaat u af op een couranten-verslag...’
‘Als ik op datzelfde verslag... u hebt het daareven “buitengewoon goed” genoemd...
was afgegaan om den man te prijzen, zoudt u er dan iets tegen hebben gehad?’
‘Dat weet ik niet... daar kan ik niet ineens op antwoorden... U doet van die vragen...’
Kotting verschoof even op zijn stoel en kuchte.
Ze nam een teug uit haar glas, haar mond en keel voelden als verdroogd, haar hart
klopte dof en zwaar, een nevel schemerde om haar oogen; het onwezenlijke, het
onwaarachtige, de leven-bedervende Leugen, scheen verstikkend rond te waren in
de lucht, welke ze ademde, haar toe te grijnzen van de gezichten rondom, die ze even
tevoren zoo gemoedelijk en vriendelijk had gezien; een wanhoop, levens-zatheid
greep haar nijpende beet en ineens weer hoorde ze de woorden, de sombere formule
van die wanhoop, die levens-zatheid... ‘Rather than live where such things can be,
let me die...’
‘Neemt u nog wat appelmoes, mevrouw!’ Mijs schoof haar het schaaltje toe, ze
zag zijn open blik tot haar opgeheven, en even laafden zich haar brandende oogen
aan zijn zacht gezicht, de argeloos-verlokkende jongensmond, het voorhoofd, dat
glad en koel moest aanvoelen onder een gloeiende wang.
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‘Ja graag, ze is zoo frisch, zoo heerlijk...’ Dan lachte ze, iets dat van diep in haar
naar voren was gesprongen, scheen tot zijn plaats weer in te keeren; en ze voelde
een plotselinge behoefte vriendelijk, goedmoedig te zijn, den verbroken vrede te
herstellen.
‘We zouden het al gauw met elkaar aan den stok krijgen! En u zoudt het me
misschien leelijk betaald zetten!’
‘Hoezoo betaald zetten...?’
‘Wel... vanavond in het debat...’
‘Er is tegenwoordig geen debat meer op ‘Docens Disco’ lichtte Kotting haar beter
in. ‘Vroeger wel, maar het had gewoonlijk zoo weinig te beteekenen... toen hebben
we het maar afgeschaft...’
‘Debat kan nooit veel opleveren - degene die spreekt, heeft natuurlijk zijn
onderwerp goed doordacht en degene die aanvalt, staat er onvoorbereid tegen over...
En dan...’
Bevreemd, verschrikt hield ze op. Wat deden ze nu?... Liepen ze ineens weg? Maar
ze zag het al, ze waren alle drie halfweg opgerezen en maakten blozend hun buiging
in de richting van een hoogen, statigen, langzaam-loopenden man met een breeden,
grijzend-blonden en wel zachtzinnigen, maar wat soezerigen Germanen-kop.
‘Zag hij ons...?’ vroeg Kotting, toen ze weer zaten.
‘Neen, ik geloof het niet, hij ziet in de verte zoo vreeselijk slecht...’
‘Wie was dat...?’ vroeg Marianne.
‘Professor Stuyfsand!’
Terwijl ze even omkeek om den beroemden man te zien, hoorde ze Kotting naast
zich fluisteren ‘Zou hij misschien komen, vanavond?’ Ze verstond Van der Willigens
antwoord niet, maar zich weer naar de tafel toekeerend zag ze de uitdrukking van
‘Neen zeg, verbeeld-je, Stuyfsand komen luisteren naar een Marianne Edema!’ juist
van zijn gezicht verdwijnen.
‘Zou Batenburg er zijn?’ vroeg Mijs halfluid aan Kotting. Die knikte, genadig.
‘Misschien, ja, misschien wel.’
‘Zullen we koffie nemen? Rookt u, mevrouw Edema?’
‘Soms, nu liever niet.’
Van der Willigen keek op zijn horloge. Zijn gezicht was weer bleek en kalm, maar
zijn stem klonk heel koel, nu hij zei:
‘U wilt misschien zoometeen nog wel even alleen zijn, mevrouw Edema? Wij
moeten nog een en ander...’
‘Daar komt Felix!’ riep Mijs. ‘Uw collega Felix Ellenberger, mevrouw Edema!
Het is eigenlijk door hem dat u vandaag hier bent,
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dat we u hebben gevraagd...’ hij verborg een klein verlegenheidje om wat hij daar
uitflapte in een uitbundig wuiven naar de deur en Marianne keek die richting uit.
Haar eerste indruk was verbazing, Ellenberger bleek een Jood! Ze had hem zich
tenger en blond gedacht en hij was donker en forsch, een flink gezicht, een
prettig-lachende mond. Hij was blootshoofds, droeg een donkere overjas over den
arm en liep in een pak van lichtbruin geribd loodgieters-fluweel - Terp had gelijk,
moest Marianne lachend even denken, ze waren hier inderdaad twintig jaar achter,
de artisten verkeerden er nog in het ‘anarchistische’ stadium, terwijl overal elders
de phase van het dandy-isme, van de kleurige zijden sokken, correcte dassen en
lakschoenen met breedgestrikte veters al ingetreden was. Kellners en bezoekers keken
wel even, maar zonder lach, zijn komen bracht geen opzien teweeg, hij scheen een
dagelijksche gast.
Hij kwam tot vlak bij, bleef dan afwachtend staan en Van der Willigen stelde ze
aan elkaar voor.
‘Je mag maar een oogenblik blijven, hoor Felix,’ riep Mijs, die het intiemst met
hem scheen te wezen, ‘mevrouw Edema heeft juist gezegd dat ze nog even alleen
wil zijn.’
Ze waren alle drie opgestaan, zochten hun jassen aan de overladen kapstokken.
‘Als u liever dadelijk alleen wilt zijn? Ik zou niet graag onbescheiden wezen...
maar als ik mag zou ik wel heel graag een oogenblikje willen blijven...’
Zijn toon, zijn stem, zijn accent, zijn heele optreden, alles scheen een hooger peil,
een fijner toets dan de provinciale, half-boersche stijl der anderen te willen
demonstreeren.
Even later zaten ze, eenigszins verlegen zwijgend, tegenover elkaar; zij roerde in
haar koffiekopje, hij tuurde op het gloeiend puntje van de cigarette in zijn hand -, en
ineens was het haar, als zat de jongen zich daar pijnlijk en benauwd het hoofd te
breken met de geestige en diepe en bijzondere, misschien wel ‘perverse’ en
‘paradoxale’ dingen, die hij zich voorgenomen had te zeggen en die hem nu zeker
allemaal ontschoten waren. Ook in zijn critiekjes in het tijdschriftje van Eckstein
was immers altijd dat min of meer moeizame jagen naar het paradoxale en gewaagde,
naar bijzondere constructies en afwijkende vormen, alsof hij vóór alles de aandacht
wilde trekken, gehoord, opgemerkt, besproken, meegerekend wilde worden -, maar
onder dat
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heetgestookte, trillende, verwarde, overladene van ongeduldige jeugd, die eigen
rijpheid schier niet afwachten kan, had Marianne meer dan eens uitingen van een
scherp onderscheidingsvermogen, schichten van merkwaardig inzicht gevoeld.
‘Ik hoor daar juist dat ik eigenlijk aan u de eer van de uitnoodiging voor Docens
Disco te danken heb.’
‘Hebben ze u dat eerlijk gezegd?’ vroeg hij verrast.
‘Eigenlijk... heeft uw vriend Mijs het er uitgeflapt...’
‘Dacht ik wel!’ lachte hij. ‘Kareltje weer enfant-terrible geweest... Ja, ik kies
gewoonlijk de sprekers... Van der Willigen doet het eigenlijke presidentswerk... al
ben ik president... maar vergaderingen leiden... inleidende woordjes en bedankjes
aan de sprekers, daar deug ik niet voor. Maar ik kies ze wel. En ik stond erop dat ze
u zouden vragen...’
‘Waarom?’
‘Ach...’ hij sloeg lachend de oogen neer en tuurde weer op zijn cigarette. Hij scheen
haar ineens veel meer op zijn gemak: zeker was hij op dit gesprek voorbereid geweest
en had vooraf bedacht wat hij zeggen wilde. ‘U wordt misschien boos, als ik het
zeg...’
‘Ik ben niet zoo verschrikkelijk lichtgeraakt...’
‘Ja maar, alle vrouwen...’
‘Hè neen,’ viel ze hem in de rede, het koffiekopje weer neerzettend, waaruit ze
juist had willen drinken... ‘vertelt u mij nu niet dadelijk wat “alle vrouwen” zijn...
Dat is... zoo oud, zoo weinig origineel. Zegt u mij nu liever eerlijk en gewoon, waarom
u mij zoo bepaald voor “Docens Disco” hebt willen vragen...’
‘U wordt dus niet boos...? Wel... ik vind het altijd zoo pikant een vrouw te zien,
die zoo graag een man zou willen wezen...’
‘En moet ik dat wonder voorstellen...?’
‘O, het blijkt zoo duidelijk als iets uit uw werk...’
‘Dat is het nieuwste...’
‘Ja, zélf weet u dat natuurlijk niet, zelf hebt u zich daar natuurlijk nooit rekenschap
van gegeven!’
‘Inderdaad niet...’ gaf ze lachend toe.
‘Wat u tegenwoordig doet, dat “filosofische” werk’ - Marianne hóórde de
aanhalingsteekens - ‘daar blijft u niet bij... dat bent u niet zelf... u bent door-en-door
vrouw en daarom is het eenige wat u werkelijk interesseert het emotioneele leven en
in het bijzonder de man, de liefde... de verhouding van de geslachten...’
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Ze tikte met haar lepeltje tegen haar kopje en zweeg. Alles... maar geen litteraire
erotiek, geen ‘verhouding der geslachten...’
‘Leest u wel eens dat tijdschriftje van Anton Eckstein, de ‘Boekenvriend?’
Voor ze het zichzelf beletten kon, had ze in snelle wending het gezicht naar hem
toegekeerd, hem getoond dat ze pijnlijk bloosde.
‘O... ik weet waaraan u denkt! Neen, dat bedoel ik niet. Maar een paar maanden
geleden heb ik er een psychologische analyse van de vrouw, en van het jonge meisje
in gehad... dat hebt u dan zeker niet gelezen? Als ik mag, zal ik het u sturen, misschien
begrijpt u dan, waarom ik tegen u zeg dat u van dat werk dat u tegenwoordig doet,
terugkomen zult... misschien wordt u het dan zelfs volkomen met mij eens... misschien
komt u er zelfs te gauwer van terug!’
‘Zoudt u denken...?’
‘Maar wat die Eckstein zegt, trekt u zich dat toch vooral niet aan. Hij beteekent
zelf immers niemendal’.
De jongen was zoowaar genadig, Uhland had ‘ook’ gezegd. Even deed hij zwijgend
een paar trekjes aan zijn cigaret.
‘Alles welbeschouwd zou 't toch misschien beter zijn geweest, als u een paar
maanden later voor Docens Disco was komen spreken...’
‘Hoezoo?’
‘Om de lui hier. Eckstein is tegenwoordig nogal in trek. Een van de club werkt
aan den “Boekenvriend”. En wat erger is - het schijnt dat professor Stuyfsand zich
tegen Kotting een beetje ironisch over u heeft uitgelaten... Hij had die fragmenten
gelezen van uw boek, en toen er sprake van was, dat we u hier vragen zouden en ze
om zijn meening kwamen, toen schijnt hij te hebben gezegd, dat er wel de een of
andere vriend achter de schermen zou zitten, waar u de spreektrompet van was! Niet
in 't publiek heeft hij dat natuurlijk gezegd, maar thuis aan een dineetje. Zijn dochter
heeft het aan Loutje Mijs overgebracht, de zuster van Karel. Kareltje dweept met u...
hij heeft geloof ik drie nachten geen oog dicht gedaan bij het vooruitzicht dat hij u
zou zien. En uw portret hangt op zijn kamer. Maar van der Willigen was tegen en
Bep Langendijk daardoor natuurlijk ook... tusschen die twee is het zoowat beklonken...
ik heb het toen tenslotte doorgezet...’
‘Had het maar niet gedaan!’ lag haar op de lippen, maar ze zweeg, en keek langs
hem heen de zaal in, die kleiner, winterscher, intiemer scheen geworden, nu de tafels
glimmend bruin als gewreven kastanjes
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onder de afgenomen witte lakens waren blootgekomen, uit de rose kapjes het licht
dat ze zacht-stralend leven deed als weggesneden. Ze zag hoe de jongen naar haar
zat te kijken, maar ze onderging nu niets van die zacht-verteederde en dankbare
ontroering, die de jonge Mijs haar even tevoren had geschonken met zijn blik -, toch
was deze jongen ouder, mannelijker, een beetje artist, en een beetje meer nog charmeur
- maar ze voelde al te duidelijk hoe hij zelfbehaaglijk zichzelf zat te beschouwen aan
haar, en ook dat hij weer bezig was te broeden op de bijzondere, de perverse en
paradoxale dingen die hij nog altijd niet had gezegd. Haar gedachten vloeiden juist
weer van hem af, en naar de dingen rondom vagelijk over, toen ze ineens zijn stem
hoorde:
‘Ik verlang er heel erg naar, u vanavond te hooren spreken!’
Al haar gevoelens en vermoedens van zooeven vergeten, keerde ze in spontane
verblijding het gezicht naar hem toe.
‘Ja? Werkelijk? En gelooft u dat er misschien toch nog meer...?
Hij had zijn hoofd achterovergebogen en tuurde door zijn wimpers, de oogen
half-gesloten, een vagen glimlach om de lippen.
‘Ik geloof dat u heel mooi zult zijn, als u spreekt - vooral als u in vuur raakt...’
De bijna- brutale vrijmoedigheid van over het paard getild locaal grootheidje, de
schier beschamende teleurstelling na de verwachting door zijn woorden van even te
voren in haar gewekt, brachten een verwarreling van gevoelens in haar teweeg. Maar
ze liet niets blijken, keek even naar de klok en zei, opzettelijk heel koel:
‘Het is nu kwart over zeven. Er zou, om kwart voor acht, een rijtuig komen. En
als ik dan vooraf nog even een en ander inkijken wil, mag ik het nu wel doen.’
Hij was al overeind... ze zag ineens aan de uitdrukking van zijn gezicht, aan zijn
blos, zijn oogen, die hij verlegen van haar hield afgekeerd, hoe hij zelf was
geschrokken van zijn eigen brutaliteit. Het scheen haar dat hij wilde vragen of ze er
boos om was, maar het niet dorst.
‘Tot straks dan, nietwaar?’ zei hij timide, niet wetend of hij haar nu een hand
mocht geven. Ze stak haar eigen hand uit ‘tot straks, mijnheer Ellenberger’ - en even
moest ze glimlachen, terwijl ze, hem nastarend, dacht: ‘wat zou ik dat parmantige
mannetje gauw klein kunnen krijgen!’
(Wordt vervolgd.)
JUSTINE ABBING.
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De keten der oogenblikken.
Een gedachtestem had hem gezegd, dat nu ‘het einde’ aanstaande was. En een
traagheid des bloeds scheen dit te bevestigen. Tegelijk merkte hij de verwijding van
een ander besef. Hij wist wel, dat hij lag uitgestrekt tusschen witte lakens en zich
niet meer verroeren kon. Hij wist zijn oogen gesloten en achtte het mogelijk, dat het
reeds buiten het bereik van zijn wil lag ze nog te openen. De toon, waarop dokter en
zuster met elkaar fluisterden, liet hem geen twijfel. Dus zal nu de keten zijner
ervaringen worden afgebroken, bereikte de reeks zijner oogenblikken haar toppunt?
Reeds weet hij het anders. De keten schuift ineen tot simpelen schakel, de reeks tot
enkel oogenblik en de overbrugging naar het andere wordt werkelijk. Hij zag het
reeds in de goud-doorschenen oogen der zuster, die zich over hem boog na den
grooten schok. Hoe wist zij dit? Haar ziel moet wel een zuivere spiegel zijn,
weergevend wat zij van anderen ontwaarde, wier ure des overgangs zij bewaakte.
... De stoet begint. Het afscheid...
Uit het dagboek.
Dit is de avond. Ik kan de neiging niet langer weerstaan. Er schijnt weder een nieuwe
periode te beginnen. En ik gevoel hier te moeten opschrijven, wat ik samenvatte in
den geest. Het is de balans van mijn leven tot nu toe. Wat kan de bedoeling hiervan
zijn? Moet mijn geest ruim en licht worden door dit afrekenen met het verleden,
zoodat het Nieuwe, het Ongekende vlekkeloos kan indalen? Of?... het ontglijdt mij,
het andere...

I.
De dood mijns vaders: het staren van den zestienjarigen knaap met zijn bittere,
vroeg-oud makende levenservaring naar het ondanks alles geliefde gelaat, dat voortaan
enkel nog in herinnering zal oplichten. Dan de begripsverwijding: het inzicht, dat de
eenzijdige begeertenajager nu rust gevonden heeft, met de tot tranen ontroerende
verwondering over den verheven glimlach, waarmede deze zelfmoordenaar het
generzijds is tegengegaan. Eindelijk een ontspanning: geen angst meer om de
maatschappelijke gevolgen der daden van dien roekeloosonbezorgden zinnelijken
genieter, geen leed meer door zijn fnuikende,
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loszinnige onbetrouwbaarheid, geen wroetende ergernis over het spilziek
verwaarloozen van zijn kunstenaarstalenten, geen schrijnende pijn om het gemis aan
ouderlijke teederheid door de rustloos-herhaalde, ontkrachtende botsingen tusschen
de beide verwekkers. En het besef van eigen, plotseling-opgetaste
verantwoordelijkheid, een moeizaam, schoon geenszins ontmoedigd verbeiden der
toekomst. Ook het diepverzwegen gevoel eener mystieke toenadering tot den
heengegane, het verheugend aanvaarden der herinneringen aan momenten van
liefdebetoon, als vervulling van natuurlijke verlangens (zoo waardevol voor den in
eerste zinnewerkelijkheid weinig-verwende) en een begin van overzien. Overzien:
een eerste intuïtief omspannen van het stormend-voortgegane leven des vaders als
oogenblik, zonder nochtans de volle draagwijdte voor de zelf-ontplooiïng te kunnen
beseffen of het te herleiden tot symbool. Daarneven: een wijden van aandacht aan
de moeder, de als té weerloos slachtoffer weinig-geachte, de als moeilijkzich-uitende,
nimmer vergoedend-teedere slechts matig-beminde, een wijden van aandacht als een
eenmaal-opgelegde, ondoorproefde plichtsverbintenis. En ternauwernood: het
openbreken van droom-verblijding over eigen liefde-geven en ontvangen...

II.
Jaren van grijzen voortgang in het gareel eener ondergeschikte, maatschappelijke
betrekking. Geen schokkend invallend werkelijkheids-gebeuren: grauw-dagelijksche
plichtsbecijfering. Een nauwmerkbaar winnen in levensaanvaarden, een
schijnbaar-te-laat verzamelen van kennis omtrent bevrijdingsmogelijkheden. Soms
het diep-ruischend, bijna-beangstend verlangen naar liefdes teederheid en de korte,
rijtende vlagen van opstand tegen het gebonden-zijn. De behoefte aan tegenwicht:
het grijpen naar wijsbegeerten, verzen, romans. Het troostend doorleven van fictie
als werkelijkheid, een begin van verstelseling der intuïtief-geweten waarheden. Een
ganschelijk vervreemden van mijn moeder, een ontziend heenglijden langs haar
toenaderingspogen als een stil verwijt om haar gemis aan vertroosting in mijn
lichtloozen kindertijd. En als afsluiting van dit moment: verstugging van mijn wil,
een gemakkelijk volharden in sexueel-reinen levenswandel, als de haast-kinderlijke
zucht in tegenstelling te handelen met de zwakheden mijns vaders en tot
toekomstbesef: gehoorzaamheid aan het dagelijksch-vereischte met vicarieeren-
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de verbeelding uitverkoren te zijn voor een onvoorbereiden opgang. Een pril aan
voelen der stilte onder alle levensdruisching.

III.
Hermine, mijn late eerste-liefde. Wij konden elkaar niet benaderen en onze pijnlijke
worsteling om een bestendige verhouding scheen, diepere lagen van mijn innerlijk
te raken dan mijn vroegere verstroevende ervaringen. Er was steeds een ‘te-laat’
mijnerzijds: de psychische ontwikkeling en de veruiterlijking mijner genegenheid
vorderde te langzaam voor haar gezond-zinnelijk temperament. Ze had mij haar
liefdewoorden, haar kussen en omhelzingen willen geven, toen ik louter nog verlangde
naast haar te gaan in schemering om naar het vreemde lichten harer oogen te zien en
de streeling te doorvoelen van haar stem. Ze vond mij reeds koel, toen ik na vele
voorzorgen vroeg om den kus, dien ik langs reeds had moeten nemen en ik, die mijn
eigen verlangens nog niet verstond, bleef een vreemde tegenover de hare. Zij verstugde
en ik trok mij terug in mijn gewende eenzaamheid. Toen mijn begeerte uitbrak in al
haar vertakkingen, het dagleven in droom vervluchtigde en de nachten tot zwoele
benauwing werden was zij de minnares van een ander. Ik doorleed de priemingen
der jalouzie, het snerpend rukken van vergeefsch verlangen en toornde tegen mijn
gemis aan reëel levensinzicht, de machtelooze spijt, om mijn als dor gevoelde jeugd
koelend in onnutte vervloekingen mijner ouders. Doch ik wist mij te bedwingen tot
onderschikking aan het niet-afwendbare en vermocht Hermine later zelfs
vriendschapstroost te reiken in háár teleurstelling. Er was geen schrijning meer van
verkeerd-gericht verlangen, er kwam een groeiende toenadering, die zich echter niet
tot liefde verdiepte en na een korte, toevallige scheiding moest zij mij zeggen, den
volgende gevonden te hebben... Mij restte het stimuleerend besef een achterstand in
gevoelservaring te moeten inhalen.

IV.
Mijn eerste verzen. Ze ontstonden in de dagen van mijn eerste felle begeerte. Als het
verbitterend besef der onmogelijkheid mij uit te leven in dat ééne, waarop ik mijn
geheele wezen wou samentrekken, mij gebracht had tot traanlooze, doffe wanhoop,
als ik geslagen zat te staren en de lichamelijke nawerking van mijn onvoldane
verlangens
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alleen nog gelijk schaamte mij vervulde, woei soms een vreemd aanvoelen van
bevrijdingsmogelijkheden door mij heen, dat mij wel niet bracht tot eenige uiterlijke
daad van liefdeleven, maar mij een ontspanning deed zoeken in het neerschrijven
van rhytmische regels, onverwacht gerezen uit onverkende diepten der ziel. Ik moest
die weinige woorden dan met groeiende verwondering herlezen en scheen getroost.
Wel volgde hierop veelal een overweldigende moeheid, maar die aanvaardde ik
gaarne, omdat ze mij dreef naar de rust, die ik wist noodig te hebben ter volharding.
Want dit leidde mij - zelfs in de bitterste oogenblikken - ik moest volhouden, door
welke middelen ook en nooit ‘ontijdig’ het leed of 't schijnbaar onoverwinnelijke uit
den weg gaan door een moedwillig verbreken van het bewustzijn. Doch ook in deze
ervaringen kwam regelmaat, bijna verstekeling. Ik begon naar het vers-schrijven te
verlangen om zichzelfswil en voelde de gevreesde macht der steeds weer opvlagende
begeerte afzwakken door mijn verdieping in dit langzaam-aan ‘eigen’ wordend
vermogen. Het werd mij bewust, dat in mijzelf de middelen lagen ter ontkoming aan
het ontkrachtende leed door het scheppen van een tegenwicht. Ik zag in, dat mijn
vroeger grijpen naar vervoerende lectuur niets anders was geweest en voorvoelde,
het in den komenden tijd méér en grootscher te zullen doen, naarmate het leven mij
dieper zou hebben geraakt. En toen een tijdschrift voor jongeren eenige mijner
dichtproeven had aangenomen en ik voor het eerst mijn werk gedrukt zag, meende
ik mijn pad reeds een groot eind gebaand te hebben en in een volgende ontboezeming
sprak ik over ‘de stijgende lijn, die mijn leven is.’

V.
Jaren van inkeer en bijna-koele berusting na het noodgedwongen overwinnen der
onvervulbare liefdebegeerte. Een instinctief mij-afwenden van de vrouw, zonder
vergoeding te zoeken in vriendschappen. Eenzaam-leven zónder gewildheid, een
natuurlijk overwegen der gedachte over de daad. Zelfcultuur: diep-ontrafelende
zelfkritiek en schifting van het vroeger al te gretig gelezene. Weinig verzen: géén
hartstochtelijk-opgewelde, louter angstig-verfijnde. Een tot doelstelling wordende
afkeer van instinctsoverheersching. Het langzaam opbouwen van een beperkte
reputatie als ‘fijn’ tijdschriften-medewerker. Een mij-indenken in de afdwalingen
mijns vaders en het gebrek aan expansiviteit bij mijn moeder, een verdiept begrip
van de
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onvermijdelijke botsing tusschen die twee en van mijzelf als resultante der in hen
verhevigd of vertraagd werkzame driften. De niet geheel van zelfgenoegzaamheid
bevrijde overtuiging, dat de misschien van mijn vader geërfde driften nooit tot een
vernielende uitwerking zouden komen, daar ze weerhouden moèsten worden door
wat van mijn moeder in mij was. Het besef, dat ik een ‘gelukkige’ vereeniging bleek
van hun beider tegengestelde geaardheden, het vinden van een geestelijk evenwicht,
dat echter nooit volkomen werd, daar mij soms opeens een fel-stekend, diep gemis
kwelde, bij zijn ontleding het gevoel nalatend, verkeerd te handelen mijn geheele
leven op zoo kil-cerebralen grondslag in te richten. Een begin van zoeken, van het
stelselmatige, innerlijke zoeken naar een onfeilbaren toetssteen voor het al-of-niet
moeten aanvaarden der steeds-lokkende berusting, gepaard gaande met de ontspruiting
van het geloof, dat de verschijnselenkant der dingen eens in vrede-gevende
overeenstemming met al het innerlijke zou zijn. Een groeiende onvoldaanheid
eindelijk, niet drijvend tot opstand evenwel, doch bereidend tot de overgave, die
weldra zou gevergd worden.

VI.
De eerste ontmoeting met den Meester. Zoo kan ik het thans kortheidshalve noemen.
Destijds was het louter de kennismaking met een hoogbegaafden kunstenaar, wiens
visionaire teekeningen ik bewonderde. Mijn hartsbehoeven had mij vatbaar gemaakt
voor de overgavein-liefde aan een ‘geestelijken vader’. Ik begon te lijden onder mijn
onbarmhartig-doorgevoerde zelfanalyse. Wel meende ik soms de schemering van
een nieuwe synthese te ontwaren, doch ik miste de kracht haar in mij op te bouwen.
Zijn verbeeldingsgezichten wezen mij eensklaps den weg. Ik herkende ze niet in
mystieke verklaardheid als het Jeroecholojiem van mijn diepste smachten, maar hun
groote troostwaarde voor mijn onvoldanen geest moest ik onmiddellijk erkennen.
En ze brachten mij tot den maker, wat mij later soms hun eenig doel geleek. Want
de aanraking met den mérsch was het, die mij het diepst beroerde. Hij was de eerste,
voor wien ik mij openstelde tot op mijn verborgensten wezensgrond. Hij wist een
vertrouwen in mij te wekken, gebaseerd op het geloof, dat hij al mijn nooden zou
stillen. Hij verhelderde alles in mij, hij was mij toetssteen en kennis-bron, ik behoefde
slechts te ‘wandelen met hem’ om iedere donkernis te voelen
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wijken. En dezen omgang werd nimmer door dweepzucht vertroebeld! Ik begon de
waarde van mijn voorafgegane zelfanalyses te verstaan. Zij behoedden mij voor
overdrijving, een soliede basis vormend voor verderen geestelijken bouw. En... was
ten slotte mijn begripsverwijding van dien tijd niet de uitkomst van een grootere,
dieper-scheurende zelfanalyse dan ik voordien gekend had, een analyse, die blijvende
zuivering bracht, omdat ze geschiedde ten overstaan van een meebeschouwer, een
streng-oordeelend, doch tegelijk mild-verderstuwend biechtvader? Ik behoef de
groote momenten van onzen omgang niet afzonderlijk te memoreeren. Ik weet nu,
dat ik het meeste slechts secondair ervoer. Wat thans dagelijksche werkelijkheid
voor mij is, de ongebroken, goudelend-mij-omstroomende, leidinggevende
gemeenschap met het onzienlijke, werd mij toen, wijl ik haar slechts door zijn medium
in oogenblikken van hooge samenbinding kon verkrijgen, tot iets verrukkends en
vervoerends... Dit veroorzaakte te felle spanningen en als gevolg daarvan een
weerslag. Want hij bleef mij steeds verre vooruit en in mijn pogingen hem gelijk te
zijn moest ik herhaaldelijk falen.

VII.
En het scheen mij naderhand - toen ons het rustloos-voortdringende leven gescheiden
had - dat ik door hem slechts één ding mocht vinden: de weg tot mijn vrouw. Hijzelf
was géén bleeke, ascetische dweeper, die de zinnenwerkelijkheid in vergetelheid
trachtte neer te drukken terwille van een ongebreideld zich uitleven in de
zoogenoemde regionen des geestes, doch een man van forschen lichaamsbouw,
gezond-zinnelijk, maar van nature rein, één, die zich voelde leven in velerlei sferen
en wilde bloeien naar alle zijden, een man-voluit, die zich het bestaan niet denken
kon zonder de vrouw en het huwelijk niet zonder het kind. Hij was een sobere, omdat
hij opgaf, wat inging tegen de voor hem zoo ontstellend-eenvoudige, voor anderen
soms onontwarbaar-samengestelde innerlijke leiding, maar tegelijk een welige, waar
hij zich immer in breedste aanvaarding poogde te beleiden in de liefde. Zijn gansche
leven scheen een aaneenrijing van stralende liefdedaden. Hij leek louter voor zichzelf
te verlangen: het verwijden der mogelijkheden om zich weg te schenken. Het was
of hij pijnigingen zocht om er de macht van zijn geefdrang aan te beproeven. Hij
eischte soms, dat ik de uiterste geestesspanning van hem vergen zou. Hij had een
vrouw ‘gekozen’ (er is géén woord, dat nauwkeuriger den oor-
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sprong van hun huwelijk aangeeft), die in alle opzichten een tegenstelling tot hem
vormde. Zij was klein en bekrompen, met een bewust op de zorgen voor het
dagelijksch-noodige gerichten geest, die in geen enkel opzicht de breedheid van den
zijnen vermocht te omvamen. Zij schonk hem nooit de waardeering, voortkomend
uit intuïtief begrijpen; integendeel: zij krenkte hem door het tegen derden
tentoonspreiden van op onverstand berustende ‘bewondering’ van zijn talenten, zich
uitend in schimpende venijnigheid, als iemand zijn absolute superioriteit dorst te
betwijfelen. Zij miste alle teederheid: zoowel in lichaamsvormen als in woord, blik
of gebaar. Zij was géén moeder, al bracht zij haar kinderen onder groot lichamelijk
lijden ter wereld. Alle overgave, behalve aan den plìchts-sleur, was haar vreemd. Zij
was een stugstekelige, die wantrouwen stelde tegenover alles, wat het
onmiddellijkwaarneembare te boven ging. En hij beminde deze vrouw, als ware ze
hem een oefenschool in de liefde. Hij liet zich willig door haar wonden, uitscheuren
en afbreken, met de prachtige verzekerdheid toch meer te zullen overhouden, dan
wat zij hem ontnemen mocht of de hooge trots haar durend te kunnen omhullen met
zijn bloeiendste menschelijkheid. Allereerst bracht hij mij tot een diep-reinigende
biecht van sexueele gedachtezonden en ik gevoelde mij eindelijk bevrijd van de
na-begeerte, die door het onbevredigd verlangen naar Hermine in mij was gebleven.
Toen zuiverde hij mijn aanschouwingswijze ten opzichte mijner ouders en deed mij
beseffen, dat mijn ééne smachten uitging naar de vrouw. Hij wist er mij van te
doordringen, dat ik mijn taak in de wereld nimmer zou kunnen volbrengen zonder
haar en voorzeide mij, dat ik haar zou ontmoeten in het moment der volgroeiïng
mijner behoefte. Hij leerde mij, dat het samenvallen van innerlijke en uiterlijke wereld
een voldongen feit was voor elk, die afstand doende van zijn begeerten, zijne
behoeften tot de grootst-mogelijke puurheid wist op te voeren. Zijn woord bleek
waar. Ik ontmoette de vroouw, die mij later tot levensgezellin zou worden, en reeds
na ons eerste gesprek erkende ik haar innerlijk als zoodanig. Ik gevoelde mij om
harentwille geheel te kunnen wegschenken, al wist ik tegelijk, dat het niet louter
opoffering zou zijn als bij hem. Het was alles eenvoudiger, zonder het accent van
bovenmenschelijkheid. Ook dât had hij voorspeld. Hij had mij beloofd het geluk der
wezensvolmaking, pur et simple.

VIII.
Mijn vrouw. Ik zag haar het zuiverst in de eerste huwelijksjaren en
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na haar heengaan. Want toen ontleedde en bepeinsde ik heur geestesstand ten opzichte
van den mijnen. Het was mij bewust geworden, dat mijn ware wezensaard lag in de
begripssfeer. Ik wilde een begrijpend doorschouwen van de levensbewogenheden
en wist geen bevrediging te zullen erlangen uit een volrijp doorleven alleen. Als
hoogtepunten zag ik de oogenblikken, dat mijn denken zich sublimeerde tot
fonkelende begripsvatting waarin verleden aanvoelingen stralend werden geheven.
En toch bleef steeds een nauw-bewuste waarschuw-fluistering, die mij deed beseffen
dat mijn wezens-vervulling meer vereischte. Ik zag mijn vrouw tegenover mij als
ééne, die in warm, blind gevoelservaren mijn aandoeningen en zelf-ontplooiïng
medebeleefde. De eerste doorwerking van dit besef bracht mij extase-momenten. Ik
geloofde mijn opperst-verpuurd begrip, waarvan de kille straling mij soms ontrustte,
schuttend omgeven door haar warmte. Ik verwachtte een breken der
begripsbereiktheden in haar sfeer, een durende overgavedes-harten waaruit ik kracht
zou putten voor steeds hoogeren geestesbouw, de al wijder omvaming in bewustheid
van een twee-eenig zelf. Zij bracht mij dit ook, maar geheel anders dan ik scheen te
begeeren. Het was géén strakke, stoute opvlucht, geen aldoor schitterender wordende
ontplooiïng, maar een zeer-geleidelijke groei. Soms schenen wij twee
toevallig-saamgekomenen, uit gewoonte naast elkander voortgaande. Ik moet nu
glimlachen om de oogenblikken van twijfel te haren opzichte, die ik doorleden heb.
Want thans ontwaar ik louter nog de stille stijging in onzen geestesomgang, den
harmonischen samengroei onzer wezens. Zij was, is en zal zijn, zoolang ik ben. Zij
wende mij in eerste zinnewerklijkheid aan haar rustgevende tegenwoordigheid zij
dichtte de gespletenheid van het verlangen in mijn geest, zij onthief mij van het besef,
eenzaam-naakt te staan tegenover het gapen der oneindigheid. En al gaat haar vorm
niet meer om mij, voortdurend ‘wandel ik met haar’. Als ik twijfelend vraag, ruischt
haar antwoord aan uit verten van den geest. Als ik mij blind dreig te staren op de
schittering van een symbool daalt het verzachtend floers van haar onzienbare
tegenwoordigheid; mijn begripshoovaardij ontglijdt mij, een droefenis wolkt op en
ik beleid mij dieper in levende ontroering. Zij gaat neven mij en neven haar ga ik.
Zij kent mijn pad; ik weet alles van het hare. Die ik volg is ook háár leider en ik zou
niet kunnen aanhangen wat zij verwerpt. Wij kennen geen scheiding, haar stoffelijk
heengaan hief louter ons samenzijn in een andere sfeer. Tezamen met den Meester
vormen wij een onverbrekelijke driehoek van voortgang.
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IX.
De tweede ontmoeting met den Meester. Elinore, de vreemde vrouw, met wie ik in
overspel leefde. Er scheen een onwederstaanbare verlokking voor haar te zijn in
enkele mijner verzen. En in mijn oogen speurde zij een diep-verholen verlangen, dat
ze tot volle laaiïng wilde brengen. Ze maakte mij tot ‘een ander’. Zij leerde mij, dat
mijn begeerte naar Hermine noch was ondergegaan noch was uitgeroeid, maar louter
van object veranderde. Ze werd tot begeerte naar de begeerte, naar een zich-uitleven
in toomeloos volgen der hartstochts-instincten. Elinore deed mij een dubbel-leven
leiden. Haar minnaar was ik, in weelde-zwijmeling deelend haar uren van wulpschheid
en toch de zorgzame hoeder der gemeenschap met mijn vrouw. Soms scheen alles
een omkeering. De uren met Elinore waren werkelijkheid, een eindelijke uitwerking
van in het onherroepelijk verleden ontketende krachten en mijn huwelijk was fictie,
hoogstens gewoonte-houding die uit onbeoordeeld-aanvaarde redenen bewaard moest
blijven. Tot de terugwenteling kwam. Mijn greep verslapte. Elinore verstond mijn
begeerte zóó volkomen en kwam mijn hartstochts-fantasiën zoo argeloos-willig
tegemoet, dat alle drang mijns bloeds verwonnen werd. Ik, gevoelde van haar iets te
moeten verlangen ver boven de vlammende bevredigingen uitgaande. Toch was dit
niet de wensch naar bestendiging onzer verbintenis door een durend samenblijven.
Ik kón dit niet willen van de vrouw, tegenover wie ik mijn donkerste driften zoo
schaamteloos beleden had. Dit beteekent niet, dat ik mij bij machte voelde haar te
vernederen door minachting of dat ik het mijzelf vermocht te doen in eenige spijt of
in schaamtebesef. Ik moest voortgaan. Ik wilde momenten van flitsende openbaring
in de duizelende verwondering van den tegenoverstand. Ik begeerde van haar een
woord, dat het begrip van haar beteekenis voor mijn leven omsluiten zou.
Aanvankelijk scheen ze mij dit niet te kunnen schenken. Ze gaf mij hoog-koele uren
van verhelderende bespiegeling, waarin wij de diepere waarde onzer ontmoeting
trachtten te benaderen. Het leek mij een terugslag, tot ik merkte hoe ze mijn denken
leidde. Eerst heette zij alles ‘spel’, daarna hel-bewuste uitviering van zinsdrang,
eindelijk ‘leertijd’. Ze noopte mij de verhouding van begin tot einde te overzien. Ik
speurde een aarzeling, die van den aanvang af in mij geweest was en die ik begon te
verstaan als waarschuwing. Ik zeide mij, dat het niet nóódig was geweest toe te geven
aan den drang mijner instincten, daar mijn
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eigenlijk verlangen toch slechts uitging naar een verwijlen met haar in de hoog-koele
sferen van bespiegeling en wederzijdsche geestestoetsing.
Ik werd mij bewust van het vermogen uit te stijgen boven alle instinctswerking
door mij met een simpel geestesgebaar den mantel der driften te doen ontglijden. Ik
vond een glimlach, die iedere troebeling verwon, een onneembaarheid en een effenend
zelfbesef. Ik sprak dit uit en uit Elinore's oogen schemerde mij een wondere schijning
tegen. Woordeloos zeide ze mij, dit alles van mij te weten. Ze verhief zich en ook
ik moest mij verheffen. Wij reikten elkaar de hand. Diep in haar oogen daalde mijn
blik en het was of ik mij verloor in een lichtend verschiet. Toen schoot de donkere
vogel der erkentenis neer en met een sidderenden schok herkende ik Elinore. Zij was
de Mééster. Een scheurende pijn reet mijn gevoelswezen open. Schaamte sloeg als
een schroeiende wolk over mij heen. Herinneringen schoten als angstwekkende
vizioenen van alle zijden op. Ik beheerschte mij met bovenmenschelijke inspanning,
kracht puttend uit een fel-vertwijfeld zwijgend-aanroepen. Er viel een stilte, waaronder
iedere aandoening bedolven werd. Louter een weten was nog, een zién. Ten tweeden
male had ik mijn diepste wezen beleden. En wederom had een loutering plaats gehad.
Mijn vorige biecht verscheen mij als het verlangen naar deze, diep-waarachtige,
onontvliedbare uitzuivering. Ik wist mijn vrouw neven mij, in dit
eeuwigheidsoogenblik bevestigd. En in wat mij overweldigende vermoeidheid dacht
- schoon het enkel de afsluiting was van het voldongene - verliet ik Elinore om haar
niet weer te zien.

X.
Inkeer. Jaren van stugge arbeidzaamheid en sterk-directe doorschouwing. Rustige
jaren, waarin twijfels wegvielen. Soms geloofde ik mij een gewone, zelfgedrevene
werker, ik wist mij vervreemd van den Meester en vermocht de lijnen der leiding
niet te ontwaren. Toch deed ik niets anders dan al het geleerde tot onvervreemdbaar
eigendom maken.
Ik begon met verwerping, achtte mijzelf in diepste wezen liefdeloos en
verlangeloos, meende verkeerd gehandeld te hebben door mij te binden in een
huwelijk en waande mij gesuggereerd tot een keuze, die niet mijn innigst-eigene
was. Maar dan moest ik mij zeggen, hoe toch de Meester in eerste verschijning een
sterk in mij werkzaam verlangen kon verpuren en bevredigen, hoe hij eenvoudig
mijn zelfontdekking bevorderde, terwijl de Meester in tweede verschijninge en
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uitscheuring van driften had doen plaatsgrijpen, waarnaar ik vaak vergeefs had
uitgezien. Het was mij vergaan, gelijk ik wilde. Veel van wat mij ontrustte of tergde
bleek te zijn weggenomen. Ik was dieper genaderd tot de stilte in mijn eigen wezen.
In een korte spanne tijds had ik verhevigd doorleefd, wat anders ervaring van jaren
zou geweest zijn. De achterstand in gevoelservaring uit mijn jeugd was ingehaald
Niets werd mij onthouden, was mij aangetoond; maar ook, dat ik er wel voor moest
waken mijn begeerten te overdrijven. Veel van wat eens onweerstaanbaar instinct
had geleken, bleek weetgierigheid. En ik zag verder te moeten gaan naar de
zelfontwikkeling met steeds minder verspilling van geestkracht. Ik had een zekere
rijpheid bereikt, waarvan ik de vruchten kon genieten. Er bestond een verleden van
voldongen strijd, waarop ik steunen kon. Ik diende mijn taak in de wereld te gaan
volbrengen. De tijd van overspanning en extase, van verwonderd leeren was voorbij.
Er moest volgen een bewust grijpen en klaar uitbouwen. De gezellin mijns levens
bleef neven mij, in trouw aan mij gebonden en voor immer in mij. bevestigd. Met
haar althans viel innerlijke en uiterlijke wereld samen. Slechts den Meester in nieuwe
verschijning zou ik nog moeten zoeken. Maar ik wist reeds, dat onze ontmoeting in
rust en blijheid geschieden zou, dat ik zijn leeringen onmiddellijk zou kunnen volgen
en dat onze samengang een telkens vrijwillig onderbrokene moest wezen.

XI.
Mijn taak in de wereld. Ik heb gepoosd en glimlachend het dwalen mijner gedachten
gevolgd. Hoe gering was het volbrachte ondanks de grootsche voorbereiding. Was
mijn taak iets anders dan mijn leven? En welk belang heeft het, dat dit zich
onderscheidt van het voortbestaan der velen om mij heen? Waren de verzen mijner
latere jaren, die eenige dieper-voelen den tot mij brachten, nóódig? Hebben mijn
door den Meester ingegeven verhalen waarlijk de leering gebracht, die zij beoogden?
Is mijn vrouw waarachtig gelukkig geweest door mij? Heb ik gegeven, wat ik te
geven had? Is hetgeen ik deed de inspanning waard geweest, die ik mij ervoor moest
getroosten? Welk nut heeft de kennis, die ik mij wist te vergaren? Was niet mijn
leven der laatste jaren een ijdel ronddwalen buiten de werkelijkheid. Heb ik wel ooit
iets anders dan mijzelf gezocht? Waarom stel ik deze vragen, die de Meester mij in
onderscheidene vormen herhaaldelijk heeft beantwoord? Ik wéét toch, dat iedere
voortgang in zelfkennis, diepere inkeer en
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nederiger belijdenis van onmacht met zich brengt. Ik wéét toch, dat mijn verrichtingen
dieper en verder om zich grijpend worden, naarmate ik de kosmische beteekenis van
mijn ikheid voel inschrompelen? Ik wéét toch, hoe ik heb ingegrepen in het leven
van allen, die tot mij zijn gekomen. Ik wéét toch, hoe ik raad geef aan die mij vragen,
door de zelfbekentenis van 't eigen onvermogen en het herzeggen der woorden, die
dan in mij gesproken worden. Ik weet toch, dat ik leiding geef, al zie ik zelf niet
waarheen? Neen, ik wéét dit alles niet, omdat ik geen enkele verhoovaardiging in
zelfbegrip meer dulden kan. De Meester zegt het mij en ik herzeg het nu. Dat is alles.
Mijn taak in de wereld is volgen en die ik volg leert mij, dat ik schakel ben in een
keten van voortgang.

XII.
Ik ben zéér gelukkig. Want vrij. Thans kan ik mijn geheele zelfontwikkeling weer
zien als een bevrijding. En ik moet mij een hoogbevoorrechte noemen, daar ik mij
aan alles wat mij verlammend dreigde te binden te rechter wie mocht ontworstelen.
Waarom moet ik dit eenmaal nog doorproeven? Dit is een wondere avond. Meer dan
een afrekening met mijn jeugd en eersten liefdetijd was dit een terugleven. In de uren
wier vleugelslag nauw verruischte ben ik opnieuw de ontgoochelde jongen, de
onstuimige biechteling, de vurige volger en de zelfvergeten minnaar geweest. Moet
ik nog eens zien, hoe ik dit alles voluit was en toch geen enkele dier levenshoudingen
mocht bewaren? Mijn vader stierf, voor hij een blijvende schaduw over mijn geest
had kunnen werpen. Hermine ging heen vóór ik schade leed door den ïnvloed dien
zij op mijn zinneleven zou hebben geoefend. De mij opgedrongen strijd om het
stoffelijk bestaan maakte mij onaantastbaar voor alle ledigheids-bederf. Ik zie mijn
jeugd thans als een tijdperk van louterende beproeving, waarin mijn wezenszuiverheid
rijpend aansterkte binnen beveiligenden bolster. En werd mij niet wat mijn vader
vruchteloos najaagde en slechts losliet in den dood, overvloedig geschonken door
de ééne vrouw in wie ik alle andere bezeten heb? Schaamteloos heb ik mij uitgeleefd
en niet ik ben ondergegaan, doch mijn begeerten zijn in mij verstorven. Rusteloos
heeft mijn geest alles verstelseld en ik ben niet verdord, doch al dieper genaderd tot
levende ontroering. Ik heb diep betreurd, dat ik nooit argeloos ‘kind’ was en geen
sterkende herinnering behield aan stralenden jeugdbloei... en mijn geheele leven is
een groei geweest naar het hoogere bewuste
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kindschap van thans, dat mij al het verledene dankbaar-geloovig aanvaarden doet en
mij in staat stelt de zware, onherroepelijk-schijnende levens-ervaringen te schouwen
als symbool. Voor mij is niets meer. Alles wordt. En al meer in mij rijpt het vermogen
een staat te voorvoelen, waarin het nu nog als nawerkend, gemakkelijk-splitsbaar
verleden besefte tot vage herinnering verflauwt. Ik heb uit het raam gezien en bemerkte, dat het begrip ‘zomeravond’ scheerlings
voer langs hetgeen ik ontwaarde. Ik zag de dingen eener andere wereld gemengd
met iets zeer bizonders uit vroegere ervaring. Een wandeling met den Meester in
laatste verschijning.
Over den weg, dien wij toen gingen, hing dezelfde avondblauwte. Ons vroegere
overvaren van de rivieren lag in ons besef als een afscheid der levensstad. Wij
wandelden voluit in het tijdelooze. De weg scheen ons zonder einde en de landen
voelden wij zonder horizon. Wij spraken of spraken niet, doch wogen geen enkel
woord, terwijl stilte geen zuiverder uitstroomen hoefde te brengen. Wij wisten, dat
wij door moesten gaan, daar alle weerhoudingen waren verbroken. En toch zijn wij
teruggekeerd uit het mysterie. Die gang is thans ook symbool voor mij...
Het is alles zéér eenvoudig. Ik moet dien weg hervinden. Dit is het uur. Ook dat zag
ik zooeven. Ik zal alleen zijn. En niet alleen: de Meester is met mij in
verschijninglooze Verschijning... Ben ik al daar? En zweeft een vogel mij voor, een
blankvlerkige in breede, onhoorbare vlucht?
... En als ‘laatste beeld’ zijn gaan op dien weg. De zware stilte, de trillende, blauwe
donkerte allerwegen, de zelf-saamgetrokkenheid, de flauw-lichtende leidende streep
van den weg. Dan de nadering van den zelfgedreven wagen: het weten eener komende
vervulling. De onmogelijkheid om terzijde te gaan, de heerlijkheid van het
aanstormende licht, de vereenigingsschok van het zelf en het andere, de neerflappende
duisternis...
In de verbeelding alleen richtte hij nog even zich op en liet langzaam zich achterover
zakken. Louter in de verbeelding opende en sloot hij eenmaal nog de oogen. Slechts
de schijn van glimlach, die viel om zijn mond, doch wiens warmte hij niet meer
speurde, was werkelijk. Dan de verwijding en het verzweven. KAREL WASCH.
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Denken en beelden.1)
IV.
De Renaissance.
In het westen, wij zagen het, gaf de jonge Christelijke kunst aan het door haar
onbegrepen laat Romeinsche illusionisme een nieuwen vorm, vorm die, naar de
inzichten van het kerkelijk dogma, de vergeestelijkte natuur in beeld bracht. Het
expressionisme van den schilder en van den beeldhouwer paste, naast de ornamentiek,
bij het werk van den architect die de materie uit haar lijdelijke rol had opgeheven,
tot tastbare verschijning had gemaakt van evenwichtig fungeerende krachten. Zoolang
de kunstenaar er zich toe bepaalde de vormen van het symbool, als zoodanig,
duidelijker en vollediger te maken kwam in deze verhouding der kunsten onderling
geen verandering. Maar zulks vooronderstelde de phase van jeugd en
onzelfstandigheid eener kunst die in haar wezen een andere roeping had, roeping die
zij moest gevoelen nu hetzelfde dogma waaraan zij zich dienstbaar had gemaakt aan
haar werk den eisch stelde het in zichzelf beslotene en volmaakte te bezitten van het
organische. Die eisch bracht den kunstenaar tot de natuur terug en leidde er toe van
lieverlee den ouden band met de natuur te herstellen, het oude relatie-gevoel wederom
levendig te maken. Evenals het westersche godsdienstige dogmatisme uit haar
neoplatonische afstamming de kiemen had bewaard tot het in de middeneeuwen
telkens opbloeiende mysticisme, tot het gevoel voor de éénheid van God en mensch,
zoo kon op den duur ook de beeldende kunst haar herkomst uit de oudheid, uit
Hellenistische en laat Romeinsche beschaving niet verloochenen. Wanneer wij ons
dit blijven herinneren en wanneer wij tevens bedenken, dat de middeneeuwsche
kunstenaar zich allereerst ten doel stelde het weergeven van houdingen en van gebaren
waardoor het gedachte-leven tot uiting kwam, dan valt het ons niet moeilijk in haar
vollen omvang de kunst te begrijpen die aan het einde der middeneeuwen als
wedergeboren zich vertoont, vertrouwd met de natuur, in staat en bereid de antieke
kunst in zich op te nemen en tevens verrijkt met een dieper besef van het ethische
en passioneele in de menschelijke verschijningen.
Toen de kunstenaar zich tevreden stelde het lichamelijke in de natuur door een
lijnen-schema weer te geven en al zijn kracht zocht in

1) Zie Denken en Beelden III, Juni-aflev., pag. 605.
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het uitdrukken van de geestelijke bedoelingen, toen hij het verhaal van geschreven
tekst door teekeningen verhelderde en aan de kerkgebouwen de leeringen van oud
en nieuw testament in plastiek overzette, toen leerde hij zich met het geestelijke
vergemeenzamen, er macht over krijgen, het tot zijn bezit maken. De beschouwing
van het goddelijke, als een anders-zijn van zich zelf, de mogelijkheid het koninkrijk
Gods in zichzelf te weten, het mystische jonge Christelijke gevoel waarvan wij de
late Romeinsche kunst vonden aangedaan, in landschap en in portret, dat gevoel gaat
nu wederom het denken van den kunstenaar bezig houden. En heeft zich zijn
verhouding tot het goddelijke gewijzigd, dan komt hij ook anders tegenover de natuur
te staan. De natuur, voor hem het symbool van het goddelijke, wordt hem dan minder
vreemd. Na de ontwikkeling van het schematische zien wij een stage studie van
onderdeden, met naturalistischen zin, eene vernieuwing van de kunst brengen. Is het
geestelijke eenmaal tot zinnelijk eigendom gemaakt, dan kunnen ook de vormen van
de natuur worden ingelijfd. De oude strijdvraag tusschen realisten en nominalisten
werd in het begin van de 14e eeuw teekenend voor den tijd geformuleerd door William
van Occam. Voor hem was de waarheid der realiteit niet in de algemeenheid gelegen,
die slechts in den geest kon bestaan, maar in het beeld dat het waarnemend verstand
zich in de voorstelling van het enkele ding vormt. Dat beeld, indien helder genoeg
aanwezig, kan als realiteit van tweeden aanleg gereproduceerd worden, zooals de
beeldende kunstenaar het dan ook vermag te doen. Occams zienswijze ging regelrecht
in tegen de oude opvatting van Augustinus volgens welke de dingen in de natuur de
uiterlijke vormen zijn die als hoogere waarheid eerst hunne beteekenis krijgen
wranneer zij beschouwd worden als bijzondere symbolen van de al-eenige goddelijke
gedachte. Tusschen Augustinus en William van Occam staat Thomas van Aquino.
Hij is zeker realist en niet nominalist te noemen, maar waar hij in zijn beschouwingen
over het goede en het schoone een scherp onderscheid maakt tusschen de twee
begrippen, blijkt zijn meer moderne opvatting. Zijn notie van het goede laat hij gelden
ten opzichte van al het zijnde. ‘Goed’ noemt hij wat voor het wezen dienstig is.
Daarentegen wil hij van het schoone niet spreken waar er geen intelligentie, geen
contemplatie is; dat wil zeggen waar er geen verhouding is tusschen een denkend
subject en zijn object. De regen is goed voor de planten, het voedsel is goed voor de
dieren, maar schoon kan slechts iets genoemd worden voor den begrijpenden
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mensch. Men gevoelt Thomas' wijsbegeerte als een overgang van Augustinus naar
William van Occam.
Zoo ontwikkelde zich uit het vroeg middeneeuwsche dualisme de gedachte die
het enkele ding in de natuur als zoodanig wederom als het onmiddellijk belangrijke
liet gelden en uit zijn minderwaardigheid ophief. Met het dieper besef, dat ook in de
natuur, gelijk die door den mensch zinnelijk wordt waargenomen, de godheid zich
kenbaar maakt, wordt het oude relatiegevoel, zooals zich dat in het Hellenisme
ontwikkelde, wederom levendig in het denken en ook in het beelden van den
kunstenaar. De innerlijke overeenkomst tusschen het pantheïstisch mysticisme van
Franciscus van Assisi en de religieuse kunst van Giotto kondigt den nieuwen tijd
aan.
De vormen waarin het proces zich openbaart mogen verschillen, in groote trekken
gebeurt overal, in Frankrijk, in Duitschland, of in Italië, het zelfde. Zoodra van den
kunstenaar gevraagd wordt het ding in de natuur, mensch, dier, of plant, afzonderlijk
te behandelen wendt hij zich onmiddellijk tot het voorwerp zijner belangstelling en
gaat het in onderdeden bestudeeren. Het verlangen van den architect de
beeldhouwkunst aan te passen aan zijn constructie, de opdracht van het kolom-beeld,
noodzaakte den Franschen plasticus de menschelijke gedaante op zich zelf staand
en dan ook als zoodanig aannemelijk voor den toeschouwer te maken. De vrijheden
welke hij zich in de bas-reliefs, ten behoeve van evenwicht in het lijnenspel, kon
veroorloven, waren nu niet meer mogelijk. Een menschenbeeld moest hij laten zien,
in natuurlijke grootte, dat een ieder met de levende menschen in zijn omgeving kon
vergelijken. De voorgestelde bijbelsche personen liet hij opnieuw leven door hun de
kleederdrachten van den tijd te geven. De koppen vertoonden eerst nog geen
bijzondere gemoedsbeweging maar de beeldhouwer, zoo hij al niet het beeld van een
bepaald individu in zich omdroeg, had toch het type van eigen ras in het geheugen,
zoodat de figuren afkomstig uit Corbeille, of die te Etampes, te Chartres, te Parijs,
uit de 2e helft van de 12e eeuw, alle Franschen in beeld brengen met de ras-eigen
fijne, nerveuse trekken. Dan gaat hij verder. Vooral de gezichten, waarop het
mensch-zijn te lezen staat, moesten de aandacht trekken. En nu het gebaar in het
kolombeeld niet meer vrij gegeven kon worden, verlangde men de uitdrukking van
het zielsleven op het gelaat. De vormen van oogen en mond kunnen die uitdrukking
varieeren. De kunstenaar merkt op, dat bij het welwillend of lachend kijken de
onderoogleden lichtelijk worden
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opgetrokken; bij het lachen bewegen zich de mondhoeken naar boven. Deze
waarnemingen, gemakkelijk in beeld gebracht, hebben succes en vinden navolging.
In het eerste kwartaal van de 13e eeuw beginnen die eigenaardigheden zich te
vertoonen en gedurende heel die eeuw en de volgende worden zij doorgevoerd. Men
schijnt er genoegen mee te nemen. Het is alsof bij de overgroote meerderheid der
kunstenaars de eerste waarneming en de eerste inspanning de waarneming in beeld
te brengen den lust tot verder zoeken tijdelijk heeft gestild. Zelfs toen de architect
niet meer aan de strikte eischen van het kolombeeld vasthield, het beeld op meer
vooruitspringend basement, als los van de kolom aanvaardde en de gebaren, welke
de kunstenaar door de, vooroefeningen op de bas-reliefs reeds kende, vrijer konden
worden, bleef niettemin nog geruimen tijd de stereotype lach zich vertoonen. Slechts
een enkele bevoorrechte wilde en wist iets meer te geven. Zoo kwam iemand er toe
de beweging van den mond bij het glimlachen op te merken en af te beelden door
het optrekken van één mondhoek tegenover het laten staan van den ander. Een groot
meester die zijn ernstiger en dieper, boven alle tijdgenooten uitgaand willen en kunnen
getoond heeft in de twee beelden van Petrus en Paulus aan het noorder portaal van
de Kathedraal te Reims, vindt weer eenige afzonderlijk geobserveerde
eigenaardigheden in vorm van mond, in haargroei, in draperie waardoor hij zijn
betrekkelijke vrijheid accentueert. De andere kunstenaars vermogen hem echter niet
te volgen. De groote stroom gaat als altijd heel langzaam. De veroveringen op de
natuur moeten door eene gewijzigde opvatting van de verhouding, waarin de
beeldhouwkunst staat tot de architectuur, nog nader worden voorbereid. Nu niet meer
de vertikale, dunne gepijpte plooien van het vroege strenge kolom-beeld worden
verlangd, is de horizontale zakplooi ook toelaatbaar. Men leert zijn voordeel doen
met de in Frankrijk nog veel voorkomende antieke werken. De tactisch waargenomen
plooi wint het tijdelijk van de naar optische waarneming gebeitelde drapeering met
haar Byzantijnsche licht- en donker-effecten. En deze laat zich ook gemakkelijker
modelleeren op de eigenaardig in de heup doorgebogen houding, welke beweging
een souplesse van het lichaam suggereert en daarom gaarne aan de beelden gegeven
wordt; in de eerste plaats aan het moeder-Gods-beeld toen dit een meer beminnelijk
aanzien kreeg. De tronende Byzantijnsche hemelkoningin die den jongen pantocraat
aan de geloovigen voorhoudt is verdwenen, de dertiende eeuw wil het ideaal van de
aardsche moeder zien. In de
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bekende Vierge Dorée van de kathedraal van Amiens, omstreeks 1288 vervaardigd,
vinden wij een type dat alweer jaren lang wordt vastgehouden in steen en in schilderij,
in miniatuur, in ivoor en in zilver.
Aan het gezicht geven de oogen, altijd nog met de strakke onderleden en de mond,
met den eenigszins geforceerden lach, haast een guitige uitdrukking. De kop heeft
het toegespitste naar de kin, dat hem als typisch Noord-Fransch kenmerkt en ook de
draperie, met haar enkele, ruime, tastbare plooien, wijst nu op een aankijken van de
realiteit dat zelfs van het klassiek Romeinsche, om van het Byzantijnsche te zwijgen,
weinig meer overlaat.
Met de Vierge Dorée van Amiens is in de gemiddelde productie een hoogtepunt
bereikt. Vrij spoedig begint daarna een periode waarin de waarnemende werkzaamheid
blijkt te rusten, waarin, ten gevolge van het copieeren naar het reeds gegevene, de
houdingen, de gebaren, de uitdrukkingen der gezichten conventioneeler en
onbeduidender zijn geworden. Ook de plooien van de draperie worden vlakker. Men
zou willen aannemen, dat de kunstenaar vermoeid is van den arbeid in de 12e en 13e
eeuw, dat zijn energie gedoofd is. Toch was ook dit tijdperk, van schijnbaar verval,
noodig. Wij begrijpen, dat de kunstenaar hier bezig is de groote historische tradities
der Byzantijnsche en der Romeinsche kunst voorgoed te vergeten, een vergeten dat
den weer krachtiger opvolger die in de zestiger jaren zal opstaan in staat stelt
gemakkelijker uit eigen oogen te zien en, éérst in zijn koppen, later ook in zijn
draperieën, vrij van oude herinneringen, het in de natuur waargenomene vast te
leggen. In zijn kinderlijk, altijd nog op het detail gericht naturalisme kon de vrije
waarneming dan haar gang gaan en de renaissance voorbereiden, de renaissance in
de beteekenis van het vermogen een persoonlijk geheugenbeeld in het kunstwerk tot
verschijning te brengen.
In de latere middeneeuwen, wanneer nahet copieeren van schilderingen en
miniaturen, van Byzantijnsche ivoren of Romeinsche beelden het geduldig weergeven
komt van treffende onderdeelen naar de natuur, is van een verwerken tot persoonlijk
geheugenbeeld, waarbij het elimineeren van bijzonderheden een even belangrijke
rol speelt als de herinnering, nog geen sprake. Voor de draperie geldt zulks evenzeer
als voor het naakt van koppen en handen. Ook de ijverigste studie van een plooienval
zal nooit het levende lichaam onder de stof laten gevoelen. Dat wordt pas mogelijk
wanneer de beeldhouwer uit kracht van zijn geheugen, in zijn wetenschap van
lichaamsvormen die niet gezien
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worden ze toch laat voelen onder de plooien der gewaden. Hierin schuilt de waarde
van Sluters kunst in het Noorden, van Quercias kunst in Italië.
Uit Franschen stam is de synthese van de middeneeuwschen arbeid niet spontaan
voortgekomen. Sluter heeft voor de Bourgondische hertogen te Dijon gewerkt en hij
heeft in Frankrijk school gemaakt, maar geen van zijn leerlingen kan zich met hem
meten, een wedergeboorte waardoor heel het kunstzinnige leven der natie werd
aangegrepen bleef uit. De Fransche kunstenaar heeft er zich toe bepaald zijn
onafhankelijkheid van den bouwmeester te bevestigen. Hij bracht zijn werk in
harmonie met de architectonische lijnen, maar stelde toch ook eigen aesthetische
eischen. Van lieverlee heeft hij de plaats ingenomen die het wetenschappelijk en het
godsdienstig denken meebrachten. Zonder hartstocht is hij de eenzijdig geestelijke
opvattingen van de vroege middeneeuwen te boven gekomen door een zich meer en
meer ontwikkelend gevoel voor het zakelijke. Zijn doen was met zijn denken in
evenwicht gebracht in eene gematigde ontvankelijkheid voor aandoeningen op beider
gebied. Aan het einde van de middeneeuwen vinden wij het karakter van den
Franschen kunstenaar reeds bepaald. De beeldhouwer en de schilder hadden het
menschelijk figuur en het landschap lief gekregen, hun kunst had zich bevrijd van
de heerschappij der Kerk en zij gingen zich volkomen onafhankelijk van alle dogma
verder ontwikkelen, maar tevens zullen ten allen tijde hun talenten vrijwillig
beschikbaar blijven, voor de versiering van het gebouw, voor de meer beperkte functie
van het ornament, zoodat op den duur nergens het complex van beeldende kunsten
en bouwkunst een zoo harmonisch geheel zal vormen. De Fransche kunstenaar heeft
de Italiaansche renaissance zonder schade voor zichzelf, in alle redelijkheid kunnen
aanvaarden, omdat hij er volkomen rijp voor was. Hij nam den buitenlandschen
leermeester aan omdat hij zich in staat voelde vrijwel te doen wat deze deed, alhoewel
hij uit eigen beweging er geen behoefte toe had gevoeld. De in heel de 15e eeuw
volgehouden productie in middeneeuwschen zin der schilders en beeldhouwers - ik
denk aan de school van Fouquet, aan meesters als Enguerrand Charonton, Nicolas
Froment, aan den meester van Moulins, aan Michel Colombe en aan de school van
Troyes -, de zonderlinge vermenging van gothiek en renaissance in de Fransche
bouwkunst van de eerste helft der 16e eeuw bewijzen de tevredenheid met het oude
en de lauwheid waarmede het nieuwe wordt aanvaard. Noch de renais-
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sance door Claus Sluter voor den beeldhouwer, noch die door de van Eycken voor
den schilder aangegeven heeft in Frankrijk blijvende resultaten gehad in den zin dat
zij prikkelde tot verder streven. Wat de Van Eycken betreft, valt het zelfs te
betwijfelen of hun werk in Frankrijk is doorgedrongen. De zooeven genoemde
schilders ontwikkelden zich geleidelijk uit de Fransch-Vlaamsche miniaturisten en
hebben zich niet of weinig bezig gehouden met de problemen aangaande
ruimte-bepaling en kleuren-perspectief, zooals de Van Eycken die stelden en waarin
zij hun beteekenis hebben gevonden. Hiervoor zou de belangstelling geleidelijk aan
door de Italianen worden gewekt.
Evenmin als Frankrijk beleeft Duitschland uit eigen krachten een wedergeboorte.
Al was Sluter van Neder-Duitschen stam, van een voortgaan op de door hem
ingeslagen wegen is nergens sprake. Hij blijft een op zich zelf staande verschijning
die, naar het mij voorkomt voornamelijk van belang is, omdat zijn werk benoorden
de Alpen, tegenover het spontaan tactische waarnemen van de Fransche school,
getuigt van een samenvattend bekijken der dingen, zoodat de zware plooien van zijn
draperie zijn berekend op een geconcentreerd licht- en donkereffect, waartoe zelfs
het relief van het niet geziene naakte lichaam een belangrijke rol speelt.
Het past in dit verhaal ten opzichte van het ontstaan van Sluters werk hier een
hypothese te wagen welke ons tevens aanleiding zal geven de Duitsche aesthetische
inzichten, zooals zij in de beeldhouwkunst het zuiverst gekarakteriseerd worden, te
beschrijven.
Sluter was Noord-Nederlander van geboorte en aan twee monumenten in deze
gewesten, aan de graftombe van Jan van Polanen, te Breda, en aan die van Adolf VI,
te Kleef, worden beeldhouwwerken bewaard waaruit volkomen zijn geest spreekt.
Die beeldhouwwerken sluiten zich aan bij wat er in Westfalen, in de Noord-Duitsche
Hansesteden en aan den Midden-Rijn in de 14e eeuw is gemaakt. De nieuwste
naspeuringen (Hartlaub, Zeitschrift für bildende Kunst N.F. XXIV H 6) hebben
uitgewezen, dat in het laatste vierde van de 14e eeuw in genoemde steden een ware
opbloei van beeldhouwkunst is geweest, een verdere ontwikkeling van het oude
Duitsche streven dat in de 13e eeuw is blijven bestaan naast de overweldigende
Fransche invloeden welke zich overigens aan de Duitsche kerken laten gevoelen.
Dat streven is de voortzetting van hetgeen wij in het vorige hoofdstuk hebben
nagegaan, namelijk het vertolken van Byzantijnsche voorbeelden door ongeschoolde
en niet begrijpende krachten, waaruit
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plots een oorspronkelijk talent als dat van den meester van Echternach kan te
voorschijn komen. In Deutschland is men telkens weer teruggekeerd tot den
oosterschen leermeester. De resultaten door de Saksische school te Hildesheim en
te Halberstadt in de 12e eeuw op het gebied van de plastiek bereikt, in ivoor en in
metaal, zoowel als in steen, zijn minder oorspronkelijk en intrinsiek van minder
waarde dan het gelijktijdig geproduceerde in Frankrijk, maar, beschouwd als
oefeningen van hand en oog, missen zij voor de toekomst het doel niet; ook hier
moest een geleidelijk eigen-maken van onderdeden door natuurstudie plaats hebben.
Hoever men het in de 13e eeuw vermocht te brengen bewijzen de fraaie reliefs aan
den kansel in de Slotkerk te Wechselburg. Men gevoelt daar altijd nog het verleden
van de Byzantijnsche opvoeding, maar men constateert tevens een nieuw geestelijk
leven dat Byzantium nooit heeft kunnen geven. In de 14e eeuw vinden wij ook in
Duitschland een tijdelijke inzinking van het actief waarnemingsvermogen waarop
dan in het laatste vierde het sobere naturalistische streven volgt, vertegenwoordigd
door de artisten der zooeven genoemde noordelijke streken. In hoever de Fransche
kunst hier haar invloed heeft laten gelden is moeilijk te zeggen, zeker echter is er,
met name in de opvatting van de draperie, een belangrijk verschil. In Duitschland
zijn de plooien zwaarder en woeliger, ontleent de draperie haar bekoring aan optische
effecten. Claus Sluter die ten slotte het groote moment van de synthetische
waarneming bereikte, laat aan zijn gewaden hetzelfde karakter. Te vergeefs zal men
in Frankrijk of in Vlaanderen eenig beeldhouwwerk zoeken dat met het zijne in dit
opzicht vergeleken kan worden. Ik geloof, dat wij hier raken aan een dier trekken
welke de Duitsche middeneeuwsche kunst doet verschillen van de Fransche en welke
ons veel van wat er gedurende de 16e eeuw in het Noord-Europeesche aesthetische
levens gebeurt duidelijk zal maken. De Duitsche kunstenaar heeft langer vastgehouden
aan de Byzantijnsche voorbeelden, heeft de lessen van de antieke beelden gemist en
blijft in overwegende mate tegenstellingen van licht en donker zoeken. Toen in de
15e eeuw de Vlaamsche schilderkunst, prentkunst en beeldhouwkunst binnen de
Duitsche grenzen succes hadden en werden nagevolgd, deed zich het verschijnsel
voor dat de eigenaardige, toch reeds hoekige plooienval nog meer bewogen werd en
overal in de groote lijnen gebroken, zoodat er een zeer ingewikkeld schaduwspel
ontstond. En die voorkeur voor overdreven kleureffecten liet zich ook gevoelen in
de bijkans verdraaide lichaams-
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houdingen en in het modelé van de koppen; zij werkte het uitdrukken van sterke
psychische ontroering in de hand, maar stond het rustig waarnemen van de natuur
in den weg. Reeds in de 13e eeuw vinden wij te Naumburg beelden, die ongetwijfeld
na verwant zijn aan hetgeen er in Frankrijk gemaakt wordt, die echter door de
overdrijving van de vormen duidelijk laten zien waarom het den kunstenaar te doen
is en wat hem vreemd blijft. Het geestelijk leven, de zielsaandoening is krachtig tot
uitdrukking gekomen, de factor van het harmonisch gevormde, het behagelijk
rhythmische is volkomen afwezig. Er is iets bereikt ten koste van iets anders, waarvan
juist toen elders voor de beeldende kunst het belang gevoeld begon te worden. Komt
men in Straatsburg, in Bamberg of in Magdeburg, voor 13e eeuwsch of voor 14e
eeuwsch werk te staan, de zelfde opmerking laat zich gelden. De beste meesters van
de 15e eeuw en van het begin der 16e eeuw als Douwermann, Tilman
Riemenschneider, Michael Pacher, Adam Kraft, Veit Stoss, staan allen nog op het
zelfde standpunt dat, mutatis mutandis, het vroeg gothischeis: het beelden van
psychische gevoelens op een, vreemd aan de natuur, ideëel schema. Het gevoel voor
het picturale, sterk ontwikkeld door de oostersche opvoeding, verhinderde dat de
opheffing van het middeneeuwsche dualisme, van de scheiding tusschen mensch en
natuur, in de kunst tot uiting kon komen. Is in het wezen van Dürers kunst niet nog
iets van de onevenwichtige verhouding tusschen het geestelijke en het stoffelijke te
herkennen? Hebben de 16e eeuwsche landschap-schilders niet meestal met het beelden
van de natuur geestelijke bijbedoelingen? En wanneer wij ons, in den modernen tijd,
bij uitnemendheid Duitsche kunst willen voorstellen, denken wij dan niet aan een
Böcklin die door zijn natuurbeeld zeer bepaalde gemoedsbewegingen wil opwekken,
het nooit aan den toeschouwer kan overlaten in eigen stemming te komen en daarvan
te genieten? De overgegeven culte van de natuur die het opdringen van subjectieve
gevoelens terug houdt, het echte Renaissance-gevoel, mocht in de Duitsche kunst
niet beklijven.
Het samengaan van het picturale en het plastische, van het vroeg-Christelijke,
voortgezet door het Byzantijnsche en het antieke, de synthese van optisch en tactisch
waarnemen zien wij zich in Italië ontwikkelen en daaruit in onze moderne kunst
gekomen.
Het was betrekkelijk gemakkelijk van het kunstzinnig leven, gedurende de
middeneeuwen, in Frankrijk en in Duitschland zich een voorstelling te vormen. Men
kan zeggen, dat ten Noorden van de
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Alpen een groei van meet af begon; een nieuwen leerling werden vreemde voorbeelden
getoond waaraan hij zich oefende voor dat hij zelf scheppend optrad. In Italië is dat
niét het geval. De Byzantijnsche kunst komt er tot bloei in vele opzichten niet minder
dan in het Oosten zelf. Nergens waren er voortreffelijker schilderwerken en mozaïken;
almee de laatste uitingen van de beeldhouwkunst werden te Venetië en te Cividale
voortgebracht. De barbaarsche veroveraars kwamen voor oude tradities te staan; zij
vonden kunstwerken, welke zij slechts hadden te copiëeren, zij konden dus iets
dragelijks maken met minder inspanning dan die welke de noordelijke kunstbroeders
zich moesten getroosten toen zij bij hun decoratieve kunst zich op miniaturen of
ivoren inspireerden Bovendien, in de oude bevolking leefden nog geschoolde krachten,
de barbaar mengde zich met het oude bloed, zoodat het, althans ten opzichte van de
vroegste figurale werken, niet is uit te maken of wij een voortzetting van het oude
of een begin van het nieuwe voor ons hebben. De bas-reliefs van het ciborium van
de Sant' Ambrogio, te Milaan, die vermoedelijk uit de 9e eeuw dagteekenen, zijn
zeker bewegelijker dan de echt Byzantijnsche reliefs te Cividale, maar een nieuwe
opvatting spreekt er toch niet uit. Van den barbaarschen kunstenaar zijn ongetwijfeld
de vele in laag relief gebeitelde marmeren koorafsluitingen met geometrische
ornamenten, maar die onderscheiden zich alleen door een ruwere behandeling van
oude motieven zonder iets voor de toekomst te geven of te beloven. In heel de 10e
en 11e eeuw houdt men zich hiermede bezig; een ernstig verlangen naar plastisch
beelden schijnt te sluimeren en wat wij dan in de 12e eeuw in Modena, Ferrara en
Parma vinden dat zijn min of meer slaagde figurale voorstellingen, die altijd nog
sterk aan oostersche kunst doen denken en die de decoratieve waarde der Fransche
beeldhouwwerken uit denzelfden tijd, missen. In Italië ontbreekt de band met de
architectuur, en, dientengevolge, ook de steun welken de beeldhouwer van den
bouwmeester mocht ondervinden, steun niet zonder dwang misschien, maar die een
aanleiding kon worden tot het zuiver rhythmeeren der vormen. Ook hierin volgt dus
de ontwikkeling van de Italiaansche kunsteen anderen weg. De mindere gebondenheid
van den beeldhouwer laat een vroegtijdige vrije ontplooiing toe van eigen krachten,
maar stelt hem bloot aan het gevaar te verwilderen, terwijl van den anderen kant de
hulp welke hem, naast de Byzantijnsche voorbeelden, door de antieke wordt geboden
den bloei van zijn oorspronkelijkheid had kunnen tegenhouden. Noch het een noch
het ander ge-
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beurde en de strijd welken de Italiaan had te voeren om tot eigen inzicht te komen
was blijkbaar niet lichter of zwaarder dan die welken in het noorden werd gestreden,
want gelijktijdig werd het moment der renaissance beleefd; eerst door den
beeldhouwer en kort daarna door den schilder. In Italië was echter het gevoel tot
zichzelf te komen algemeener en kon blijvend doorwerken, wat in het Noorden,
gelijk wij gezien hebben, niet het geval was.
Effener en rechter dan de weg dien de beeldhouwkunst in de vroege middeneeuwen
aflegde, was de weg van de schilderkunst. Een onderbreking is er niet. Naast den
grooten stroom, die de Byzantijnsche opvatting vrijwel trouw blijft zijn een paar
afwijkingen te constateeren, als het meer klassieke streven naar schilderachtige
beweging gedurende de 9e eeuw waarvan de hemelvaart van Christus in de S.
Clemente te Rome, een treffend voorbeeld is, en als het zoeken in de 2e helft der 11e
eeuw naar de fijne, elegante lijn-effecten dat aan de tafereelen uit de legenden van
den heiligen Clemens, in dezelfde kerk, het aantrekkelijke geeft (zie Wilpert. Die
Römischen Mosaïken und Malereien der Kirchlichen Bauten IV - XIII Jahrh:), maar
tot laat in de 13e eeuw kan er toch van eene vernieuwing der aesthetische gedachte
niet gesproken worden. Dan is er in de beide kunsten, van den schilder en van den
beeldhouwer, een ontwaken. Cavallini bereidt de kunst van Giotto voor, een eerste
vrijkomen van de Byzantijnsche traditie, zooals Nicola Pisano reeds iets vroeger in
de opvatting van den beeldhouwer verandering bracht, toen hij zich gevoelig had
getoond voor de beteekenis der laat-Romeinsche sarkofagen. Van nu af kunnen wij
de gedachte-beweging op den voet volgen. Evenals wij het voor de latere
middeneeuwen in Frankrijk en in Duitschland kunnen doen, zullen wij dan weer het
verschijnsel van afwisselend vernieuwen en navolgen, van energisch streven en
inzinken constateeren dat overal en altijd de productie in de eerste plaats regelt.
Wanneer men het vroegst gedateerde werk van Niccolo van Apulië, Niccolo Pisano,
zijn bas-reliefs aan het preekgestoelte in de doopkapel te Pisa, van 1260, vergelijkt
met hetgeen de beeldhouwer toen in Frankrijk maakte, dan is men allicht geneigd
hem een grootere beeldende kracht toe te kennen. Zijn koppen zijn veel meer
doorgemodelleerd, de details sluiten beter in elkaar, er is meer éénheid bereikt. Maar
geeft men zich er rekenschap van, dat zij zeer zorgvuldig de vormgeving der
laat-Romeinsche sarkofagen volgen en dat, waar de beeldhouwer zijn figuren
gevoelens moet laten uitdrukken waarvoor hij
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geen analogie in zijn voorbeelden vindt, hij de lichamen op het bekende
middeneeuwsche schema construeert, dan begrijpt men, dat hij in zijn koppen iets
geeft wat nog niet tot zijn geestelijk bezit gerekend mag worden en dat er in Italië
evenals in het Noorden nog nagenoeg alles moet gebeuren voor dat de natuur
beheerscht wordt en er iets eigens kan worden gemaakt. Wanneer men bespeurt hoe
slecht de hoofden op de lichamen staan, hoe gebrekkig zij de beweging der ledematen
volgen, dan wordt dit nog duidelijker. Fra Guglielmo van Pisa, zijn leerling in den
volstrekten zin, brengt hierin niet de minste verbetering. Is er bijwijlen meer eenheid
in zijn figuren, dan is dat te danken aan de geringere eischen die hij aan de uitdrukking
stelt, zoodat hij slaafscher het antieke kan copieeren. Geeft hij een enkel maal eigen
arbeid, dan produceert hij iets kinderlijk onbeholpens. Getuige zijn Madonna in het
museum van den Dom te Orvieto. Arnolfo di Cambio daarentegen die verder gaat,
is op zijn best in het werk dat het minst op de antieken gelijkt. Het bekende bronzen
beeld van den apostel Petrus in den St. Pieter, te Rome, nagenoeg een getrouwe copij
naar een antiek marmeren beeld in de Vaticaansche crypten, is slap en onbeduidend,
maar aan zijn beide ciboriën te Rome, in de S. Paolo fuori le mure en in de Saneta
Cecilia in Transtevere komen beelden voor die bewijzen, dat hij uit eigen oogen de
natuur heeft aangekeken. En wanneer hij zijn volle kracht toont in het grafmonument
van den Cardinaal de Braye in de kerk van San Domenico, te Orvieto, dan blijkt het,
dat er een stap is gedaan die een nieuwe kunst, het ontstaan van een nieuwe
verhouding tusschen artist en buitenwereld beteekent. Er is hier een portret gemaakt,
waarvan de gelaatstrekken scherp zijn waargenomen en met energie zijn gemodelleerd,
met te veel energie zelfs, zoodat zij te zeer afzonderlijk naast elkaar spreken en nog
geen geheel vormen, maar niets doet althans meer denken aan het copieeren van
andermans werk. Ook de draperie heeft het sobere, het oprechte in de behandeling
dat aan de eigen schepping doet denken van iemand die eleganter en sierlijker zou
kunnen modelleeren, maar die het nalaat omdat zijn zuivere indruk van de natuur
het niet gedoogt. Wij staan aan het einde der 13e eeuw. Wat Arnolfo di Cambio doet
als beeldhouwer, doet Cavallini in denzelfden tijd als schilder. Beiden, in dat eerste
ernstige pogen, bereiken nooit gekende effecten, welke hierin bestaan, dat de
geestelijke uitdrukking gedragen en verhoogd wordt tot het dramatische door
plastische middelen die onmiddellijk aan de vertolking van de natuur ontleend zijn.
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Naast Arnolfo en Cavallini werken geringere krachten als Tino di Camaino en de
beeldhouwers aan de kathedraal te Orvieto, als Cimabue de schilder. Zij zijn minder
hartstochtelijk, vorschen en veroveren minder, maar het mildere van hun kunst
bewijst, dat de evolutie algemeen is, dat ook kleinere talenten maat kunnen houden
met de beweging en dat voor een verval, gelijk het in Frankrijk in de 14e eeuw een
tijd lang algemeen was, niet gevreesd behoeft te worden. Tino di Camaino en anderen
in zijn geest hebben ons graftomben nagelaten met de beelden der afgestorvenen,
waarvan zij de gelaatstrekken, evenals Arnolfo di Cambio het deed, natuurgetrouw
hebben getracht te vereeuwigen en onder de reliefs aan de kathedraal te Orvieto
vinden wij naakte figuren die niet meer geïnspireerd zijn op antieke voorbeelden,
maar onmiddellijk op hetgeen in de natuur gezien werd. Beesten vinden wij er
voortreffelijk getypeerd en in hun eigenaardigen bouw begrepen. Ook de draperie
die de plooien van de dunne zijden stoffen, welke toen in de mode waren, in het
marmer hebben behouden, laat menigmaal zeer duidelijk het naakte lichaam gevoelen.
De beeldhouwer stelt zich niet tevreden de stoffen als om een ledenpop te schikken,
hij verlangt het leven er onder te laten zien. Individueel is zeker het werk niet, maar
de gemeenschappelijke studie en het gemeenschappelijk bemachtigen van de
buitenwereld is meer gestadig dan in het Noorden. Buitendien, toen Arnolfo nog
werkzaam was, ontwikkelde zich reeds een andere groote, Giovanni Pisano, een niet
minder fel opmerker van lichaamsgebaren, een niet minder scherp waarnemer van
het physionomische en wiens heel zuiver plastisch begrip het belang van een sprekend
relief in de draperie openbaarde en die in zijn koppen, hoofdzakelijk door het diep
liggen der oogen, een levendigheid en ernst van blik wist te verkrijgen, waardoor hij
den tijdgenoot boeide en langen tijd navolging vond. Zoo was ook zijn aankijken
van de natuur weer een belangrijke aanwinst voor het gezamenlijk weten, waarmee
dan de universeele geest die het heroïsche tijdperk van de Italiaansche middeneeuwen
bekroont, waarmee Giotto, schilder en beeldhouwer, zijn bijzonder voordeel kan
doen.
In Giottos kunst werd voor het eerst in de middeneeuwen het moment van het
pantheïstische beleefd dat de mystici vertegenwoordigen in het denken, het religieuse
gevoel van de saamhoorigheid aller schepselen en dingen in de goddelijke Eenheid,
het besef, dat niet alleen het mikrokosmische van het enkele levende organisme de
afzonderlijke afspiegeling is van het makrokosmische, maar dat het
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mikrokosmische onafscheidelijke factor is van het makrokosmische, dat het eene
niet zonder het andere beleefd en gedacht kan worden. Gelijk in den beeldhouwer
van de reliefs aan de Ara-Pacis van Augustus en aan den Titus-boog het verlangen
bestond de dingen van zijn omgeving saamgevat in onverbrekelijke compositie te
laten zien, is nu ook in Giotto de wil, het door hem geziene als een in zich zelf besloten
geheel aan anderen te vertoonen. Hierin ligt allereerst zijn beteekenis als kunstenaar.
In al zijn composities is het geconcentreerde der handeling door lijn- en lichteffect
uitgedrukt. Alles wijst op het beheerschen van een bepaalde visie in één oogopslag.
In zijn schilderingen is dit het geval en niet minder in de kleine bas-reliefs van de
Campanile, te Florence. Heel sterk gevoelen wij den man die in gesloten gedachtegang
de ruimte heeft bepaald waarin zijn figuren hun handeling verrichten. Overal ontmeet
ons oog een voorwerp waardoor de aandacht binnen het afgeteekende vlak wordt
gehouden, een voorwerp dat dan altijd blijkt medegewerkt te hebben tot het begrijpen
van de gebeurtenis welke is afgebeeld. De vorm van het kader waarbinnen de artist
zich zijn voorstelling gedacht heeft, kan hem geen moeilijkheid gebaard hebben;
eenmaal het vlak in de ruimte gezet, laat het een vierhoek of een zeshoek zijn, nam
meteen zijn voorstelling van het tafereel een zelfden vorm aan. Men kan niet zeggen,
dat hij moeizaam componeerde, hij ziet een organisch volledige eenheid, zooals hij
ook een volledig bepaalde gebeurtenis denkt. Wat zich in Giotto openbaarde, wordt
in het werk van geen der tijdgenooten gevonden, noch in dat der velen die lange jaren
na hem kwamen. Andrea Pisano, die met hem te Florence heeft gewerkt, componeert
nog naar middeneeuwschen trant, waarschijnlijk op een geometrisch schema en de
schilders van de school, welke hij vormde laten zich onmiddellijk van hem
onderscheiden doordat zij dat eene hoogere in hun stijl missen.
In Giotto liet zich gelden, ten opzichte van de compositie, wat zich ten opzichte
van de enkele figuur, reeds algemeen liet gevoelen, namelijk de eisch die het
middeneeuwsche denken stelde in het begrip van de integritas. Het verschijnsel doet
zich in Italië voor als er in het Noorden nog niets van te bespeuren valt. Het doet
zich echter voor in een genie dat, ook in de naaste omgeving, alleen staat. Om
algemeen werkelijk te worden moet nog meer doordacht, moet ook het enkele levende
organisme als zoodanig volkomen begrepen worden en in het kunstwerk weergegeven.
Daarom is er na Giotto oogenschijnlijk weer een val. In redelijkheid willen wij liever
zeggen, dat de studie

Groot Nederland. Jaargang 17

1225
van de buitenwereld stadig maar langzaam haar gang gaat, alsof Giotto er niet geweest
was.
De figuur van Nino Pisano, zoon van Andrea, is het type van den goeden
beeldhouwer in de tweede helft der 14e eeuw, een rustig en eerlijk zoeker, wien het
niet om bijzondere effecten te doen is. Hij toont weinig hartstocht en heeft misschien
juist daarom vele navolgers. Hij vindt die te Pisa, te Venetië, te Bologna, te Florence.
Van hem is de graftombe van den doge Marco Cornero in de Santi Giovanni e Paolo,
met de rustige, elegante, weinig conventioneele engelen-figuren. De evenwichtige
reliefs der zeven sacrementen aan de Campanile, te Florence, zijn in zijn stijl en hij
schijnt in Bologna de geestelijke vader geweest te zijn van een serie houten
annunciatie-beelden die opmerkelijke nieuwe eigenschappen hebben. Analyseert
men nader zijn kunst, dan vindt men koppen van een zuiver, liefelijk ovaal, weinig
zeggend, maar gelukkig naar de natuur gemodelleerd en in de beste oogenblikken
een draperie die met sobere rechte plooien, op smaakvolle ongezochte wijze, de
lichaamsvormen accentueert. In het bijzonder treffen ons de annunciatie-beelden,
omdat wij daar voor het eerst in de middeneeuwen het streven ontwaren, het heel
jonge vrouwelijke tot uitdrukking te brengen, streven waarbij het middeneeuwsch
schematische bijwijlen vergeten schijnt.
Twintig jaren na den dood van Giotto maakt Orcagna zijn beeldhouwwerk aan
den tabernakel in Orsanmichele. Eenige composities, als de voorstelling van de
geboorte van Maria, de presentatie in den tempel, de blijde boodschap, de geboorte
van Jezus onderscheiden zich door een Giotteske concentratie, maar de figuren zijn
toch nog volkomen gothisch gezien en in zijn groote muurschilderingen is ook de
compositie beredeneerd schematisch geconstrueerd.
In Siena is tot in de 15e eeuw een nabloei van de zeer langzaam evolueerende
schilderschool met Byzantijnsche traditie en, voornamelijk in Florence, werken de
leerlingen van Giotto zonder het diepere inzicht van hun meester.
In deze geleidelijke ontwikkeling worden wij verrast door eenige, wel is waar
geschonden, maar daarom niet minder treffende beelden, vervaardigd voor
Orsanmichele en thans bewaard in het Bargello te Florence, toegeschreven aan
Francesco Talenti. Het nieuwe is hier de harmonische samenwerking in de houding
van kop en van lichaam, de doorgaand rhythmische verdeeling van licht en schaduw
in den sculpturalen soberen plooien-val. Naast de kunst van Orcagna doet dit
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werk aan als het resultaat eener omwenteling in de opvatting van den beeldhouwer.
En uit het einde der 14e eeuw vinden wij vier beelden, afkomstig van den Dom te
Florence, thans bewaard te Poggio Imperiale, en een groot Madonna-beeld in
Orsanmichele, waaraan de namen van Niccolo di Piero Lamberti en Piero di Giovanni
Tedesco verbonden worden, beelden welke ten volle waarborgen de beklijvende
waarde van Francesco Talentis arbeid. Er is voorzeker iets groots tot stand gebracht.
Verdwenen is het moeizame, het opzettelijke, waarmede de werking van het lichaam
onder het kleed is bereikt, waarmede de houding van kop en de beweging van
ledematen zijn aangegeven; alle onderdeelen werken behoorlijk samen tot den indruk
welken het geheel op ons maakt. En toch, vergeleken met hetgeen een kwart eeuw
later zal komen, gevoelt men, dat de kunstenaar nog niet uit de rijpheid van het
geheugen geconcipieerd heeft, dat er nog slechts een tasten is geweest naar de
waarheid van de door de intelligentie verwerkte waarneming.
Dezelfde sensatie, een vroege rijpheid te aanschouwen, krijgen wij in Florence
voor de reliefs aan het preekgestoelte in de doopkapel van den Dom. Niet alleen de
gemakkelijk geschetste slanke figuren, hun ongedwongen gebaren moeten opvallen,
maar voornamelijk de naïeve wijze waarop zij in een landschap gezet zijn en de
bezorgdheid waarmee het tafereel aan alle kanten is afgesloten, ten einde het
eenheidseffect te bewaren. Duidelijker nog dan zooeven blijkt dan echter wederom,
dat de kunstenaar nog niet uitdrukking heeft gegeven aan een helder in de voorstelling
aanwezig beeld, maar dat hij een min of meer vaag gedacht tafereel tracht te
benaderen.
Men heeft in deze reliefs het werk van een Venetiaan willen herkennen en men
heeft er ook in zeker opzicht een nabloei van Byzantijnsche kunst in gezien. Misschien
niet ten onrechte. De maker toont zich zeker minder geschoold in de tactische
waarneming, waarnaar zijn Florentijnsche collegas overwegend werkten. In Venetië
hoort het schilderachtige van zijn opvatting beter thuis. In elk geval moeten wij
begrijpen hier met een aankijken van de dingen te maken te hebben dat een bijzondere
beteekenis heeft, een aankijken waarin het optische en het tactische op merkwaardige
wijze versmolten zijn. De kunstenaar is in eene verhouding tot de natuur komen te
staan, waarin hij ongemerkt zijn voordeel doet met de antieke opvatting en met die,
welke in de vroeg-christelijke tijden van een grondigen ommekeer in denken en
beelden het bewijs was.
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In de werken van twee andere beeldhouwers, de gebroeders Jacobello en Pier Paolo
delle Massegne, ditmaal zonder twijfel Venetianen, blijkt een verdere ontwikkeling.
Wij worden daarin herinnerd aan sommige christelijke sarkofagen, waar de figuren,
op verschillend plan gezet, een zoo sterke illusie van ruimte geven, en tevens wordt
onze bewondering gevraagd voor zeer verzorgde plastische effecten. Ik bedoel de
groep van luisterende scholieren aan het graf van G. da Legnano, in het museum te
Bologna, en de nis-beelden aan het hoofdaltaar in de San Francesco. In beide werken
is een schilderachtige opvatting van de plastiek doorgevoerd. Een vergelijking met
Claus Sluters beelden te Dijon is niet gezocht en krijgt haar beteekenis wanneer wij
Sluters Duitsche afstamming en overheerschend Byzantijnsche opvoeding, met
tradities van optische waarneming, in aanmerking nemen.
Het tactische waarnemen blijft een waarnemen van afzonderlijkheden die hoogstens
mechanisch verbonden kunnen worden gedacht; de veelheid laat zich altijd gelden.
De veelheid wordt opgeheven door het zien van een afstand, dat de dingen in een
beeld van elkaar steunende vormen en kleurwaarden synthetiseert.
In de late Oudheid ging het optische waarnemen gepaard met een nieuwe
verhouding van kunstenaar tot buitenwereld. Zoolang het gevoel voor het plastische
nog levendig bestond kon er naast een nieuwen bloei van de schilderkunst een niet
minder merkwaardige kunst van de gebeeldhouwde relief-compositie bestaan. Maar
wij zagen die langzamerhand in de Byzantijnsche wereld verarmen. Hoe gedurende
de middeneeuwen zich een beeldhouwkunst van een bijzonder karakter ontwikkelde,
heb ik getracht te beschrijven. Nu aan het einde der 14e eeuw de kunstenaar, ten
gevolge van zijn detail-studie, weer plastisch heeft leeren zien en zich wederom het
verschijnsel voordoet dat er optisch wordt waargenomen, kunnen wij verwachten,
dat even diepgaande veranderingen op handen zijn. Elk oogenblik kan uit de langzame
beweging van de middeneeuwen, uit de moeilijke incubatieperiode een vernieuwing
ontstaan. De tijden zijn rijp, de Gedachte is vol van een toekomst. Plotseling kan iets
nieuws tot bewustzijn komen, evenals plotseling in een oververzadigde oplossing de
kristallen schieten. In de beeldhouwkunst gebeurt het te Siena en het werktuig
waardoor de Gedachte zich verwerkelijkt is Della Quercia. Te Florence gebeurt het
in de frescos van Masaccio.
Voor de kerk van San Frediano, te Luca, maakte Jacopo della
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Quercia in 1413, aan het hoofdaltaar, onder andere het beeld van de heilige Lucia,
een jonge maagdelijke gestalte van welke het gelaat een sprekende gelijkenis vertoont
met dat van de Justitia-figuur aan de, eenige jaren later, gemaakte Fonte Gaia, te
Siena. De Sapientia en de Acca Laurentia met het wakende kind aan het
bron-monument laten, met de Madonna aan het hoofdportaal van de San Petronio,
te Bologna, een tweeden vrouwen-kop zien van zoo persoonlijken aard, dat er niet
aan getwijfeld kan worden of den kunstenaar in beide gevallen een bepaald meisje
voor den geest heeft gestaan. Wanneer wij bedenken wat het zeggen wil de nog
weinig uitgesproken trekken van een jonge vrouw te kunnen weergeven - herinneren
wij ons slechts de flauwe uitdrukking der houten annunciatie-beelden uit de school
van Nino Pisano - dan moeten wij de waarde beseffen van deze portretten. De
kunstenaar heeft een synthetische voorstelling behouden van een menschelijke
physionomie in haar voortdurende veranderingen en hij kon die voorstelling in het
marmer vastleggen. Elders, in de reliefs aan de San Petronio heeft hij, voor ons oog,
aan de harde materie het weeke, het elastische van het naakte lichaam kunnen geven,
heeft hij ons de illusie van het bewegelijk levende bezorgd, omdat de houdingen van
alle ledematen gericht zijn op de ééne bedoeling van een bepaalde actie. En wat
bereikt is in de enkele menschelijke figuur, werd ook bereikt in de compositie van
het bekende Sacharias-relief, te Siena. De synthese van het organische is ontstaan
nu het kunstwerk de projectie is van een ik, in eenheid levende met het geziene. Dat
had zich reeds vertoond in de kunst van Giotto, maar dat is nu in alle onderdeelen
doorgevoerd. De buitenwereld was voor den beeldhouwer een werkelijkheid
geworden.
Iets later kwam Masaccio in zijn frescos, te Florence (Brancaccikapel) tot gelijke
openbaring. Ook hij moet de werkelijkheid gevoeld hebben als de werkzaamheid
van de dingen in zichzelf, werkzaamheid die in den kunstenaar een beeld schiep,
waarin alles, met opoffering van het ondergeschikte, het effect teweeg bracht van
een in zichzelf besloten geheel. Met groote soberheid van middelen toovert hij ons,
in de kloostergang van het Carmine, het Florentijnsche landschap, laat hij ons van
de Florentijnsche atmosfeer genieten, zooals hij ook met weinig toetsen de portretten
schildert van de schenkers op den fresco in de Santa Maria Novella, portretten die
in hun verkommerden staat nog altijd als menschen tot ons blijven spreken. Masaccios
schilderingen geven ons onmiddellijk de emotie, welke de artist bij den aanblik van
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de natuur heeft gekregen. Wij gevoelen hier, evenals bij Quercias beelden, dat alleen
de onbevangen culte voor de natuur deze kunst moet hebben geïnspireerd.
Toen de architect in de constructie zelve de organische eenheid van zijn gebouw
had gevonden en hij die ook in zijn gevels door een geometrische indeeling
symboliseerde, kon de beeldende kunstenaar hem dienen, omdat hij de goddelijke
Gedachte, die voor hem uit de natuur sprak, eveneens schematisch duidelijk maakte.
Nu de natuur zelve, als de onmiddellijke uiting van het goddelijke, aanvaard werd
en vereerd, nu de Eenheid gekend kon worden in het levende organisme van plant,
dier en mensch, in het organisme dat eigen gewaarwording, eigen ziening van elk
landschap, elk tafereel zich schiep, in het mikrokosmische kortom van eigen bestaan,
nu had ook de uit religieuse liefde gebaarde kunst, tegelijk met haar zelfstandigheid
tegenover het godsdienstig dogma, haar zelfstandigheid tegenover de bouwkunst
hernomen. Voorzeker is hierdoor iets verloren gegaan. Beeldende kunsten en
bouwkunst zullen niet meer samenwerken zooals zij dat konden doen in dienst van
een zelfde dogmatische waarheid. Maar gewonnen is het gevoel voor den
obmiddellijken band die den mensch aan het goddelijke gebonden houdt, een gevoel
dat in de plaats van de middeneeuwsche mystiek is getreden en dat de zekerheid van
een weten zal brengen. Na te gaan hoe dat weten zich zal wijzigen als het product
der rechtstreeksche verhouding van mensch tot buitenwereld en hoe dat weten zich
in de kunst zal kenbaar maken blijft thans de taak van den historicus.
A. PIT.
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Buitenlandsche literatuur.
Heinrich Mann. ‘Der Untertan’, Kurt Wolff Verlag. Leipzig.
Het bovengenoemde werk van Heinrich Mann is later verschenen dan zijn vroeger
hier besproken boek: ‘Die Armen’,1) maar was reeds in Juli 1914 voltooid, gelijk de
schrijver meedeelt. De censuur heeft tijdens den oorlog evenwel de uitgave belet en
zoo kon het pas na het sluiten van den wapenstilstand verschijnen. Na de lectuur van
dit werk is het alleszins begrijpelijk, dat men in het vroegere Duitschland de publicatie
van ‘Der Untertan’ heeft verhinderd, want nimmer is er, geloof ik, een zoo felle,
niets-ontziende critiek uitgeoefend op het Pruisische régime en de mentaliteit van
den gemiddelden pruisischen staatsburger van weleer. Mann heeft in zijn werk de
volledige ontwikkelingsgeschiedenis van dit type willen beschrijven, gezien vanuit
een bepaald politiek gezichtspunt, n.l. dat van het z.g. ‘Activisme’, wiens leider hij
is en waarover wij reeds in een vorige kroniek iets hebben meegedeeld.1) Hij koos
daarvoor de figuur van ‘dr. Hessling’, die in zijn latere werk: ‘Die Armen’ het type
van den kapitalistischen bourgeois vertegenwoordigt. Mann geeft in zijn boek een
met schamper cynisme geteekende caricatuur van den beruchten monarchistischen
‘A1-Duitscher’. Zijn slaafsche onderworpenheid aan alle gezag, de bespottelijke
aanbidding van de ‘allerpersönlichste Persönlichkeit’ des Keizers, de aanmatigende
verheerlijking van de macht en de kracht van zijn rijk, het sluwe en slinksche streven
naar onderscheidingen, kortom het geslaagde, doch grotesk-verwrongen portret van
den conservatieven imperialist. Maar Heinrich Manns boek schenkt ons geen zuiver
kunstgenot, omdat het een al te sterk uitgesproken politieke strekking vertoont, en
tevens, wijl het veel te breedvoerig de karakters en de handeling ontwikkelt, zoodat
het daardoor vaak langdradig en soms ongenietbaar is geworden. In dit werk zien
wij slechts uitingen van haat en afschuw: de minderwaardigste menschen en de
walgelijkste tooneelen worden erin uitgebeeld met het doel de bekrompen
geestesgesteldheid van den gemiddelden pruisischen staatsburger voor altijd
belachelijk en onmogelijk te maken. Maar men zou zich terecht kunnen afvragen,
of Heinrich Mann zijn rijk en oorspronkelijk talent niet verspild heeft aan een gegeven,
dat toch feitelijk een zoo nauwgezette en subtiele behandeling niet waard is.

1) Vgl. Groot-Nederland, Augustus 1918.
1) Vgl. Groot-Nederland, Augustus 1918.
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‘Die Erhebung’, Jahrbuch für neue Dichtung und Wertung. Herausgegeben
von Alfred Wolfenstein. Berlin, S. Fischer. Verlag. 1919.
Het is buitengewoon merkwaardig te zien, hoe thans, na den oorlog, zich overal in
Duitschland een voorheen ongekende opstandigheid tegen het vroegere gezag op
alle gebied openbaart. Een hernieuwd geslacht is uit de loopgraven teruggekeerd,
dat, na eerst door een valsche geestdrift te zijn meegesleurd en opgezweept, thans
plotseling de verschrikkelijke leugens doorziet, waarmee een vroegere generatie zijn
ziel heeft vergiftigd. Ontnuchterd, vol afschuw en walging wil men nu de eertijds
aanbeden goden te pletter slaan; het vroegere geslacht met zijne misdadige,
gewetenlooze begeerte naar macht en rijkdom, met zijn halfslachtige utiliteitsmoraal
en zijn uitsluitend stoffelijk beschavingsideaal ontmaskeren en vonnissen. Er is bij
de jongeren thans overal een oprecht streven naar bevrijding van alle schoolschheid
en gebondenheid, van alle valsche leuzen. De jongste generatie, gelijk wij die
vertegenwoordigd zien in het bovengenoemde ‘Jahrbuch’ wil vóór alles
waarachtigheid en menschelijkheid. Deze jonge letterkundigen zijn‘Activisten’ en
‘Expressionisten’: hun kunst wil de Gemeenschap dienen en het Leven verheerlijken.
Zij zijn tegen alle gevoelsvervalsching der Romantiek gekant: ‘Nicht mehr wird die
Flucht aus den Städten in die Natur gepredigt, denn die steinerne Stadt is nicht das
Symbol des Häszlichen und Unmenschlichen, nicht das Asyl des Elends mehr,
sondern, als Gegensatz zur gegebenen hingebreiteten Landschaft, ist sie das
menschgebildete Werk unserer Hand, der aufgetürmte Tempel der Gemeinschaft,
dessen brausender Rhythmus uns eint. Hier schlägt in allen Häusern und Straszen
das mitfühlende Herz der Mitmenschen, hier bewirkt der ewig bewegte Geist die
Tat. Während die Sterne fühllos und fremd uns im Raume schweifen und lebendig
und bedeutungsvoll erst werden durch das Gefühl, das wir Sehnsüchtige an sie
hingeben’. (Kurt Pinthus). Ook het Realisme en Impressionisme meenen zij volstrekt
overwonnen te hebben, niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de literatuur.
Ziehier eenige beginselen der jongste generatie, in bovengenoemd werk uitgesproken;
wat zij in hun programma's verkondigen is belangrijk, nieuw en ‘ongehoord’1), wat
zij als kunst hebben voortgebracht getuigt veelal van een lachwekkende hulpeloosheid.
Hun lyriek en hun prozakunst zijn voor het grootste deel voortbrengselen van koele
verstandelijkheid geuit in een soms zinneloos gestamel2). Maar toch

1) De beste opstellen schijnen mij die van Gustav Landauer, Max Picard, Otto Flake, Kurt
Hiller en Kurt Pinthus.
2) Uitzonderingen zijn sommige der verzen van Kurt Heynicke, Emil Alphons Rheinhardt en
het proza van Fritz von Unruh.
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is het niet onmogelijk, dat deze nu nog geheel onrijpe en vormelooze kunst en dit
voorloopig nog zoo onvruchtbare revolutionaire gebaar zich nog eens tot uitingen
van volle menschelijkheid en levende schoonheid zullen ontwikkelen.

Fritz von Unruh, ‘Ein Geschlecht’. Tragödie. Kurt Wolff, Verlag. Leipzig
1918.
Ook deze tragedie van Fritz von Unruh is bijzonder kenschetsend voor de volstrekt
omwentelende gezindheid der jongste dichters. Ook hier hooren wij een ontzettende
aanklacht tegen de tradities en de vooze moraal van het vroegere geslacht. De
opstandige Zoon treedt op tegen zijn Moeder, beiden representanten van twee, van
elkaar vervreemde generaties:
‘Ihr habt uns irrgeführt, dasz wir den Himmel / nur noch mit Engelchören denken
können, / die Gott im frommen Wechselsang umschweben. Das mag gemeine
Todesfurcht umgolden -, / mir ist es Zunder, der im Blut verbrennt samt allen Kronen
und gestickten Wappen, dem Kirchenschlüssel und der Messen Prunk -, / wie warm
und weichlich es uns auch umfängt und jeder Schwäche breite Betten baut. / Ich will
aus dieser Kneblung ganz heraus und reisz den Vorhang auf! / Das Licht erscheine,
vor dessen Donnerglanz uns Herrschsucht schlau, / Gemäuern gleich, wie Eulen
schlafbetäubte!’
In dezen toon spreekt de Zoon tot zijn Moeder. De verschrikkelijkste aantijgingen
en jammerklachten worden op de meest buitensporige wijze geuit. Nadat de Zoon
het Heiligste heeft geschonden, zoekt hij in vertwijfeling den dood, en de Moeder,
eindelijk beseffend, dat zij toch schuldig is aan zijn ontreddering en ondergang zet
zijn strijdende makkers tot oproer tegen het gezag aan en verkondigt hun het evangelie
van Liefde en Menschelijkheid. Deze tragedie is zeer eenvoudig van opbouw en
handeling, maar de taal is, zooals gezegd, mateloos. De beeldspraak gekunsteld en
vaak valsch. Toch zal dit drama ongetwijfeld bij een goede opvoering een
diep-tragischen indruk maken. Von Unruh schijnt mij, hoewel zijn kunst nog volstrekt
onbeheerscht en onbezonken is, een der meest oorspronkelijke Duitsche
tooneelschrijvers van dezen tijd.
HERMAN WOLF.
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Literatuur.
Het Onvolmaakte door Julia Frank. Sijthofs Uitgeversmij. Leiden, z.j.
Julia Frank schrijft heel gemakkelijk en ook heel goed dialoog, maakt daar een beetje
misbruik van, zoodat haar boek onnoodig uitdijt. Men krijgt den indruk, dat nog al
eenige scènes voor de karakteristiek en ontwikkeling gemist hadden kunnen worden,
schoon dan ook al dat genoegelijk gebabbel zekere bekoring aan 't geval schenkt.
De beeldende kracht van de schrijfster is lang niet zoo groot, als haar vermogen de
menschen te laten praten. Zoo bevindt men dan haar buitenbeschrijvingen dikwijls
met veel bravoure gedaan, maar weinig suggestief en soms niet minder weinig ‘er
naast.’ Terwijl van de voornaamste personagiën eigenlijk alleen de
tweede-plans-figuren voldoende overeind staan, als daar zijn de Vader en Moeder
Tuininga, de beide zusjes Tuininga, Clara Lansdorp en haar kind enz. Maar Lansdorp
zelf blijft mij vaag en Stratenburgh verdenkt men zelfs van zeer onwerkelijk
romantisme in zijn constitutie. Korter gezegd: men heeft moeite aan hem te gelooven.
En Judith zelf? Judith zelf schijnt ten deele de schrijfster zelf. In elk geval bemerkt
men haar moeite, dat meisje Judith te objectiveeren. Menschen scheppen blijkt
voorloopig nog niet de sterke zijde van deze auteur. En haar taal, beeldend of
redeneerend, is ook vaak nog van de meer flodderige soort. Doch wat desniettemin
haar boekje belangrijk maakt, is niet zoozeer in de sfeer der kunst als in die der
moraal gelegen. Het is, dat ook deze jonge vrouw, genoemd Judith, tot de
onderscheiding en erkenning harer zinlijkheid kwam. In vroegere tijden was dat zoo
niet en mocht dat zoo niet: het jongemeisje had geen zinnen dan hoogstens even bij
verloving en trouw, en dan juist zooveel als den man aangenaam was. Nu schijnt
dat, zelfs in Holland, anders geworden en een gansche rij jonge vrouwen en meisjes
getuigt er van. En tracht zelfs te bepalen waar die zinlijkheid heen strekt en hoeveel
er aanwezig is. Bij dit meisje Judith blijkt, dat voorloopig de zinlijke drang haar het
heftigst beweegt, doch dat zij ook een deel van haar genegenheid over heeft voor de
vereering en eerbiedige nadering, die... zij in weer een anderen man vindt. Terwijl
haar hart ook niet koud blijft, maar zelfs moederlijk en meewarig klopt, voor den
jongen, die met hondentrouw voortgaat haar hef te hebben, tegen alle weigering en
afstooting in. Zoo keert zij dan in 't eind tot dezen maar terug, ‘langs lijnen van
geleidelijkheid’, die hier zuiver verstandelijk zijn. Goed voer, een warme stal, een
onderworpen, immer zorgzaam echtgenoot,... dat is wel niet alles, niet het volmaakte
geluk, maar toch pleizieriger dan armoede-in-onafhankelijkheid en het eeuwig,
ongewisse wachten op het Volmaakte. Zoo huldigt deze Judith, anders dan haar
bijbelsche naamgenoote, de philosophie der practische aanpassing aan het leven en
wil
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het onmogelijke niet verlangen. Wijl de maan, die alle gewenschte eigenschappen
zou bevatten, allicht onvindbaar is en de zeden zich nog tegen een drieledig huwelijk
verzetten, neemt zij wie haar 't meest vrij zal laten om zichzelf te zijn. En wij hopen
hartelijk dat 't goed zal gaan.
F.C.

I. Prinsen J. Lzn., De oude en de nieuwe Historische Roman in Nederland.
Sijthoffs Uitgeversmaatsch. Leiden - 1919.
Dit boekje maakt deel uit van Nederlandsche Kunst ‘Een reeks artistieke handboeken’,
onder redactie van Joh. Vorrink en het is no. I van die reeks, bij Sythoff, te Leiden
verschenen. Wat het woord ‘artistieke’ in dit verband zeggen wil, zal misschien op
den duur blijken. Er is geen dringende reden het toe te passen op deze lichte en
luchtige studie, door Dr. Prinsen aan den historischen roman in Nederland gewijd.
Een studie over kunst behoeft daarom nog geen artistieke studie te zijn. Er is altijd
iets griezeligs dilettantigs en zelfs reclame-achtig commercieels in het lichtvaardig
gebruik van dat adjectief, en een degelijke redacteur en degelijke uitgever moesten
er niet van willen weten. Te minder, wijl de onsmakelijke, warrelig drukke
bandversiering het ‘artistiek’ uiterlijk van dit eerste deel der reeks niet verhoogt,
doch vernedert. Wat dan de studie van Dr. (thans prof.) Prinsen betreft, die lijkt op
een lezing, voor een gemengd publiek gehouden, een aardige, levendige lezing, die
veel namen en dingen aanstipt, zonder ergens diep op in te gaan. Waarin nu de oude
historische roman van Bosboom, Van Lennep, Schimmel van den nieuwen, door
Van Oordt bijvoorbeeld, verschilde, kan men in dit boekje wel lezen. Hoe de
verandering kwam, welke de ontwikkeling der geesten was, is er niet uit op te diepen.
Tenzij men meenen zou, dat dit voldoende is.
‘Doch sedert zijn de tijden veranderd. Het geslacht, dat na '80 tot zijn volle kracht
kwam,... heeft... een gezond internationalisme leeren kennen. Het zelfgenoegzame
van voor vijftig jaar is verdwenen. Het nieuwe geslacht ging inzien, dat ze een kleine
groep vormden tusschen de groote massa gelijkwaardige strijders enz.’...
Men zou echter willen weten hoe, 't zoo kwaam en wat het eigenlijk beteekende,
dat het geslacht van '80 een ‘gezond internationalisme leerde kennen.’ En eveneens,
waarom eigenlijk thans het ‘zelfgenoegzame van voor vijftig jaar’ verdwenen was.
Juist nu en bij deze menschen. Het lijkt mij voor een geleerde als Dr. Prinsen eigenlijk
niet heel gepast maar koelbloedig (als wist hij van den Prins geen kwaad) zulke leege
zinnetjes op te zetten in wat toch de pretentie heeft een ‘studie’ te zijn. Een
litteratuur-geleerde behoort niet alleen veel te weten, maar ook steeds te begrijpen
wat hij zegt, en het
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blijkt uit deze studie niet, dat Dr. Prinsen een klaar begrip heeft van de verandering
der geesten, die hier vrij plotseling de verandering in het wezen van den historischen
roman heeft bewerkt. Dat de schrijver echter in zijn boekje het werk van Van Oordt
zoo viert, doet heel pleizierig aan. Van Oordt is, dunkt mij, nog altijd een te weinig
erkend kunstenaar naast Van Schendel en Prins. Zijn beide romans en zijn drama
behoorenftot het allerbeste, dat de Tachtiger beweging in haar nabloei heeft
opgeleverd. Alleen doet 't weer een beetje vreemd aan Van Oordts taal, mèt die van
Flaubert, te hooren roemen als ‘zorgvuldig’, ‘wel-overwogen’, ‘gaaf’ en
‘onaantastbaar.’ Dat kan men er nu juist niet van zeggen... bij al 't goede dat men er
overigens van zeggen kan.
F.C.

Opgang, door P.N. van Éyck, Rotterdam Brusse's Uitgeversmaatschappij
- 1918.
De ordinaire mensch denkt bij dit boek met kleine prozastukjes allereerst aan
gebundelde courantenbijdragen. Zoo zijn er in den loop der laatste jaren immers vele
bundels verschenen. Doch tegenover de blijkbare verhevenheid van bedoeling van
dit proza en de onmiskenbare weidschheid der uitgave, haast men zich van zijn
dwaling terug te komen en te erkennen, dat hier meer bepaald prozagedichten
voorhanden zijn, zeer verzorgd, zeer welluidend proza, uiting gevend aan stemmingen,
meest in verband met natuur-aspecten. En die stemmingen, bemerkt men verder, zijn
in zeker verband geplaatst, vormen een gestagen uitgroei, een ‘opgang’ van droefenis
over het machteloos eenzaam verenkelde tot de zalige bevrediging om de eindelijk
verwerkelijkte eenheid van Ik en Wereld. Natuurlijk gaat dit niet zonder de obligate
minachting van het verstand tegenover ‘het gevoel, het intense gevoel,’ waarvan het
gevolg is, dat gezegd verstand zich komt wreken in veelszins leege en verwarde
redeneering. In het stukje Gesprek op de Monte Mario vindt men daar eenige
duidelijke bewijzen van, al kijkt hier en daar de waarheid door een kier. Maar dit
b.v. is toch wel bedenkelijk: ‘Moge het verstand eindelijk tot het bewustzijn komen
dat zijn onafhankelijke hoogmoed een fictie is. Het leert ons, dat de dingen enkel
door hem voor ons bestaan? Maar het verstand zelf bestaat alleen door een van die
dingen, het lichaam. Wat wil het dan?’ Of dit: ‘... aangezien wij ons bewustzijn niet
meer scheiden van het doorleefde om dit er mee te beoordeelen en omdat juist de
gansche natuur bestaat in de onbewuste vorm-wording.... van datzelfde levensgevoel,
zullen wij dan werkelijk de gemeenschap met de natuur als een realiteit in ons
voelen.... enz’. Vrage: hoe zal men, als het bewustzijn het overleefde niet, scheidende,
beoordeelt, zich van dat doorleefde,
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b.v. ‘de gemeenschap met de natuur’, bewust worden als ‘een realiteit’? Het komt
mij voor, dat dit alles philosophie van den kouden grond, vulgo onzin, is. Alevel, de
heer P. van Eyck is een dichter, van wiens verachting voor redeneering men geen
zuivere beredeneering van zijn blijkbaren gevoelsopgang ter eenheid verlangen kan.
Mits hij dan maar zijn gevoel in ontroerende klanken en beelden voor ons openbaart.
Trots alle, zelfs precieus verzorgde, gevoeligheid zijner taal, lijkt dit echter niet
gelukt. Men ontvangt geen diepen indruk, dat hier een ziel in doodsnood van
zielsbenauwenis zich opworstelt naar het licht. En zoo wordt het geval dan spoedig
vrij vervelend.
F.C.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen)
Er is een rapport verschenen van'de Rijkscommissie voor de Dramatische Kunst,
waarin de voorwaarden zijn gesteld, onder welke men staatssubsidie aan
tooneelgezelschappen gewettigd zou achten. Deze commissie was een overwegend
kerkelijkgezinde commissie en zoo beteekenen die voorwaarden dan ook vrijwel de
onderdrukking der dram. kunst en de aanmoediging van een officiëele, die staat en
maatschappij verheerlijken zal. Dit alles lijkt wel in orde en niet anders dan te
verwachten was. Het eenige zonderlinge schijnt de mede-onderteekening van dit
doodvonnis door de liberale leden der commissie, o.a. den heer Johan de Meester,
den betrekkelijk weinig religieuzen schrijver en criticus van de N.R.C. Ter zijner
verdediging zegt hij nu, o.m.:
Er moge nu in een liberaal blad aan herinnerd worden, dat een liberale regeering
aan dezen en nog veel anderen rijkssteun nooit is toegekomen. En de schrijver der
tooneelkroniek in dat blad moge hier de deemoedige overtuiging uitspreken dat, al
is een te vaak nagepraat woord van Thorbecke tientallen van jaren misbegrepen, er
redenen bij dozijnen zijn aan te voeren tegen allen staatssteun; al welke geldige
redenen hem, niet-staatkundig kunstbeminnaar, geenszins beletten, zulken steun zoo
innig te wenschen, dat hij de... beginselloosheid van den man in de commissie, die
bezwaar had tegen alle inperking van de vrijheid der kunst en nochtans de concessie
deed de door anderen noodig geachte voorwaarden te aanvaarden, volkomen begrijpt.
Hetgeen, korter gezegd, beteekent, dat men zich, terwille van de duiten,
beginselloos wil toonen, in de hoop, dat anderen, zeker uit dankbaarheid, vervolgens
even beginselloos zullen blijken. Maar dat kon wel eens tegenvallen, omdat het hier
niet zoozeer beginselen, d.w.z. moreel verstandelijke gedragsnormen, geldt, als wel
de ‘natuur van het beestje’ zelf. Zoo min als men De Meester er toe krijgen zou (zelfs
al zou een Rijkscommissie er omheen zitten) een stichtelijk boek te schrijven, evenmin
kan een antirevolutionnaire subsidiecommissie de hand in den buidel steken, om de
opvoering van een anti-maatschappelijk stuk te verzekeren. Dat gaat eenvoudig niet,
omdat het tegen al haar gevoel gaat.
En wat onder zulke omstandigheden het voordeel zou zijn, dat een regeering, zelfs
een conservatieve, eindelijk het bestaan en belang der dram. kunst erkend heeft,
begrijpt men niet precies. Het was hier vroeger altijd vrijwel een bandeloos
huishouden, waar de regeering, in gelukkige onverschilligheid, zich weinig met
dramatische kunst bemoeide, maar haar dan ook haar gang liet gaan. Tot vóór eenige
jaren hier en daar een burgemeester zich onverdraagzaam begon te betoonen,
symptoom, dat het maatschappelijke zich meer bewust werd en sterker aaneen ging
sluiten. En nu concentreert en consolideert zich dit streven in deze conservatieve
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regeering. Men wil alle volksleven zooveel mogelijk in de hand hebben en stelt de
voorwaarden op, noodig om de dramatische kunst te maken tot een staat- en
maatschappij-bevestigende factor, en zegt, om te beginnen, dat deze soort kunst in
't vervolg gesteund zal worden. Dat lijkt alles niet onlogisch, maar voor een
kunstenaar, als de heer Johan de Meester, eigenlijk het tegendeel van verheugend.
Men kan ook al te dankbaar zijn in deze wereld en het is volstrekt onnoodig zelf het
hoofd in den strop te steken, enkel wijl dezelve strop verguld is en de beul zekere
vormen in acht wil nemen. Moeten wij toch hangen, dan behooren anderen daarvan
tenminste de verantwoordelijkheid te dragen. En als wij erg schreeuwen, bedenken
zij zich misschien nog even.
F.C.
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Het wild.
‘Moments there are in life, alas! how few,
When casting cold prudential doubts aside,
We take a generous impulse for our guide,
And following promptly what the heart thinks best,
Commit to Providence the rest....’
ROBERT SOUTHEY.

Wijk liep onrustig van de kamerdeur naar mijn venster, bleef daar nadenkend en
zwijgend even staan met de handen op de rug, draaide zich met een rukje om en
hervatte zijn wandeling, meteen de opbouw van zijn nieuwe theorie over de opvoeding
voortzettend. Hij sprak luid, in korte zinnetjes, en met zoo'n overdreven stelligheid,
dat ik twijfelde aan zijn eigen vast geloof in de onwankelbaarheid zijner
verzekeringen.
- ‘Jij weet dat zoo niet, maar ik zeg je: kinderen zijn scherpzinnig als advekaten.
Ze houden zich, als dat te pas komt, stipt aan de letter van je verbod. Ze glippen door
elk gaatje. Mijn jongen trekt consequenties die 'k zelf nooit voorzie. En daarom:
overdenk elk woordje. Bereken de verste gevolgen. Laat je nooit gààn...’
- ‘Dat wordt dus je nieuwe taktiek?’
- ‘Is de mijne altijd geweest!’ zei hij, verwonderd en licht verwijtend.
Toen ik zacht lachte, vervolgde hij scherper:
- ‘'t Gaat zoo gauw niet; volhouden is de kunst, maar...’
Rumoer op de straat onderbrak hem. Een hond huilde dichtbij; verder weg steeg
een warreling van jongenskreten op; een heldere stem riep boven alles uit: his, his,
pak ze, biet ze in de beenen, ksss!
Gillend stoof een troep de straat uit.
- ‘Dat 's Remt,’ zei Wijk, míj verstoord aankijkend! ‘Hij hèt weer wat! De hond
is dus ook weer los... Nee, nee blijf zitten... Zondag kom je?’
Hij greep de deurknop, alsof hij die er afdraaien wou. Zijn sterke stap klonk na in
de gang... Ook dit nieuwe zou wel, gelijk al zijn ééndagssystemen die hij in elkaar
dacht, duren totdat de eerste toepassing in de grillige praktijk onmogelijk bleek!
Het werd stil. Ik was uit mijn werk. Mijn gedachten bleven bij mijn vriend. Hij
kwam dikwijls tegenwoordig en bleef kort. Het herinnerde mij aan zijn onrust vóór
zijn huwelijk. ‘De klok is nog nooit recht weer
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op slag, meneer,’ zei zijn oude knecht, ‘noa dei schok van veur drei joar.’
Die schok, de plotselinge dood van zijn stille, nederig het leven verzachtende
vrouw had hem ruw opgeschrikt uit de vredige huiselijkheid en de regelmatige
werkgang, en hem teruggestooten in zijn vroegere woeling van arbeid zonder
geregelde rust.
Al zijn ambitie en energie werd nu opgezogen door het beheer van zijn zaak in
auto's en motoren. Hij was een gevoelig, driftig, opvliegend man, die elke noodelooze
of onverwachte onderbreking van zijn arbeid haatte.
In de opvoeding van Remt was hij ongeduldig, en taktloos door een sarrende
wisseling van gestrengheid. In het begin had hij getracht, zijn moeder te vervangen
in het volkomen samengaan en openhartig medeleven met de jongen, maar telkens
stieten ze tegen elkaar en ze schenen elkander niet te begrijpen, ofschoon ze bijna
gelijken waren in vrijheidsbegeerte en arbeidsdrang.
En nu was 't al zóó geworden: Remt ging naar school - met tegenzin; hij kreeg
eten van de huishoudster en kleeren van vader, die niet door veel gevraag er over
gestoord wilde worden. Hij miste steun en vertrouwelijkheid, - de geestelijk-intieme
leiding, die een gaan uit vrije wil suggereert... hij slingerde her en der.
Hij zat vol latent verzet, dat door barschheid en drift, maar vooral door
vrijheidsbelemmering ontwaakte, weerbarstig opstond en niets ontzag in zijn groote
voortvarendheid.
Als hij van de knecht in de garage de gummislang mocht overnemen, en rood van
inspanning en genoegen de wielen... en zich zelf... afspoot, zei Wijk: ‘Loop me niet
voor de voeten!’ en door zijn kortheid klonk het scherper dan hij zelf hoorde. Remt
wierp dan de slang neer, gekrenkt in zijn trots van iets te kùnnen; wilde koppig nièts
meer, draaide wat rond, trok uit verveling gezichten in 't spiegelend lak, probeerde
de hoogstand in de kussens, totdat hij eindelijk ronkend, schor toetend de straat
opdraafde en zich een auto verbeeldde, die nauwe bochten neemt.
Hij was de jongens, die zorgvuldig voor hem waren uitgezocht als makkers, maar
die hij minachtend-lachend voorbij liep, verreweg de baas in practische straatwijsheid
en handigheid om in het meedogenlooze jongensleven der stad niet al te gehavend
de weg te vinden.
Op zijn terrein werd hij de klare klant door pijnlijke ondervinding
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en onderzoek. Hij was de ronde robbedoes, de lichtgele krullebol, - de hardkop met
breed voorhoofd en donkerbruine, wijd open oogen. Er vonkte durf in, een dartele
spot met alle deftigheid, een feestlijk lachende onverschilligheid, die kittelde tot
meedoen bij zijn volgelingen, maar verzet wekte bij zijn vader.
Op zijn hardroode wangen, zonnig van gezondheid, lagen de schaduwige kuiltjes
van zijn glimlachje, - wel goedmoedig, alsof er in zijn leventje nooit iets moeilijks
komen kon. Zijn bovenlip plooide een weinig vooruit over sterke gele tanden, die
klaar stonden om te bijten in alles wat voor de hand op eetbaar werd bevonden en
lokte als verboden prooi.
Zijn zwiepende, lenige gang met lange, veerende passen; zijn stem, rumoerig en
half zingend; de paraatheid van zijn ronde vuisten; de gooi van zijn pet, - alles gaf
aan, dat hij, de vierkante vent van stavast, wiens spotlach schalde van kracht, breede
banen voor zijn bewegen moest hebben en... houden; dat hij zijn ruim deel in de
stooten van anderen zou ontvangen, maar zelf ook wel zou zorgen voor een eerlijke
ruiling daarin, zonder weekhartigheid of draling.
Zijn zelf gekozen vriendjes, waarmee hij zich niet bij huis mocht vertoonen, waren
hem trouw en hij hen met onvertroebelde eerlijkheid. Hij werd twaalf jaar, maar 't
gymnasium, hem geschilderd als een voorhof van de verre studentenvrijheid, lokte
niet en dreigde voor hem gesloten te blijven... zooals voor zijn vader vroeger.
De stad werd hem reeds te klein. Hij reed uit met groenteboeren; deed de
bodewagens uitgeleide van de markt; dreef koeien - niet voor een centje - maar voor
een eind meevaren op de boot. Hij deed op Zondagen tochten van uren, niet langs
de groote-menschenwegen, maar dwars door de vrije velden; hij zòcht verboden
paden, genoot het gevaar van opgejaagd te worden en kwam bemodderd met zijn
Zondagsche, maar lastig-mooie pakje thuis... Wijk strafte tevergeefs.
- ‘Ik zal hem zijn dagen uur voor uur indeelen; dan heb 'k controle,’ zei hij eens,
opgelucht door 't vinden van het nieuwe middel.
Remke glipte heen.
- ‘Ik ken zijn zwakke plek toch nog niet,’ zuchtte zijn vader; ‘als ik maar vat op
hem krijgen kon, was ik stellig klaar.’
De klachten over schoolverzuim en kattekwaad kwamen sneller; de vervreemding
tusschen vader en zoon werd pijnlijker door de bitse nijdigheid der straffen. Tweemaal
was hij 's nachts zelfs weggebleven. Dat gaf zoo'n achterbuurtherrie met vragerig en
loerig publiek...
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politie... praatjes van menschen, wier meewarigheid en raad Wijk onverdraaglijk
waren. Al die hatelijke drukte reet een scheur in zijn aandacht en splitste zijn
werkkracht. En die verdeeldheid prikkelde tot onbillijke verwijten en roode toorn, totdat alle groote en kleine overtredingen gelijkelijk ergernis wekten, die groeide tot
wantrouwen in elke onbeheerschte, doch onopzettelijke uiting van 't krachtig jonge
leven.
Op een regenachtige avond zag ik Remt soms een opzichtige poging doen, om
cens met ordentelijkheid zijn schoolwerk te maken. Maar weldra zakte zijn moed
terug in spijtige onverschilligheid, als vader bezig bleef met prijscouranten en
rekeningen, en niets bijzonders scheen te merken. Was alles dan zoo ontmoedigend
vanzelf sprekend? Dan maar weer kopje tegen kop...
Nu was de herfst gekomen, de wisselvallige tijd voor beiden. De wind verwilderde
de tuinen. Remt sprong midden in het papiergedraai en stofgewoel op de pleinen.
Het was voor hem de bewogen tijd van groote ruzies, straat tegen straat; - van 't
avontuurlijke ‘onraad-spel’, dat wild genot schonk bij 't fantastisch sluipen en
gevangen nemen; van dicht langs de gevels schuifelen, alleen, zijn makkers mijdend,
in doorwaaide straten van de verlaten avond. Daar galmde hij op de maat der passen
de lange weemoedshalen van het nieuwste lied, afgeluisterd bij de armzalige, maar
nog benijde klantjes van de kleine buurt... hij sjokte als zij, de rug gekromd, éen
schouder wat naar voren gestooten, de zweep van de regen achter hem. 't Was ook
de tijd om zalig in de zon te liggen op de zakken koren langs de kaden, - de ronde
vruchtjes van de linde, op een speld geprikt, te laten dansen boven op een pijpsteel
waar hij zacht door blies, of er ‘pikkeneusjes’ van te maken.
Nu wist hij gindsch langs verre buitenpaden en zwart geploegde stoppelvelden de
bramen zóó rijp, dat ze uit zich zelf wel vielen, als hij de ranken even raakte. De
roode lijsterbessen, de eikels voor de klapbus lokten dáár, en langs de Singels hiér
dopten door de stoot op de grond de kastanjes uit de zijïg wit gevoerde, gestekelde
bolsters... alle zakken propte hij vol; de toegesnoerde broekspijpen stonden bol en
onder de blouse rolden de gierig geschraapte, mahoniebruine schatten heen en weer.
Er joeg een onbedwongen wildheid in hem los, een onbegrepen drang naar daden,
naar 't maken van groote geluiden, naar vrijheid, - weggaan, weggaan, waarheen wist
hij niet, maar vast naar buiten! naar
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de stralende ruimte, waar de werkelijkheid voor hem bekoorlijker was dan een droom.
Hij leefde naar zijn lust, die onweerstaanbaar werd, als de trek in vogels...
***
De volgende Zondagmorgen, na een nachtvorst, begon de val der blaren. Ze dwaalden
in loome buitelingen, kroes en zwaar geaderd als oude handen, uit de kastanje voor
Wijks huis door de doodstille, blauwige nevel.
Toen ik in de garage kwam, had hij zijn geweer al uit elkaar genomen.
- ‘Afblijven’ zei hij tot Remt, die met stralende belangstelling alles bekeek, over
de kolf streelde en met de pink peuterde in de loop.
- ‘Mag 'k er wel over aêmen?’ vroeg hij voorzichtig, met zachte spot.
- ‘Borstel de weitasch maar af; die kan er tegen!’
- ‘Of breng de kapleerzen noar boven, jong',’ noodigde de oude knecht, die ze
gepoetst had.
Remt bleef over 't geweer gebogen, alsof hij niets hoorde, en praatte in zich zelf.
Wijk liet hem alleen, drentelde zwijgend rond van 't kantoor naar de leege, geveegde
werkplaats; dan naar buiten, de tuin door, voor 't huis.
De knecht knipoogde naar me en zei gewichtig, als iemand die een geheim
doorgrondt:
- ‘De boas mout es tusschen de muren weg; 't weer zit in hem.’ ‘En de hoazen
wachten al,’ voegde hij er langzaam, nog eens knipoogend bij. Hij was wat wijs met
zijn geestigheidje en krabde zich, goedig grinnekend, in het dunne bakkebaardje...
hij had onze jacht eens meegemaakt!
Evenals in het voorjaar schitterden Wijks oogen, alsof hij een volheid van nieuwe
gedachten bezat, maar die nog niet ordenen kon. Ze zochten stekend rond, onbestemd
en dwalend. Er ontbrak hem iets, dat hij geen naam kon geven en dat hij tevergeefs
buiten hem zocht.
Hij schouwde een tijdlang stil in de lucht en beheerscht-rustig vroeg hij nu:
- ‘Ga je morgen mee? Zullen we 't seizoen es openen?’
- ‘Morgen al? 'k Moet alles óók nog nazien, - maar 't kàn!’
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- ‘Right... op 't ouwe veld bij Heima's laan... Ja, 'k moet er uit.’
Hij zette zijn borst uit, spreidde de beenen en liet de armspieren zwellen... ‘zie je,
dàt is 't, beweging! en hier - hij wees op zijn voorhoofd - tikken 's nachts de oude
klopgeesten weer; die gaan dan ook wel op de vlucht!’
De jacht was maar bijzaak. Het was 't verlangen naar open lucht, naar groote
afstanden, de inspanning in weer en wind, maar ook het dwalen in stille streken, het
turen naar de luchten... zonder zakenhindernis, verloren in ruimte en tijd..., wat hem
elk jaar dreef naar 't noorden van Drenthe.
Remt bekeek ons stil en nadenkend, met open mond. Hij had naar alles geluisterd,
droomerig, maar toch met een vreemd-scherpe aanacht, alsof hij ons zag als helden
die iets groots zouden beginnen. ***
Een half uur te vroeg al die Maandag gromde en morde de motor ouwelijk onder
mijn vensters. Gewoonlijk was Wijk precies op tijd; zou er wat bijzonders zijn?
Hij zat grimmig aan 't stuur. Zijn oogen waren gezwollen, rood in de hoeken en
de slaperig strakke leden trokken moeilijk op en neer. Zonder te groeten begon hij
dadelijk:
- ‘'t Is weer mis met 'em... dáár, nou weet je 't ineens!’ Met beide handen maakte
hij een werpbeweging, alsof hij me een zwaar pak toegooide.
- ‘Hoe zoo? is 't erg?’
- ‘Erg? wat bliksem!’ barstte hij los, ‘de heele nacht weg, nòg weg! Waar zit zoo'n
vent, wat bezielt zoo'n brutale...’
- ‘Zouden we dan niet liever thuis blijven?’
- ‘O nee!’
Ik dacht na, zocht een troostende mogelijkheid, - keek zonder opzet naar de wagen.
- ‘Ja, 't is ouwe hobbelpaard,’ zei hij als een verontschuldiging, en mijn blikken
volgend, ‘hij raast wat, maar hij rolt nog!’
- ‘Och, dat is 't heelemaal niet... ik denk... kijk es, hij zal zich natuurlijk wel weer
redden - en misschien is er een aannemelijke verklaring achterna.’
‘Nee, nee, 'k zeg jou dat m'n geduld op is; 't is uit, uit! Hij zal d'r
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van lusten. Hij moet dan maar voelen, dat er 'n macht is, die 'm an kàn en durft... 'k
zal hem eerst opsluiten en dan een adres vragen van een gestreng heerschap, al moet
't wat kosten... 'k geneer me meer dan 'k zeg; de zaak lijdt er al onder.’
- ‘Ja, ik kan me alles begrijpen... maar overijld zou 'k toch niet...’
- ‘'k Wou dat 'k hem nòu hier had,’ riep hij ineens, als gestoken door woede. Met
een gebaar wees hij mijn plaats aan.
- ‘Vooruit!’ commandeerde hij toen zich zelf.
De wagen zwiepte de Viaduct over, krakend en schokkend, zoodat Hector, die
tusschen trommels en tasschen aan mijn voeten lag, wat angstig mijn laars likte.
Langs het Sterrebosch stampte en stiet de kar halsstarrig, alsof de straatsteenen
plagend voor de wielen opwipten en het korte geknor, uit de heesche hoorn gewurgd,
viel tegen de boomenwanden schor terug. Wijk zat gespannen voorover en joeg,
alsof hij de lucht ineenpersen moest.
't Was koud nog. De zon was onzichtbaar. De wegen lagen vrij voor ons. De
morgen daagde, rijk in zijn rust, voorzichtig lichtend over de gedempte weelde van
bedauwde late bloemen langs schemergroene weiden, die mat wit verbleekten naar
de glinsterende waterlijn van het meer.
Wijk scheen iets te bedaren door de concentratie van zijn aandacht op het sturen;
de vaart verminderde. Hij keek terzij; de vage hoeven, donker tusschen de neveldoffe
blokjes van boomgaarden, gleden langzamer voorbij. Toen we 't heem, waar de wagen zou rusten, verlieten, schudde de hond zich frisch
en liep tusschen ons met gebogen kop de bevelen te wachten. We zwegen. In 't dorpje
hamerde onregelmatig de smid. Een voetpad slingerde voor ons uit naar een zandige
laan met nog bloeiende heipollen langs de sporen. Aan 't eind helden de akkers naar
lange rijen van geboomte. Wijk haalde diep adem en rilde of hij in een bad kwam.
Na 't gerammel van de oude auto stonden we wat verlegen in de ernstige stilte onder
de macht der wolken.
In 't open zuidoosten lag alles al in zon! Binnen de zoomen der bosschen lag het
wijde veld als een zuivere, huiverend-frissche meerspiegel, waarover de mollige
uchtendmist schuchter wegstreek. De koele glansen als van glas werden dieper,
inniger, totdat alles begon te blinken en kaatsen, verblindend blank en klaar in baar
licht.
De sterke zilveren straling reikte reeds tot de logge wolkenstapels
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van het westen, die als een grijze muur van ijs er tegen opstonden. Maar langzaam
smolt er een spleetje door, een paarsovervloeide hoek als een tinne rondde af en
daarachter schemerde het blauw van de oneindige luchtdiepte.
Er kwam een trage, maar machtige beweging in de hemel. De blokken in 't noorden
woelden en brokkelden en duwden. En gestadig dieper drong de zon in de voegen.
Toen rolde daar de laatste kolos uit naar de westmuur; zijn gladgrijze flanken
wentelden in 't licht, hij nestelde zich in de deuken die hij zelf drukte, en alles zakte
neer onder zijn zwaarte.
Nu lag ook de noorderboog open, lokkend wijd om te ontvangen en reeds diep
onder de weeke welving van 't nog slapend blauw op de kim gloeide door de
heimelijkheid van nevelomhulling de gloor van de morgen, als glimpen goudlicht
op stuwend water.
- ‘'t Is mooier dan zomers; waar komen dàn toch alle geluiden vandaan?’ zei Wijk
rustiger. ‘Ken je nou denken aan last van menschen, groote, kleine... Alles vaart er
hier ver en groot over hen heen!’ Zijn pijnlijke gedachten schenen te verzachten,
maar waren nog niet weggestreken.
We liepen de laan ten einde; een aardappelland glinsterde in zilverlicht. Het bosch
daarachter was nog wazig; alleen de toppen kleurden op boven de grijsheid.
De nevels trokken zich al los van de aarde en dreven schuin voor ons omhoog. Ze
droegen specerij-fijne geuren mee van eikeblad, oud kruid, van dauwig mos. De
dampen verdichtten tot schubglanzende vlokjes, en die er doolden voor de boschrand
gleden mee en vervluchtigden in 't jonge blauw. Ze ontblootten een zweving van
innige kleuren,- week schemergrijs over 't struweel van de wal tot het zonnige purper
der topruigten, en daartusschen gloeiden de dunne zoomen van droog ericabruin,
van klaar oranje doortijgerd.
De zwarte eikenstronken hieven het hoogst hun blarenbossen van lederbruin en
brandend donkerrood als een volle uitgloeiïng van de zomer. Vóór alles trilden om
ivoormatte stammetjes ijl sluierende berkenkruinen in luchtig teere pracht van rijp
rosgoud en wolkend violet... in hun late droomen verrast door de dageraad.
De zon rees nu snel en doorlichtte in bewegelijke banen de goudbronzen
portalendiepten tusschen zware stammen, omplooid met mos; we zagen er kleine
blaadjes als helgele schilfers, een voor een, met kleine schokjes kantelen naar de
bodemdonkerte. -
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Hector snuffelde ongeduldig, krabde een molshoop effen, en jankte...
- ‘Koest’ gebood Wijk... ‘Wat zijn wij hier vaak geweest! en 't is telkens weer
nieuw; je ziet steeds meer.’
Zijn gelaat had het gestrenge en de spanning verloren; hij zag evenglimlachend
rond en scheen de jacht te vergeten.
- ‘'t Is eigenlijk jammer, dat we hier zóó doorloopen en al dat fijne vertrappen,’
zei hij zacht en wees over 't veld.
Ver over de akkers waren de afgeleefde stronken van 't aardappelloof omsponnen
met straalfijne herfstdraden; ze spanden van rij tot rij, geknoopt tot ruiten, gekruist
tot sterren, één wemeling van gevoelige lijntjes. Laag over 't onkruid en 't vale veen
glansden de mazen ijzel-blond en in de schaduw der greppels schenen ze een
schitterende nevel gevangen te houden. Een late klaproos en ‘kale jonker’ rezen er
dofrood tusschen, dun omwonden met 't zilver-rag.
In alle hoeken van het gansche teere netwerk beefden de droppen als een sterreling
van kristal. Over de langste lijnen, die langzaam op en neer deinden onder de streeling
van het licht, smolten ze samen en vielen zwaar neer.
Vlak bij tinkelde een leeuwerik zijn metaalklare vrijheidsjubel. Hij streek snel
neer langs zijn steile boog; het weefsel scheurde - en ver in 't rond sidderden de
blanke spranken en sprenkelden uit op de aarde... Een hommel vloog voorbij met
zomersch gezoem...
- ‘De herfst is hier altijd 't rijkst van alle seizoenen; de stad is toch maar een
geraamte,’ bepeinsde Wijk. En zacht, tot zichzelf, vervolgde hij:
- ‘Ja, wij zijn hier wèl vaak geweest.’
Hij bedoelde niet meer dezelfden als straks. Hij dacht aan de tochtjes met zijn
vrouw, elke mooie lange Zondag. Laat tuften ze dar naar huis terug, om nog te
genieten van de zonsondergangen. Dat waren dagen van weelde en goedheid, die het
leven verdiepten en vele moeilijkheden wonderlijk eenvoudig maakten.
En alles stond hier nog als vroeger en droeg zijn herinnering mee. Geen verandering
schokte de intimiteit van de lang gekenoe omgeving, waarin het eerst zijn grootste
levensverlangen hem overmeesterde, toen hij háár vond, met wie hij de droom van
het eerste geluk hier genoot... dat hij nu in schrijnend, besef van leegte, nastaarde
als een voorbijgeijld wonder, welks zachte luister lang voor hem nalichtte. Al de
rijke oogenblikken die dit land hem had geboden, waren in zijn
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herinnering samengevloeid tot één onafgebroken tijd van innerlijke volheid, en
bevrediging uit evenwicht, voor hun beiden, later voor hun drieën en toen...
Wijk staarde in de verte. Zacht kwam de weemoedsbekoring van laat leven in 't
ernstig schoone getijde over hem. Hij gevoelde weer de stille, zuivere zegen van de
oude vlakte. Dat was een lafenis. En alle ergernis verdween...
- De hond jankte, alsof hij iets vroeg. Hij snoof en stak de kop vooruit.
- ‘Zou hij wat in de neus krijgen?’ begon ik, aarzelend.
Wijk zuchtte diep, alsof hij iets zwaars had àfgedaan.
- ‘Ja, 't moet toch maar es wezen, hè? Komàn...’
Maar vóór we de geweren gereed hadden, wierp Hector ons muffe veenkluiten
tegen de borst. Zijn rug trok krom, de achterpooten zwiepten terug en in wijde bogen
sprong hij, dwars over alles, naar de boschwal. Daar ritselde het tusschen de
braamstruiken. Wijk richtte de kijker. De hond stònd, blafte kort. Zijn achterlijf
slingerde; toen schoot hij vooruit en geleek dol. Hij sprong op, hóóg, midden in de
doornstruiken... buitelde... bleef liggen bij iets donkers.
- ‘Vreemd. Wacht 'reis, 't komt overènd... o, maar 'n kwajong; nee, onmogelijk,
maar kijk ook es... dat 's Remt?... Rèmt!’
- ‘Kan niet... zoo vroeg kan hij hier niet wezen, toch...’
Wijk hoorde 't niet; hij trad door 't weefsel... een lange zilverdraad waaide uit van
de laarsschacht.
De jongen vluchtte niet... hij was 't! Hij keek onder de hand door, tegen de zon in,
en naderde. Hector liep tevreden naast hem. Remt zag verstrooid en schuw terzijde,
als iemand die geestelijk moe is, en streelde werktuigelijk Hectors kop. Zijn glimlach
was verdwenen; de lippen sloten ernstig op elkaar. Ze waren blauw besmeurd en een
streep als een wonde lag over de wang. Zijn mondhoeken trilden even. De kleeren
waren kalkig bevlekt van 't struikgewas en uit de toegeknoopte, van vruchtensap
rood doortrokken zakdoek puilden de bramen als glimmend git.
- ‘Kom-es hier...’ gebood Wijk.
Hij deed het, schoorvoetend.
- ‘Hoe zit dat alles?’ 't Klonk kort, maar niet dreigend.
Remt draaide 't hoofd heen en weer, alsof hij 't antwoord moest losschroeven,
draalde even en begon toen plotseling, snel:
- ‘Ik, ik was gister in Haren. D'r waren stedenten met leeren
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petten, die uitreden. 'k Ging er achteraan. 'k Mocht lekker geel goed drinken. Hier
bij Heima liep ik weg naar vaders jachtveld... ik wilde 't zien... bij Heima mocht ik
slapen...’ Hij veegde met de blauwroode hand over de oogen.
Wijk dacht na. Smartelijk van teleurstelling klonk zijn vraag:
- ‘En waarom bleef je hier tot vanmorgen? De hééle nacht wég...!’
- ‘Er was geen trem meer weerom,’ zei Remt zacht.
Toen zweeg hij. Zijn houding wekte geen wrevel. Geen trekje van hoekige
onverschilligheid of koppigheid was zichtbaar. Hij stond daar lijdelijk en eerlijk, mat
en gedwee in zijn zondebesef af te wachten, wat dan maar over hem moest komen
als een vergelding. Heel zijn uiterlijk vroeg thans om bevrediging van een begeerte,
die hij niet waagde te uiten. 't Leek of hij stil hunkerde naar begrijpen, dat
vergoelijking kon geven.
Hij gaf geen vertoon van berouw. Schuchter keek hij over de vlakte en zijn oogen,
waarin de verwondering leefde over wat hij zelf had durven doen, werden grooter
en gloeiden donker van het volle, zuivere verlangen om uìt te springen in deze groote
wereld van licht en blijheid, zonder dwang, - alleen luisterend naar de geheime
bekorende macht, die alle jonkheid drijft naar spel en daad... het leven... in de zon!
En nu hij hier was en zich toch het heerlijke zou zien ontnemen, zwol in hem die
kracht, lokte, drong, en omhulde met droomerigheid zijn gedachten aan alles wat
buiten het begeerde lag.
Hector ging vlak voor hem zitten, de snuit tegen zijn knie.
- ‘De tweede trem gaat aanstonds’ zei Wijk. Een teleurstelling donkerde over
Remt's gezicht.
- ‘Je wou 't hier zien... zei je dat zoo pas niet!’ vervolgde zijn vader, in twijfel. Hij
bleef ongewoon rustig en keek naar mij, weifelend, zorgelijk. Hij wist geen weg:
straf? welke? geen straf... wat dan wèl? Er moest iets gedaan worden! - Alles wachtte.
Toen liet hij zich gaan op de stemming, die de morgen hem gaf; hij voelde een
weldadige warmte in zich stijgen, een begeerte om over kleinheid te zegevieren, mild
te zijn hier in de wijde zonnigheid, waar het vergrijp toch anders en begrijpelijker
leek dan thuis. En plotseling, bij intuïtie zich voelend in 't leed en de lust van de
jongen, velde hij zacht en haperend zijn vonnis, - dat dan kwaad mocht doen volgens
anderen, kwaad mocht zijn voor de toekomst, maar dat hij nù, hier, naar zijn hart
goed en eerlijk wist:
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- ‘Zoo jongen, jij wou de jacht zien? En dáárom dee-je 't?... Nou, voor vandaag...
gerust dan...’
Remt werd bleek en keek mij aan, als vroeg hij zekerheid. Hoorde hij goed? 't Was
allemaal anders dan hij dacht. ‘Mee... mee’... 't gonsde in zijn hoofd. De verrassing
bracht verwarring... hij wist niets te zeggen!
Zou hij 't wagen?... ja, hij sprong naar Wijk en zei met doffe stem:
- ‘Mag 'k? Vader... vader... luister even... ik...’
Maar hij fluisterde niets meer; hij drukte zijn wang in vaders baard... en was heel
stil. Ineens begon hij te schreien, vrij uìt, verlichtend. Maar toen de snikken tot
schokjes versterkten, wendde hij zich af en beheerschte zich in schaamte.
Wijk gevoelde, een lang ontbeerde aanhankelijkheid terug te kunnen winnen... hij
klopte Remt aldoor op de rug met innige kleine tikjes van bescherming en troost, die
rust en veiligheid gaven. Het was of ze elkaar in blijde herkenning een teer geheim
durfden vertrouwen; of ze nu weer samen zouden leven in eenzelfde sfeer en elkaar
zwijgend verstonden... Wijk fluisterde een liefkozing, weldadiger door haar
zeldzaamheid.
Remt zag ons aan met vochtige oogen, glanzend en lachend, zonder terughouding
of schichtig wantrouwen... zijn stille dank.
- ‘Hier, als je trek hebt... hier in deze trommel, boterhammen genoeg,’ zei Wijk
uitnoodigend...
Kleine stukjes brokkelde Remt in de gretig-open bek van Hector; toen holden ze
over 't veld, als vrienden, doortinteld van de verrukking der vrijheid!
Met warme, weeke stem vroeg Wijk tevreden:
- ‘'t Is zóó toch maar 't beste, niet? - 'k Geloof dat 'k goed mikte op dit wild? Och,
als je bedenkt, dat het met jezelf toch ook niet altijd zoo gladjes loopt...’
‘'t Mooiste schot is 't, kerel, dat je ooit gedaan hebt. Je neemt dat wild van avond
levend mee - en hoúdt het levend; probeer het;... maar nièt in een kooi!’
Hij genoot de eenvoudige, maar diepe en bevredigende vreugde, het verborgene
in een leven, dat hem na stond, gevonden te hebben. Waar hij lang tevergeefs tegen
gestooten had, scheen nu als door een toeval voor hem opengegleden.
In de verte floot Remt; de hond blafte; beiden stoeiden waar een helwit zandpaadje
tusschen 't zwaargroen der dennen daalde.
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Plotseling hief de klok uit het grauwroode torenblok boven de verscholen huisjes
zijn zware, donkere zang aan uit het verleden, dat in hem nog leefde. Hoog en machtig
door de lichthal klonken en wéérklonken de rustige, breede galmen; hun deining van
gewijd geluid golfde over de zachte wereld van vredig één-zijn... Langzaam en
dralend luidde een enkele bronzen naslag uit.
De laatste echo rolde mollig als een volle vogelroep door de stilte, die de ontroering
verdiepte over de groei van de gelukkige dag.
Na nog een tijdlang doelloos dolen, bleef Wijk staan en zei ernstig, alsof hij een
groote zekerheid gevonden had, meer tot zich zelf dan tot mij:
- ‘Ja waarachtig, de jongen vraagt wat ik zelf vraag; en 't is zijn recht... z'n leven!...
ik moet vader voor hem wezen... en... en moéder beide...’
- De hazen waren die dag veiliger voor ons dan ooit te voren! J. DIJKSTRA.
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Faust.
(3e Bedrijf, slot.)
KOOR.
Wel, ge spreekt alsof daarbinnen heel een wereldruimte ware:
Woud en weide, beken, meeren... wat al sprookjes discht ge ons op.
PHORKYAS.
Zeker, o gij onervarenen! Ginds zijn ondoorvorschte diepten:
Zaal aan zalen, hof aan hoven, zorgend zocht ik allen door.
Doch op eens, een vroolijk lachen echo't door de ruime holen.
Kijken ga 'k: er springt een knaapje van haar schoot naar haren man toe;
Van den vader naar de moeder; het gekoos en het gedartel,
Dwazer liefde plagerijen, schertslawijt en pretgeschater
Beurtelings verdooven mij.
Naakt, een genius zonder vleugels, als een faun, maar toch niet dierlijk,
Springt hij op den vasten bodem. Maar de bodem, wederwerkend,
Veert hem hoog de lucht in, tot hij bij den tweeden, derden sprong reeds
De gewelfde zoldring raakt.
Angstig roept de moeder: Spring maar net zooveel als ge begeert, doch
Hoedt je ervoor te willen vliegen, vrije vlucht werd u ontzegd.
Dus vermaant hem ook zijn vader: in de aarde huist de veerkracht
Die u naar omhoog drijft, raak slechts met één teen den bodem aan
En als Aarde's zoon Antaeus voelt ge daadlijk nieuwe kracht.
Aldus danst hij op de zware rotsenmassa, van den eenen
Kant naar d'andren en in 't ronde, als een kaatsbal heen en weder.
Plotsling echter is hij in een spleet der ruige kloof verdwenen;
En reeds lijkt hij ons verloren. Moeder weeklaagt, vader troost haar,
Angstig twijflend kijk ik toe. Maar opnieuw, en hoe, verscheen hij!
Liggen schatten ginds verborgen? Met bebloemde feestgewaden
Heeft hij waardig zich getooid.
Franje fladdert aan zijn armen, linten wappren om zijn boezem;
In zijn hand de lier, de gouden, ganschlijk als een kleine Phoibos,
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Schrijdt hij welgemoed den rand weer over, ons verbaasden tegen.
Vol verrukking werpen telkens d'ouders zich elkaar aan 't hart.
Want hoe straalt zijn hoofd rondomme! Wàt zoo glanst is niet te zeggen;
Is 't een gouden kroon, een vlam van geestes bovenmenschelijke macht?
Aldus zich gebarend schrijdt hij voort, als knaap zich reeds betoonend
Een toekomstig Heer der schoonheid, wien dë eeuwge melodieën
Thans reeds door de leden ruischen; en zoo zult ge naar hem luistren,
En zoo zult ge hem aanschouwen, hem alleen nog slechts bewondrend.
KOOR.
Noemt gij een wonder dit,
Kreta's gewrocht?
Nooit dan hebt ge naar leerrijk
Dichterwoord geluisterd?
Nooit gehoord van Joniëns,
Nooit vernomen van Hellas'
Oervaderlijker sagen
Goddlijk-heroischen rijkdom?
Al wat ooit geschiedt
Heden ten dage,
Armlijke nagalm is 't
Uit der voorvadren tijd.
Niet gelijkbaar zijn uw woorden
Met wat lieflijke leugen,
Geloofwaardiger dan waarheid,
Weleer zong van Maja's zoon.
Dezen, gracelijk, doch krachtig,
Nauw-geboren zuigeling,
Vouwt in zuivrer doeken dons,
Wikkelt in kostlijker waden tooi,
Snappend der dienaressen
Reedloos onnoozele bent.
Sterk en gracelijk echter trekt
Reeds de schalk de lenige
En veerkrachtige leden
Listig er uit, het purperen
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Drukkend benauwende hulsel
Achterlatend in zijn plaats;
Zooals de volgroeide vlinder
Die uit knellend stijven pop
Vleugel-ontplooiend behendig glipt
En den zon-doorstraalden aether
Dartel en koen doorfladdert.
Zoo ook hij, de behendigste;
Dat hij der dieven en schelmen,
Aller voordeel-zoekenden ook,
Wèlgezinde demon is,
Dit bewijst hij nu aldra
Door de koenste kunsten.
Vlug ontsteelt hij den heerscher der zeeën
Zijnen drietand, ja, zelfs Ares
Sluw het zwaard uit de scheede;
Boog en pijl ontvreemdt hij Phoibos
En Hephaistos mist zijn tang;
Zelfs Zeus' bliksem zou hij nemen
Ware hij niet bang voor vuur;
Eros weder overwint hij
Beentjelichtend bij het worstlen;
Cypris, die hem liefkoost, rooft hij
Van haren boezem den gordel.
(Een lieflijk, zuiver-melodieus snarenspel klinkt uit de grot. Allen luisteren en toonen zich
spoedig diep ontroerd. Van hier af tot aan de aangegeven pauze voortdurende en volle muziek).

PHORKYAS.
Teedre klanken 't oor geboden,
Maakt van fabeltjes u vrij!
't Oud gezelschap uwer goden,
Laat nu varen, 't is voorbij.
Hooger stellen we onze eischen,
Niemand die u meer verstaat,
Dat slechts kan uw hart doen rijzen
Wat van hart tot harte gaat.
(Zij trekt zich terug naar de rotsen).

KOOR.
Zijt zelfs gij, verschrikklijk wezen
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Tot zoo zachten toon verweekt;
Wíj gevoelen, nauw genezen,
Vreugd die slechts in tranen spreekt.
Moog' der zonne glans verdwijnen,
Zoo het daagt in zielsverschiet
En we' in 't eigen hart zien schijnen
Wat geen wereld ooit ons biedt.
(HELENA, FAUST en EUPHORION in het boven beschreven gewaad).

EUPHORION.
Hoort ge kinderliedjes zingen,
Zelf ook voelt ge u spelensblij;
Kijkt ge naar mijn rhitmisch springen,
't Ouderhart danst mee met mij.
HELENA.
Twee, tot menschelijk verblijden,
Paart de Liefde in harmonie;
Doch om hen tot God te wijden
Schept zij uit het tweetal drie.
FAUST.
Alles is eerst dan gevonden:
Ik ben uw en gij zijt mijn.
Vast zijn we aan elkaar verbonden,
't Zou niet anders kunnen zijn.
KOOR.
Vreugd die elk in vele jaren
In dit teeder knaapje vond,
Schijnt in 't paar zich te vergaren;
Hoe ontroert ons zulk een bond!
EUPHORION.
Laat mij nu dansen,
Laat mij nu springen,
Naar hoogste transen
Opwaarts te dringen
Drijft mij verlangen;
Reeds grijpt het mij aan.
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FAUST.
Matig u, matig u,
Waag niet te veel.
Dat u geen ongeluk
Valle ten deel,
En wij door u
Te gronde gaan.
EUPHORION.
Langer niet wil ik
Op d'aarde hokken;
Los mijn handen,
Los mijn lokken,
Los mijn kleeren,
Zij zijn immers mijn!
HELENA.
Denk, o bedenk toch
Wien ge behoort;
Hoe gij ons krenkt en
Hoe ge verstoort
Het schoon-verworvene
Mijn, dijn en zijn.
KOOR.
Dra blijkt, zoo vrees ik,
De driebond een schijn.
HELENA en FAUST.
Tracht toch om onzentwil
Meer te beheeren
't Al te hartstochtelijk
Driftend begeeren!
Spelend in stilte
Dartel hier rond.
EUPHORION.
U slechts ter wille
Blijf 'k bij den grond.
(Zich mengend onder het koor en het meetroonend ten dans).
Lichter omzweef ik den
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Stoeienden stoet.
Is nu de melodie,
Is de beweging goed?
HELENA.
Ja, zoo is 't welgedaan.
Voer nu de schoonen aan,
Sierlijk in rijen.
FAUST.
Was het toch maar voorbij;
Mij kan die zweverij
Heel niet verblijen.
(EUPHORION en het KOOR bewegen zich dansend en zingend in dooreen-slingerende rijen).

KOOR.
Als uwer armen paar
Dansende zwaait,
Glanzend uw lokkenhaar
Wappert en waait,
Zwevend uw lichte voet
Nauw nog den grond gemoet,
Hier en weer ginder heen
Strengelen leên om leên,
Hebt gij uw doel bereikt
Liefelijk kind;
Elk onzer, elk u mint
Die naar u kijkt.
(Pauze).

EUPHORION.
Gij zijt, gij vele
Snelvoetige hinden,
Voor nieuwe spelen
Licht wel te vinden.
Ik ben de jager,
Gij zijt het wild.
KOOR.
Woudt gij ons vangen, gij
Hoeft niet zoo vlug te zijn;
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Want toch verlangen wij
Bij u terug te zijn,
Lieveling, wijl ge onzen
Minnedorst stilt
EUPHORION.
Voort nu door hagen
En rotsen jagen!
't Opgedrongene
Schenkt mij geen vreugd;
't Afgedwongene
Slechts mij verheugt.
HELENA en FAUST.
Welk een moedwil, welk een razen!
Geen bedaren valt te hopen;
't Is alsof men horenblazen
Over dal en woud hoort schallen;
Welk een schreeuwen, welk getier!
KOOR
(afzonderlijk, vlug optredend).
Ons is hij voorbij gerend,
Spottend, hoonend, van ons allen
Sleurt hij uit de gansche bent
D'allerdartelste naar hier.
EUPHORION
(een jong meisje dragend).
Hierheen met dat deerntje, tot
Afgedwongen mingenot;
Aan weerstrevende borsten rust
Ik tot eigen vreugde en lust;
Kussend wederspannigen mond
Doe 'k mijn kracht en wil haar kond.
MEISJE.
Los! In ons ook, 't zal u blijken,
Huist een geest met moed en kracht.
Onze wil is uwsgelijke,
Raakt zoo licht niet in uw macht.
Dacht ge mij in 't nauw te brengen?
Ge vertrouwt uw arm te veel.
Houdt maar vast, 'k zal u verzengen
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Dwaze knaap, met wien ik speel.
(zij vlamt op en rijst omhoog).
Volg mij dan naar ijler luchten,
Volg me, in starre graven, zuchten
Naar 't ontvluchte zij uw deel.
EUPHORION
(de laatste vlammen afschuddend).
Rotsen, dicht opgestouwd
Tusschen het kreupelhout.
'k Voel mij te zeer benauwd.
Ben ik niet jong en stout?
Suizen de winden niet?
Bruisen de golven niet?
'k Hoor ze in de verte staag,
Dichterbij ware ik graag.
(hij springt steeds hooger de rotsen op).

HELENA, FAUST en KOOR.
Wilt ge dan een gems gelijken?
Ach, wij siddren voor uw val.
EUPHORION.
Altijd verder moet ik kijken,
Altijd stijgen, boven al.
'k Weet het nu, ik herken
't Eiland waarop ik ben:
Midden in Pelops' land,
Aarde- en zee-verwant.
KOOR.
Wilt gij in berg en bosch
Vreedzaam niet toeven?
Pluk dan de druiventros,
Pluk naar behoeven
Ginds langs den heuvelrand;
Appel en vijg er bij;
Blijf in dit lieflijk land
Lieflijk ook gij!
EUPHORION.
Droomt ge van vrede stil?
Droome wie droomen wil.
Krijg! is het geldend woord;
Zege! zoo schalt het voort.
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KOOR.
Wei in vrede
Toont zich op oorlog tuk
Rooft zich daarmede
Der hope geluk.
EUPHORION.
Al wie dit land voortbracht,
In gevaar dag en nacht,
Maatloos van wil en moed,
Kwistig met eigen bloed,
Den niet te knechten
Heiligen zin,
Allen die vechten
Zij 't tot gewin!
KOOR.
Ziet omhoog, hoe steil gestegen!
En toch lijkt hij ons niet klein.
Als geharnast tot den zege,
Fonklend in den stalen schijn.
EUPHORION.
Wallen niet, noch machtige muren,
Elk van eigen kracht bewust;
Sterksten stormloop kan verduren
D'ijzren borst door niets ontrust.
Wilt gij onveroverd wonen,
Vlug gewapend dan in 't veld!
Vrouwen worden Amazonen
En een ieder kind een held.
KOOR.
Heilige poëzie,
Stijge ten hemel die
Glanzende, schoonste ster!
Ver, en steeds verder ver.
Altijd bereikt ons toch,
Altijd verblijdt ons nog
Haar melodie.
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EUPHORION.
Neen, niet als kind ben ik gekomen,
Gewapend treedt de jongling aan.
Met koene makkers heeft zijn droomen
Tezamen reeds het werk gedaan.
Voort, voort!
Ginds gloort
De roem, daarheen breekt hij zich baan.
HELENA en FAUST.
Nauw geroepen tot het leven,
Nauw dat gij het licht aanziet,
Langt ge, duizel-hoog verheven
Naar een smartvervuld verschiet.
Zijn wij nu
Niets voor u,
Onze bond een droom die vliedt?
EUPHORION.
Hoort ge over zee den donder grommen
En weder-dondren dal na dal,
Door golvend stof van drom op drommen,
In smart en jammer, zonder tal?
't Is de dood
Die ons noodt,
Die ons aanlokt bovenal.
HELENA, en FAUST.
Welk een schrik ontzet ons harte.
Wat u aanlokt is de dood?
EUPHORION.
Toezien zou ik uit de verte?
Neen, ik deel hun zorg en nood.
DE VORIGEN.
Overmoed en gevaar!
Doodlijk besluit!
EUPHORION.
Toch!... en een vleugelpaar
Plooit zich reeds uit.
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'k Zweef nu van d'aarde los,
Gindsheen... ik moet!
(Hij werpt zich de lucht in, zijn kleed draagt hem een oogenblik, zijn hoofd straalt, een
lichtstaart zwiert achter hem aan).

KOOR.
Ikaros, Ikaros!
Ach, hoe ge 't boet!
(Een schoone knaap stort voor de voeten der ouders; men waant in den doode een bekende
figuur te zien, maar het lichamelijke verdwijnt onmiddeltijk, de aureool stijgt als een komeet
ten hemel; kleed, mantel en lier blijven liggen).

HELENA en FAUST.
Hoe ras de vreugde wijkt
Voor droefst geween!
EUPHORIONS STEM
(uit de diepte).
Laat mij in 't duister rijk,
Moeder, nu niet alleen!
(Pauze).

KOOR
(Treurzang).
Niet alleen, wààr ge ook zoudt wijlen,
Want wij minden u te zeer;
Zagen we u ook henen ijlen,
In elks hart herleeft ge weer.
Nauwlijks wagen wij 't te klagen;
Onze zang benijdt uw dood,
Want in klare als duistre dagen
Was uw streven schoon en groot.
Ach, tot aardsch geluk geboren,
Uit een sterk en hoog geslacht;
Vroeg reeds voor uzelf verloren,
Weggemaaid in rijpens kracht!
Alles kon uw blik doorschouwen;
Voeldet mede elks hartedrang;
Minnegloed der eelste vrouwen
Was uw deel, en eigen zang.
Maar gij storttet euvelmoedig
Zelf u in het willoos net,
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En zoo kwaamt ge in botsing spoedig
Met de zeden en de wet.
Eindlijk schonk het hoogste streven
Uwen zuivren moed de kracht;
Tot het heerlijkst heil gedreven,
Ach, uw taak werd niet volbracht.
Wie, ach wie zal 't ooit vermogen?
Droeve vraag, het Noodlot zwijgt
Als op d'onheilsdag 't bedrogen
Volk verbloedend nederzijgt.
Doch staat langer niet verslagen,
Frissche liederen stemt aan!
Nieuwe teelt zal d'aarde dragen,
Zooals z'altijd heeft gedaan.
(volkomen pauze, de muziek verstomt).

HELENA
(tot FAUST).
Een oude spreuk betoont ook mij zich waar, helaas:
Nooit blijven schoonheid en geluk duurzaam bijeen.
Verscheurd is weer des levens en der liefde band;
Bejammrend beide zeg 'k een smartelijk vaarwel
En werp mij in uw armen nog een laatste maal.
Persephoneia neem den knaap op en ook mij!
(zij omhelst FAUST, het lichamelijke verdwijnt, gewaad en sluier blijven in zijn armen achter).

PHORKYAS
(tot FAUST).
Houdt vast wat u van alles overbleef;
Haar kleed, laat het niet los. Daar rukken reeds
Demonen aan de slippen, zouden 't graag
Naar d'onderwereld sleuren. Doch houdt vast!
't Is de godin niet meer die gij verloort,
Maar goddlijk is het. Maak dan van de hooge
Onschatbare gunst gebruik en hef u opwaarts:
Het draagt u boven al 't gemeene vlug
Den aether door zoolang ge 't houden kunt.
Wij zien elkaar terug, ver, ver van hier.
(HELENA'S gewaden lossen zich op in wolken, omhullen FAUST, tillen hem omhoog en trekken
met hem voorbij).
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PHORKYAS.
(raapt EUPHORIONS gewaad, mantel en lier van den grond op, betreedt het proscenium, houdt de
overblijfselen in de hoogte en spreekt):
Gelukkig nog teruggevonden!
De vlam is weliswaar verzwonden,
Maar om de wereld voel 'k geen spijt.
Hier heb 'k genoeg om dichters in te wijden,
Te stichten gilde' en ambachtsnijd.
En kan 'k hen met talenten niet verblijden,
Het pakje leen 'k hen graag van tijd tot tijd.
(zij gaat in het proscenium bij een zuil zitten).

PANTHALIS.
Nu haast u, meisjes, van deez' tooverij verlost,
De spraakbezwering van die oud-thessaalsche kol,
Alsmee van den verwarden klinkklank dezer taal,
Het oor verbijstrend, erger nog den diepren zin.
Voort naar den Hades! Snelde niet de koningin
Neerwaarts met droeven gang? Haar voetspoor zij gevolgd
Onmiddellijk door harer trouwen maagden stap.
Zij wacht ons bij den troon der ondoorgrondlijke.
KOOR.
Koninginnen, zeker, ovral zijn zij gaarne;
Ook in Hades staan zij bovenaan,
Trotsch tezaam met haars gelijken,
Met Persephone innigst vertrouwd.
Wij echter in d'achtergrond van
Diepe Asphodelos-weiden,
Slechts van langgerekte popels
En onvruchtbre wilgen verzeld,
Wat rest ons tot tijdverdrijf,
Dan als vleermuizen te piepen
Naargeestig, spookachtig gefluister?
PANTHALIS.
Wie zich geen naam verwierf, noch naar iets edels streeft,
Behoort den elementen. Zoo verdwijne ook gij!
Doch vurig verlang ik bij mijn vorstin te zijn.
Niet slechts verdienste, ook trouw waarborgt persoonlijkheid.
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ALLEN.
Teruggegeven zijn wij aan 't daglicht;
Wel niet als persoonlijkheden,
Dat voelen, dat weten wij;
Doch naar den Hades keeren wij nooit.
Eeuwig levende Natuur
Heeft op ons geesten,
Wij op haar vol-geldige aanspraak.
EEN DEEL VAN HET KOOR.
Wij, in dezer duizend takken fluistersiddring, suizeldeining,
Trekken dartlend, lokken zachtkens wortel-opwaarts 's levens bronnen
Naar de twijgen; nu met blaren, dan met bloesems overdadig
Tooien we onze fladderharen, vrijelijk in luchtgen groei.
Als de vruchten vallen stroomen levenslustig volk en kudden
Toe tot rapen, toe tot snoepen, haastig komend, ijvrig dringend,
En als waar 't voor d'eerste goden bukt zich alles om ons heen.
EEN ANDER DEEL.
Wij, aan dezer rotsenwanden verheen-stralend gladden spiegel
Vleien we ons, in weeke golven ons bewegend, teeder aan;
Luisteren naar elk geluidje, vogelzang en fluitend riet,
Pan's verschrikkelijke stem zelfs; daadlijk is ons antwoord klaar.
Suizelt het, wij suislen weder; dondert het, ook onze donder
Rolt in dreunende verdubbling, drievoud, tienvoud achterna.
EEN DERDE DEEL.
Zusters, wij, van aard beweeglijkst, ijlen met de beken verder;
Want ons lokken gindsche verre, rijkgetooide heuvelklingen.
Neerwaarts. Lager steeds bevloeien wij in ons meandrisch kronklen
Nu de bergwei, dan het dal en straks den tuin rondom het huis.
Ginds aanduiden 't der cypressen slanke toppen, boven landschap,
Oeverzoom en golvenspiegel stijgend tot den aether op.
EEN VIERDE DEEL.
Gaat, gij andren, waar gij gaan wilt, wij omsingelen, wij omruischen
't Liefst den dichtbeplanten heuvel, waar de weelge wijnstok groent.
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Elk uur van den dag laat ons daar's wijnboers rustelooze ijver
Twijfelachtgen uitslag van zijn liefdevollen arbeid zien.
Nu bij 't hakken, dan bij 't spitten, dan bij schofflen, snoeien, binden,
Bidt hij vroom tot alle goden, 't meest nog tot den zonnegod.
Bacchos, weekeling, bekommert 't minst zich om zijn trouwen dienaar;
Vadsig rustend in een loofgrot, keuvlend met den jongsten faun.
Wat hij voor den halven roes van zijn gemijmer mocht behoeven,
Steeds voldoende blijft de voorraad, die in zakken, kruiken, kannen,
Rechts en llinks in koele kelders eeuwigdurend wordt bewaard.
Hebben echter alle goden, bovenal heeft Helios
Luchtend, vochtend, koestrend, stovend, trossenweelde opeen getast,
Dan wordt plotsling, waar de stille wijnboer werkte, alles levend;
Elk priëel is vol geruisch en ritsling waart van stok tot stok.
Manden knarsen, emmers rinklen, zwaarbeladen bakken kraken;
Alles gaat ter groote kuip heen, naar der persers krachtigen dans.
Daar dan wordt de heilge weelde van de reingeboren druiven
Ruw vertreden; schuimend, spettend, weerzinwekkend stukgekneusd.
En dan schettert de metaalklank van cymbalen en van pauken,
Want god Dionysos heeft zich uit mysteriën onthuld;
Treedt te voorschijn met zijn faunen, torsend hun bokspootige nymphen,
En daartusschen balkt geweldig Silenos' lang-oorig beest.
Niets ontzien! Gespleten hoeven trappen alle zede in 't stof.
Alle zinnen draaien zwijmlend, oorverdoovend is 't getier.
Dronknen tasten naar den beker, overvol zijn hoofd en buiken.
Nog een enkele is er bezig, maar versterkt toch ook 't tumult;
Want om nieuwen wijn te bergen leegt men fluks den ouden zak!
(Het doek zakt. In het proscenium richt PHORKYAS zich reusachtig op, stapt echter van de
kothurnen af, licht masker en sluier op en vertoont zich als MEPHISTOPHELES, om, voor zoover
het noodig mocht zijn, in een epiloog het stuk nader toe te lichten).

NICO VAN SUCHTELEN.
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Uit het leven van een denkende vrouw.
(Slot.)
Vierde hoofdstuk.
De Kinderen.
‘Ik kan er dus stellig op rekenen?’ vroeg Uhland nog eens, terwijl hij opstond en zijn
jas toeknoopte, ‘om de veertien dagen een artikel... en volle vrijheid om je eigen
onderwerp te kiezen: dat is toch nog wel te doen!’
‘Jawel... maar ik ben nu ook al aan “Het Nieuwe Streven” en de “Tribune der
Jongeren” heeft mij juist verleden week nog weer gevraagd...’
‘Dat groene goedje, die aapjes, die pas komen kijken? Maar daar hoor jij toch niet
bij! Dat kun je niet doen. Neen, je moest je eigenlijk heelemaal reserveeren voor ons.
Wij vragen alleen eerste-rangs-menschen, en we betalen goed. En iets ben je toch
wel verschuldigd aan onze oude kennis...’
Uit den diepen stoel, waarin ze zat naast den haard, keek Marianne hem even aan;
haar blik wilde hem herinneren aan die ontmoeting in den trein, zes jaar geleden,
waarop geen andere meer was gevolgd dan dat eene bezoek, toen hij zijn aanstaande
vrouw was komen voorstellen, en aankondigen dat hij trouwen en verhuizen ging,
en dat zijn vrouw, weduwe en ex-leerares, van plan was jongens in huis te nemen,
zoodat hij zonder broodzorgen zich aan zijn werk kon blijven wijden... Zoo was dan
ook geschied en nu zat hij daar weer - minder onsmakelijk en onverzorgd - en beriep
zich op ‘de oude kennis’. Was hij dat vorige dan spoorloos vergeten, had het niets
voor hem beteekend, of klopte het volkomen op zijn gevoel van wat billijk en
betamelijk was, dat hij haar destijds, toen ze ‘er nog niet was’, met geringschatting
en spot had geknauwd, en vandaag, nu ze ‘er was’, haar kwam vragen aan een nieuw
op te richten litterair-filosofisch weekblad mee te werken, hààr naam te geven voor
een prospectus, dat imponeeren en lokken moest...
‘Die Uhland...’ lachte Harry, toen even later de ander vertrokken was. ‘Die Uhland
met zijn weekblad! Je zoudt zeggen, waar er zooveel al leergeld hebben betaald. Het
brandde mij op de lippen om hem te
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vertellen wat Terp altijd zegt over de drie manieren om er een erfenis door te lappen:
vrouwen, spel, of een weekblad...’
‘Aan de eerste twee zal hij zich niet bezondigen...’
‘Nu hij zijn dikke weduwe heeft...’
Ze sprak en lachte, maar lusteloos, en zonder haar gesloten oogen op te slaan en
zonder zich te roeren in den diepen zachten stoel, die haar koesterend omvat en
gevangen hield. Harry liep, op zijn zachte sloffen, opgewekt-pratend de kamer heen
en weer, waar alles bruin en brons en geel en warm en donzig was in wintersch
morgenlicht. Zijn tengere witte vingers schikten de kale, zwarte, prunus-twijgjes,
die van onder op uitbloeiend, nu alleen nog heel boven aan de topjes enkele teergroene
wimpeltjes tusschen schaarsche rose knopjes droegen, broos en schier onwezenlijk
als een kunstmatige versiering, met teedere omzichtigheid in het water van de hooge
fijn-kristallen kelk, zachtiriseerend en parelend rondom tegen den gladden wand en
hij neuriede nauw-hoorbaar voor zich uit. Even keek Marianne uit half-geopende
oogen, waar hij was, wat hij deed, dat zijn praten ineens zweeg, dat ze zijn stap niet
meer hoorde; bemerkend dat hij niet naar haar keek, bleef ze even naar hem kijken
en om haar mond groefden, zonder dat ze het wist, de rimpels zich dieper, ze keerde
het hoofd weer af, sloot opnieuw de oogen en hoorde ineens zichzelve zuchten.
Dadelijk stond Harry over haar stoel gebogen.
‘Wat is er, Jannie, kind, dat je zoo moet zuchten? Ben je zoo moe? Heb je slecht
geslapen? Of is er weer wat geweest met Lien of Mien of hoe dat nieuwe monster
heet?’
Ze antwoordde niet, bedwong een ongeduldig gebaar door haar handen vaster om
de ruig-bekleede stoelleuningen te klemmen. Altijd die mannen-pose van
meidennamen en winkeliersnamen niet te kunnen onthouden, dat malle, kinderachtige
pralen met mannelijke ongeschiktheid door mannelijke superioriteit. Een vrouw
moest altijd weten hoe de meid heette en opletten dat de meid deed wat ze doen
moest en weten hoe de winkeliers heetten en controleeren of ze gaven wat ze geven
moesten -, elke vrouw, al wist ze haar geest tot het hoogste geschapen, al was ze
overkropt met werk, al had ze zelfs haar part in het gezamenlijk-benoodigd inkomen
bij te dragen!
Hij had, zich over haar buigend, even met zijn koele lippen haar klam-warm
voorhoofd aangeraakt en was daarna in den diepen stoel gaan zitten tegenover haar,
aan de andere zijde van den haard en door haar oogharen turend, zag ze hem daar
nu heel stil voor zich uit
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staren, in zijn gewone houding, voorovergebogen, de handen tusschen de opgetrokken
knieën ineengeklemd, het voorhoofd even gefronst, als een overgevoelig schoolmeisje
na een standje, waarvan ze niet recht begrijpt waarmee, maar toch wel wil toegeven
dat ze het misschien heeft verdiend. En ze dacht, hoe overkwetsbaar en teer hij toch
was, krimpend onder een hard woord, een ongeduldig gebaar, hoe weinig opgewassen
tegen het leven, dat hij eigenlijk nog steeds niet kende, dat hem uit de verte
beangstigde en dat hij van zichzelven afgesloten hield met zijn schilders-visioenen,
met zijn kunstenaars-droomen.
Twee-en-veertig jaar was hij nu, zij-zelf negen-en-dertig! Fransje werd over zes
weken vijftien. Jaap twaalf... en weer zuchtte ze, zonder het te willen, nauwelijks
het zelf merkend, en weer keek Harry even op, maar dadelijk opnieuw voor zich.
‘Kijk hoe het sneeuwt...’
‘Ja... zoo ineens...’
‘Moet je vandaag met Jaap naar dien dokter Merckelbach?’
Ze knikte, keek in den haard.
‘Wat zou hij voorschrijven?’
‘Sterke voeding. En dan, misschien, verandering van lucht. We wonen hier laag.
Misschien de zee...?’
Hij keek even naar buiten.
‘Nu, in den winter, met zulk weer?’
‘De zee schijnt altijd goed te zijn, in elk jaargetij...’
‘En hoe dan met Fransje en met alles... en met mij...?’
‘Het redt zich wel. Laten we maar even afwachten.’
‘En met jouw werk?’ kwam hij haastig, als berouwvol, ‘want jou werk is natuurlijk
hoofdzaak...’
‘Waarom je het dan ook het allerlaatst noemt’, dacht ze, maar zei het niet.
‘Heeft Jaap er nu een beetje vrede mee, dat hij naar een kinderdokter moet? Heeft
vader nog met hem gepraat? Jammer, dat vader niet zelf...’
‘Och neen, dat begrijp ik nu best, die verantwoordelijkheid is te groot. Juist
tegenover een eigen kleinkind. En je vader is al zoo oud... ik bedoel... al zoo lang
buiten praktijk...’
‘Hij interesseerde zich vroeger juist het meest voor kinderziekten, al heeft hij het
nooit aangedurfd, zich als specialist te vestigen, betrekkelijk jong getrouwd en mama
altijd nogal veeleischend, erg voor uitgaan... voor luxe...’
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‘Maar je vader loopt nu toch tegen de zeventig...’
‘Vader is negen-en-zestig, zeven-en-twintig jaar ouder dan ik.’
‘Als vader niet juist in dien dokter Merckelbach zoo erg veel vertrouwen had
gehad, was ik liever naar een jongere en zelfs liefst naar een vrouw gegaan... Ofschoon
Jaap dat misschien nóg erger had gevonden... Maar die Merckelbach schijnt zoo'n
soort paus te zijn...’
‘Vader vond Jaap niet te groot voor een kinderdokter. Jij wel, nietwaar?’
‘Och... 't is misschien overdreven. Als de man maar niet zoo'n laf-lieven toon tegen
hem aanslaat. En dan komt er voor hem bij, dat hij zoo lang is, dat de menschen hem
soms voor veertien houden...’ Ze stond ineens overeind en even moest ze tegen den
schoorsteenrand leunen; ze wankelde duizelend van de snelle beweging.
‘Ik ga eens aan 't werk... Er liggen nog drukproeven... en van allerlei... 'k Wou zoo
graag nog een beetje opschieten. Je vindt niet erg dat ik je alleen laat? Ik ben toch
ook den heelen middag alweer kwijt.’
‘Je komt toch thuis voor de thee?’
‘Hoogstwaarschijnlijk wel...’
‘Anders is Fransje zoo schrikkelijk uit haar humeur...’
‘Daar is niet zoo heel veel toe noodig tegenwoordig...’
Hij keek in een snelle hoofdbeweging bijna angstig naar haar op.
‘Ja, bar soms hè? En daarom... als jij nu eens weg moest met Jaap... ik heb totaal
niets over haar te zeggen. Als ze zoo driftig wordt... soms om bijna niets... dan weet
ik me heelemaal geen raad!’
Ze peinsde even.
‘Tante Clara kon altijd goed met Fransje over weg...’
‘Zou ze willen... als het moest?’
‘We kunnen het vragen. Weet je overigens wel dat ze ook al negen-en-zestig is?
Maar je zoudt het niet zeggen, dat is zeker. En misschien wil ze het zelf, als een
afwisseling. Ze mist oom zoo vreeselijk...’
‘Ja... begrijp jij daar iets van? Die tyran... en na al dat tobben. En zoo als hij was
in zijn laatste ziekte, zoo veeleischend en kwaadaardig... tot het eind toe. Niemand
heeft begrepen, hoe ze het uithield, dag en nacht alleen met zoo'n man... en een
verpleegster dan... maar ja... Zou je toch zeggen, dat ze zich opgelucht moest voelen.
Maar neen...’
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‘Een mensch hecht aan zijn ketenen!’ lachte ze even. ‘Maar laat me nu gaan, vent...’
Hij greep haar hand, blij, onmiddellijk voelend dat haar stemming wat opfleurde.
‘Toch ècht hè, Jannie-kind, dat die Uhland bij jou kwam. Hoorde je wat hij zei?
Alleen eerste-rangsmenschen! Dat ziet hij dan nu toch eindelijk in! Zeg eens eerlijk,
vindt je 't niet ècht?’
Ze liet zich, lachend om het jongensachtige woord, neertrekken op de leuning van
zijn stoel.
‘En als dan later je nieuwe boek uitkomt... en je bundel studiën van 't jaar al... Dat
had ik Uhland toch eigenlijk eens moeten vertellen, dat daar drie uitgevers om
gevochten hebben... Vochten er maar drie kunstkoopers om mij...’
Hij lachte zelf om de klacht, die hij dan ook niet meende. Marianne wist het en
dat hij eigenlijk heimelijk de geringe verkoopbaarheid van zijn schilderijen toeschreef
aan hun superioriteit. Zonder het ooit ronduit te hebben gezegd, gaf hij zich toch
telkens argeloos bloot wanneer hij, ineens opziend uit een boek, een
levensbeschrijving, haar vertelde hoe deze of gene groote schilder bij zijn leven
onopgemerkt was gebleven, nauwelijks met ploeteren en tobben zijn droog stuk
brood had verdiend! En Marianne was blij, dat ze zijn werk niet zelf beoordeelen
hoefde, niet beoordeelen kon -; zelfs niet uit medelijden, niet uit liefde tot hem zou
ze anders hebben gesproken dan gemeend, in de groote werkelijkheden van waarheid
en schoonheid...
‘Wil je er dan aan denken, precies half één koffie-drinken? Want we worden om
half twee bij dien dokter verwacht.’
‘Zal gebeuren...’
Ze wilde nu eerst even naar boven en een andere blouse aantrekken om dan
tenminste één uur nog ongestoord te kunnen werken. Twaalf uur moest ze voor de
koffie zorgen, anders kreeg Harry weer bocht te drinken... Maar toen ze de donkere
zijden blouse aangetrokken had, voelde ze plotseling geen moed en geen kracht en
ze liet zich neervallen in het oude kale armstoeltje naast haar bed, dat sinds haar
meisjestijd overal met haar meegetrokken was, ze zat daar nu weer juist als daareven
beneden, oogen gesloten, het zacht van haar binnenhand om ruigbekleede leuning
geklemd.
En ze dacht aan Uhland. Harry had gelijk, zijn komen was een zeker teeken van
‘officieele erkenning’, een zeker teeken en bij lange na het eenige niet. Neen, ze wist
het wel -, ze was er. Sinds een paar
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jaar was ze ingeschreven, beëtiquetteerd, geborgen in haar eigen vakje: een vrouw
met ma[n]nelijk intellect. Een bewonderend recensent had het geschreven naar
aanleiding van haar boek ‘Litterair Positivisme’ - een ander in verband met haar
brochure ‘Taal en Taalstrijd’, derden en vierden hadden het overgenomen, nagepraat,
en nu was ze het, zoo onomstootelijk-vast als een dominee een dominee en een dokter
een dokter is: de vrouw met mannelijk intellect. In welk boek - een doodgewoon
romannetje was het geweest - had ze onlangs ook weer gelezen hoe dat spreken over
‘mannelijk intellect’ als hoogstdenkbare lof van de mannen voor een vrouw, eigenlijk
het beste bewijs was van de stumperige verwaandheid, de bijna-zielige aanmatiging
van de ‘heeren der schepping’? 't Was waar... en toch moest ze het eerlijk erkennen,
dat elke vrouw, natuurlijk dus ook zij-zelf, er zich door voelde gestreeld. Maar hoe
dan ook,.. en of de waardeering in zichzelf waarde had of niet, ze gold overal, ze
was vooral symptoom! Geen bloedelooze theoloogjes zouden nu ooit meer onder
haar oogen, schier-openlijk ironiseeren over haar ‘ongeëvenaarde welsprekendheid’
- geen heertjes met holle strotten - en holle theorieën wellicht - erbij zitten grijnzen
achter hun hand, geen duffe Langendijkjes haar tot professor Stuyfsand en een
academische opleiding verwijzen... De Geest van den Tijd, hetzelfde Moment, dat
haar tot het getuigenis van haar immanente waarheid had bereid en onweerhoudbaar
gedrongen, had tegelijkertijd en krachtens hetzelfde, en tot eenzelfde oogmerk de
tronen der Autoriteiten aan het wankelen gebracht en in de harten der anderen voor
het oude, onwrikbare geloof aan bewezen ‘feiten’ en erkende ‘waarheden’ een levend
nieuw vertrouwen gewekt in de uitkomsten van het machtige, het zelf-scheppende
Begrip. De handhavers en aanhangers van de oude orde waren er nog wel, bij
drommen waren ze er nog, maar zelf voelend dat hun tijd voorbij was en de onbeperkte
heerschappij over de geesten hunner medemenschen hun voorgoed ontnomen, dorsten
ze tenminste niet meer zóó hooghartig schetteren, hoonen en tergen, hadden ze reeds
vele tonen lager leeren zingen... Zóó verschenen gelijktijdig en evenwijdig, tot
eenzelfde bestemming, wat de oppervlakkige dan aanzag en verklaarde als
‘oorzaak-en-gevolg’ en de grootste maatschappij-bestormers, schoon ze in kinderlijken
hoogmoed meenden hechte gebouwen te hebben gesloopt, deden welbeschouwd
nooit iets anders dan het puin weghalen van wat door innerlijk bederf alreeds ruïne,
het lijk begraven van wat aan verval-van-krachten gestorven was...
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De klok sloeg half twaalf en weer zuchtte ze. Ze sloeg de oogen op en staarde voor
zich uit onder het opgehaalde rolgordijn door de ruiten, bleek tegen bleeken hemel,
en ze zag de kale toppen van de populieren, in hun tuintje en in dat van de achterburen,
zacht wuiven in de stille, koude lucht. Het had met sneeuwen opgehouden, het kon
eigenlijk zoo koud niet zijn of ze zou het in dit onverwarmd vertrek, met haar dunne
blouse en zoo stil zittend, niet uitgehouden hebben; maar wel was het alles wintersch
kleurloos en wintersch doodsch - kleurloos ondanks, ja bijkans juist door dat bleeke
zonnetje dat nu ineens de naakte twijgjes glimmeren deed, doodsch ondanks, ja
bijkans juist door het schuchter als vreesachtig sjilpen van een vogeltje hier en een
vogeltje daar... Neen, ze ging voor dat half-uurtje niet werken. Het zou een kwelling
wezen voor zóó kort af te dalen in de zalige gewelven van overpeinzing en van rust,
te realiseeren alles, alles wat ze nog te doen, door te werken, uit te denken had, arbeid
voor jaren en verschieten vol mogelijkheden van nog verder werk en waartoe ze van
dag op dag maar niet kon komen, en waaruit ze van uur tot uur werd opgedreven,
verontrust, om alles, om een gril van Harry, om de eischen van de kinderen, om den
onwil en de onbezonnenheid van de meid. Waarschijnlijk zou ze er toch ook niet
zoo gauw toe kunnen doordringen - van die veerkracht harer oude jaren was vrij-wel
alles te loor gegaan - en zoo al wel, dan kwam ze straks met een vol en roezig hoofd
aan de koffie en kon niet dadelijk luisteren naar de verhalen over dansen en
schaatsenrijden en pret op school van Fransje, die met half-luisteren niet tevreden
was, maar volle aandacht eischte en woedend werd als ze merkte dat die haar niet
werd gegund. Want ook den kinderen scheen het ingeboren, dat vaders rust en stilte
verkrijgen, als ze rust en stilte begeeren, maar dat moeders altijd moeten luisteren
en altijd moeten praten en altijd voor alles moeten klaarstaan, wat den kinderen
invalt... Of had Loek gelijk, Loek die zelf perfekt-gedresseerde kinderen en
perfekt-gedresseerde meiden had, al zei ze het hatelijk, en had ze werkelijk haar
kinderen ‘verkeerd opgevoed’? Te weinig naar haar wil gedrongen, te veel en van
te jong af ze als mensch behandeld -, tegelijk door alles voor ze te doen, ze
onzelfstandig gehouden? Was het werkelijk haar schuld, dat Fransje nu de airs had
van een volwassen mensch en zich tegelijk minder wist te redden dan menig kind
van twaalf, nog geen thee schenken, nog geen koffer pakken kon, nog geen steekje
naaien, geen kous voor zichzelf stoppen wilde? Curieus dat ze, in de sferen van het
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zuivere redeneeren uit oude dogma's als ‘schuld’ en ‘vrijheid’ volkomen los, van
‘opvoeding’ al heel weinig verwachtend -; in het gewone leven altijd door wroeging
werd verontrust, of ze tegenover haar kinderen als moeder niet was te-kort geschoten...
Had ze dan alles moeten opgeven, haar werken en denken, om uitsluitend voor haar
kinderen te zijn? Domme gedachte... als maakten menschen hun leven, als kozen ze
hun weg! En dan ook... wie kon anderen rustig en gelukkig maken zonder zelf rustig
en gelukkig te zijn en waren rust en geluk nog denkbaar als het allerinnigste, de
hartstreng zelf het leven was ontsneden? Maar toch was ze somtijds blij dat ze
tegenover zichzelf en, voor later, tegenover de kinderen, kon zeggen dat haar werk
ook geld had opgeleverd en dat ze voor dat geld kleeding en voeding hadden gehad.
O, armzaligheid... en ze verlegde het hoofd tegen de stoelleuning en weer zuchtte
ze.
Nu was het stil in huis..., maar stilte bedriegelijk, bijna angstige stilte, die elk
oogenblik rauw kon worden verscheurd door breken van glas, kletteren van pannen,
vliegende ruzie. Rika was althans een zorg geweest, Rika had, al kibbelend, veel van
de kinderen verdragen, maar deze, de derde al sinds Rika's trouwen, verdroeg
niemendal, sterk in het besef van haar onmisbaarheid, zenuwachtig, lichtgeraakt en
wantrouwig. Glazen en kopjes verknoerste ze tot gruizels, vorken verboog ze tusschen
haar grove vingers en op alle verwijt antwoordde ze, dat ze ook nog nooit had gediend
bij een mevrouw die niet zelf behoorlijk binnen het ‘fijne goed’ en het glaswerk
waschte, die niet eens zelf haar vuile wasch uittelde...!
Er waren oogenblikken, dat Marianne zich haar onoverkomelijken weerzin tegen
lauw zeepsop en vatenkwast, tegen de klamme, gebruikte handdoeken en het vuile
linnen van het heele gezin, als een kinderachtigheid, die ze overwinnen moest,
verweet, maar in andere oogenblikken raasde en stormde het in haar van verzet.
Moest ze dan alles, was het nooit genoeg? Dat was vooral, wanneer ze over de eischen
en pretenties van mannelijke artisten, geleerden, dichters hoorde spreken, als in haar
tegenwoordigheid deze of gene dier lieden zijn onbeduidende vrouw ophemelde als
een ‘opperbeste artistenvrouw’ die zoo goed voor den pot en de jongens zorgde,
zoodat hij zijn volle vrijheid om te werken had! Harry keek dan wel altijd een beetje
verlegen, en ze wist nooit recht... was hij beschaamd omdat hij toch eigenlijk van
haar hetzelfde verlangde, of... verongelijkt omdat hij-alleen het niet met een rustig
hart en een goed geweten van zijn vrouw verlangen kon?
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En ook nu weer, als zoo vaak, en tegen beter weten in, dacht Marianne aan de
mogelijkheid van een krachtigen en eenvoudigen, een ‘gewonen’ man, met minder
delicate handen maar ook minder bang ze aan ‘de materie’ te bezoedelen, minder
beminnelijk en fijn, maar ook minder veeleischend en minder lieflijk-egoïst... een
man, die haar den zwaren last der opvoeding althans gedeeltelijk ontnomen, aan den
voortdurenden omgang met de kinderen zich niet op grond van zijn ‘overgevoeligheid’
onttrokken zou hebben, een doodgewone ingenieur of leeraar of dokter, zoodat de
kinderen tenminste met hun huiswerk bij hem zouden zijn gekomen. Harry werd ‘al
onpasselijk als hij naar cijfers zag’, ‘duizelig’ van geschiedenis, ‘half-gek’ van
aardijkskunde, betuigingen die in hooge mate den lachlust van de kinderen gaande
maakten en hen inmiddels bij haar deden komen met hun huiswerk. Iemand moest
het toch doen -, geen van beiden kwam zonder moeite mee, ging zonder haperen
geregeld over, er moest altijd, tegen het eind van het jaar, aan worden gestoomd en
geduwd. Een flinkere man... maar neen, ze wist het immers wel beter...! De flinke,
de ‘gewone’ man, met zijn flinke, zijn gewone instincten... dat was immers precies
de man, waarvan ze niet recht zou hebben kunnen zeggen, wat hij meer verfoeien
moest: de vrouw, met krachtige moreele en intellectueele hartstochten, de vrouw,
die, zóó sterk als zij, het ‘apostolische’ in zich had, of de vrouw die daardoor dan
ook, in dat bepaalde gebied van redelijk inzicht en zuiver begrip, zoo goed als zeker
zijn meerdere zou zijn... Ze wist het zoo goed, hoe, als steeds, als overal, de winst
in het eene, verlies in het andere zou hebben beduid. Lex Huijssen was getrouwd
met de vrouw die bij hem paste, geen ‘gansje’, maar ook geen ‘mannelijk intellect.’...
juridisch student, toen ze verloofd raakten - was ze, eenmaal getrouwd, een zacht
vrouwtje en een lief moedertje gebleken. Ze was haar studie begonnen om een poos
van huis weg te zijn, omdat ze makkelijk leerde -, ze had niets liever gewild dan zóó
geëngageerd, zóó uitscheiden, en hij-zelf had haar ertoe aangezet, dat ze althans
promoveeren zou. Zijn instinct had hem blijkbaar gezegd, dat hij het veilig kon doen,
dat ze, ondanks de ‘academische studie’, de krachtproef-van-energie, toch niets meer
zou willen zijn dan een zacht vrouwtje en een lief moedertje... Met Lex was ze zeker
rampzalig, en hij was zeker rampzalig geworden, beiden zouden ze óf kracht en
energie hebben opgeteerd in aanhoudenden, afmattenden strijd, of eerst van elkaar
vervreemd en ten slotte toch uiteengegaan zijn. En Terp...? Hem
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kon ze, nog minder dan Harry, als echtgenoot en vader zien, hij kon alleen een vriend
en een minnaar wezen...
Tien minuten voor twaalf... en nog steeds was het stil. Had ze nu nog maar bezeten
die veerkracht van de vroegere jaren, dat vermogen om elke vrije vijf minuten uit
roezigheid en beslommering tot haar diepste denken in te keeren, dat nog heerlijker
vermogen om in andere vrije oogenblikken zich gansch-en-al van alles, ook van
zichzelve, af te sluiten, en te rusten, zóó intens, dat het slaap, dat het verdooving
scheen, een bad van niet-zijn, wonderbaarlijk sterkend en verfrisschend, waaruit ze
placht te ontwaken, vol jonge kracht, als bij tooverslag van een oude rimpelige huid
ontdaan. Als meisje had ze het zoo goed gekund, en ook in later jaren -, schoon 't
wel telkens langer duurde, eer dat het prangen verslapte, het roezig woelen in haar
hoofd bekoelde -, nu niet meer. Nu kon ze een half uur, een uur zoo zitten,
afgezonderd en stil, zonder den benauwden druk ook maar één seconde kwijt te
raken, zonder te kunnen ingaan tot die volkomen rust van den geest, als tot een
geneeskrachtig bad. Altijd door bleef ze bezig, woelden in haar hoofd gedachten,
problemen, formules, duistere plekken, verwarde knoopen die ze in haar eigen
beschouwingen nog verhelderen en ontwarren moest, dooreen, met het vele dat ze
las, dat haar aangreep en vasthield krachtens een ontvankelijkheid, die door de jaren
niet afnam maar gestadig zwol - woelden dooreen met zorgen voor Fransje's
repetitiewerk, voor Jaapjes gezondheid, voor Harry's sokken, met wat-vandaag-eten
en hoé-met-de wasch, alles te zamen tot een ondraaglijken, een afmattenden warboel,
waaruit zelfs de nacht geen ontkomen bracht! Want vaak werd ze vermoeider wakker
dan ze was ingeslapen, met dompen zenuwkramp aan de polsen, in de beenen, als
had ze zooveel uren geloopen, als in werkelijkheid uren gelegen. De gedachte dat
haar geen tijd werd gegund, dat haar levensduur ontoereikend zou blijken, voor alles
wat ze zich voorgesteld en voorgenomen had, voor het bereiken dier verre verschieten
van haar eigen geest, joeg haar altijd door op, zoodat ze zich sinds lang geen
werkelijke vacantie meer gunde, en haar eenige vacantie bestond in een koortsachtig
voortwerken, als de kinderen eens een enkele week weg waren, bij tante Clara of bij
tante Loek. Nooit langer, want het ergste was, dat zij ze zelfs niet missen kon, een
lichamelijk tekort, een voelbare leegte onderging van hun afwezigheid, met een
aanhoudenden angst voor hun veiligheid en hun gezondheid. Ook wilde ze niet dat
ze zich elders gelukkiger zouden voelen dan bij haar, terwijl ze toch even-
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min haar geprikkeldheid kon bedwingen wanneer ze al te zeer haar als hun eigendom,
het willoos voorwerp van hun wenschen en vermaken beschouwden...
Er waren oogenblikken dat het haar was als duwde haar een boosaardige zware
hand naar den bodem van een donker, diep water -; altijddoor werken natuurlijke
veerkracht en de onverzettelijke wil om het oogmerk haars levens te vervullen, tot
haar bevrijding, altijddoor blijkt de hand sterker, niet af te schudden, tot er ten slotte
niets overblijft dan de wensch dat het maar eindigen mag, eindigen in haar ondergang
en haar dood... en dan zong het door haar heen, het oude lied op een andere wijs
‘Rather than live where such things can be, let me die...’.
Koud van het zitten, de pijnlijke dompe zenuwkramp in knieën en polsen, spijtig
om het verloren uur, dat immers toch geen baat aan rust had gebracht, stond ze op,
staarde even voor zich uit en ging langzaam naar den spiegel. Moest ze niet ook nog
even haar haren overdoen? Ze keek zonder veel aandacht, maar schrok terug, zoo
bleek en oud vond ze zichzelf ineens... als was het restje van haar jeugd haar, eer ze
't kon weerhouden, onverhoeds ontsnapt. Dan vroeg ze zich af: kon 't haar eigenlijk
wel heel veel schelen? Nee, heel veel kon het haar niet schelen. Het schrijnend wee
om de eerste grijze haren, de eerste rimpels, zóó vaak beschreven gelezen, had ze
nimmer aan den lijve gekend... ondanks eerste rimpels en eerste grijze haren zag ze
er trouwens jonger uit dan haar negen-en-dertig jaar, ze mocht dat Harry en Terp
soms wel graag hooren zeggen en er waren fleurige dagen dat het haar zelf ook trof
bij een toevallig ontmoeten van haar eigen spiegelbeeld -, veel en diep hield het haar
nochtans niet bezig maar nu zóó onvermoed en eigenlijk voor het eerst van haar
leven haar eigen gezicht als een oud gezicht te zien, zichzelf als een mensch voor
wie verval en ouderdom niet langer enkel woorden, ergstens verre schimmen waren,
dat gaf toch wel een schok. En ze dacht: ik ben dan toch ook al in den nedergang.
Twee keer negen-en-dertig... niet waarschijnlijk! Dan ging ze naar beneden.
De kinderen waren nog niet thuis, maar Harry zat al bij de kachel met zijn
ochtendblad.
‘Hier, een brief met spoedbestelling...’ en terwijl hij het haar gaf, was er in zijn
oogen weer die hunker, die verwachting naar alles wat afwisseling, kleur, emotie
brengen kon, nu vooral, in roerloozen, grauwen dag van midden-Februari.

Groot Nederland. Jaargang 17

1278
‘Is 't iets bijzonders? Van wie...?’
‘Van de drukkerij. Ze wachten op een proefje, dat ik totaal vergeten was... Neen,
stil..., laat me nu eens even bedenken... In elk geval vóór ik naar Merckelbach ga...’
Harry wilde weer wat zeggen, maar ze viel hem haastig in de rede ‘stil nu maar, daar
zijn de kinderen.’
‘Frans schijnt in haar humeur, hoor ze eens lachen met Jaap.’
‘Ze doet voortdurend haar best om lief voor hem te zijn, sinds ze weet dat hij
ontzien moet worden.’
‘'t Lukt alleen maar niet altijd’, vond Harry.
‘Men rekent d'uitslag niet...’ maar ik zal eens gauw wat boterhammen snijden!’
‘Is er wat warms...?’
Achter den tengeren, fijnen Jaap met de droomerige oogen en de losse vacht van
zijn zacht, dik blond haar, die zijn hoofd, op den ranken hals, haast te groot deed
lijken, kwam Fransje, één-en-al tinteling van eigenwilligheid en drang, drang om te
leven, te genieten, groot te zijn, vrij te zijn, gelukkig te zijn, altijd meer begeerend
dan vervuld kon worden, hakend alweer naar het verdere, dat mooier en heerlijker
moest zijn, als 't huidige nauwelijks genoten was, nu, bij haar binnenkomen, de kamer
vullend, de anderen aanstekend als met een onrustige verwachting: wat ze nu weer
verlangen, wat ze nu weer vragen zou...
‘Vandaag niet, Frans... Dat is te zeggen... als je een kliekje hutspot wilt... en zelf
aan Dien gaan vragen of ze 't warmt. Ik vraag haar niets vandaag, ik heb 't bij haar
verbruid. Hier Jaap, je melk. Zul je flink drinken?’
‘Ja, Moek!’
‘Hutspot...bah... dat akelige goed, dat ik haat. En je weet het Moek! Je zegt het
weer alleen om mij te plagen.’
Marianne haalde de schouders op.
‘Neem dan maar een boterham...’
‘Is er niets dan kaas en die nare leverworst?’
‘Jam en koek...’
‘Och, al dat zoet. Geef dan maar kaas...’
‘Ga nu zelf ook wat eten, moeder!’ maande Harry.
‘Zoo dadelijk. Eerst voor Dien. Een lekker sterk kopje koffie, Fransje?’
Blij verrast, dadelijk-verteederd, keek het kind naar haar op.
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‘Dol! Als 'k mag?’
‘Je mag, vandaag...’ En terwijl ze, onder 't even-bevreemd opkijken van Harry en
Jaap, het kopje voor haar dochtertje klaarmaakte, vroeg ze zichzelf af: ‘Ach, waarom
zei ik het dan ook eigenlijk, van die hutspot? Ze heeft gelijk, ik weet, dat ze er van
griezelt. En dat ze veeleischend en kieskeurig is, dat weet ik nu toch ook al zoo
lang...’
‘Moek... luister eens... 't is nu heusch heelemaal uit tusschen Margo en dien jongen
Elzinga. Ze heeft hem met Nel Langelaan op het ijs gezien. En een scène! We hebben
ons dood-gelachen...’
‘Heusch?’ En ze dacht: ‘dadelijk na de koffie even die correctie... als 't dan niet
te veel tegenloopt met de trams, kom ik nog geen kwartier te laat bij den dokter...’
‘Die jongen Elzinga is dat die lange Henk Elzinga, die al in de vierde zit op 't
Gym?’ vroeg Jaap. ‘Bemoeit die zich met zulke kleine nesten als jullie?’
‘Nesten ...wij? En Margo die in de derde zit bij ons en Nel Langelaan die bijna
zestien is. Je bent mal, jong...! En Moek... Hessie Meursink is van 't jaar al naar
veertien bals geweest... hoe vind je dat?’
‘Aardig... leuk...!’
‘Aardig... leuk’ bauwde Fransje haar verstrooiden toon na, ineens boos-rood en
geprikkeld. ‘Wat is dat nu voor een antwoord, als iemand vertelt dat iemand naar
veertien bals is geweest. Je luistert niet eens...’
‘Moeder heeft andere dingen aan 't hoofd, Frans!’ bestrafte Harry.
‘Gezanik altijd...’ mompelde het kind.
‘Gaan we dadelijk na de koffie naar dien dokter, Moek?’
‘Ja, vent...’
‘Natuurlijk... weer “vent” tegen hem. Hij altijd het verwende jongetje... ik altijd
afgesnauwd...’
‘Je bent ook altijd even naar tegen Moek’, viel de jongen plotseling naar haar uit,
met een heete kleur, de lippen trillend.
‘'k Zou gaan huilen, pap-jog!’ Maar ze had dadelijk spijt van de bitse woorden.
‘'k Meen het toch immers óók niet zoo erg, is 't wel, Moek?’
‘Wel nee, dat doe je ook niet! En als je nu eens héél aardig wilt zijn, moeder jij
dan even over vader en Jaap... ik moet, voor ik naar den dokter ga... nog een proefje
corrigeeren... Kan ik er dan op aan, dat ik geen gekibbel en geen gekrieuw hoor?’
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‘Ja, Moek... ja lieverd!’ beloofde Fransje ineens blij-blozend van goede voornemens.
‘Ga maar gauw, zoete moes, dikke snoes!’
‘Even dit eene kopje! Zoo...’ Haastig stond ze op, en ging naar het atelier. Maar
wat was het hier koud, zeker had Harry de kachel weer vergeten! Kon ze nog even?
Neen, onmogelijk. Hij moest het dan zelf straks aan Dien maar vragen. Voor hem
vloog ze toch. Ze lei haar horloge naast zich en vouwde het proefblad uit. Nu nergens
aan denken dat afleidde, nu zelfs niets voelen van de zenuwpijn aan polsen en knieën,
nu alleen als een machine ennetjes rechtzetten en regels omhalen, dat gaf misschien
meteen dan nog een beetje rust. Ze kon er twintig mintuten voor nemen... hoed en
mantel waren zoo aan. Had ze nu maar aan Fransje gezegd, Jaap's jas en pet even af
te borstelen... Neen, zóó ging het niet, drie fouten in één regel had ze daar laten staan.
Nog eens weer over... en nu werkelijk aan niets anders denken.
‘Moek...’
Een vlijm als van pijn schoot door haar hoofd, schokte in haar arm, dat haar 't
potlood uit de vingers viel.
‘Ja, Jaap?’
‘Moeder... die onderbroek waar gisteren een scheur in gekomen is, die mag ik toch
naar den dokter niet aanhouden?’.
‘Maar heb je dan Dien vanmorgen geen andere gevraagd?’
‘Jawel... maar ze zei, dat ze geen tijd had... dat jij het maar moest doen... En nu
denk ik er ineens aan, dat ik hem nog aanheb! Dat kan toch niet, is het wel?’
‘Neen... vraag 't Fransje even, toe...’
‘Och Moek.. Frans wil toch nooit iets... en dan kan ze 't niet vinden... en dan moet
ik je toch weer komen lastig vallen’.
‘Over vijf... over drie minuten... wacht dan maar even hier... stil zitten, zul je?’
‘En hun blijde dreigementen...’ wees het potlood en ze bleef steken.
‘Dreigementen’? De onzin! Wat had er toch in vredesnaam gestaan? Ze zocht vergeefs
het zich te binnen te brengen. 't Was al zoo lang geleden geschreven en de copie...
ja... die zou wel ergens in een laadje zitten. Ah... dat was het, en bijna glimlachte ze
om de dwaze zetfout. ‘Vreugdekreten’, dàt had er natuurlijk gestaan. Zoo, de rest
viel mee, zeker door een anderen zetter afgemaakt.
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‘Niet aan die blaadjes zitten met je vingers, Jaap, dan raken ze door elkaar!’
‘Neen, Moek. Zitten er veel fouten in?’
‘Nogal, jongen...’
‘Waarom maken ze dan zooveel fouten? Kunnen ze niet lezen, wat er staat?’
‘Jawel... neen... stil nu even, ventje...’
‘We komen te laat bij den dokter...’
‘Eventjes maar... Al klaar!’
‘Krijg ik nu een andere onderbroek?’
‘Ja.’ Haar vingers schokten, voor haar oogen floerste het blauwzwart, terwijl ze
het proefblad in de enveloppe schoof. Staande schreef ze het adres, met beverige
potloodkrassen.
‘Schrijf je een adres met potlood, Moek? Ik dacht dat je dat nooit mocht!’
‘'t Is toch geen brief, 't is maar een drukwerk...’
‘O, mag 't dan wel?’
‘Ja, dan wel...’
In de tram, even later, bekwam ze. De verlossende rust, de korte verdooving als
een geneeskrachtig bad, die in de oogenblikken, dat ze ernaar smachtte, ernaar
smeekte, weigerde te komen, viel haar nu, ineens, ongehoopt, ongeroepen, als een
mantel over geest en leden heen. De handen diep in haar mantelzakken, wat weggezakt
op de bank, staarde ze soezig voor zich uit naar de wemeling van menschen en winkels
en voertuigen en kale boomen, buiten de breede, heldere ramen, in zalige
gedachteloosheid, smarteloosheid, vreugdeloosheid verzonken als in een stil, diep
meer. Jaap zat naast haar, zijn arm innig door den hare, blijkbaar geheel vervuld met
wat hem wachtte -, het onderzoek bij den dokter, dat van zooveel beteekenis kon
zijn voor de komende maanden, dat langdurig gedeeltelijk schoolverzuim, en daardoor
een jaar uitstel van zijn toelatingsexamen beteekenen kon.
‘Twaalf minuten over half’ zei hij, toen ze op de stoep van den dokter stonden,
zóó zacht fluisterend, alsof hij al binnen was en Marianne, naar zijn bleek gezicht,
zijn angstige oogen kijkend, hoopte weer, dat die dokter hem een beetje ‘menschelijk’
behandelen zou, geen lievige woordjes, geen tikjes tegen den wang en ook niet hem
opnemen en beetpakken als een zuigeling, als een voorwerp.
‘Bent u besteld?’ vroeg een magere, laatdunkende meid met dunnen mond en
prikkerig-nieuwsgierige oogen.

Groot Nederland. Jaargang 17

1282
‘Besteld...?’ Ze wilde iets zeggen... maar bedenkend dat niemand haar weerzin deelde
tegen het hatelijke woord, zei ze eenvoudig:
‘Ja... om half twee.’
‘Dan is u veel te laat. Wie is u, als ik vragen mag?’
‘Mevrouw Edema...’
De meid raadpleegde haar leitje.
‘Ja, u is te laat! Dokter heeft precies om half twee voor u gebeld en toen heb ik
natuurlijk een ander laten voorgaan. U zult nu moeten wachten.’
‘In vredesnaam! Laat ons dan maar gauw in de spreekkamer. Zijn er veel
patiënten?’
De meid vond blijkbaar, dat ze dat zelf wel zou zien en opende zonder iets te
zeggen een deur vlak bij. De spreekkamer was klein en volgepropt met meubels
waarvan geen twee stuks bij elkaar hoorden, als een verkooplokaal; blijkbaar werden
al de sta-in-den-weg's uit het heele huis hier opgeborgen. Marianne had het gevoel
dat het in die volte tusschen de ouderwetsche, zware gordijnen ook zonder de
gloeiende kachel benauwd zou zijn geweest.
Tot haar verluchting zag ze maar één dame, aan het raam gezeten, terwijl haar
zoontje, een plomp, kort ventje van een jaar of acht bij de middentafel op één been
wiebelend in een prenteboek stond te bladeren. Aan den snit van het eng-sluitend
mantelpak, den vorm en garneering van den hoed, de kleur van het taschje in den
schoot tusschen de breed-gespreide korte beentjes en het deftig-minzame knikje had
Marianne dadelijk de gezeten burger-dame met mondaine ambities herkend. Blijkbaar
blij, dat ze gezelschap kreeg, zette ze zich dadelijk tot een knusse moeders-conversatie.
‘Kijk eens, Henri-tje-lief, nog een jongetje!’
Marianne had zich aan het andere raam gezet, Jaap bleef vlak naast haar stoel en
scheen voor de rol van ‘nog een jongetje’ te bedanken, ze was op het punt hem met
een wenk, een duwtje tot wat toeschietelijkheid tegen het jongere ventje aan te manen,
dat van zijn boek opgekeken had bij hun binnenkomen. Dan zag ze ineens tot haar
schrik, aan het glazige staren van de bolle, blauwe, oogen, den botten grijns om den
slappen mond met de groote, onregelmatige tanden, dat Henri-tje-lief op het allerminst
héél achterlijk moest zijn. Voor ze 't wist, waren haar oogen van den jongen naar
zijn moeder gegaan. Die knikte als beantwoordde ze een vraag, toestemmend en
mee-
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warig, vol week zelfbeklag, maar met een knipoog die beteekenen moest dat ze
dolgraag meer had willen zeggen, maar niet kon, om Jaap.
Aan den anderen kant van de door een zwaren voorhang nog eens dubbel afgesloten
tusschendeuren klonk afwisselend dof gemompel, een teemende vrouwenstem en
het bittere, als verontwaardigde huilen van een gekwelde zuigeling. Arme Jaap...,
het werd hem wel aan 't verstand gebracht, dat hij bij den kinderdokter was; een baby
en Henri-tje-lief! Maar nu ging hij toch ook naar de middentafel en terwijl de
achterlijke jongen, een hunker in zijn glazige oogen, de lach om zijn slappen mond
iets minder wezenloos, hem goedig dadelijk zijn eigen boek toeschoof, stond het
korte, dikke mevrouwtje op, nam zich een stoel vlak bij Marianne en begon te vertellen
van Henri-tje, hoe ongelukkig zij en haar man het getroffen hadden, een lief,
verstandig dochtertje - ‘een buitengewoon kind, mevrouw!’ - op haar vijfde jaar
verloren en nu alleen dit stumperdje over. Idioot was hij niet, volstrekt niet, hij zou
nog best wat kunnen leeren en had zelfs hier en daar wel een beetje aardigheid in...
in bloemetjes en in vischjes en zoo. Marianne keek weer naar het ventje, dat nu vlak
bij Jaap stond, en naar hem opzag en zich wel aan hem scheen te willen wrijven om
wat warmte van kameraadschap en ze vond inderdaad, de eerste ontsteltenis voorbij,
iets zachtzinnigs in den dom-lachenden mond, een sprank van schuchtere
belangstelling in de doffe, glazige oogen.
‘Maar mevrouw’, trachtte ze te troosten, nu ze de ander haar geparfumeerden
zakdoek naar de oogen zag brengen, een huil-trek om den mond zag verschijnen,
‘misschien komt uw jongen nog heel goed terecht, misschien wordt hij heel gelukkig
nog als kweeker, als boer. Alle jongens hoeven toch niet te studeeren.’
‘Studeeren, mevrouw, studeeren? We hebben nooit aan studeeren gedacht, ik niet
en mijn man ook niet. Maar och, ziet u, mevrouw, ik had hem zoo zielsgraag in de
effecten gehad. Zijn pa, ziet u, is óók in de effecten...’ Ze schudde het hoofd,
langzaam-smartelijk, als iemand die voor de zooveelste maal aan een geliefde illusie
tracht voorgoed vaarwel te zeggen en Marianne staarde haar aan, verbijsterd, op het
punt te vragen of die carrière misschien niet toch nog voor Henri-tje lief openstond,
toen de meid haar roepen kwam. Ze mocht vóórgaan, de andere dame was voor later
‘besteld.’ En nu trok zich, in een fellen bons van haar hart, al haar belangstelling zóó
ineens weer op Jaap terug dat ze bijna vergat in het weggaan te groeten.
‘Kom Jaap..’
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‘Eerst u alleen, mevrouw,’ zei de meid, ‘en dan straks pas de jongeheer. Zoo gaat
het hier altijd.’
Jaap's lippen trilden, even scheen het Marianne, dat hij haar hand niet zou willen
loslaten, dan ineens ging hij gewillig weer naar de tafel terug.
Na het schemerdonker van de wachtkamer, was in het spreekvertrek aan de
tuinzijde, met de groote, kale ramen, waarvan de rolgordijnen tot in 't kozijn
opgetrokken waren, het waterklare licht, bijna schel en pijnlijk voor de oogen. De
dokter zat er met den rug naar toe, in zijn van de schrijftafel afgedraaiden bureaustoel
-, een klein gedrongen mannetje, grijs-grauw van haar en baard, in grijs-grauw
gekleed, van een vijftig jaar of daaromtrent. Zijn grijs-groene, rustelooze oogen, met
hun tegelijk doordringenden en afwezigen blik - als merkten ze alles van het lichaam
en niets van de ziel, overal de materie en nergens den geest - deden Marianne
bijzonder onaangenaam aan. Nu hij opstond om haar te begroeten, zag ze zijn
bruinberookte tanden en deinsde achteruit van den reuk van gebakken visch die hij,
met brood tezamen, zooeven moest hebben gegeten.
‘Dokter Merckelbach...’
‘Mevrouw Edema, nietwaar? Ah juist... Half twee...’ Hij ging weer zitten, keek
naar de klok, die vijf minuten voor tweeën wees, maar maakte geenerlei opmerking.
‘Ik ben wat laat...’ voelde Marianne zich nu wel gedrongen te zeggen ‘buiten mijn
schuld. Ik hoop, dat u mij verontschuldigen wilt’.
Hij scheen met een handgebaar haar excuses ter zijde te willen wuiven.
‘Daar praten we maar niet meer over, mevrouwtje! Een beetje beuzelen... dat zit
er bij de dames nu eenmaal in, nietwaar? Een van haar vele charmes, zullen we maar
denken... U neemt me inmiddels niet kwalijk als ik er u aan herinner, dat mijn tijd
beperkt is? Dus...?
Ze antwoordde niet dadelijk, een weerzin steeg in haar op als een walm en ze
onderscheidde niet, waarop die gericht was: op de hooghartig-achtelooze woorden
of het kleffe Duitsche accent. En ze vroeg zich af, wat haar schoonvader bewogen
mocht hebben, haar naar dien man te sturen, die niet eens zijn tanden reinigde tusschen
dejeuner en spreekuur -, kon dat een perfekte kinderdokter zijn? Maar ze moest nu
wel spreken en in het naakte, waterklare licht, onder het tegelijk doordringend en
afwezig kijken van die oogen, die overal enkel de
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materie en nergens den geest schenen te zien, vertelde ze van Jaap's hardnekkige
temperatuurs-verhooging, hoe hij altijd-door langer en niet noemenswaard zwaarder
werd, hoe hij vaak in mismoedige buien, klaagde over moeheid, nergens lust in had.
Van dat de kinderen klein waren had ze met haar schoonvader, hun medicus, over
hun gestel en hun aanleg gesproken, daardoor was ze met een aantal eenvoudige
medische termen en benamingen als met haar eigen taal vertrouwd geraakt, waarvan
ze zich nu ook bediende, zonder eenigen ophef en zelfs zonder het op te merken want eigenlijk drong het pas tot haar door na een herhaalde snel-bedwongen,
toornigongeduldige beweging van den man tegenover haar nu ze een paar maal van
‘prae-tuberculeus’ en van ‘anemisch’ sprak. Benamingen als laryngitis, tonsillen en
lordosis schenen hem zoo te prikkelen, dat hij met de vingers op zijn schrijftafel
begon te trommelen en blijkbaar moeite moest doen om haar niet in de rede te vallen.
Onder hetspreken had ze gedachteloos haar hand op den hoek van de tafel steunend,
met een staafje rood lak zitten spelen - met een nerveusen ruk nam hij het haar ineens
uit de vingers en wierp het in een bakje naast zich.
‘U neemt me niet kwalijk. Dat gedraai met voorwerpen werkt altijd zoo op mijn
zenuwen.’
Onder haar kalm-verbaasden blik scheen hij toch wel even bedremmeld, ze zag
een vluchtig rood wazen over zijn grauw-bleek gezicht. Hij belde, kortaf zeggend:
‘We zullen het kind dan nu maar laten komen.’
In een kleine kale zijkamer, waar een lage leeren bank stond tegenover het raam,
moest Jaap zich ontkleeden. En nu ze hem daar zoo nietig en schriel, zoo bijna
schamel in zijn jongensachtigen, verlegen schroom voor den vreemden dokter zag
staan, vergat ze ineens weer haar afkeer tegen den man. Als tot een vriend, als tot
een vertrouwde, fluisterde ze, nu hij van een tafel vlak bij haar een paar voorwerpen
kwam halen:
‘Vindt u hem héél erg mager, dokter?’
Hij hief het hoofd naar haar op -, in het naakte, meedoogenlooze licht zag ze zijn
koude, grijsgroene oogen met het troebele wit en de dunne, kleurlooze wimpers en
ze hoorde zijn stem, afwerend, hooghartig:
‘Zoudt u zoo goed willen zijn geen vragen te stellen, voordat het onderzoek
afgeloopen is?’
‘Pardon...’ ze keerde zich naar het raam en starend tegen de
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grauwe, vocht-geplekte achterhuizen aan de overzijde, dacht ze, in een rilling van
weerzin, ‘wat een kwak... wat een vooze humbug! Wat zal hij straks zijn hart ophalen
aan de mama van Henri-tje-lief, die misschien van ‘mangelen’ maar zeker niet van
tonsillen spreekt! Wat zal hij dan heerlijk poseeren als de neerbuigende hooggeleerde,
de genadige ongenaakbare, zalig zwelgen in het sidderend ontzag van de mevrouwtjes
met geparfumeerde zakdoekjes en korte dikke beentjes, die zijn woorden opvangen
als orakelspreuken, zijn receptjes aannemen met bevende vingers als de
tooverformules, waarmee hij ziekte en dood bezweert. En ze dacht aan wat haar
schoonvader altijd zei, dat de menschen de dokters zoo willen, de dokters zoo maken,
maar hij zelf was intusschen openhartig en eenvoudig gebleven, grif met de erkenning
dat hij niet wist, dat hij zich had vergist en mocht dan, zooals Harry volhield, zijn
practijk wel hebben geleden onder zijn afkeer van de onfeilbaarheids-pose en de
alwetendheids-humbug, hij had zijn karakter, zijn ziel gered en was er toch gekomen!
Na zijn laatste woorden was een suizerige stilte blijven heerschen, alleen verbroken
door zijn korte, koele, maar niet onvriendelijke bevelen aan den jongen en het geluid
van diens langzaam ademen en hoorbaar zuchten. Marianne stond aan het raam en
verroerde zich niet. Een paar maal ving ze een bevreemden blik uit Jaap's oogen haar zwijgend op een afstand staan verbaasde hem blijkbaar; als Grootvader hem
onderzocht, stond moeder immers vlak bij en praatte met Grootvader en tegen hem;
nu lachte ze hem alleen maar even toe en wenkte dat ze niets zeggen kon. Zoo vlug
volgde de knaap elk bevel, zoo onmiddellijk begreep hij de bedoeling, dat de dokter
ineens vroeg, vriendelijker dan tot nu toe:
‘Je bent zeker wel eens meer onderzocht, nietwaar?’
‘Ja, door grootvader...’
‘Is uw vader medicus?’ vroeg hij haar ineens over zijn schouder.
‘Mijn schoonvader... dokter Edema...’
‘Ah... collega Edema! Heeft hij u naar mij toegestuurd?’
Ze knikte toestemmend.
Na het onderzoek werd Jaap alleen gelaten in het kale kamertje, om zich aan te
kleeden -, hij moest daar ook blijven wachten totdat de dokter hem roepen zou. En
nu zat ze weer op den stoel naast de schrijftafel, tegenover hem, hij met den rug, zij
met het gezicht naar het licht. Hij zei niet veel anders dan wat haar schoonvader al
zoo vaak had gezegd: de organen op zichzelf gezond, de borst wat eng, geen reden
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tot bijzondere bezorgdheid. Ook de raadgevingen en de voorschriften kwamen met
die van haar schoonvader overeen, maar deze had haar zóó herhaaldelijk gesproken
over de mogelijkheid dat Jaap door den specialist naar buiten, naar zee of bosch, zou
worden gezonden, dat ze onwillekeurig vroeg, nu de dokter zweeg:
‘En hoeft hij dan niet naar buiten?’
‘Naar buiten...? Och neen, ik ben niet zoo erg voor dat naar buiten zenden. De
eigen omgeving is altijd te verkiezen. En daarbij is het ook meestal zoo bezwaarlijk
met den werkkring van den man. Het heele gezin kan dan niet weg, de vrouw kan
thuis niet gemist worden en het kind heeft zijn moeder noodig... dat is gewoonlijk
moeilijk te combineeren.’
Haar eerste gevoel was er een van blijde opluchting. Er was dus blijkbaar niets
ergs met Jaap..., dat stond voorop als het heerlijkste, het voornaamste, maar dan
ook... haar leven zou dus niet nog zwaarder beslommerd, nog erger bemoeilijkt
worden, ze kon thuis blijven, in haar eigen omgeving, niet ergens in een verlaten
pension, waar ze den heelen dag uitsluitend op Jaap zou zijn aangewezen en 's avonds
zitten tobben over thuis, over Fransje en Harry en wat er nu weer mocht wezen met
de meid. Want nooit slaagde ze er in, dat alles van zich af te zetten, en daarom wilde
ze ook nooit alleen van huis en naar het een-of-ander ‘rust-oord’ gaan, overtuigd, er
toch geen rust te vinden.
‘De werkkring van den man is natuurlijk altijd een voorname factor,’ herhaalde
de dokter. ‘Zou die in dit geval bezwaren opleveren?’
‘Neen,.. eerder mijn eigen werkkring.’ Haar woorden waren meer een doorgaan
op eigen gedachten, dan een antwoord op de vraag, en ze had er onmiddellijk spijt
van. Ze zag het grauw-bleeke gezicht, juist eenigszins opgeklaard en ontspannen in
professioneele vriendelijkheid, opnieuw verdonkeren in schier-toornige
geprikkeldheid, met een armzwaai van zijn stoel keerde hij zich naar haar toe.
‘Hebt u een werkkring? Wat bent u dan, wat doet u dan?’
De nijdige, uitdagende woorden overbluften haar zoo, dat ze niet dadelijk
antwoorden kon. Ze wist ook niet precies, wat ze antwoorden, hoe ze haar ‘werkkring’
zoo ineens benoemen moest.
‘Misschien bent u wel eens ergens mijn naam tegengekomen...’ begon ze ietwat
pijnlijk... ‘Mevrouw Edema... Marianne Edema..?’
‘Spijt me... nooit van gehoord! Stil... laat eens kijken... ja, toch, dan heb ik toch
wel eens ergens een stukje van u gelezen.’ En
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met een lachje, welks schijn van goedmoedige superioriteit door den nijdigen, driftigen
toon werd gelogenstraft, liet hij erop volgen:
‘O, dat noemt u een werkkring? Grappig... die vrouwtjes... Ik zou anders zeggen,
dat zoo'n werkkring gerust altijd en overal waargenomen kan worden. 's Middags
als de kinderen naar school zijn en het huishouden aan kant -, 's avonds als de kinderen
slapen. Ik zie niet in, welk bezwaar u zoudt kunnen hebben om met een van uw
kinderen naar buiten te gaan.’
Ze mompelde iets van ‘voorstudie’, van ‘wenschelijkheid om zich te concentreeren.’
Hij luisterde niet, doch viel haar in de rede om haar toe te bijten: ‘Maar u wilt toch
zeker niet zeggen dat u uw kinderen zoudt achterstellen bij die... bij die liefhebberijtjes
van u...?’
Ze voelde een gloeiend rood naar haar wangen gaan, een heftigen drang om uit te
vallen, maar bedwong zich.
‘Dokter... ik heb u, geloof ik, juist hooren zeggen dat uw tijd beperkt is. Laat ik
er dus vooral niet langer beslag op leggen! Is het noodig dat mijn zoontje naar buiten
gaat, of is het niet noodig?’
‘Ik meende dat ik u dat zooeven al had gezegd... bepaald noodzakelijk is het niet...
voor het oogenblik niet...’ hij haalde zijn horloge uit, keek er op, mompelde iets.
‘Hebt u mij verder nog wat te vragen?’
‘Dank u... wat ben ik u schuldig?’
Hij wees met de hand naar een kaart op den schoorsteen-mantel en terwijl Marianne
het geld op zijn schrijftafel lei, ging hij naar het zijkamertje en riep Jaap.
Door het kille, vale Februari-middaglicht liepen ze naar de tramhalte terug.
‘Nare dokter, hè Moek?’ zei Jaap en ze voelde zijn arm in den haren van onbehagen
rillen; ‘héél anders dan Grootvader,’ lachte hij erachter, innig-vermaakt ineens om
de ongerijmde vergelijking.
Thuis bij Harry wachtte Grootvader, verlangend naar den uitslag van Marianne's
doktersbezoek.
‘Nare dokter, grootvader!’
‘Is het toch, jongen? Vond jij hem ook niet aardig, Marianne?’
‘Och, misschien is hij heel knap.’
‘Hij gaat er tenminste overal voor door,’ zei de oude man, onthutst door het
blijkbaar averechtsch resultaat van zijn advies. Dan ineens voelde Marianne, die met
de hand onder het hoofd in 't vuur zat te staren, zijn blik op zich gevestigd.
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‘Zou jij nu niet eens zelf drommels gauw naar je bed gaan, meidlief? Je ziet er uit...’
‘Ik ben wel erg moe. Waar is Fransje?’
‘Hier is Fransje... Wat zei de dokter, Moekie? Moet-Japie weg? Moet jij weg?
Neen... neen.. neen? Goddank...’
‘Zij moet altijd al haar menschjes bij elkaar hebben, nietwaar lieverd?’ Marianne
trok het kind naar zich toe en leunde, zelf gezeten, het hoofd tegen haar aan.
‘Vader heeft zichzelf ten eten gevraagd...’ zei Harry. ‘Mama is heel deftig en fijn
geïnviteerd bij nicht Agnes, die logeert weer in het Oranje-hotel. Vader had geen
zin...’
‘Dol dat je eten blijft en zonder...’ een blik van Harry hield nog tijdig het ‘oma’
op Fransje's lippen terug, de oude dokter deed als had hij niets gemerkt.
‘Ik blijf op één conditie...’
‘En die is?’ vroeg het kind gespannen. Ze had zich uit haar moeders omvatting
losgemaakt en was op zijn knie komen zitten.
‘Dat Moek een héél uur... neen, minstens vijf kwartier naar bed gaat... zich
uitkleeden en echt slapen...’
‘Ja... dat moet, Moekie!’ en ze vloog weer van haar grootvader weg en haar moeder
om den hals.
‘Dan heb ik óók nog een conditie,’ lachte Marianne. Ik wil wel dolgraag wat rusten
- maar mag ik dan even in jouw bed, Frans? Op vaders en mijn slaapkamer is het
zoo ongezellig alleen en bij jou schijnt het licht zoo prettig door die cretonnen
gordijnen.’
‘Natuurlijk mag je... je mag wel altijd op mijn kamer... ik zal dan wel bij vader
slapen!’
‘Dank-je lekker,’ protesteerde Harry uit, den hoek bij het raam, waar hij bezig was
Jaapje's postzegels te ordenen en ze lachten allemaal.
Met den zoeten, weldadigen indruk van dit lieve, maar altijd zoo broze,
harmonische samenzijn in zich, ging Marianne vlug en blij de schemerige gang en
trappen over naar Fransje's kamer. Wat was ze moe! Wat snakte ze naar een koel
kussen onder haar slapen, warmte en zachtheid rond haar van zenuwpijn doorkrampte
leden, donkere rust om haar doodvermoeide hoofd. Menigmaal had grootvader haar
den raad gegeven, elken dag wat te slapen, maar ze wilde het niet: eenmaal per etmaal
een zwaar en moeizaam ontwaken door te maken, den komenden dag als lood te
voelen liggen op haar borst, de weer-
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strevende leden als zegels op haar oogen in een wanhopig opzien tegen de dagelijksche
worsteling met wat haar strevenden geest neerhield en knauwde -, eenmaal per etmaal
was genoeg. En ze wist immers dat bijna altijd het ontwaken, ook uit kortstondigen
slaap, dit alles met zich bracht. Maar ditmaal luisterde haar vermoeidheid naar geen
rede, in zenuwachtige haast ontdeed ze zich van haar kleeren, en even later lag ze
achter de helder-gebloemde cretonnen gordijnen die op koperen roede uitgespannen,
Fransje's kamertje in ‘salon’ en ‘slaapvertrek’ verdeelden, tot over de schouders
omkoesterd door lichte, zachte wol, achterhoofd en nek, waar het ook nu weer zoo
gloeide en pijnlijk schrijnde, tegen den kouden onderrand van het kussen, de armen
slap naast zich, aan weerskanten van haar lijf.
En nu van beneden af het lachen van Fransje en grootvaders stem, die jokkernijen
zei - met de jaren was de oude man zich al meer bij hen thuis gaan voelen, als zocht
hij zich voor de kilte van zijn huiselijk leven, schadeloos te stellen aan de jonkheid
en de warmte der kinderen - een enkel woord van Harry of Jaap ertusschen in, uit de
keuken het bromgezang van de meid, dat wel heel leelijk was, maar althans duidde
op goed humeur, nu dit alles als van ver-af droomerig tot haar doordringen kwam,
genoot ze proevend dat zoet-behaaglijke gevoel uit haar kinderjaren, wanneer ze wel
eens een dagje wat ziek was en in bed bleef en het geluid van de huiselijke
bedrijvigheid ook zoo van beneden, vlak bij en toch als van ver, droomerig tot haar
doordringen kwam... Ze genoot volop het oogenblik en ze genoot het vermogen om
het oogenblik te genieten, zoo zeldzaam haar vergund! Zóó lag ze, minuten achtereen,
en hoorde ook weer, uit den tuin, als straks, een vogeltje hier en een vogeltje daar
en voelde zich weldadig doortrild van oplossende warmte, die de krampende
zenuwpijn verdreef en hoe de heerlijke zware slaap op haar oogleden zich legeren
kwam, waartegen ze zich toch tegelijk zoo lang mogelijk verzette om dat ze bewust
genieten wilde de schaarsche oogenblikken en het schaarsche vermogen, bewust zich
omkoesterd voelen van warmte en rust.
Wakker wordend in volkomen dezelfde houding, greep ze vol schrik haar horloge
van den knop; ze kon nauwelijks zien hoe laat het was, door het ijle lichte rood van
de cretonne drong nog zwak wat buitenlicht, maar het dichtere groen en zwart en
paars liet al niets meer door, doch nu ze zag dat ze maar een kwartier geslapen had
en tegelijk realiseerde dat ze was wakker geworden zonder de benauwende pijn van
den overgang, zonder dat lamlendig spartelen om als uit een diep en
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luchtloos dal naar den dag te stijgen, nu werden haar oogen vochtig van vreugde. Ze
lei haar oor scherp te luisteren... hoe stil was alles... dan ineens begreep ze: grootvader
las voor! Nu zou het vredig samenzijn beneden niet meer worden verstoord.
En voorzichtig, zooals een jongen met tastenden voet het broze ijs beproeft, ontsloot
ze de poort naar haar dierbaarst binnen-leven, haar heerlijkst geestes-bezit: het werk,
waaraan ze bezig was. O, zaligheid, het benauwde prangen om haar hoofd bleef uit,
geen pijn schoot haar door de leden... ze was toch nog wel sterk en taai, dat dit, na
een dag als vandaag, het resultaat kon zijn van één kwartier rustig sluimeren. Maar
het moest ook, want ze moest leven, sterk zijn, gezond blijven, om alles af te doen,
wat ze zich voorgenomen had.
In een ijl-goud licht zag ze het groote visioen, den arbeid van haar komende jaren,
nu al reeds door menig ‘idealist’ smalend of bedenkelijk ‘negatief’ genoemd, het
afbreken en weerleggen, het neerslaan van ongegronde stelligheden, het
meedoogenloos in hun voosheid aantasten en analyseeren van dogma's, welke door
hen die ze heeten aan te hangen, zelfs niet meer begrepen, immers voortdurend
onbewust weersproken worden,... den heeten, zwaren strijd tegen de frasenmakerij,
tegen het onbekookte, het ondoordachte, het onsamenhangende en inconsequente
gebazel, dat op elken streng van het geestelijke leven als een woekering zat vast
gegroeid, den kamp tegen de Leugen. ‘The time is out of joint...’ hoe dikwijls had
ze zich Hamlets woorden te binnen gebracht en in moede en moedelooze
oogenblikken, wanneer ze haar bestemming als een vloek en een noodlot voelde al
te zwaar, daar zijzelf immers het best haar streven onvervulbaar wist, een Moeten
zonder doel, zonder hoop op resultaat, vol bitterheid er het overige bij gedacht. ‘O,
cursed spite, that ever I was born to set it right.
Want juist hun, die geroepen waren om andermans ongegronde stelligheden te
weerleggen en op te heffen, met het scherpe mes van de Rede vlijmend te kerven in
de spinsels der redeloosheid, juist hun was, krachtens diezelfde hun-alleen toebedeelde
volmaakte Redelijkheid ook geenerlei illusie omtrent het ‘doel’ van hun eigen
werkzaamheid gelaten. Zij alleen hadden het besef der eeuwige Doelloosheid van
een Zijn, dat slechts zelfontplooiing en zelfonderscheiding tot oogmerk heeft, te
dragen gekregen, zij alleen onderscheidden alle hopen en gelooven en wenschen,
elke illusie en elken toekomstdroom, aardsche en hemelsche, als de lokmiddelen
waarmee het Absolute Leven menschen
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opdrijft naar de eenig-reëele en eeuwig noodzakelijke activiteit, voorwaarde tot die
zelfontplooiing en die zelfonderscheiding van dat Absolute Leven. En schoon geen
mensch meer Licht omtrent deze dingen verkreeg, dan zijn geestelijk oog lijden kon,
- welk oog was sterk genoeg, om altijd in de structuur der Eeuwige Doelloosheid te
schouwen, zonder te versagen? Zoo waren er oogenblikken, dat ze zich verdoemd
voelde, dat ze de blinde ophemelaars van rotte en zotte organisaties benijdde, dat ze
dorstte naar het kinderlijke zelfvertrouwen der bouwers aan toekomstpaleizen, naar
den pedanten hoogmoed van systemen-knutselaars en tabellen-trekkers, naar de
onwrikbare zelfgenoegzaamheid van theosofen en Marxisten met hun formules als
ezelsbruggetjes, hun wonderzalfjes voor alle kwalen, hun sleutels op alle raadselen...
zelfs naar de botte gemoedsrust van kletsers en zwetsers, van geestelijke leegloopers
pronkend aan bittertafels met andermans gedachten, met de gestolen woorden en
termen van andermans gedachten... dat ze bitter benijdde het goedkoope succes van
den eenen of anderen modernen Klaasje van der Gracht, roem oogstend met een
‘lieve stem’ en zalvend geleuter, jongleerend met groote namen en dikke woorden,
Rembrandt en Da Vinci... Da Vinci en Rembrandt, bloedelooze oude-juffrouwen
gelukkig makend met het besef, dat ze begrepen wie Rembrandt en wie Da Vinci
waren geweest...
Maar nu was het anders, nu prangende vermoeidheid van al te veel zorg, de
bitterheid tegen een lot dat haar geen bestaan in overeenstemming met haar aanleg
had toebedeeld, nu dit alles voor het oogenblik van haar afgevallen was, nu voelde
ze weer het puur en onzegbaar-heerlijk begrijpens-geluk..., het geluk dat Socrates
moest hebben gevoeld, toen hij sterven boven zwijgen koos en voor zijn rechters
getuigde dat ‘een niet-onderzocht leven niet levenswaard’ mocht heeten...
Straks zou ze opstaan, naar beneden gaan, rustig eten met Harry, met de kinderen,
met goeden grootvader - en dan zou ze werken. Als dan nu met de avondpost de
nieuwe boeken kwamen, dat zou wel heerlijk zijn! Dan zou ze lezen en noteeren en
uittrekken, zoolang de kinderen nog opwaren - sinds lang getraind op alle werk in
hun bijzijn, uitgezonderd de definitieve formuleering - en als ze sliepen, kon ze nog
een uurtje, desnoods een half uur, verder gaan aan een pasbegonnen opstel over
realisme. Realisme... werkelijkheid. Was er wel één woord onder de vele, die
menschen op de lippen voeren, zonder
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hun beteekenis ook maar bij benadering te beseffen - waarmee zoo gedachteloos
werd gesold als met dit woord... werkelijkheid. Was het niet ook karakteristiek voor
der tijden onbegrip dat geen der zich noemende realisten, beschrijvers der
werkelijkheid, ooit een afdoende verklaring, een begrenzende definitie hadden
beproefd van wat dan eigenlijk - tegenover andere ‘onwerkelijke’ dingen - realiteit
mocht heeten? Hoe kon het een ‘werkelijk’ zijn boven het ander, in een wereld, welke
heel-en-al was: Verwerkelijking van den geest! In dit alles-omvattende diende dan
redelijkerwijs wel onderscheiding gemaakt - want daarzonder was geen beschouwing,
bleef geen bespreking mogelijk -, doch wat kon armzaliger zijn dan de bloote
buitenkant der dingen bij uitstek ‘realiteit’ te willen heeten -, waar elks ding te kennen
wezen juist achter dien buitenkant school -, wat weer niet wegnam dat ook die
buitenkant op zijn wijze tot de algemeene werkelijkheid behoorde. Maar dit als het
bij uitstek reëele te willen aandienen...! Hoe dan wel echter diende de al-omvattende
Werkelijkheid - het leven-zelf - in werkelijkheden van verschillenden aanleg
onderscheiden?
In een door allen zintuiglijk waar te nemen normale ‘werkelijkheid’ en visioenen
van dronkaards, zieners en gekken? Het was de onderscheiding der
‘wetenschappelijken’, die aan veelvuldigheid van oordeel objectieve ‘bewijzen’
pogen te ontleenen -, als waren het collectieve oog en het collectief verstand
betrouwbaarder dan het individueel oog en de individueele rede! Comte had van
Plato die onderscheiding geëischt, en geschamperd omdat de denker rechtens aarzelen
bleef voor de willekeurige begrenzing tusschen ‘normale waarneming’ en ‘visioen.’
Shaw had althans beter begrepen en, Ibsen noemend ‘realist’, nadrukkelijk te kennen
gegeven, dat hij bij het begrip ‘realisme’ niet dacht aan Zola en Maupassant, maar
aan Plato! Het realisme van Plato, van Ibsen, van Spinoza, van Erasmus, van Swift,
van Shaw-zelf -, dat was dan het vermogen om onder de religieuse en politieke en
ethische ficties de diep-begraven werkelijkheid van menschelijke motieven en
drijfveeren te onderkennen -, het was inderdaad een onderscheiding, in het wezen
der dingen vastgeworteld -, maar welke plaats in ‘De Werkelijkheid’ bleef er dan
voor de fictie, voor het dogma, voor de inbeeldingen der theologen en moralisten?
‘Het werkelijke leven.’ Als was niet alle leven werkelijk. ‘De Werkelijkheid’. En
immer weer de zelfverheffing van het collectieve visioen - want het ‘normale gezicht’
mocht toch niet anders heeten -, boven het individueele visi-
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oen, - en altijd weer de poging om de uitkomsten van des eenen onderzoek met die
van den ander te bewijzen, dezelfde vicieuse cirkel, waarin menschen ronddwarrelen,
die ‘de Schrift’ uit zichzelf te bewijzen zoeken! Want waren niet alle oogen van
menschen en was niet alle denken van menschen gelijkelijk ingericht en ingesteld,
zoodat de gelijkheid van uitkomsten evenzeer in de rede lag als de gelijkenis van
den mensch met zijn eigen spiegelbeeld? Maar hoeveel misleidender! En nooit zou
die misleiding eindigen, zoolang menschen zich bleven wanen
onderling-onafhankelijke vrij-werkende geestelijke organismen -, zoolang ze zich
niet konden begrijpen als slechts schijnbaarafzonderlijke reproducties van één
collectief geestelijk organisme -, dat in bepaalde stadia van zijn ontwikkeling bepaalde
‘waarheden’ voortbrengen moet. Daarom vonden dan ook wel alle ‘vrije onderzoekers’
in één periode allen dezelfde dingen -, maar in een volgende periode kwamen - zooals
in een vorige periode waren gekomen - uit de laboratoria van het ‘objectieve
onderzoek’ gansch andere uitkomsten, gansch andere formulen te voorschijn.
Werkelijkheid..., het woord groeide uit, zoodra er aan geroerd werd, het
onderscheidde zich duizendvoud in zichzelf... het vertakte zich naar alle zijden,
eindeloos. En juist, omdat alle menschen tezamen vastzaten in diezelfde
zelfmisleidingen, als levensgrondslag te doorgronden en te mistrouwen, daarom
dreigde overal en voor elkeen de verwarring en vergissing tusschen wat elkaar zoo
bedriegelijk gelijkt en toch niets van elkanders wezen heeft. Zou ze er ooit den weg
in leeren, ooit uit het zich aan haar opdringende misleidend-tegenstrijdige en
eindeloos-veelzijdige tot een formule komen, ooit voor haar zelf bevredigend,
want-in-zich-zelf logisch, de verschillende graden van werkelijkheid in ‘De
Werkelijkheid’ leeren opstellen...? Veel ontbrak er nog... maar dit was een kostbaar
oogenblik, een zeldzaam moment van rust en luiditeit...
‘Moek... Moek... slaap je nog?’
Ze zat ineens overeind.
‘Hè, kind... wat laat je me schrikken. Is het al etenstijd?’
‘Nee... ja... zoometeen...’ Maar kijk nu eens even, wat die Leen weer heeft gedaan.’
Fransje kwam binnen met een boos, ontstemd gezicht, Lena, het oude
huisnaaistertje, een hoofd kleiner, verscheen achter haar, den zakdoek tegen de oogen.
Voor Marianne recht begreep, wat er gaande was, stonden ze allebei voor het bed.
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‘Nu moet je toch eens kijken, Moek, hoe ze die witte jurk heeft verknoeid...’
De oude Lena snikte achter haar zakdoek.
‘Ik laat het me niet langer zeggen, mevrouw, ik laat me niet alles zeggen door dat
kind’, kwam haar benepen piepstemmetje; ze nam den zakdoek weg en keek Marianne
aan met haar kleine, roodomrande, natte oogjes, ‘'k Heb voor u altijd naar genoegen
gewerkt, is het niet waar, mevrouw, zeg u 't nu eens zelf, maar bij dat kind kan ik
geen goed doen. Nooit is er iets naar haar zin... 't gaat me op 't laatst op mijn zenuwen
zitten en 't spijt me wel, maar mevrouw moet maar omzien naar een andere naaister.’
Even zweeg ze, en viel dan ineens vinnig naar Fransje uit, terwijl ze haar de jurk van
den arm rukte:
‘Je moeder heeft niet een tiende-part zooveel praats in haar heele lijf als jij in je
pink, nest die je bent!’
‘Moek kan makkelijk gauw tevreden wezen, Moek heeft heelemaal geen smaak!’
‘Dat weten we nu al, Frans! Dat is al zoo vaak geconstateerd, nietwaar, dat Moek
geen smaak heeft. Maar wat is er eigenlijk aan die jurk verknoeid?’
‘De mouwen veel te lang... de hals veel te hoog’, jammerde het kind. ‘En
heelemaal... Kijk maar zelf... Bah... wat een leelijk... inburgerlijk prul. Als jullie
denkt dat ik daarmee naar het gymbal ga... dan hebben jullie 't allebei mis...’
‘Maar je wéét toch, dat ik die heel-korte mouwen leelijk vind! Leen heeft groot
gelijk... je hebt groot gelijk, Leen... en de hals kan altijd verwijd worden... te hoog
is beter dan te laag, daar zou geen verhelpen aan zijn...’
‘De mouwen moèten korter,’ hield het kind aan, koppig... ‘als Leen het niet wil
doen, dan doe ik het zelf. Waar is de schaar? Geef op de schaar!’
Marianne voelde zich wit en duizelig worden van plotseling-opkomenden drift.
‘Hou nu in de eerste plaats je mond en ga naar beneden... ga naar beneden en laat
me even met rust...’
‘Met rust... je ligt hier al meer dan een uur... en 't is mijn kamer. 't is mijn eigen
kamer...’
Met een ruk keerde Marianne het gezicht naar den muur.
‘Neem haar mee, Leen,’ zei ze dof, ‘neem haar mee naar beneden.’
‘Moek...’ Eer ze 't vermoeden kon, plofte het kind zich schrei-
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end boven op haar lijf. ‘Moek... och... ik meen het zoo niet... wees weer goed op
me...’
Ze trachtte het kind van zich te duwen.
‘Nee Frans... nu niet... ik kan nu niet... toe kind... het maakt me zoo ellendig... al
die buien... die plotselinge overgangen...’
Maar Fransje hield zich met haar volle zwaarte krampachtig boven op haar
geklemd.
‘Eerst goed worden... niet meer boos zijn... Ben je niet meer boos?’
‘Neen... ik ben niet meer boos...’ fluisterde ze moeilijk, nauwelijks in staat haar
weerzin te bedwingen tegen de geforceerde omhelzing, de opgedrongen verzoening
na de rauwe, wreede stoornis, waartegen haar heele wezen machteloos bleef wrokken.
‘Ik geloof je niet... je bent toch boos!’
‘Och Fransje... toe... toe... ga nu weg, je maakt het al erger...’ tranen braken haar
uit de oogen en schenen, vreemd, haar wrok en weerzin op te lossen, haar in drift
plotseling verharde wezen te verweeken, ze stak nu zelf een hand uit naar het kind,
dat zich opgeheven had en traag verwijderde.
‘Overleg nu alles nog eens kalm met Leen; zoometeen kom ik beneden, over vijf
minuten, en na tafel zien we dan wel. Laat je Jaap zijn handen wasschen?’
‘Ja... Moekie...’
‘Je moeder is veel te goed voor je...’ hoorde ze, vlug uit het bed gekomen om de
opengebleven deur te sluiten, op de gang de oude Lena zeggen en geroerd bleef ze
staan, nu ze Fransje's beschaamde antwoord verstond: ‘Dat is ze eigenlijk ook, Leen...’
Dan zuchtte ze, terwijl ze, op den rand van het bed gezeten, zich naar haar kousen
bukte. Och ja... ze meende dat nu wel... voor 't oogenblik... en ze had ook wel gauw
berouw, maar juist die voortdurende afwisseling van driftvlagen als losse
onweersbuien en onstuimige betuigingen van berouw, dat werkte in zoo hooge mate
afmattend, zoo sloopend op haar zenuwkracht. Jaap wilde bezig gehouden worden,
naar bed gebracht, voorgelezen, vertelseltjes verteld, Jaap kostte tijd, maar er ging
toch rust van hem uit -, maar zij, met haar altijd-opvlammende begeerten naar dit en
naar dat, haar invallen, haar snel-wisselende neigingen, haar haken naar luxe en
plezier, haar beweeglijkheid daarbij, zoodat ze meestal meer danste dan liep door de
kamer, meer woelde dan zat op haar stoel, kopjes omgooide, kleedjes
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afsleurde in haar vaart -, zij was de onrust zelf. En toch... beduidde dit alles immers
niets dan levenslust en levenskracht, het joyeuse geweld van haar uitknoppende,
uitbarstende jeugd, van het openbrekende leven dat zich haast om toe te grijpen, te
smaken, te tasten, te bezitten, voordat de tijd is voorbij gegaan. En dan... herkende
ze niet duidelijk in het complex van Fransje's eigenschappen hen beiden: Harry's
verfijnden zin voor wat mooi en harmonisch was, en haar eigen hartstocht, die zich
in haar kind richtte op het bemachtigen van wat ze begeerde, op het bezit van wat
haar had bekoord? O, voorzeker, Fransje was een kind om trotsch op te zijn, om blij
mee te zijn, met haar mooie gezicht, haar klare, wijd-open oogen, in welks diepten
niets dan reinheid en oprechtheid school, haar fiere, eigenwilligen mond..., maar juist
die eigenwilligheid, dat opvliegen tegen elke vermaning, tegen elk verbod, dat
altijd-waakzaam verzet tegen ware en gewaande kleinachting, dat staan op wat ze
met onverbiddelijke en onweerlegbare logica als haar ‘rechten’ placht uiteen te
zetten..., het was alles de wilde voorbloei van wat eenmaal misschien tot een prachtig
en in-zich-zelf harmonisch leven rijpen zou..., maar om leiding te geven aan wat niet
geleid wilde zijn, wat geen leiding meende van noode te hebben, zonder er de liefde
bij te verspelen... om op te voeden, wat door het enkele woord ‘opvoeding’ al
geprikkeld was... en weer zuchtte ze...
Beneden trok Grootvader haar onder de lamp, om haar te ‘inspecteeren’, hij schudde
ontevreden het hoofd en bij het aan tafel gaan bemerkte ze dat Harry strak en boos
naar Fransje keek. Ze voelde nu ineens deernis met het kind en wenkte dat hij nu
maar weer goed moest zijn. Fransje zag het en de dankbaarheid fleurde haar verstugde
gezichtje weer op.
‘Wat heeft Dien vandaag lekker gekookt, Moek!’
‘Ja, ik vond het daarnet ook al. Ter eere van Grootvader, denk ik!’
‘Dien is meer op het mannelijk dan op het vrouwelijk deel van de familie, dat heb
ik allang gemerkt, hè Moek?’
Ze lachte en knikte vaag, ze had maar half verstaan, want plotseling, geheel en al
onverhoeds, had zich de vraag, die haar juist zoo intens bezighield, toen Frans was
komen storen, als door een open kier haar bewustzijn weer binnengedrongen. Hoe
was ook weer de probleemstelling geweest?... Het leven, elk verschijnsel, elke uiting
behoorde tot ‘De Werkelijkheid’ als resultaat van verwerkelijking. Maar in die
algemeenheid diende nu onderscheiden tusschen ‘werke-
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lijkheid’ van verschillenden aanleg. Die tusschen het objectief-bewezene en het
subjectief-bedachte begreep ze als volkomen fictief -, de oude triomfkreet van het
positivisme tegen de filosofie ‘ils inventent, nous découvrons’ als de zelfmisleiding
van wie tot zelfonderscheiding niet gerijpt is -, maar wat was de waarde, de
beteekenis... wat was de werkelijkheid van die fictie op zichzelf...?
En zooals het licht, dat kinderen als naast hun oogen zien verspringen, wanneer
ze speelsch de vingers tegen de pupillen duwen... of als een over haar hoofd waaiende
snelle schaduw, in 't omzien al weer weg, zoo had ze daar nu juist de waarheid meenen
te grijpen, daarnet, één seconde voordat Fransje dat zei over Dien... En nu... was het
weer weg... als het vlug-verschietende licht, als de snel-verwaaiende schaduw... en
het benauwde, heete zweet brak haar ineens uit voorhoofd en slapen, ze voelde haar
linkerknie en nek plotseling doorschoten van weeën zenuwkramp... bleef het nu maar
tien seconden zóó stil als op het oogenblik dan kwam het misschien nog weer tot
haar terug... dan kon ze het grijpen, ze was toch straks, boven in bed, zoo na er aan
toe geweest.
‘Moek...’
‘Ja, jongetje!’
‘Nog een beetje vleesch?’
‘Vraag vader even, wil je?’
‘Vader praat met grootvader. Kijk eens, mijn heele bord is al leeg!’
‘Ja, heerlijk... Wil je ook nog een aardappeltje?’
‘Neen, alleen wat vleesch!’
‘Ik ook nog graag wat, Moek.’
‘Goed...’ Ze haalde den schotel naar zich toe en terwijl ze de kinderen bediende,
voelde ze haar hoofd verkoelen. Het prangend denken liet af, ze kon het oogenblik
weer toebehooren. En ineens vreesde ze de stilte, waarin het denken haar weer
besluipen wou, dat dan toch telkens moest worden gestoord en niets kon opleveren
dan dat plotseling-uitbrekende, heet-benauwde zweeten en den weeën zenuwkramp.
Waar had Harry het zoo druk over met zijn vader?
‘O, Moek, moet je hooren, wat grootvader allemaal vertelt van die oude nicht
Agnes. Ze is zóó schatrijk en ze reist overal heen, waar ze wil, Indië, Japan,
Zuid-Amerika... overal waar het warm en mooi is... en ze koopt alles wat ze ziet en
ze reist altijd eerste klas... Wat een leventje...’
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‘Zie dat ze je meeneemt als gezelschapsjuffrouw. Opzitten en pootjesgeven. “Wat
belieft mevrouw” en “o zeker mevrouw”. Geknipt voor jou’, lachte Marianne.
‘Neen maar Frans, als je luistert dan moet je ook goed luisteren,’ kwam Harry,
half-schertsend, half in ernst. ‘Heb je niet gehoord wat grootvader vertelt..., hoe
tevreden en gelukkig die nicht Agnes met al dat reizen en al dat koopen is?’
‘Ja, je weet soms niet of je lachen of je ergeren moet of, misschien, nog meelij
hebben met het mensch... Neen, zoo iets moest jou in je jonge jaren beschoren zijn
geweest!’
‘Och vader...’ zei Harry peinzend, ‘daar kom ik óók al meer en meer van terug.
Indertijd op de academie, toen er ook zoo eens over reizen en mooie dingen koopen
werd gesproken en dat een artist dat allemaal noodig heeft... en dat hij er dus recht
op heeft... toen zei een van de leeraren ineens... 'k weet niet meer wie het was...‘Als
je tusschen Amsterdam en Ouderkerk niet genoeg moois ziet om er je heele leven
op te teren, dan hoef je ook niet te reizen en ook geen mooie dingen te koopen...’
‘Kant zegt feitelijk hetzelfde,’ kwam Marianne, ‘hij zegt dat niemand meer van
de wereld kan ervaren dan hij door het dakvenster van zijn zolder ziet... Dat
geestverruimende reizen... ik heb er nooit veel van geloofd...’
‘Die uitspraak van Oscar Wilde... hoe was dat ook weer? ‘Als een man een
gentleman is, dan weet hij alles wat hij noodig heeft vanzelf... en als hij het niet is,
dan is alles wat hij leert verkeerd voor hem. Ik geloof dat je dat eigenlijk overal kunt
toepassen...’
‘Verkeerd is misschien wat sterk, jongen’, lachte grootvader.
‘En u zegt zelf, dat die nicht Agnes zooveel pretenties heeft en zoo op iedereen
neerziet! Omdat ze zich verbeeldt dat ze door al dat rondtollen over de wereld door
al die “sight-seeing” en foto's-kooperij een “ontwikkelde vrouw” geworden is.’
‘Handen vol geld weggesmeten... en wat heeft ze ervan overgehouden, als je zoo
eens met haar over haar reizen praat? Herinneringen aan slechte koffie, weggeraakte
koffers, afzetters en ruzie...’
‘En een hoop vreemde postzegels!’ riep Jaap ineens vol vuur.
‘Daar zeg je zoo wat, compagnon!’
‘Dus je ziet het, Frans, in rijk zijn zit het ook al niet’, lachte Harry.
‘Dan wil ik beroemd worden! Moek... wie is beroemder... jij of meneer Meerburg?’
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‘Hoe kom je daar nu ineens weer bij, malle meid? En wie is meneer Meerburg?’
‘De vraag pleit al niet voor 's mans beroemdheid,’ meende grootvader lachend -,
maar Marianne wist het al. ‘O, je bedoelt Charles Meerburg, den pianist? Maar hoe
verzin je 't, om ons zoo bij de haren bij elkaar te sleepen?’
‘Ik heb het niet zelf verzonnen. Maar bij ons in de klas zit een dochtertje van
meneer Meerburg. Tilly, een vreeselijk nest! En die begon daar vanmiddag in de
pauze te beweren, dat haar vader beroemder is dan jij! Hoe vind je nu zoo iets?’
‘Idioot...!’ besliste Jaap, ‘hoe kan zoo'n meneer Meerburg nu beroemder zijn dan
Moek. Moek is vreeselijk beroemd!’
‘Wat een nonsens...’ lachte Marianne.
‘Ik dacht dat jullie in de pauze alleen over vrijertjes spraken...’
‘Foei, grootvader... maak haar maar niet erger dan ze al is!’
‘Maar nu moet jullie verder hooren! Toen hebben we een stemming gehouden...’
Harry schaterde, Jaap lachte luidkeels mee.
‘Niet zoo hard lachen vent, straks hoest je weer...’
‘Wie kreeg de meeste stemmen, Frans?’ vroeg Harry.
‘Moek!’
‘Bravo!’ klapte grootvader en Jaap, opgewonden, wipte in zijn stoel op en neer.
‘Ik wist niet dat die jongedames zoo precies op de hoogte waren’ prees Harry.
Op de hoogte? O neen..., maar iedereen vindt Til Meerburg zóó'n akelig nest, dat
ze allemaal op Moek hebben gestemd. Let van Dam zei tegen Til: ‘jou vader is een
stijve houten Klaas, die niemand groet,’ en tegen mij zei ze: ‘jou moeder is een
vriendelijk mensch’ en toen stemde ze op Moek!’
‘Dus nu is Moek de allerberoemdste!’ jubelde Jaap.
‘Een beetje rustig, vent!’ maande Harry weer.
Na den eten gingen Harry en zijn vader een sigaar rooken in het atelier; grootvader
sliep daar dan ook een uurtje en Harry las het avondblad. Marianne hielp Dien
afnemen en bleef daarna met de twee kinderen. Jaap, moe van de opwinding aan
tafel, geeuwde dat hem het nat uit de oogen liep - na elken geeuw schoot hij in een
nerveusen lach, zoodat Fransje, gehinderd in het lezen, ten slotte driftig uitbarstte:
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‘Hè, Moek... laat die vervelende jongen ophouden, laat die vervelende jongen naar
bed gaan...’
‘Ik ging werkelijk naar bed, Jaap, als ik jou was!’
‘Nog zoo vroeg! 'k Ben toch geen baby...’
‘Naar bed gaan is geen kwestie van groot of klein. Ik ben straks wel om half vijf
naar bed gegaan. Hoe klein moest ik dan wel wezen? Neen, Jaap, nu niet weer zoo
mal gaan lachen! En dat gegeeuw kun je óók wel een beetje bedwingen.’
‘Als jij me naar bed brengt... dan ga ik...’ dwong de dood-ver-moeide jongen.
‘Ik komje toestoppen...’
‘Neen, heelemaal brengen... bij me blijven terwijl ik me uitkleed... en dàn
toestoppen’.
‘Lijs...’ smaalde Fransje over haar boek.
‘Gauw dan maar...’
Toen Marianne een klein half uur latter weer beneden kwam, geeuwerig en nerveus
van Jaaps geeuwen en nerveuzig treuzelen, zag ze in een schokje van blijde verrassing
het pakketje van den boekhandelaar met haar brieven op tafel liggen. Ze las eerst de
brieven - een van Uhland, waarin hij nog een paar inlichtingen gaf, en haar aan haar
belofte van dien morgen herinnerde, een van de redactie van de ‘Philosophische
Bladen’ om wat haast te maken met de toegezegde copy, en een ängstigen brief van
tante Clara over Jaap; dien diende ze eigenlijk dadelijk wel even te beantwoorden!
Ze stond aarzelend, peinzend met het blaadje in de hand bij de tafel en tuurde in de
lamp..
‘Nieuwe boeken voor jou, Moek?’
‘Ja...’
‘Maak eens open!’
‘Ze zullen je niet interesseeren. Het zijn allemaal “geleerde” boeken. Vaders cadeau
voor mijn verjaardag nog!’
‘Rare cadeaux vraag jij... Ben je een blauwkous, Moek?’
Ze lachte even. ‘Ik hoop het niet, kindje! Je moet de groeten hebben van tante
Clara... Hè... Frans... zou jij haar even willen schrijven over Jaap, dat hij niet naar
buiten hoeft... dat dokter Merckelbach het niets erg inziet... alleen veel eten en veel
rusten, schrijf dat maar, wil je?’
Ze zag het kind kampen tegen haar onwil, haar afkeer van brievenschrijven en dan
aan tante Clara... en dan nog wel die dokterspraatjes over Jaap. Had ze 't eigenlijk
mogen vragen?
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‘Morgen... mag het dan morgen, Moek? Ik zit nu juist zoo prettig te lezen. Geen
huiswerk vandaag!’
‘Doe je 't dan werkelijk, morgen? Niet boos worden als ik je eraan herinner?’
‘Neen... maar zeur er dan nu niet langer over...’
Dit was de toon, die Marianne altijd weer, tegen beter inzicht in, tot booze uitvallen
prikkelde. De superioriteit van den volwassene boven het kind achtte ze een absurde
ongegronde aanmatiging; bij elke gelegenheid, ook in Fransje's bijzijn, erkende ze
openlijk, dat de kinderen alle rechten en de ouders alle plichten hebben, en toch...
was het misschien, sterker dan de rede in haar werkende, het oude taaie ‘eert uwe
ouders’ dogmatisme, of was het eenvoudig de gekrenktheid van iemand die overal
elders door vreemden en alleen niet in eigen huis door een eigen kind wordt
gerespecteerd en ontzien, of was het wellicht het heimelijk zelfverwijt dat hààr
opvoeding, haar tekort aan opvoeding, het kind zoo onbeheerscht in haar uitingen
had gemaakt?
Ze vroeg het zich af, terwijl ze het pakketje openmaakte... maar zoodra ze de
nieuwe, versche boeken uit de ritselende papieren genomen had, voelde ze alleen
nog de vreugde om het nieuw en versch bezit... Wundt's ‘Völkerpsychologie’ en
Drews' ‘Christusmythe’.
Ze liet zich op den tast neer in den eerssten den besten stoel, de boeken op haar
schoot En een heete gretigheid greep haar beet, nu ze begon te bladeren in een der
onopengesneden, naar drukinkt riekende deelen, die jachtigheid, die ze goed in
zichzelve kende, als een zenuwkramp, als kon geen enkel ding wachten, als moest
ze werken dag en nacht, om gereed te zijn, voor ouderdom, zwakte, dood haar
achterhalen kwamen. En naarmate haar minder tijd en rust en vrijheid waren gegund,
naarmate haar leven meer werd uiteengereten en verbrokkeld, haar geest verdeeld,
heen-en-weer gesmeten, en wreedaardiglijk van zich zelf en zijn hoogste weelde
vervreemd -, naar diezelfde mate namen drang en jachtigheid in haar toe. ‘Je moet
van je werk genieten’, raadde Harry haar soms, maar ze kon het niet. Al wijder
openden zich de verschieten, al breeder breidden zich de mogelijkheden, nooit konden
leven en kracht toereikend zijn om alles naar buiten te verwezenlijken, wat ze in zich
voelde kiemen en bloeien, met een groeikracht ongebreideld. In de enkele dagen dat
de kinderen soms 's zomers uit logeeren gingen, werkte ze als een bezetene -, tegen-
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over een nieuw onderwerp dat uitgewerkt, een nieuw boek dat doorgewerkt moest
worden, voelde ze zich beven en duizelen van jachtigheid..., maar nooit toch ontgaf
ze het zich dat geduldige en gestadige zelfweerlegging en zelfherziening
hoofdvereischte was. Juist dit remmend besef met dien machtigen drang naar
zelfvervulling tezamen putte haar somwijlen zoo schrikkelijk uit!
Tot lezen dreef haar sinds lang niet meer de algemeene wetenslust, de leergierigheid
uit vroeger jaren, en ze las nu ook nooit meer boeken, die haar aangeprezen werden
of die ‘iedereen lezen moest’ zelfs al wist ze, dat het belangrijke boeken waren. Ze
las nu nog alleen ‘van binnen uit’, alleen datgene, wat haar tot een eigen oogmerk
dienstig scheen, waarin ze vooraf wist te zullen lezen, wat ze al wist, waaraan ze
haar eigen geest -, als de geest van elk mensch tot de afstomping van de ‘aanpassing’
neigend - voortdurend ‘openwrijven’, tot levende zelfonderscheiding forceeren kon.
Wetend dat de daaromtrent bewuste zoo goed als de daaromtrent onbewuste mensch
alleen zichzelf terugvindt in wat hij leest en leert, bespaarde ze zich sinds lang de
moeite en den tijd van het lezen op kans en speculatie. Hoeveel keer had ze niet op
het rijpe oogenblik gegrepen naar een boek, dat ze al jaren in de kast had staan en
voor jaren reeds gelezen, dat toen contact-loos langs haar was heengegleden en nu
haar geest ineens beetgreep, zich daarmee op slag vereenzelvigend, daar haar geest
uit eigen groei datzelfde stadium had bereikt, dezelfde ‘waarheden’ gevonden? Maar
ook waren er oogenblikken waarin haar geest uit eigen aandrang reeds zoo heftig
bezig was, dat ze de aanraking tot ‘openwrijving’ aan anderen geest eerder meed dan
zocht, om niet door een al te geweldige innerlijke werkzaamheid de grenzen van
haar beperkte menschelijke kracht zoodanig tot het alleruiterste te forceeren, dat
uitputting en overspanning zouden moeten volgen.
Ze zat met de boeken in den schoot, niet recht nog wetend wat te doen -, de dag
was lang en zwaar geweest -, deed ze niet beter zich in rust te houden tot slapenstijd?
Ze keek naar Fransje, en een verteedering steeg in haar op als dauw uit een warmen
grond... en ze dacht: nog een paar jaar, dan zal 't alles effener gaan, dan heeft ze mij
niet meer zoo noodig, en dan stoot ze zich misschien niet meer zoo aan mijn
anders-dan-zij-zijn...
‘Daar komen Grootvader en Vader, Frans, neem je ellebogen een beetje van de
tafel.’
Al doorlezend gehoorzaamde het kind.
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‘Je cadeau is gekomen, Harry! Kijk, Grootvader, die heb ik van Harry voor mijn
verjaardag.’
De oude man nam de boeken op, en bladerde er even in, met den
half-bewonderenden, half-onthutsten glimlach van iemand, die nooit recht weet wat
hij aan de ander heeft -, onderwijl zette en schonk Marianne thee en deelde de kopjes
rond.
‘Niet weer op den tast er naar grijpen, Fransje, anders gaat het kopje net als laatst
over je boek.’
‘Zijn er geen koekjes?’
‘Ik geloof...’ ze hield op -, Grootvader holde ineens de kamer uit, kwam even later
weer binnen met een schuldig gezicht en een grooten papieren zak in zijn hand.
‘Al dien tijd in mijn jas gezeten! Ik durf er haast niet meer naar kijken.’
Ze bukten zich alle vier over den van vet doortrokken zak; de klok sloeg half
negen.
‘Al zoo laat?’ schrok Grootvader. ‘Dan wordt het mijn tijd haast. Ik heb mama
beloofd, niet al te laat te komen.’
‘Wacht u nu nog een kwartiertje, dan breng ik u thuis.’
‘Graag, jongen...’
‘Het regent...’ zei Marianne, toen ze hen had uitgelaten en weer binnen kwam,
half tegen zichzelf, half tegen Fransje, ‘vanmorgen eerst sneeuw en nu weer regen...
het is nu wel tien graden warmer, denk ik, Grootvader mag zich wel in acht nemen...,
al die overgangen.’
‘Moek...’ kwam Fransje ineens en Marianne zag in het warm blozende gezichtje
de tintelklare oogen naar zich opgeheven... ‘Moek, wanneer geven wij eens een
dineetje?’
‘Een dineetje...? Wij...? Waarom?’
‘Ik lees daarnet in dit boek van zoo'n dol-leuk dineetje. En bij Van Leeuwen geven
ze elk oogenblik een dineetje. En dan komt Suus op school met pistaches en dan
weer met een menu om van te watertanden... en telkens krijgt ze een nieuwe jurk...
en er komen heeren in smoking... en die maken haar dan het hof... Zoo iets moesten
wij toch ook eens hebben!’
‘De Van Leeuwens zijn rijk...’ ‘Bij Daalmans is ook elk oogenblik wat. Margo
zegt het zelf. En die zijn niet rijk...’
‘De Daalmans maken schulden... ik moest het misschien niet zeggen... maar ik
weet dat het zoo is...’
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‘'k Vind het heelemaal niets erg...’
‘Niets erg om schulden te maken? Niets erg om anderen te benadeelen, te bestelen?’
‘Och... altijd dadelijk dat gepreek... die groote woorden... Margo Daalmans heeft
intusschen maar een heerlijk leventje, die profiteert er lekkertjes van. Pas weer een
nieuwe jersey...’
Marianne zuchtte... Fransje trok met een ruk en een binnensmonds gebrom het
boek weer naar zich toe. Om het kind niet met doelloos stilzitten te irriteeren, nam
Marianne het eerste deel van Drews voor zich en begon het open te snijden. Al gauw
grepen een naam, een citaat, een volzin haar beet, en ze zat verdiept, als uren ver
weg, voordat ze 't wist....
‘Moek...’
Ze hoorde het wel, maar antwoordde ditmaal niet; Frans moest nu toch
langzamerhand begrijpen, dat ze niet altijd klaarstaan kon om te luisteren en te
antwoorden. Maar haar aandacht was van het boek afgerukt, en al wat ze nu eigenlijk
deed, was zich afvragen of Fransje haar zwijgen als afwijzing begrijpen en aanvaarden
of niets begrijpen of wel begrijpen en koppig, trotsch, toch doorzetten zou...
‘Moek... Je hoort me best...’
Nog hield Marianne zich lezende; even wachtte het kind, smakte dan ineens de
ellebogen op tafel. ‘Dan maar niet...’
‘Maar kun je me dan geen oogenblik met rust laten?’
‘Ik zeg nu toch al niemendal meer. Lees maar gerust door...!’
‘Lees maar gerust door,’ herhaalde ze bitter, ‘ben jij zoo'n klein kind, dat je dat
niet beter begrijpt?’ Ze schoof het boek van zich af.
‘Wat had je nu eigenlijk?’
‘Och niets...’
‘Om niets zit je me toch niet voortdurend te roepen?’
‘Voortdurend! Precies twee maal... O ja... och neen niets... 'k wou alleen maar
zeggen van Margo Daalmans... Ze kleedt zich heusch niet bijzonder duur... en ze
heeft toch altijd zulke snoezige artistieke dingen. Ze maken bijna alles thuis zelf,
haar moeder en zij’.
‘Heerlijk voor haar, dat ze zoo handig is!’
‘Heerlijk voor haar, dat haar moeder zoo handig is,’ troefde het kind, triomfantelijk.
‘Haar moeder heeft haar alles geleerd. Als jij mij al die dingen had geleerd dan was
ik nu misschien ook veel handiger!’
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‘Dat kan wel zijn...’ gaf Marianne toe, ‘maar ik ben mevrouw Daalmans niet.’
‘Waarheid als een koe’, tartte het kind. ‘Jij bent mevrouw Edema’
Het bloed steeg Marianne naar de slapen.
‘Willen we nu maar zeggen... jij de kamer uit of ik de kamer uit, Frans?’
‘Och neen, Moek... word nu toch niet altijd dadelijk zoo kwaad... Alleen omdat
ik zeg dat Margo Daalmans zulke artistieke jurken heeft en dat ze daar dineetjes
geven...’
‘... En schulden maken...’
‘Hè, nu ja, die schulden, wat geeft dat...’
‘Laten we er over ophouden, Frans! Ik moet maar zien het met jou te stellen en jij
moet maar zien het met mij te stellen...’ maar haar drang zich te rechtvaardigen, deed
haar toch nog zeggen:
‘Ik heb altijd Vader geholpen om het brood voor jullie te verdienen’.
‘En wat heb ik daaraan?’ barstte het kind ineens uit, feller dan te voren. ‘Ja zeker,
je hoeft me niet met zulke groote oogen aan te kijken, wat heb ik daaraan? Dat je
hier niets ziet dan drukproeven en geleerden rommel, dat je hier niets hoort dan jullie
saaie, filosofische gesprekken. Andere moeders gaan met hun kinderen winkelen...
taartjes eten...’
‘En wij dan verleden week? Den heelen Woensdagmiddag inkoopen gedaan en
taartjes toe... en den Zaterdag daarop met Jaap naar de bioscoop.’
‘Dat was voor Jaap...’
‘Heeft Jaap dan nergens recht op?’
Het kind zweeg, staarde over haar boek met verdonkerde oogen.
‘Luister nu eens even, Fransje...’ begon Marianne dan weer, ‘zoo klein ben je toch
niet meer... je weet immers dat Moek niet de eerste de beste gewone mevrouw is,
dat ze een ander karakter heeft... ander werk heeft. Dat kan Moek toch niet helpen,
is het wel? En zeg dan nu eens even, doe ik niet altijd nog zooveel mogelijk mijn
best? Besteed ik niet al mijn vrijen tijd aan jullie?’
‘Ach ja, je doet ook wel je best... en je kunt het ook niet helpen..., dat weet ik
wel...’ erkende het kind. ‘Maar zie je... ik denk zoo vaak... och neen, laat ik het maar
niet zeggen... het doet je maar verdriet...’
‘Zeg het maar, Fransje’, drong Marianne aan; ze had het boek dichtgeslagen en
van zich af geschoven, ‘wat is dat dan, dat je zoo vaak
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denkt, en dat je niet zeggen wilt, om mij geen verdriet te doen? Kom eens even hier
bij mij!’
Ze trok Fransje op haar schoot; het kind sloeg de armen om haar hals en leunde
tegen haar aan.
‘Zul je niet boos worden, Moek? Neen? Ik denk zoo vaak...’
‘Nu dan...?’
‘Dat ik zoo dol-dolgraag een doodgewone moeder had willen hebben, zoo'n moeder
als die van Suus van Leeuwen en Go Daalmans... Ben je nu boos, Moekie? Vind-je
het erg akelig?’
Ze duwde zachtjes het kind van haar schoot, dat verlegen rechtop bleef staan voor
haar knieën -, langs haar heen staarde ze in den haard.
‘Ben je nu boos, Moekie...?’
‘Neen... och neen, waarom zou ik...’ Met moeite bracht ze de woorden uit... maar
haar eigen stem, het helle licht van de lamp, Fransje's bijzijn... het was haar alles
plotseling ondraaglijk... ze had uren ver weg en alleen, ergens diep in donker begraven
willen zijn, om het alles door te denken, tot het einde uit te denken, tot den bodem
toe al dit overbittere te smaken, om het daarna misschien te verwerken en, begrijpend,
te boven te komen...
Fransje was naar haar stoel terug gegaan, van oogenblik tot oogenblik schuw naar
haar moeder kijkend, ineens zag Marianne haar zacht schreien achter haar zakdoek.
‘Niet huilen, Frans...’ ze hoorde haar eigen stem schier toonloos en tegelijk schril
doordringend, ‘als je lief voor Moek wilt zijn... ga dan nu maar naar bed... laat me
even alleen...’
‘Kom je nog boven, straks?’
‘Ik weet het niet... misschien... maar ga dan nu, kindje, toe..’ smeekte ze, haar
stem bijna heesch van bedwongen wanhoop, van angst, dat Fransje, opnieuw
geïrriteerd, nog weer doorpraten zou.
Het oogenblik van begrip, van verteedering in het kind was al weer voorbij,
schouderophalend liep ze de kamer uit.
En Marianne, roerloos, gedachteloos starend in den haard, doorleefde in een
innerlijke trilling nog eens weer den heelen, zwaren dag, het heele zware leven...
geen visioenen waren het, maar één enkele sensatie... van moeite en looden druk...
en dan was er ook dat niet meer... sloot ze de oogen... zat ze stil, als levenloos, in het
verstilde huis... Van buiten, uit den windloozen avond, kwam het flauwe gerucht van
den mat-neerdruppelenden regen...
Velp, Voorjaar - najaar 1919.
JUSTINE ABBING.
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Het onverwachte.
In het portaal van het Conservatorium bleven ze staan.
‘Dus je denkt er om,’ zeide de kleinste van de twee, een breedgebouwd mannetje,
dat al zijn redeneeringen kracht bijzette, door het drukke gebaren van zijn bewegelijke
handen. ‘Je kijkt eens uit of je niemand geschikts voor me weet.’ En nogmaals den
nadruk leggend op wat hij gedurende hun onderhoud al zoo ongeveer driemaal
herhaald had: ‘Het moet iemand zijn, die betrouwbaar is, die behalve, dat ze 'n goed
pianiste is, les weet te geven, en mij zou kunnen vervangen, als ik er niet ben. Knappe
vakmenschen kan ik genoeg krijgen. Maar ik wil iemand, waar ik alles aan zou
kunnen overlaten. En zeg vooral, dat ze aan mijn muziekschool buitengewoon veel
gelegenheid tot zelfontwikkeling zal hebben en dan een stad als Dresden, enfin, je
begrijpt me wel.’
De ander knikte. ‘Zeker, zeker. Misschien weet ik wel iemand... Maar... 't is al
half twee. Adieu dus.’
Met een handdruk namen ze afscheid. De kleine man zette den kraag van zijn
bontjas op en breed-gewichtig daalde hij de trappen af. Van Marle bleef een oogenblik
hem staan nazien. 'n Grappige kerel toch, die Brinkman, dacht hij. Zich omwendend
toen, doorschreed hij de lange marmerbevloerde gang en opende de deur van zijn
kamer. In een ontevreden kijken nam hij het vertrek op, waar hij zich niet thuis
voelde, nu de dag grauw en somber was. Hem scheen het, of de kilte in huiveringen
neersloeg van de grijsbehangen wanden, verstijvend de enkele meubelen, die er
stonden: de eikenhouten stoelen, het gepolitoerde muziekkastje en in het midden: de
breede zwarte vleugel.
Er lag een briefje op het spiegelend-gewreven bovenvlak. Met een kort rukken,
scheurde hij het couvert open, zag het ten halve beschreven velletje door. Het was
van een leerlinge, die hem liet weten, dat ze dien middag wegens ziekte verhinderd
was om les te nemen.
Hm, ook al goed, dacht hij, het velletje verfrommelend tot een prop, die met een
hoogen zwaai in de papiermand terecht kwam. Hoe minder lessen, hoe beter. Hij
was absoluut niet gedisponeerd vandaag. Driftig gooide hij zijn vochtige pelsjas af,
smeet z'n hoed er boven op. Kletsnat de heele boel, brr, wat 'n weer.
Zijn bewegelijk gezicht met den sterken neus, ende zware schaduwende
wenkbrauwen, waaronder het levendige vonken der donkere oogen, stond in een
plooi van misnoegdheid. Verdomme nog aan toe, die
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Brinkman ook met zijn betrekking. Ja, nu was hij wel genoodzaakt om er met Mary
over te spreken. 't Was geknipt voor haar. Ze was er in alle opzichten voor geschikt:
een verdienstelijk pianiste, een uitstekend paedagoge, en dan 'n persoontje, waar je
wat aan over kon laten. Precies, zooals hij het noodig had. En dan voor haar zelf om
er eens uit te komen en wel naar Dresden. 'n Kans, die zich niet gauw weer zou
voordoen. Echt iets voor Mary. Mijn werk is me alles, was ze immers gewoon om
te zeggen.
Jawel, jawel, maar wanneer het er op aankwam, dan zou ze zijn als iedere vrouw.
Net of het voor hem niet beroerd was, om zoo ineens aan alles een eind te moeten
maken. Waarom had het zich niet wat later voorgedaan, dan hadden ze eerst tenminste
nog wat van elkander kunnen genieten. God, ze was zoo'n lief kind... En toch, het
moest, het moest nu eenmaal. Vooral waar hij eigenlijk geen plan had om met haar
te trouwen, mocht hij zoo'n gelegenheid niet voorbij laten gaan. 't Was in haar eigen
belang. Maar met dat al had het veel van 'n aanslag op hun verhouding, want zooals
nu ineens alles tegelijk kwam. Aan den eenen kant Brinkman met zijn vacature in
Dresden, aan den anderen kant Emma Stuart, die nog nooit zulke rechtstreeksche
avances had gemaakt als in den laatste weken. Hij had maar 'n vinger uit te steken
en ze zou zijn vrouw zijn. En dat net op het oogenblik terwijl hij in geldmoeilijkheden
zat en met personeel tobde. 't Was of alles drong. O, het leek schitterend, prachtig,
maar het had niet zoo gauw moeten komen. Hij hield er niet van om op 'n dergelijke
manier overvallen te worden. Enfin...
Met een ruk opende hij het vertrekje, dat naast de muziekkamer was gelegen, 'n
cabinetje, waarin hij zich terugtrok, als hij geen les had. Op zijn bureau vond hij een
paar brieven, die gepost moesten worden. Verduiveld, dat had Smit weer vergeten.
Ongeduldig bedrukten zijn vingers het schelknopje. Over het algemeen verkeerde
Van Marle met het personeel op een goeden voet. Maar dien middag was hij niet in
een stemming om joviaal te zijn. Toen de concierge binnenkwam, zeide hij dus
wrevelig: ‘Smit, daar heb je waarachtig weer die post vergeten. Wat mankeert je toch
tegenwoordig. Je doet alles even beroerd.’ De man antwoordde gelaten: ‘U hebt over
geen post gesproken vandaag.’ ‘Wel allemachtig’, stoof van Marle op, ‘moet ik je
daar dan nog mee naloopen ook. Je hebt toch oogen om te zien of er brieven liggen.’
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De concierge had op de lippen om te zeggen, dat mijnheer van Marle dan maar 'n
eigen knecht moest nemen, want dat dat zijn werk niet was: echter dacht hij aan de
lekkere sigaren, die mijnheer altijd uitdeelde, aan de royale fooien... Zonder nog iets
te beweren nam hij de brieven van de tafel.
‘Je gaat ze nou zeker wel dadelijk posten?’
‘'t Spijt me, meneer. Maar ik heb nu geen tijd. Over 'n half uurtje.’
Een nijdig rood vloog over van Marle's verstoord gezicht en terwijl zijn hand griste
naar de witte enveloppen: ‘Alsjeblieft, geef ze dan maar hier, dan krijg ik straks nog
wel 'n leerling bij me, die gedienstiger is.’
‘Zooals u wilt, meneer.’
De concierge verdween.
Vervelende kwast, bromde van Marle. Die kerels deden niets voor je, als je ze niet
met fooien stopte. Hij moest toch eigenlijk zooveel bediening hebben als hij verkoos.
Br. wat 'n leven. Je afsloven op 'n conservatorium, behalve je lessen thuis. En dan
nog zuinig te moeten zijn ook. Nooit geld te hebben voor dit en voor dat. Hij behoorde
in 'n heel huis te wonen met de noodige bediening. 'n Auto er op na te houden, maar
kwam daar hier eens om. Dat was alleen te bereiken in den handel, als je krenten of
kaas verkocht. Alles wat artiest was, moest zwoegen en ploeteren. Niet, dat hij nu
juist in finantieele moeilijkheden zat. Hij gaf veel concerten, kon dus lessen krijgen
zooveel hij wilde, maar zijn leven had toch niet die luxe, dat comfort, dat hij er zich
van voorstelde. 't Bleef bij 'n wonen op 'n bovenhuis met anderhalve meid en een
juffrouw voor de huishouding. Hij kon niet doen, wat hij wou. Geen porselein, geen
schilderijen koopen, niet op reis gaan, als hij er zin in had en bij iedere groote uitgaaf,
waartoe hij zich telkens weer liet verleiden, moest hij zijn hoofd breken met allerlei
berekeningen. Nu zat hij weer met de onkosten van die dure verhuizerij, waarmede
hij door allerlei noodige en ook veel onnoodige uitgaven zijn boekje te buiten was
gegaan. Enfin. Zoo was het altijd wat.
Hij stak een sigaret op, liep met trage passen de muziekkamer in, staarde een wijle
door het hooge venster, dat uitzicht gaf op een druipenden regentuin. Toen, tastend
in de binnenzak van zijn jas, haalde hij er een briefje uit te voorschijn, een enveloppe
van delicaat rose, waaruit opsteeg 'n fijne geur van violet de Parme. Langzaam vouwde
hij het open en bekeek de lange, smalle, als neergepenseelde letters. Hij hield niet
van zulk handschrift. Het was hem te weinig
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karakteristiek. 'n Aardig epistel overigens. Het werd hem waarachtig niet moeilijk
gemaakt. Daar was ze nu, de vrouw, waarnaar hij zijn heele leven verlangd had.
Schatrijk, iemand uit eerste kringen. O, ze had haar bezwaren, Emma. Ze kon
allemachtig vervelend zijn met haar eindeloos gezanik over kunst en alles wat daarbij
hoorde; de eeuwige dinertjes, waar ze iedereen met de haren bijsleepte: musici,
tooneelspelers, beeldhouwers, etc. etc., de wekelijksche soirees, waarop muziek,
voordracht, rythmische dansen als 'n hutspot door elkander gegooid werden. En of
ze met dat al dien kunstzin bezat, dien ze voorgaf te hebben... Als ze er over aan het
beweren ging, kon ze rare bokken schieten. Maar ach, ze was anders wel 'n lieve
beschaafde vrouw en ze zou 'n goeie moeder voor z'n kinderen zijn. O, dat wist hij
zeker. Pop en Margotje zouden 'n uitstekende opvoeding krijgen, alles leeren, in
goede kringen komen. Zijn kinderen zouden het anders hebben dan hij eens; hij, de
zoon van een klein ambtenaartje, die uit 'n beurs had moeten studeeren. De eerste
jaren was het hongerlijden geweest om er te kunnen komen en toen hij er eindelijk
bovenop was, had hij de stommiteit begaan een vrouw te nemen, die ook al geen sou
bezat. Nee, nee, hij moest nu wijzer wezen.
Met een ruk wierp hij de gedoofde sigaret van zich, streek met krampachtige hand
besluiteloos langs zijn breed voorhoofd. 't Was anders geen kleinigheid om het met
Mary uit te maken. God, ze had het geweten, dat het maar 'n voorbijgaand iets zou
zijn. Had hij haar dat niet altijd voorgehouden? Het was haar eigen vrije wil geweest.
Eenmaal moest het toch tot 'n scheiden komen en nu was het oogenblik daar. Zoo'n
gelegenheid zou zich nooit meer voordoen. Een schitterende toekomst ging ze
tegemoet. De wereld stond voor haar open. En toch, God, hij zag er tegen op om er
mede voor den dag te komen. Vroeger maakte hij zich nooit zoo druk om al die
dingen, het was waarachtig zijn eerste verhouding niet, maar tegenwoordig bleef hij
bij alles veel langer stilstaan. Beïnvloedde Mary's natuur hem dan toch meer dan
hijzelf wel besefte, of kwam het door zijn kinderen. Als je kinderen had, gaf je je
meer rekenschap van alles, ging je over zooveel nadenken. Maar wat zou nu voor
de kinderen het beste zijn: dat ze een moeder kregen als Emma Stuart, waardoor hun
toekomst verzekerd was of dat hij ze iemand gaf als Mary, Mary met haar idealen,
haar hooggestemde ideeën. Ach wat, hij stond al meer onder haar suggestie, dan hem
lief was. Je kreeg maar allerlei gewetensbezwaren en tweestrijd. Wat deed je er mee.
Het werd tijd,
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dat er een eind aan kwam. Ze was 'n lief, hartelijk kind. Hij hield van haar, waarachtig,
maar ze bracht hem tot dingen terug, waar hij reeds lang mede had afgedaan. Hij
moest nu nog slechts nuchter te werk gaan. Al dat gedweep, die idealen. Gekheid.
Hij zou spreken over Dresden, zoo gauw hij haar zag. Tien tegen een, dat ze
vanmiddag na haar les, nog even aanliep. 't Was anders geen pretje. 't Ging hem voor
zichzelf echt aan zijn hart, en dan, wat 'n ellende voor haar. Ze was waarachtig de
eerste de beste niet; een meisje, dat je zóó maar aan den dijk zette...
De handen diep weggestoken in de zakken, het hoofd omlaag geduwd tusschen
de, een weinig gekromde schouders, liep hij moeizaam het vertrek af en aan.
Een kort geklop stoorde hem in zijn overpeinzingen. Van het vertrek werd de deur
geopend en een jongmeisje stond op den drempel. Het rossigbruine hoofd ging
spiedend naar alle kanten en terwijl de oogen vragend bleven zien naar het
nevenvertrek, kwam haar lichte stem: ‘Ben je alleen?’
‘Zeker, kom maar binnen.’ Er ontspande iets in het starre van zijn wrevelig gelaat,
toen wederom hij haar voor zich zag, met dat eigenaardig fiere, dat in bedwang hield
het bijna jongensachtig nonchalante van haar lenige figuur. Ze had 'n smal gezicht
met 'n wat te grooten bewegelijken mond en een fijn gelijnde neus; maar het
aantrekkelijke van dat gelaat waren de oogen, haar oogen van 'n teeder grijs, die
optintelen konden in guitigen lach, die straalden als bronnen van licht, maar bijwijlen
ook, wijd en peinzend tot diepten van stille innigheid werden.
Haar schouders bewogen in lichte huivering. Zeg, wat is het hier koud. Heb je
geen kachel aan?’
‘Jawel, maar de schoorsteen trekt zoo slecht of zooiets. Ik ben van de technische
geheimen van het kachelstoken niet bijster op de hoogte, maar ik weet wel, dat ik
het verduiveld koud heb,’ mopperde hij verongelijkt.
Ze wond zich op. ‘Maar dat gaat niet. Daar hadden ze van den zomer voor moeten
zorgen. Je kunt toch niet in de kou zitten, vooral jij, die zoo gauw last van bronchitis
hebt. Wil ik om 'n petroleumkachel vragen of nee, laten we omruilen. Ga in mijn
kamer, daar is het lekker warm...’
‘Welnee, laat maar’, weerde met een gebaar van berusting hij af. ‘Sedert 'n uur
oefen ik me in jou leer, dat je je in alles moet schikken...’
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‘Ach, wat 'n onzin. Zoo bedoel ik het niet. Ik meen natuurlijk moeilijkheden, waar
niets aan te doen is... Nou ja, het doet er op het oogenblik niet toe. Alleen houdt het
niet in, dat jij hier moet zitten verkleumen.’ ‘Hè, laten we nou ruilen, toe -’
‘Ach, ben je dwaas. Ik ben geen baby’.
‘Nou, dan niet. Maar als je kou vat, moet je het zelf weten, dreigde ze.
‘Dan heb ik het aan niemand dan aan mezelf te wijten!’, antwoordde hij
quasi-plechtig, zonder zijn kijken te wenden van haar levendige bewegen, want met
het bedrijvig-redderende van iemand, die zich ergens thuis voelt ging in luchtige
trippelpasjes ze in het vertrek nu om; haar verwondering te kennen gevend over wat
haar vreemd voorkwam, opheldering vragend, als ze iets niet begreep.
‘Hè, het is hier donker, waarom trek je het gordijn niet op?’
Met 'n ruk schoot het Vlaamsche linnen naar boven. ‘Nou heb je tenminste niet
het gevoel van in 'n hol te zitten... Wat is dat?’ vroeg ze nieuwsgierig neuzend in een
stapel muziek.
‘De preluden van Liszt.’
‘O, die dingen... Ze keek er al niet meer naar om. Aan den schoorsteen bleef ze
staan, nam er 'n vaasje verlepte bloemen af. “Jakkes Frank, hoe lang heb je die dingen
nu al!” Het flodderige bouquetje werd in den prullemand gegooid. Ze vulde het vaasje
uit een karaf en uit haar ceintuur nam ze nu een bos viooltjes, die ze in het doorzichte
kristal zette. De malsche stelen grepen omlaag in het klare water, en binnen de
geschulpte randen droomde de donkere touffe, in zijn geurend violet houdend beloften
van ontwakend voorjaar. Ze was er verrukt over... Kijk eens, Frank, hoe beeldig, die
viooltjes. O, als ik buiten woonde, dan had ik mijn kamers altijd vol bloemen.’
Hij knikte glimlachend. Wat voerde ze iets zonnigs, iets tintelends met zich mede.
Heel het loome, het grauwe was verscheurd door haar sprankelende levendigheid,
die goudige vonken deed spatten bij al wat ze zeide of gebaarde.
‘Gut, Frank, wat is dat’ - riep ze. ‘Kom es hier.’
Ze was in het zijvertrek aangeland en bekeek het bureau-ministre, dat ze voor de
eerste maal zag.
‘'n Schrijftafel’, legde hij uit. ‘Hoe vindt je 'em!’
‘Mooi, prachtig,’ zeide ze in nuchtere verbazing. ‘Maar... wat moet jij met 'n
bureau-ministre doen. Je schrijft immers bijna nooit een brief?’
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Met 'n verveelde beweging van ‘God, daar hebben we haar weer,’ de schouders
ophalend, zeide hij wrevelig: ‘Zeg nou liever, dat je het mooi vindt. Kijk eens wat
'n prachtig overtrek en dat hout.’
In een soort van kinderlijk enthousiasme betastte met voorzichtige vingers hij het
bruine laken, beklopte de breede schotten. ‘Zie je, ik heb me zooveel moeite gegeven
om dit kamertje er bij te krijgen van de directie en nu ik het eenmaal heb, nu is het
niet meer dan mijn plicht om er iets dragelijks van te maken - ik...
‘Het is zelfs 'n zedelijke plicht’, viel spottend ze hem in de rede, maar bedrijvig
boog hij het hoofd omlaag: ‘En kijk is, hier heb ik twee laadjes, die zijn van de
kinderen, voor ieder één. Daar leg ik altijd wat voor ze in, als ze hier komen...
Er ging een zacht lachje op in het grijs van haar oogen, en haar hand tastte
vertrouwelijk naar zijn arm. ‘Zeg, ik geloof, dat jij dat ding genomen hebt, alleen
om je kinderen een pleiziertje te gunnen, hè?’
Hij antwoordde niet. Hij zette zich op den bureau-stoel en zijn arm om haar
heenleggend, trok hij haar op z'n knieën. Zijn spelende vingers gingen over de kleine
kroezende voorhoofdkrulletjes, die zooiets dartels gaven aan den weelderigen groei
van het rijke haarleven. Met halfopen mond blies hij warme lucht tegen de zijïg
zachte lokjes, die raggend langs haar hals, opsidderden in den lichten ademtocht. Hij
zeide eindelijk: ‘Nee, dan vergis je je toch, want ik heb werkelijk wel eens wat te
schrijven. Daarnet nog. Een buitengewoon interessant epistel aan de directrice van
Pop d'r school om te vragen of ze Maandag wat eerder weg mag om naar den dokter
te gaan. Zoo zie je, wat er op mijn schouders drukt.’
‘Maar kan de juffrouw dat dan niet doen.’
‘Ach, natuurlijk wel, maar dat wil Pop niet. Die staat er nu eenmaal op, dat ik
zulke dingen opknap. Anders verbeeldt ze zich, dat het niet in orde komt. Dat kind
ziet in mij zooiets van 'n heilige...’
Ze schoot in een luiden schaterlach. ‘Toe maar zeg. Niets meer of minder. Enfin,
je hebt er ook wel iets van. Er ligt werkelijk iets verhevens, iets gewijds over je.’
Hij zeide gebelgd bijna, als werd zijn illusie wreedelijk verstoord: ‘Ja, daar heb
jij nou pret om... maar enfin, het is soms wel eens, ja, hoe zal ik het zeggen...
‘Bedenkelijk, vuldeze met 'n plagend knipoogje aan.
‘Ach, bedenkelijk...’ Iets peinzends verstilde zijn kijken, wat haar ontging, want
dartel sloeg ze door: ‘En Margotje, die ziet Onze lieve Heer zelf in je’ -
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Hij bromde gemelijk: ‘Margotje is 'n lastpost. Dat is zoo'n opgewonden standje. 'n
Kind van vier jaar waar ik niets over te zeggen heb. Ze is bij het minste, zóó in haar
wiek geschoten en zoo vreeselijk wanhopig als je eens boos op haar bent, dat ik haar
in godsnaam maar laat gaan, Maar met al die aardigheden regeert ze het heele huis.’
Mary spotte. ‘Gut wat 'n geestig kind. Wat 'n origineel type, dat op zoo'n jeugdigen
leeftijd jou de baas is. Ik moet zeggen, daar heb ik respekt voor’. Haar plagende
oogen zochten zijn blik. Hij staarde een wijle in die tintellichtjes en haar plotseling
bij de schouders schuddend, beet hij haar toe: ‘Ja, dat is nou net zoo'n lastig portret
als jij, zoo'n verdraaid ongemakkelijk ding. Weet je, wat ze laatst te vertellen had,
toen ik me ergens kwaad over maakte. Toen riep de jongejuffrouw ineens. ‘O, nou
lijk je net op dat mannetje uit dat boek.’ Dat bleek achteraf een plaatje van 'n duivel
te zijn. Nietwaar, van je kinderen moet je het maar hebben en toen wederom Mary
het uitproestte: ‘Ja, dat vinden we nou vreeselijk geestig. Hoe meer ze mij afmaken,
hoe beter.’ Nogmaals schudde met stevige schokjes hij haar heen en weer. Ze bracht
tegenstribbelend er tusschen: ‘Dat kind heeft nu eenmaal 'n meer nuchtere levenskijk.
Margotje en ik hebben 'n reëelere blik op dat soort van zaken. Maar daarom hebben
we het niet minder goed met je voor. We zijn alleen niet zoo blind als Pop.’
Hij mompelde: ‘Laat Pop maar loopen.’
‘Kom, mag ik je dan niet eens plagen,’ suste ze, haar arm om zijn hals leggend.
‘Ik zal immers niets op dat kind van jou afdingen. Dat vind ik werkelijk 'n snoes -’
‘En of het 'n snoes is, o, je weet niet wat 'n heerlijke schat het is.
Als 'n teedere trilling kwam haar weeke stem: ‘Dat weet ik immers, dat weet ik
immers wel.’
Er trok een floers over haar oogen. Haar handen speelden met z'n vingers, die ze
langzaam kuste, een voor een.
Er was 'n stilte. Dichter drukte hij haar tegen zich aan. God, hij hield zoo, hij hield
zoo van haar. Van haar overmoedige vroolijkheid, van haar zachte innigheid, van
den ernst zelfs, waarmede ze voor haar idealen opkwam. Ze was de eenige vrouw,
die hem werkelijk ooit iets gegeven had. En een pijn kroop in hem op, een schaamte
bijna om zijn voornemens van dien middag. Er moest maar iets anders op verzonnen
worden. Wat, ja, dat wist hij niet. Niet over denken nu. O. dat leven, die
moeilijkheden, die zorgen...
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Een felle windvlaag striemde de ruiten, die dof rinkelden. Hij barstte los: ‘God, wat
'n weer, dat ellendige klimaat hier. Je moest er uit kunnen trekken. Bah, dat gebonden
zijn door die eeuwige lessen. Het gaat me zoo allemachtig de keel uithangen, dat
geploeter voor dat geld. We moesten weg kunnen. Ergens naar 'n warm land, waar
veel zon is. Zeg, ga je mee...’
De donkere wimperboog trilde neer op de zachtaangloeiende wang. ‘Goed,’
murmelde ze.
En vroolijk ineens, als stonden ze reeds klaar om op reis te gaan, sloeg hij door:
‘Wat zou mijnheer Wild, onze hooggeachte directeur, zeggen. Ineens twee van zijn
uitstekende, om niet te zeggen, beste krachten er vandoor, weg, hopeloos verloren.
Ik denk, dat hij hemel en aarde bij elkander schreeuwde, maar dat kan ons niet schelen.
Wij genieten van de zon en het licht en het leven en laten ze hier met
tweede-rangskrachten modderen.’
Een plotselinge zucht viel zwaar in al die opbruischende vroolijkheid. En, als
bezon hij zich op de ondoordachte wijze, waarop wederom hij zich had laten gaan,
zeide hij somber: ‘Ach ja, dat zijn nu allemaal van die illusies, van die phantasieën...
Die menschen daar moeten zich wel heel wat gelukkiger voelen als wij hier. Niet
die finantieele zorgen, die moeilijkheden...’
Maar heftig striemde ze dien matten toon: ‘Ach kom, dat verbeelden we ons maar,
dat die lui gelukkiger zijn. Natuurlijk, de strijd om het bestaan is er anders, maar of
ze er gelukkiger om zijn... Als ze onze beroerdigheden niet hebben, dan scheppen
ze er zich wel andere. Dat zit nu eenmaal in de menschheid. En die zon, waar je van
spreekt, die kun je hier ook hebben. Die zon, die toover jij wel uit je vleugel.’
‘Jawel, kind, dat is nu wel heel aardig geredeneerd, maar de vleugel, die dan toch
onmisbaar er voor is, die pluk je toch niet van de boomen. Weet je wat mijn nieuwe
vleugel gekost heeft?
‘God ja, dat weet ik allang. Dat heb je me al eenige honderden keeren verteld. Ik
weet nu eindelijk wel, dat je altijd van alles het duurste koopt en nooit 'n sou bezit...
Ze stond overeind. Twee scherpe lijntjes groefden zich rond haar mond als beroerde
een zweem van bitterheid haar straks nog zoo blijde denken.
Verongelijkt kwam hij er tegen op: ‘Je hebt gemakkelijk praten. Wat moet ik nu
met 'n tweede klas vleugel uitvoeren. Nee maar, die is goed.’
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Ze begreep, dat hij gelijk had. Ach ja, 't was een opmerking, die kant noch wal raakte,
maar in andere opzichten was hij dan toch wel verkwistend. Die idiote onzin om nou
zoo'n bureau-minstre te koopen. Waar diende dat ding voor. En zoo ging het met
alles. En daarom zeurde hij eeuwig over geld, haakte maar naar rijk zijn. En wat zou
hij er aan hebben, als hij eens eindigde met een of andere rijke vrouw te trouwen,
want daar zag ze het wel op uitdraaien. God, hij zou doodongelukkig worden; ze
kende hem te goed om niet te weten, dat zoo iemand, die hij uit berekening nam,
hem dadelijk de keel uit zou hangen en zijzelf, zijzelf... nee, ze wilde er niet over
denken. Het kon niet, het mocht niet. Ze zou het niet overleven. Ze zou gek worden...
Met bevende vingers stak ze de spelden recht, in de ineengedraaide vlechten, die als
schilden van haar, de kleine ooren bedrukten. Ach, kom, ze moest zich er niet zoo
over opwinden. Het was zoo ver nog niet. Nee, nee, er niet aan denken. Alleen over
haar werk denken en dan, dan er op vertrouwen, dat het zoo nog blijven zou. Ze
vroeg ineens: ‘Zeg, weet je, dat juffrouw Montagne ziek is.’
‘Jawel, ze heeft afgezegd.’
‘Dus dan ben je van half vier tot half vijf vrij?’
‘Ja, waarom?’
‘Kan je mij misschien dat uur niet geven. Ik heb al in geen week les gehad.’
Hij knikte met iets afwezigs, nam zijn agenda van de tafel, waarin hij veinsde iets
op te zoeken. ‘Es zien, of ik niemand anders besteld heb.’ Vervelend, dat ze het vroeg
van dat uur. Hij moest om vijf uur bij Emma Stuart zijn en het stuitte hem om zoo
van de een naar de ander te loopen.
Ze begon weer: ‘Zie je, ik moet Zaterdag dat pianoconcert van Saint-Saiëns spelen.
Dat zou ik nog zoo graag eens met je doornemen.’
Snel klapte hij de agenda dicht. ‘Natuurlijk, kom dan om drie uur. Zeg, weet je,
wie ik vanmiddag bij me gehad heb. Brinkman uit Dresden, je weet wel. Hij zoekt
een pianiste om aan zijn conservatorium les te geven.’
Hij zeide het zonder bedoeling, in 'n behoefte slechts om het haar mede te deelen,
nu ze over werk spraken. Maar alsof ze meer verstond, want een heftige blos gloeide
aan op haar bleeke wangen, alsof haar steeds gespannen achterdocht iets begrepen
had, zeide ze met moeilijk geveinsde onverschilligheid: ‘O, daar zullen liefhebbers
genoeg voor zijn. Ik weet er massa's.’
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Ze bukte naar 'n papier, dat uit de agenda omlaag gefladderd was. Haar handen
hielden een met sierlijke letters bedrukt programma.
Ze las voor: Sonate op 57 en 27. L. v. Beethoven. - Wals as dur en es dur Chopin.
- Etudes symphoniques Schumann. - Hè, waar is dat?’
‘'n Soiree bij mevrouw van der Einde’, lichtte hij in.
‘Hemel, moet je daar spelen. Je hebt er me niets van verteld. Nou, 'n aristocratisch
publiek, maar of ze nu zoo vreeselijk muzikaal zijn?’
‘Ach ja, wat wil je. Ze denken, dat hun avond in duigen valt, als ik er niet bij ben,’
blageerde hij met 'n nonchalant handgebaar.
Ze spotte. ‘'n Onmisbaar element ben je toch. Zeg, is die mevrouw van der Einde
niet de intieme van mevrouw... Die vriendin van jou, hoe heet ze, Stuart?’...
‘Ja, zij en Emma zijn nogal goed met elkander -’
Een plotselinge starheid verhardde het grijs van haar oogen tot een stug metaal.
‘Zoo, noem jullie elkaar bij den naam. -’ En met 'n onnatuurlijk hoog lachje: ‘O, die
twee, dat zijn me typen hoor. Die draven samen alle concerten af, altijd met 'n
klavieruittreksel-partituur zooals ze dat noemen, in d'r handen en dan komen ze
eeuwig te laat en bij de laatste maten vliegen ze alweer op vanwege de vestiaire.’
Hij stond aan den vleugel, dien hij opensloeg. ‘Kom, zeide hij droog, terwijl hij
het breede blad naar boven haalde.
‘O, het is om je dood te lachen. 't Zijn liefhebsters, nou.’ En quasi vertrouwelijk
ging ze voort: ‘Zie je, ik krijg straks een nichtje van die mevrouw Stuart om les aan
te geven, een leerling van Lou Denig, waar ik op het oogenblik de lessen van
waarneem, en als je die over haar tante hoort. Ze heet Annie de Ridder. Ken je haar
niet?’
Hij bromde minachtend: ‘God ja, dat brutale nest met die vinnige oogen.’
‘Wat vinnige oogen, heelemaal niet; 't is 'n alleraardigst kind. Zooals ze haar nicht
nadoet. Ze vindt het 'n echte kunstmalloot.’
Hij maakte 'n onverschillig gebaar. ‘Ach, wat, dat zeggen ze immers dadelijk van
iemand, die geld heeft en om kunst geeft. Niet iedereen is het gegeven om tot uiting
te brengen, wat hij in zich voelt.’
In lichte aaiing bestreken zijn vingers de toetsen. Boven de slepende
accoordengang, die met zoekende handen hij nu aansloeg, bitste haar bijna vinnige
stem: ‘Maar wie zegt je, dat ze het werkelijk in zich heeft. Het staat immers zoo
gekleed om je er voor uit te geven en dat
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is gemakkelijk genoeg als je rijk bent. God, ik heb een hekel aan Maecenassen. Dat
zijn allemaal van die parasieten, die teeren op het genie van een ander. Die zich alles
maar lekker laten thuisbrengen, met 'n gemakkelijk gebaar de vruchten plukken van
wat 'n ander door leed en strijd heeft gewonnen. En daar doen ze zich met hun
zelfvoldane gezichten te goed aan, zonder het flauwste benul te hebben, van wat er
onder zit. En het ongeluk is, dat nog zooveel kunstenaars verguld zijn met die eer en
dat beroerde geld en die lui nog naar den mond praten ook als ze zwammen over
allerlei dingen, waar ze niks van weten.’
Zijn handen lieten af van de piano. Hij vroeg scherp:
‘Nou, wat wou je dan. Alleen les geven à twee kwartjes per uur + muziek en spelen
op dubbeltjes-concerten met inbegrip van programma.’
‘Ach, wat. Nee, ik wou dat ik alleen spelen kon voor 'n publiek, dat er werkelijk
iets voor voelt, in plaats van al die ellendige opgeprikte menschen, die het te doen
is om 'n avond te vullen en in den foyer hun kennissen te ontmoeten en die dan
thuiskomen met 'n hoog woord over Bach en Beethoven en Mahler of weet ik het
wie nog meer en in 'n goedkoope extase spreken over dingen, waar ze niet aan kunnen
raken, die ze eenvoudig niet benaderen kunnen. O, het is 'n bespotting.’
Haar bewogen gezichtje, sidderend van emotie, scheen op te gaan in de heete
vonken, die fel-gloeiend opspatten uit het duistere oogengrijs. Bedarend klopte hij
haar op den schouder. ‘Kom, kom, dat is door je jeugd, dat je zoo spreekt. Over 'n
jaar of tien zal je wel anders praten.’
Hartstochtelijk beet ze af: ‘Nee, nooit, nooit. En met 'n hoonend lachje: ‘Maar ga
jij je gang. Doe, waar je zin in hebt. Als je die lui meent noodig te hebben, dan behoef
je je waarachtig om mij niet te geneeren.’ En het zelfbewuste kopje heffend in fier
bewegen: ‘Ik zal je carrière nooit in den weg staan. Als je denkt er met je kunst op
die manier te moeten komen, wel, doe dat dan. Ik zal de laatste zijn om je dat te
beletten. Daar kun je verzekerd van zijn.’
Met minachting boorde de duistere blik van haar bijna zwarte oogen zijn zwijgende
kijken.
Ze zeide eindelijk: ‘Nu adieu, tot vanmiddag.’ Met een smak viel de deur achter
haar dicht.
Met de handen in den zak bleef van Marle voor het raam staan.
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Verdomme, hij had het land, allemachtig het land. Kwam maar eens voor den dag
met je plannen tegenover een meisje als Mary. Het was nu eenmaal geen type, waar
je je zoo maar afmaakte, al hield ze dan ook honderd maal vol, dat ze geen sta in den
weg wilde zijn. Als ze jammerde, dreigde desnoods, dan zou het heel wat
gemakkelijker gaan, terwijl nu... Ach, hij had het nooit moeten beginnen. 't Was
stom, 't was lichtzinnig geweest om het beste, wat dat kind had, haar prachtige zuivere
liefde zoo roekeloos te nemen en zich er dan van te ontdoen., zoodra hij iets
geschikters vond; omdat hij trouwen ging met Emma Stuart. Ja, dat was het nu, dat
hij haar duidelijk moest maken.
Met een ruk wendde hij zich van het venster. Beroerd eigenlijk om 'n kind met
zoo'n eerlijke natuur op te geven voor dergelijke motieven. Ach, hij had zich ook
tevreden moeten stellen met iemand van minder allooi. Voor hem was de tijd voorbij,
dat zijn levensgeluk bepaald werd door een vrouw. Hij had z'n kinderen, z'n kunst.
Daarom was het ook onvergeeflijk om zich te vergrijpen aan het liefdeleven van 'n
meisje als Mary, al had ze het ook honderdmaal zelf zoo gewild. Hij was ouder,
ervarener. Soms kreeg hij een gevoel, alsof hij haar beroofd had van het schoonste,
wat ze bezat, of hij 'n soort van diefstal pleegde... Lieve God, wat was hij zwaar op
de hand. Vroeger nam hij het leven heel wat luchtiger op.
Hij schrikte door het dichtslaan van een deur. De concierge kwam zeggen:
‘Mijnheer, daar zit iemand al 'n kwartier beneden.’
‘Stuur hem dan maar naar boven,’ zeide van Marle, zonder hem met een blik te
verwaardigen. Een oogenblik later kwam een jongmensch binnen, dat iets van ‘goeien
middag mijnheer’ zeide. Schutterig zocht hij zijn weg naar den vleugel, terwijl van
achter het stijve brilletje zijn oogen tuurden naar de plooi, waarin het gelaat van zijn
leermeester zich op het oogenblik bevond. ‘Verwoed uit zijn humeur’, concludeerde
hij bij zichzelf, terwijl hij de kruk opdraaide.
Van Marle keek hem ineens pal in het gezicht.
‘Zoo, kom je me weer eens vervelen,’ zeide hij grof.
‘Ja, het is mijn uur, hè,’ lachte het jongmensch bedremmeld.
Van Marle bromde: ‘Toe, vooruit, geen praatjes alsjeblieft. Draai maar af, wat je
te spelen hebt.’
Hem den rug toekeerend, ijsbeerde hij met de handen in de zakken het vertrek
rond, stampend telkens om zulk gemeen getrommel, dan weer gelaten de schouders
ophalend met 'n ‘welnee, knoei maar door,
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't lijkt toch nergens naar,’ als het slachtoffer nederig voorstelde, het nog eens over
te doen. Een kwartier vóór den tijd liet hij hem weggaan met den welgemeenden
raad van de volgende week met datzelfde terug te komen.
En nu is Mary weer aan de beurt, dacht hij met 'n zwaren zucht. Hij had er nu al
het land over. De hemel wist, wat dat kind de Ridder haar in het hoofd gepraat had.
Dat ze het nu door 'n ander moest hooren. Enfin, niet aan denken: het maar laten
gaan, zooals het liep.
Hij zette zich aan den vleugel. Een oogenblik zochten zijn handen in de toetsen.
Hij bezon zich op iets vroolijks, iets, dat wegvaagde dat zware, dat drukkende. Zijn
vingers spitsten zich en geestig was het luchtige Scherzo, dat oprankte in klanken
en kleuren van gratievol toongespeel.
Van het vertrek werd de deur geopend, voorzichtig gesloten weder en Mary sloop
binnen, maar in een oneindige dwarreling van licht en lijnen spoedde het luimige
spel zich voort, al gracieuser, al zonniger, al stralender. En aan de piano stond daar
het meisje, als opgenomen in dat juichende rythme, want fijne blosjes vaagden langs
haar smalle gezichtje, waarin de oogen optintelden met kleine glansjes van verrukking
en te roeren schenen de lichte krulletjes, die in rossig gouden kroezeling de haarhelm
besponnen. Plotseling liet hij de handen zakken. Zijn lachende blik zocht de geboeide
oogen, die stralend hem omgrepen.
‘Eh bien?’
‘Mooi’, prevelde ze, zonder haar kijken van hem te wenden. Ze zette zich op de
rustbank. ‘Speel nog eens wat’, zeide ze, terwijl met 'n achterwaartschen zwaai van
haar armen, ze de zachte kussens naar zich toehaalde, waartegen haar rank bovenlijf
nu steunen ging.
Hij stond op. Welnee, het is jou beurt.
Ze weerde met iets verveelds af: ‘Ach nee, ik heb eigenlijk niets geen zin.’ Haar
oogen tuurden omlaag naar de zwartgeschoende voeten, die onwillig een voetkussen
beschopten. Een grauwe schaduw, die gedoofd had het zonnige oogenglanzen, scheen
te zijn neergezonken over haar bleeke gelaat. Het viel hem op, dat ze er vermoeid
uitzag. In een plotseling verscherpt kijken zeide hij: ‘Mary, je ziet er niet goed uit,
je werkt toch niet te hard. Al die lessen en dan nog je concerten er tusschendoor.’
Maar onverschillig kwam haar stem: ‘O welnee, ik heb het tot nu toe absoluut niet
te druk.’
‘Juist, daar zit het 'em in, betoogde hij ijverig. ‘Nou denk je dat
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je niet te veel drukte overhoop haalt, zoolang je in zoo'n roes bent, voel je het niet,
maar ik zie het dan wel aankomen, dat je eindigt met totaal overspannen te zijn. God,
het is prachtig om hard te studeeren, om veel geld te verdienen met lessen, maar je
kunt overdrijven ook...
Ze stuitte zijn drukken woordenvloed met een strak: ‘Als ik hard werk, dan is het
niet omdat verdienen... Bij mij zit het geluk 'em niet in 'n bureau-ministre en een met
bontgevoerde jas. Maar ik moet het nu eenmaal druk hebben’, en wederom beefde
de emotie op in haar gespannen stem. ‘Ik heb nu eenmaal behoefte om me ergens
heelemaal in te gooien, om iets te hebben, wat me heelemaal neemt.’ Hij suste haar:
‘Nou, nou, dan is het goed, ik zal me heusch niet meer bemoeien met dingen, die me
niet aangaan.’
Zijn mond vertrok in een pijnlijk lachje en ook over hem zonk die matheid neer.
Er was een stilte.
Mary stond overeind van de rustbank. Met in haar wezen iets aarzelends, iets
zoekends, als ging ze door kleine schokjes gedreven, liep langzaam ze het vertrek
rond. O, ze voelde zich ellendig, ze was rampzalig. Uit de verhalen van Annie de
Ridder had ze begrepen, dat er toch wel wat gaande was tusschen mevrouw Stuart
en hem en dat dat nu achter haar rug bekonkeld werd. O, hij had er altijd over
gesproken, alsof het maar iets tijdelijks was tusschen hen beiden, maar dat hij er nu
tenminste niet rond voor uitkwam. Zij wilde er niet over beginnen. Nee, dat deed ze
niet. Het ging hem geen steek aan, hoe ze er onder leed. Maar zoo, zoo kon het toch
ook niet. Dat hield ze niet uit. O god, o god. Ze slikte om die prop weg te krijgen,
die haar keel tot benauwens deed samenkrampen.
Ze zette zich neer op de sofa. Ze zeide ineens: ‘Wat was het, wat je daar net
speelde?’
‘Een scherzo, een dingetje, dat ik voor de kinderen gecomponeerd heb. Vond je
het aardig?’
Haar onrustige kijken verstilde. Ze knikte droomerig. ‘Alles, wat je doet met
betrekking op je kinderen is aardig,’ zeide ze langzaam.
Hij maakte 'n vage handbeweging. Hij mompelde: omdat het matte van haar wezen
hem benauwde, hij mompelde, om maar wat te zeggen: ‘De kinderen, ach ja, het is
ook het eenige wat ik bezit...
‘Het eenige, wat je bezit,’ herhaalde ze met 'n lachje van droef verwijt. Ze zat daar
roerloos, verwezen, terwijl traag haar stem nogmaals prevelde: ‘Het eenige, wat je
bezit... En gelaten: ‘Ach ja,
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je bezit ze op het oogenblik, maar wie zegt je, dat je ze houdt. Weet jij, hoe ze
opgroeien, hoe ze zich later zullen voelen tegenover jou. Weet jij, dat er niet iets
komt, wat ze van je aftrekt, een man, 'n ideaal... En terwijl van haar ouden hartstocht
iets in haar opstak, ging in smartelijke extase ze voort: ‘Het eenige, wat je bezit is
immers hetgene, wat je in je diepste zelf omdraagt, dat eene, waardoor je in staat
bent, belangeloos lief te hebben; dat eene, waardoor je verwant bent aan alles, wat
hoog en schoon is, dat je kracht geeft tot liefhebben à tort et à travers. En het is
daardoor alleen, dat je je kinderen bezit, omdat het het eenige is, wat je vast kunt
houden, al doen ze je ook alle leed aan, al verloochenen ze je honderd keer. Het is
de kracht tot liefhebben in jezelf en niet je uiterlijke rechten van vader.’ En stiller
herhaalde ze: ‘Bezit, wat is bezit. Bezit je je muziek, je vleugel. Maar die kan je
immers ontnomen worden. Alleen je liefde er voor, de muziek in je, die kan niemand
je ontstelen.
Een nerveuze trilling was haar bleek profiel in de schemering, die vreemd ver-af
deed zijn haar droeve stem. Met 'n lachje, als bezon ze zich op iets heel weemoedigs,
met 'n tragisch lachje ging ze voort: ‘Daarom laten ze je dan alles maar afnemen, als
je het beste in jezelf maar weet vast te houden, als je de liefde maar bewaart...
En zwaar zonk de stilte neer, een stilte, waarin iedere ademtocht uitdeinde tot een
stroom van snakkend levensgevoel, elke zieleroering groeide tot een smartelijk
liefdebegeeren. En terwijl hij daar terneder zat, onbewegelijk, werd het hem, als
voelde hij heel dicht haar hart, dat gelijk een roos, zoo diep en donker, trage openlook;
dat openbloeide in heimelijke siddering, als wilde het langzaam hem doordringen
van zijn innige geuren. En een huivering doorliep zijn leden...
Eindelijk ging er een schok door het roerlooze wezen aan de andere zijde van de
rustbank. Een stem zeide: ‘Kom, laten we werken’. En een meisjesfiguur trad op de
piano toe, want hem was het of een vreemde kracht haar lichaam deed bewegen, nu
haar teederste verlangens zich in zijn innerlijk verloren hadden. Toen hij stom bleef
staan, kwam eentonig weer die stem: ‘Kom, we moeten werken’. Langzaam stond
hij overeind. Aan den vleugel stiet hij op de starre vrouwenfiguur. Zijn handen tastten
in aarzeling naar het matte hoofd, zijn armen deden een poging naar de versteven
schouders. Maar reeds grepen haar handen in de toetsen. Ze begon te spelen.
Met een van zorg verwrongen gezicht, met in zijn borst een beklemming, die iets
dichtschroefde, diep in zijn hart ging een half uur
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later hij naar huis. Zijn bezoek aan Emma had hij er aan gegeven. Hij zou haar nu
niet kunnen verdragen. God, nee, hij zou haar niet kunnen verdragen. Was ze maar
nooit op zijn weg gekomen. En een verbittering rees in hem om die vrouw tegenover
wie, door den drang van duizenden bijkomstigheden, die te zamen een stuk leven
vormden, hij zich machteloos wist.
En met stug toegebeten kaken, en in de oogen een metalige hardheid, stapte hij
door den neerplassenden regen.
Eindelijk stond hij voor z'n huis. Machinaal opende hij de voordeur.
Langs de hooge, smalle trap ging hij moeizaam naar boven. Op het portaal was
een dienstmeisje bezig met dweilen. In een breeden zwaai van haar paarsig roode
armen smeet, over het linoleum, ze de natte dweil, die ze vlug achteruittredend,
haastig over den grond haalde met een lawaaiig gedoe van stooten tegen deuren en
rinkinkende leege emmers. Van Marle, niet wetend, hoe door die ontredderde gang
te komen, keek er naar met 'n ontevreden wenkbrauw-optrekken.
‘Nou, hoe moet dat nu?’ vroeg hij ongeduldig gebarend met beide handen.
‘Gunst, meneer, 'k zal wel 'n mat leggen.’
Er werd er een voor z'n voeten gesmeten. Hij stapte over en ging z'n kamer binnen.
Een klammige kilte sloeg hem tegen. Lieve hemel, wat was het er koud. Nou hadden
ze den haard maar weer niet aangemaakt, voor het gemak. Wat moest hij er beginnen
in zoo'n temperatuur? Hij rukte de deur open. ‘Waarom is de haard niet aan’, vroeg
hij aan het meisje, dat zich nog steeds verdienstelijk maakte met luidruchtig in de
gang om te plassen.
‘De juffrouw heeft gezegd, dat u 'm pas vanavond aan moest hebben.’ Op hetzelfde
oogenblik kwam deze uit de kamer. Een gezette vrouw van even veertig met een
vierkant blozend gezicht, dat goedig van uitdrukking was.
‘Zocht u iets, vroeg ze, terwijl haar breede vingers omlaag trokken langs de naden
van het zwart zijden schortje, dat ten halve den rok bedekte van de stevige grijze
wollen japon.
‘Ach, ik vraag Anna, waarom de haard bij mij niet aangelegd is.’
‘U hadt toch gezegd, dat u vanmiddag niet thuis zou komen. Maar ze kan het nu
wel even eerst doen.’
‘Welnee, laat maar. Dan duurt het toch nog 'n uur voor het er 'n beetje op
temperatuur is. Is het in de huiskamer warm?’
‘Nee, alleen in de eetkamer.’
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‘Maar m'n lieve hemel, juffrouw. Waarom worden er toch geen twee kachels
aangemaakt. God, dat is nu allemaal van die overbodige zuinigheid... Hij schudde
verveeld het hoofd. Enfin...
De deur van de kamer werd moeizaam opengedaan. Om den hoek kwam een
nieuwsgierig kinderkopje gluren en twee bruine oogjes glunderden hem tegen.
‘Dag, pappie!’ Het was 'n klein, donker ding met fluweelige wangetjes en een
lachend rood mondje, dat in zijn armen stormde.
‘Zoo, dag kleine stouterd.’ Een milde warmte doorgloeide zijn stroeve denken.
‘Dag pappie, dag pappie,’ juichte Margotje, terwijl haar mollige handjes zijn hoed
van zijn hoofd lichtten, om met 'n triomfantelijk schaterlachje hem er schuin
achterover wederom op neer te planten.
‘Lieve schat, wat voer je uit. Zeg, ben je dol?’
Hij volgde de juffrouw naar binnen. Hemel, alweer visite, dacht hij, met 'n blik
op een klein vrouwtje, dat vriendelijk knikkend opstond, toen ze hem zag. ‘Dag
juffrouw van Riet’. Hij drukte de uitgestoken hand, terwijl zijn oogen in een hoek
van het vertrek zochten. Daar bij het venster, achter een laag tafeltje, waarop een
boek lag, zat zijn oudste dochtertje. Het rondgeknipte kopje, zacht en glad als van
een page, was naar hem opgeheven, en een zoet lachje lichtte in haar donkere oogen.
‘Dag Pop’, zeide hij, met iets vragends in zijn stem, en hij zoende haar bleeke
gezichtje.
‘Ik zag je wel binnenkomen,’ zeide ze met een lieven blik van begrijpen. Maar ik
liet Margotje maar eerst naar je toegaan, want die zegt je zoo graag gauw goeien
dag!’
‘Zoo, liet je Margotje maar eerst gaan, dat is schattig van je, hoor.’ Hij nam haar
handjes in de zijne. Ze was maar stilletjes blijven zitten om Margotje eerst te laten
gaan, zoo'n snoes.
In een teeder kijken omving hij het porceleinig witte gezichtje, waarop fijne
kleurtjes bloeiden. Wat had ze toch 'n lief kopje. Zou er met dat kind nu ook 'n tijd
komen, dat hij haar niet meer zou bezitten? -, misschien door uiterlijke
omstandigheden, doordat ze trouwde of zooiets. Maar niet doordat ze haar
genegenheid van hem aftrok. Dat ze vervreemdden van elkander. O nee, nee, dat
wist hij zeker...
Een licht hoesten deed even haar smalle schoudertjes schokken.
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Hij schrikte op: ‘Hoest je nu weer. Je bent toch niet verkouden, liefje’.
‘Nee, vader,’ zeide ze met wijd-open klare oogen.
‘Ze is heelemaal niet verkouden’, kwam een weinig te luidruchtig de drukke stem
van de juffrouw.
‘O, gelukkig,’ maar hij was er toch niet heelemaal gerust op. De kinderen moesten
voortaan meer uit. Dat ze geen tuin hadden. Zoo'n kind behoorde altijd buiten te zijn.
Jammer, dat hij dat huis aan den overkant niet genomen had, maar het was 'n
benedenhuis, die waren bijna altijd vochtig. Ja, 'n heel huis natuurlijk, dat zou het
eenige geweest zijn. Enfin... Hij werd in zijn overpeinzingen gestoord door het
rumoerige lachen van de visite: een vettig geluid met zware hikken en gierende
uitvallen. Geërgerd zag hij op. Wat 'n burgerlijke lach. Hè, die eeuwige visite.
Juffrouw de Wit was 'n best mensch, maar ze moest haar familie wat minder over
den vloer halen. Wat had je aan je kinderen op zoo'n manier. En als er in de huiskamer
nu maar 'n kachel aan was, dan kon hij daar gaan zitten met Pop. Hij had nu juist
behoefte aan dat kind.
Geïrriteerd streek hij met de hand door het haar. Hij hoorde de juffrouw Margotje
iets verbieden, wat gevolgd werd door de driftigen uitval van een krijscherig
stemmetje. Hij draaide zich om en keek naar haar vuurrood gezichtje, waarin het
bibberende mondje in huilkramp zich open sperde, terwijl de kleine vuistjes
opgewonden de tafel betrommelden.
Lieve hemel, en nou nog kindergeschreeuw ook. Hij liep geërgerd naar de deur.
‘Wat mankeert haar toch tegenwoordig,’ beet hij de juffrouw toe. ‘'t Is niet om uit
te houden, zoo lastig als ze is’. Op het portaal struikelde hij bijna over de emmers,
die nog steeds den doorgang versperden. God, wat 'n ruimte. Toen, met 'n smak,
gooide hij de keukendeur, die op 'n kier stond, dicht. Dat die menschen toch geen
begrip hadden om de deuren toe te houden. Moest je nu al vooruit weten, dat je
vanmiddag spruitjes at.
Hij trok huiverend de schouders op, toen hij in zijn kamer terug was. Br, wat was
het koud. Met een zucht zakte hij achterover in een fauteuil. Hij dacht aan Mary en
een pijn trok door hem heen. Wat moest hij er in godsnaam aan doen? Hij wist het
niet, hij wist het niet. 't Was 'n ellendig iets geweest, vanmiddag... De ijzige kilte
joeg hem overeind. Rusteloos liep hij in het vertrek af en aan.
In de stilte rinkelde eensklaps het belletje van de telefoon. Wie zou dat nu weer
zijn? Natuurlijk een leerling, die om dit of dat kwam zeuren.
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Met een kwaad gezicht nam hij de spreekbuis van den haak.
‘Ja, wie is daar?’ O, ben jij het van Marle?’ hoorde hij een verheugde stem. De
stem van Emma.
Lieve God, Hij had neiging het ding weer op te hangen. Dat hij nu ook vergeten
was om af te laten zeggen.
Maar in zijn oor praatte Emma: ‘Zeg, ik wilde je vragen, of je niet te laat komt,
want ik moet vanavond uit.’ Hij opende zijn mond om te vertellen, dat hij niet
gedisponeerd was om te komen, maar ze ratelde door: ‘En ik heb je iets heel bijzonders
te laten zien. Iets, wat op je vak betrekking heeft. Ja, ik zeg niet wat...’
Wat zou dat zijn. Ze had in den regel wel interessante dingen...
‘Zeg, kom je dus niet te laat...’
Hij antwoordde. ‘Goed, goed.’ Slachtofferig haakte hij af. Ziezoo, daar zat hij aan
vast. Stom, dat hij niet dadelijk gezegd had, dat hij niet kon. Die tegenwoordigheid
van geest. Enfin... Maar 'n beetje gereserveerd zijn. Wat dat interessante ding was.
In ieder geval haar zelf uit den hoek laten komen er mede. Als hij er zelf over begon,
dan was ze niet meer te houden. Dan verviel je in eindelooze discussies over zijn
vak... Hij sjouwde de trappen dus maar weer af Vijf minuten later belde hij bij haar
aan. Hij volgde den knecht, die open deed, door de voorname rust van de marmeren
vestibule en legde zijn jas af in een klein zijkamertje, waarin hij altijd met zoo'n
welgevallen rondkeek, omdat er een Empire-console stond en van groen trijp
overtrokken stoelen in denzelfden stijl. Vervolgens trad hij binnen in Emma's boudoir.
Het was 'n klein vierkant vertrek, dat verlevendigd werd door 'n gratie van luchtig
lijnende Louis quinze meubelen, die fijn deden tegen de van reseda groen behangen
wanden, waarlangs oud-Fransche platen in teere kleuren. Door de gordijnen van wit
neteldoek, omlaag sluierend langs de met kleine geslepen ruitjes bezette vensters,
zeefde een gedempt licht. Er hing een luwe warmte, waarin stille geuren van een
zoet violet de Parme.
Even ontspande er iets in zijn benarde denken. Een weeke innigheid doorvloeide
zijn hart en in huiveringen beving wederom hem het zielsverlangen naar Mary. Waar
zou ze zijn op het oogenblik, Mary, Mary..
De deur ging open en mevrouw Stuart kwam binnen.
‘Ah, van Marle, blij je te zien. Een hartelijke hand werd naar hem uitgestoken, die
flauwtjes slechts hij drukte.
Ze was een mooie, donkere vrouw. Haar hooge figuur richtte statig

Groot Nederland. Jaargang 17

1328
zich op in het nauwe keurs van een naar omlaag in stijve kroken uitstaande gris-perle
zijden japon, die vervolmaakt werd door de in plooien op de schouders uitgelegde
fijne kanten fichu; en daarboven, als gehouwen uit het witte marmer, waaruit haar
geheele wezen scheen te zijn opgebouwd, was de onbewegelijkheid van haar ovaal
gelaat, zeer zuiver van vorm met de rechte neus en de licht open geschulpte mond...
Ze zette een weinig schuin zich op het ijdele canapétje.
‘Ik ben echt blij, je weer eens te zien,’ kweelde haar lieve stem, waarin iets was
van een kirrenden onderklank, die vervelend aandeed.
‘Ik zie je zoo weinig tegenwoordig, maar daarom is zoo'n enkelen keer het genot
ook des te grooter.’ Een lachje ging over haar gelaat, een lachje, zacht en streelend,
maar dat nooit zich verdiept scheen te hebben tot een inniger trilling.
Hij antwoordde iets van drukte en bijna geen tijd om er tusschen uit te kunnen.
Met strakke oogen bestaarde hij de mooie vrouw voor zich, die daar als 'n sieraad
te pronk zat tusschen haar kostbare meubelen. En het kwam hem voor, als was al die
luxe, al die verfijning aangesleept om te bedekken, wat ze aan innerlijke diepte te
kort kwam.
Emma onderbrak zijn gepeins met 'n vriendelijk: ‘Als je rooken wilt.’ IJverig
droeg ze een aschbakje aan, terwijl hij troost zocht bij 'n sigaret.
Eigenlijk had ze er een ontzettenden hekel aan, dat er in haar boudoir gerookt
werd, maar als het Van Marle was... Ze was nu eenmaal dol op hem. Ze kon haar
oogen niet afhouden van zijn sterk, donker gezicht, dat ze zoo vreeselijk interessant
vond. En ze was doodelijk van z'n pianospel, wat 'n aanleg, 'n techniek, en 'n gevoel!
Zelfs hield ze van zijn dochtertjes, al gaf ze anders niet veel om kinderen. En als ze
goed zag, dan was hij ook niet ongevoelig voor haar charmes. O, als het nu eens liep,
zooals ze zoo vurig hoopte, dat ze zijn vrouw mocht worden. De vrouw te zijn van
'n artiest. Hoe had ze er haar heele leven niet naar gesnakt. Natuurlijk zou hij ontslag
nemen aan het Conservatorium en alleen maar concerten geven. En dan kon hij op
tournee's gaan, waarop ze hem steeds zou vergezellen. Ze zag zich al in de
artiestenloge aangegaapt door een nieuwsgierig publiek, dat in de pauze de
solistenkamer zou bestormen....
Van Marle had een nieuwe sigaret opgestoken. Met tragen blik tuurde hij de rook
na, die in blauwe slierten omhoog werd gedreven door het lichte aanblazen. Even
oogde hij naar Emma. Ze zat daar roerloos;
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slechts bedreven haar fijn-gevormde handen een luchtig spel met het kleine kanten
zakdoekje, dat plotseling ze tusschen een harer mouwen duwde en met 'n ernstig
voorhoofdfronsen alsof ze een gewichtig besluit nam, zeide ze ineens: ‘Ik wilde je
eigenlijk iets vragen. Ik wilde je vragen, of ik mezelf de eer zou mogen toekennen,
me onder je leerlingen te rekenen.’
Er schoof een driftig licht door het zwart van zijn fel-oplevende oogen. Zijn lippen
nepen stug opeen. Wat dacht ze, dat lesnemen zoo maar 'n aardigheidje was, 'n
tijdverdrijf voor lui, die niets om handen hadden. Nee, dat vertikte hij. Ze was 'n
amusante vrouw om mee te praten, maar zoodra ze zich serieus in zijn werk ging
dringen, paste hij er voor.
‘Ach, je begrijpt - ging ze levendig voort. ‘Het is niet zoozeer om piano te spelen,
als wel om over muziek te spreken. Ik zou graag wat meer begrip en inzicht krijgen.
Zijn drift zakte. Slechts voelde hij nog in haar de vurige vereerster die elke
gelegenheid aangreep om nader tot hem te komen. ‘Nou, het is goed, als je dat zoo
graag wilt. Ik zal wel es zien welk uur me het best schikt.’
Haar donker hoofd neeg een weinig zijwaarts in dwepend smachten.
‘O, wat 'n genot, dat je het goed vindt’. Ze glimlachte voldaan. ‘En het is toch ook
wel 'n beetje 'n compliment aan mijn muzikaliteit. Anderen lachen me er soms om
uit, dat ik zoo in muziek opga, terwijl ik toch niet buitengewoon speel, maar dat doet
immers niets af aan je gevoel er voor. Het is niet iedereen gegeven om wat te
presteeren.’ Zijn het dikwijls niet juist de meest muzikalen, die er niets uit kunnen
brengen?’ Vol verwachting lachten haar oogen hem tegen. Een wrevelige hoofdknik
doodde die illusie.
‘Nou, nou, wenkte bedarend hij haar toe.
Ze haastte zich het goed te maken: ‘Natuurlijk, maar ik spreek meer in het
algemeen. Enfin, in ieder geval, ik vind het zalig, dat je je over mij ontfermen wilt.
Ik ben er trotsch op, werkelijk. Je bent zóó, zóó geweldig inspireerend.’
Nog streelde datzelfde zoete lachje de regelmaat van haar trekken.
‘Van de week dat concert van Rachmaninoff, god, het was schitterend, zooals je
er dat hebt afgebracht. Wat 'n genot toch zoo'n talent of genie, laat ik liever zeggen
genie. Vind je het zelf niet heerlijk?’
‘Vindt je het zelf niet heerlijk,’ hoorde hij sterk geaffecteerd Mary haar nabootsen
en in de blauwende schemering groeiden twee oogen,
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groot en uitdagend, als grijze kilten van spot. Hij beet af: ‘Ach, dat zijn maar zoo
van die ideeën van menschen, die er buiten staan, dat het zoo buitengewoon pleizierig
is om een of ander talent te hebben. Als je iets bijzonders hebt, dan moet je dat duur
betalen ook.
‘Nou ja,’ ze haalde geringschattend de schouders op. ‘Nou ja, maar zonder moeite,
zonder leed kom je er nu eenmaal nooit.’ En geëxalteerd: ‘Maar wordt het lijden niet
iets grootsch, iets machtigs, wanneer je het in kunst kunt omzetten.’
Hij dacht: ‘Waar heeft ze dat nu weer gelezen?’ Ah, de Musset. toen dweeperig
ze aanhaalde: ‘L'homme est un apprenti, La douleur est son maître. Et nul ne se
connaît tant, qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais...
‘O, ik heb een hekel aan die menschen, die in een goedkoope extase spreken over
dingen, die ze in de verste verte niet kunnen benaderen,’ klonk met onderdrukten
hartstocht het in zijn ooren.
Zou deze vrouw, die er over sprak met een opgewektheid als gold het 'n pretje, er
eenig benul van hebben. Weer zag hij Mary's gezichtje, maar nu zoo stil, zoo bleek
met die uitdrukking van navrante droefheid. Eindelijk zeide hij: ‘Het leven kan hard
zijn, Emma, harder dan je denkt’.
Er werd geklopt. Een vlug aantredend dienstmeisje bracht de stoomende bouilloir
binnen. Emma richtte langzaam zich op en aan de theetafel werd het nu een zacht
gerinkel van kopjes, een getikkel van lepeltjes. Haar smalle handen bewogen stil
tusschen doorzicht porselein, lucht en broos als eierschalen en bleekglanzend zilver,
waarop de fijne toets van haar warme vingers een lichte nevel deed wasemen. Maar
het spel van haar handen, dat soms zoozeer hem boeien kon, want waren ze niet haar
schoonste bezit; dat anders voor hem zoo verlokkend gespeel, liet hem onverschillig
nu. Hij dacht aan Brinkman, dien hij antwoorden moest. Behalve Mary wist hij
eigenlijk niemand. Maar haar gaf hij er niet voor. Nee, nee, ze moest blijven. Hoe
hij alles schikken zou, god, daar niet aan denken nog. Op het oogenblik alleen maar
van haar houden, haar gelukkig maken.
Van het blaadje nam hij het kopje, dat Emma hem bood. Ze zette zich tusschen
de weekrondende fauteuilarmen. Het bovenlijf, een weinig zijwaarts bewogen, werd
als in evenwicht gehouden door de, langs de leuningen uitgelegde handen, die
klein-coquette gebaartjes maakten bij al wat ze zeide. En de effenheid van haar te
regelmatig gelaat versmolt in steeds terugkeerende lieve lachjes. Ze vroeg ineens:
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‘Hoe maken de kinderen het?’
‘O, nogal goed. Pop hoest alleen wat en Margotje is druk en opgewonden als
altijd.’
‘En de nieuwe juffrouw?’ Haar hand tastte naar het kopje op het tafeltje voor haar.
‘Nou, die bevalt heel goed. 't Is jammer, dat ze niet langer dan twee maanden kan
blijven, want ze is werkelijk uitstekend voor de kinderen.
Ze keek diepzinnig in het kopje, waar ze langzaam in roerde en met lichten slag
een druppel schuddend van het lepeltje zeide ze bedenkelijk: ‘Zie je, het lijkt me wel
'n best schepsel, maar ik vind haar 'n beetje erg burgerlijk. Ik geloof, dat ze niets
geen smaak heeft, want die jurk die Pop van de week aanhad met dat lichte moesje,
nee maar, zóó onartistiek.
Een plotselinge ergernis deed zijn mond samen wrokken. Hij zeide kort: “Maar
in ieder geval is ze uitstekend voor mijn kinderen. Dat komt waarachtig niet alle
dagen voor, iemand, die niets voor zichzelf eischt en absoluut in de zorg van anderen
opgaat. En die jurken, ja, die jurken, die ze ze aantrekt vind ik ook niet dàt, maar dat
is licht te verhelpen door voortaan iemand mee te sturen die smaak heeft, als ze het
een of ander noodig hebben. Waarachtig, dat weegt zoo zwaar niet. Ik heb ze wel
gehad, die allerlei moois voor ze kochten, uit mijn zak dan, en die ze in den tocht
lieten loopen of ze 's avonds lieten roepen, als ze wakker werden”.
“Ach nee, zoo erg is het niet, maar zie je, toch zou het hun smaak voor hun leven
kunnen bederven.”
Een spotlach lichtte in zijn oogen. “En dan heeft ze nog een ander bezwaar”, sneed
hij quasi-gewichtig de wenkbrauwen fronsend op: Ze is nogal in den Heere. Ze praat
over dood en verdoemenis.’ Zijn pupillen deinden uit tot wijdten van ontzetting,
waarmede hij strak haar fixeerde. ‘En ze heeft het over de hel’.
‘Nou, zie je wel, dat het 'n burgermensch is’ en toen zijn blikken haar bleven
doorboren, met afwerende handen: ‘Hè, doe niet zoo flauw.’
Hij lachte gemoedelijk. ‘Welnee, dat is gekheid. 't Is heel onschuldig. Ze praat
alleen een beetje dikwijls over God en ze leest uit een kinderbijbel voor en dan laat
ze ze bidden’.
‘O, maar dat is snoezig, dat is schattig, die kleine kinderen, die bidden,’ kirde
Emma opgetogen. ‘Ik had een klein nichtje, en die deed dat ook zoo lief. 's Avonds
voor ze naar bed ging. Mijn zuster
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geloofde aan niets. Maar die liet het het kind alleen maar doen, omdat het zoo doddig
stond.’
‘En dan er een portretje van met “Biddend kindje” er boven, aandoenlijk,’ spotte
hij.
‘Ach jij, je kunt nu eenmaal niet anders dan gekheid maken. Pas er maar liever
voor op, dat je kinderen niet onder invloed komen van iemand, die aan zoo'n soort
van godsdienstwaanzin lijdt. Want je weet nu eenmaal niet, wat ze vertelt, als jij er
niet bij bent.’ En ze deed een lang verhaal van weer 'n ander nichtje, die door den
invloed van een dienstbode aan de hel was gaan gelooven en nu overal geesten en
slangen zag.
Van Marle lichtte een nieuwe sigaret aan. God, wat kon ze zanikken, dazen noemde
je dat. Wat was Mary toch veel frisscher, veel zuiverder. De handen omhoog heffend
smeekte hij: ‘Lieve Emma, hou op met dat infernale gepraat, want dan zou ik heusch
gaan denken, dat je er zelf ook neiging toe hebt. Je praat met zoo'n smaak over al
die griezeligheden.’ En toen ze verongelijkt naar hem opzag met een lachje van
ironie: ‘Ja, dat zou heusch zoo verwonderlijk niet zijn. Jullie vrouwen houden nu
eenmaal allemachtig van sensatie en als de hemel niet direct voor je opengaat, dan
zoeken jullie het maar in de hel’.
‘Heel geestig’, zeide ze scherp.’ Ze stiet een korten lach uit. ‘Enfin, als je me niet
begrijpt, dan begrijp je me niet. Nog een kopje thee?’
‘Nee, dank je, ik moet naar huis.’ Hij stond overeind.
‘Ik had je eigenlijk nog iets willen laten zien,’ zeide ze snel van haar canapé
opkomend.
‘Nou, wat dan?’
‘Ga maar eens mee.’ Het werd geheimzinnig in haar oogen. ‘Ga maar eens mee,’
herhaalde ze, terwijl ze de deur opende.
Hij volgde haar in de eetkamer, hoog, stil vertrek, waarin de voorname rust van
zware gebeeldhouwde meubelen. Het geheel gehouden in een stemmig staalblauw
werd geaccentueerd door enkele levendige noten: het waterklare glas van een van
grillig snijwerk omlijstte Venetiaansche spiegel; een bos chrysanten stralen schietend
van fonkelgoud in halfduisteren kamerhoek en op het buffet de kleurenweelde van
rijp ooft: het bleekgeel van ovale citroenen tegen zwaartrossende mistig paarse
druiven, in hooge stapeling op een wijden schotel van dof tin. Ze gingen door een
wijde serre met mysterieuse diepten van droomend groen, en wederom opende ze
een deur - van
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de muziekkamer, dacht hij - toen zijn voeten ketsend neerkwamen op een gladden
houten grond en terwijl ze het licht opknipte, zag hij met welbehagen om zich in het
ruime vertrek, met de spiegelend gewreven parquetvloer. 'n Genot, zoo'n vloer. Als
hij 'n eigen huis had, zou hij er ook een laten maken. Maar in dat huurhuis, dat hem
nu al niet beviel... Mary kon er ook zoo over tobben, dat hij er geen had. Wat zou ze
nu doen, Mary, arme lieveling. Zou ze thuis zitten, alleen op haar kamer, de handen
voor het gelaat gedrukt om uit te snikken haar oneindig verdriet. Nee, nee, hij wist
haar nu aan de piano, wegspelend dat leed, dat haar dreigde te breken. Er zat kracht
in dat kind.
Hij volgde Emma door de hall, waar eeen gezellig houtvuurtje knapte. Het deed
hem aangenaam aan, die behagelijke warmte. 'n Genot toch, zoo'n huis. Waarom
was Mary niet in Emma's plaats. Met haar hier te wonen. Te leven in de rust van een
exquis milieu, oneindig van verrassingen. Zijn avonden door te brengen in de stille
eetkamer voor het vlammende haardvuur, dat in grillige schijnsels lichtte op de statige
meubelen. En als hij vermoeid was uit te rusten in de vochtigwarme serre, waarin
het zware opademen van exotische planten. Ach, maar Mary zou er misschien niet
eens zoo veel om geven. Ze beweerde altijd, dat te groote weelde je energie verslapte,
dat te veel genietingen de concentratie op je werk op den duur verbrak.
Zij bestegen een met mollige loopers belegde trap. Hij keek geïnteresseerd naar
het wonder-mooie patroon van het kleurige Smyrna. Dergelijke loopers had hij ook
willen hebben in zijn nieuwe huis. Maar wat begon je er mee op zoo'n smalle trap.
Toch maar gemakkelijk als je rijk was. Mary kon praten, wat ze wilde, het gaf toch
iets heel anders aan je leven. Je behoefde niet te rekenen, je hadt geen zorgen voor
de toekomst.
Emma opende nu een klein kamertje, waarin ze dingen neerzette, die ze pas gekocht
had en nog niet wist te plaatsen. Ze draaide het licht op en met een triomfantelijk
kijken in haar oogen, zeide ze geheimzinnig: ‘Kijk daar eens in dien hoek’...
Hij had het al ontdekt. Snel ging hij toe op het gepolitoerde fijntonige, clavecimbaal,
zoo rank, zoo frêle van vorm.
‘Zeg, hoe kom je daaraan?’ Zijn vingers beroerden de wit-ivoren toetsen.
Op een verkooping gevonden. O, je weet niet, wat 'n moeite ik er voor gedaan
heb. Ik had er al lang mijn zinnen op gezet. En nu van de week, toevallig, komt van
Essen bij me en vertelt me, dat ze bij de
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Roode er een op de veiling hadden. Nou, toen ben ik natuurlijk dadelijk gaan kijken.
Het heeft me heel wat moeite gekost het te bemachtigen. Er is zöó opgeboden.’
Van Marle knikte. ‘Allemachtig aardig.’
Met vlugge handen greep hij in het klavier en als zilveren druppen vielen de teere
toontjes in de stilte. En Emma, blij, dat ze hem gebluft had, want wat deed hij niet
vervelend, niet bokkig in het begin van den middag, en hoe vol belangstelling was
hij nu, Emma, overtuigd van wederom een stapje nader te zijn gekomen aan haar
doel, triomfantelijk, deed drukke verhalen over musea, die ze in haar leven bezocht
had, vertelde van nieuwe schilderijen, welke ze hoopte aan te koopen. En aan Van
Marle ontging de leege klank van haar opgeschroefde stem, het niets zeggende van
haar holle gebaren. Hij was geneigd haar nu toch wel 'n echte vrouw te vinden, die
met verfijnden smaak zich 'n milieu wist te scheppen. En al beweerde Mary.... God
er nu niet aan denken. Wederom probeerde hij het clavecimbaal.
Emma onderbrak haar druk geredeneer met 'n plotseling: ‘Over verzamelingen
gesproken. Heeft Pop bij haar verzameling Verkadeplaatjes de IJsel al.’
Het hoofd in aandacht gebogen over het instrument, liet met een
trillend-tinkelgeluid hij zijn vingers over de snaren gaan.
‘Heeft ze de IJsel al,’ herhaalde Emma.
Hij keek verstrooid op. Hè, wat is er met de IJsel?’
Ze klaagde in een verongelijkt lachje: ‘Toe, laat dat clavecimbaal nu eens met rust
en luister naar mij.’
Met een ruk had hij zich naar haar toegedraaid en als 'n gehoorzaam kind vroeg
hij quasi gedwee:
‘Nou, mevrouw. Wat hebt u op het hart?’
‘Of Pop al plaatjes van de IJsel heeft.’
‘De IJsel, neen, ik geloof het niet.’
‘Nou, dan heb ik ze allemaal voor haar.’ Ze stond op en nam uit een laadje een
stapeltje plaatjes. ‘Kijk es, die heb ik allemaal voor haar bewaard.’ Met vlugge
vingers, waaraan de waterklare schittering van diamanten, sorteerde ze ze snel. ‘Zie
je, dat is nu leuk, dat ze ze allemaal heeft. Nu kan ze ze in triomf mee naar school
nemen, want ze zal wel de eerste van haar klas er mede zijn, ik...’
‘Nou, dat hoeft anders niet. Ze hoeft niemand de oogen er mede uit te steken,’ viel
wrevelig ineens hij haar in de rede.
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Met een gebaar van niet begrijpen legde ze de plaatjes op tafel.
‘Mijn hemel, wat kun je toch prikkelbaar zijn. Over zooiets heb ik nog niet eens
gedacht. Enfin... Zeg, maar van dat hoesten gesproken. Je moogt waarachtig wel
voorzichtig zijn. Ik zou eens temperatuur opnemen. Als je daar niet jong op let,
eindigt het dat je zoo'n kind naar het Zuiden moet sturen.’
Hè, wat schrok van Marle op. ‘Maar zoo erg is het niet.’
Emma praatte door onder het sorteeren. ‘Nou je kunt toch nooit te voorzichtig
zijn. Weet je, wat je doet. Stuur haar Zaterdagmiddag eens bij me, dan ga ik met haar
naar Vermeer, dat is je man voor die dingen. En heusch, van den zomer moest ze
een heele poos bij mij buiten komen. Die boschlucht zal zoo goed op dat kind
inwerken.’
‘Ja, ja, dat zou uitstekend voor haar zijn. Zijn oogen zochten haar rustig donker
gezicht, dat nu toch wel vriendelijk van expressie was. Het deed hem goed, de genegen
wijze, waarop ze over de kinderen sprak. O, ze zou wel 'n aardige moeder voor ze
zijn. Verstandig, bezadigd en toch vol belangstelling. Ze zouden 'n uitstekende
opvoeding krijgen, in goede kringen komen, en naderhand niet aan den een of anderen
berooiden artiest blijven hangen. Alles konden ze hebben. En Pop's lievelingswensch
zou vervuld worden; haar verlangen naar de poney van Emma. ‘Zoo'n schattig paardje
met van die lange zachte haren en o, zulke snoezige oogen. Dat we het niet mee
kunnen nemen, hè vader?’
Weer zag hij haar teedere verrukking van dien zomer op het buiten van Emma.
En wat 'n verdriet, toen ze moesten scheiden van dat zachte gewillige dier, dat met
zijn groote bruine oogen zoo goedig haar had aangekeken. Toen ze, met liefkoozende
handjes al maar gestreeld had langs zijn glanzenden hals. En voor Margotje zou het
ook zoo goed zijn. Wat 'n genot voor die kinderen.
.Van het vergulde penduletje op den schoorsteen viel met fijnen slag het kwartier.
Hij rees snel overeind. ‘Lieve Emma, ik moet weg Het is bij zessen. Je aangenaam
discours heeft me den tijd doen vergeten, maar aan alles komt een eind, zoo ook aan
ons onderhoud over clavecimbaals en Verkadeplaatjes.’
‘Wanneer zullen we het voortzetten,’ smachtte haar zoete stem. ‘Wanneer je wilt,
morgen, overmorgen,’ gooide overmoedig hij er uit, haar blik vangend in een snel
oogengetintel, maar ijlings doofde hij
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dat kijken. Hij dacht aan Mary's droevig gezichtje en hij had 'n gevoel of hij haar
verraadde.
‘Nou ja, onzin,’ dacht hij weer wrevelig. ‘Ze heeft het immers altijd geweten en
ik kan, ik mag nu eenmaal niet anders handelen.’
‘Maar dan kom je heusch gauw terug,’ drong Emma aan.
‘Goed, goed’, beloofde hij.
En Mary wil het per slot van rekening zelf ook, besloot hij, toen hij een oogenblik
later op straat liep. O, ze was 'n kranig ding. Hij wist, hoe ze zich in zijn succes zou
verheugen later. God, zijn toekomst was gemaakt. Dat beroerde conservatorium zou
hij er aan geven. Alleen lessen aan huis en dan voor zichzelf studeeren. Wel wat
benauwend, zoo thuis met Emma voortdurend om je heen. Nou ja, daar zou hij
dadelijk een eind aan maken, net als aan die kunstzinnige soiree's etc. etc. Och, het
had natuurlijk z'n bezwaren. Maar wat was nu volmaakt in de wereld. Ja, ze kon
allemachtig vervelend zijn. Gewichtig doen over niets. Maar als je eenmaal getrouwd
was, dan hield je ook niet meer van die eindelooze conversaties over dit en over dat.
In elk geval moest hij nu een besluit nemen.
Thuisgekomen zette hij zich dadelijk aan zijn bureau en begon een brief aan Mary.
Maar het schrijven viel hem moeilijk. Diepe voren groefden een zorgelijke trek om
zijn mond. Hij zuchtte zwaar. Het leven was niet gemakkelijk. En weer dacht hij na
en wikte en woog. Maar bij ieder nieuw voornemen was het of 'n gevoel van
benauwing zijn borst dichtschroefde. Verduiveld, het moest er nu toch van komen,
vooruit. Hij begon:
Mijn liefste Mary,
Na ons samenzijn van dezen middag, moet ik nog eens rustig met je praten. Ik heb
je zoo bewonderd, kindje, je houdt je zoo dapper, zoo kranig tegenover het lot, het
noodlot, dat zegt, dat we niet voor elkander bestemd zijn. O Mary, veroordeel me
hier niet om. Ik weet, dat ik een en ander alles behalve ideaal opvat, maar het is nu
eenmaal sterker dan mezelf. Maar denk daarom niet, dat ik het niet vreeselijk vind,
om van je te moeten scheiden. En toch, hebben we het niet altijd geweten? Laten we
daarom gelukkig zijn, om die mooie oogenblikken, die we samen gehad hebben. Dat
is ook 'n bezit, dat niemand ons af kan nemen. O, lieveling, je hebt me vanmiddag
weer zoo diep getroffen. Maar je hebt me veel gegeven, ik heb veel aan je te danken.
Ik bezit iets van je en dat bezit, zal ik als een schat bewaren om me-

Groot Nederland. Jaargang 17

1337
zelf en ook de kinderen er gelukkig mede te maken. Maar we kunnen helaas niet
altijd op de hoogvlakten leven. Telkens komt de nuchtere werkelijkheid, die ons
dwingt te erkennen, dat we nog maar met onze voeten op den grond staan. Het leven
is nu eenmaal geen ideaalstaat. Als iemand daar ondervinding van heeft, dan ben ik
het. En ik ben nu eenmaal niet bestand tegen materieele zorgen. Ik kan er gewoonweg
niet tegen op. Ik weet heel goed, dat het laf is, maar het is nu eenmaal zoo.
Met een plotselinge beweging legde hij de pen van zich. Vanavond kon hij verder
gaan. Hij verlangde nu naar zijn kinderen...
Hij ging naar de huiskamer. Daar, in den lichtkring van de lamp, overstraald van
het gele schijnsel, zaten ze bij de juffrouw, die voorlas.
In haar hooge stoel Margotje, het roodgejurkte bovenlijfje als gedrukt op de ronde
ellebogen, waarop het donkere hoofdje leunde in rustig welbehagen. Pop ernaast op
den rand van een fauteuil, die zeker voor hem bestemd was, want het blonde kopje
werd naar hem opgeheven, terwijl haar handje hem beduidde om te gaan zitten en
even legde liefkoozend ze haar wang tegen zijn gezicht, toen zag ze weer op in
luistering.
Margotje had naar de knoop van zijn jas gegrepen. ‘Pappie, het is van 'n ouwe
vrouw, die 'n plantje heeft en nou komt er 'n jongen en die woont bij haar,’ lichtte
ze opgetogen hem in.
‘Hè, praat nou niet,’ zuchtte Pop.
Zijn arm leggend om Margotjes mollige schoudertjes, fluisterde hij haar in, als
gold het 'n geheimpje van hen beiden: ‘En is mijn klein meisje verder lief geweest
vanmiddag. Heeft ze niet gehuild toen ze haar schortje aan moest en niet gestampt
toen ze haar boekjes moest laten liggen om te gaan eten.’ Hij nam haar kinnetje
tusschen zijn handen en zag haar aan met van quasi-ernst gefronste wenkbrauwen,
waaronder zijn oogen lachten. Voldaan knikte ze van ‘nee’ en met haar toegespitst
mondje tegen zijn wang zeide ze heel zachtjes: ‘Dag lieve pappie.’ ‘Dag, kleine prul.’
Hij zoende haar mollige handjes.
‘Pappie, ik mag wat later naar bed, omdat jij er nu pas bent,’ deelde ze hem mede
met 'n fluisterstemmetje, waarin luidere toontjes oversloegen.
‘Hè, vader, laat ze nou stil zijn,’ riep Pop ongelukkig.
‘Is het zoo mooi, lieveling!’
Met 'n haastig hoofdschokken deed ze van ‘ja’, en wederom verloor
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ze zich in een verslonden aandacht, die een fijn blosje verfde op het schelpenteere
ovaal van haar smalle gezichtje.
De juffrouw keek op de klok. ‘Moeten ze nog niet naar bed, meneer’. ‘Ach, laat
ik het maar even uitlezen, is het nog lang?’ Hij nam het boek van haar over. ‘Dan ga
ik vast naar boven,’ zeide ze.
‘Ja, fijn,’ verkneuterde Margotje zich, voor wie de juffrouw niets meer beteekende,
zoodra haar vader er was, terwijl Pop, die het nu ook noodig vond, dat hij van het
verhaal op de hoogte kwam, vertelde:
‘Zie je vader, dat is van 'n oude vrouw, die heel, heel arm was, want ze woonde
maar in 'n erg klein huisje en ze had bijna niks te eten, en toch was ze altijd vroolijk
en dat kwam, omdat ze 'n plantje had, 'n heel mooi plantje, ik geloof een roosje, en
dat gaf ze iederen dag water en dat bloeide altijd en zoolang ze dat plantje nu maar
had, was ze altijd gelukkig. En toen is er 'n jongen gekomen, ook een heele arme
jongen, die heette Peter, en die vindt het ook zoo prettig bij haar en dan komt er een
kaboutertje en die vertelt, dat die vrouw zoo vroolijk is door dat plantje en dat ze
daardoor nooit verdriet heeft. Daar zijn we gebleven, vader.’
Hij las verder: ‘Maar sedert Peter het geheim van het plantje kende, wenschte hij
dat zelf te bezitten. En dat verlangen werd zoo sterk, dat het hem geen rust meer liet.
En zoo gebeurde het, dat op 'n morgen, toen het vrouwtje naar buiten was gegaan
om water te putten, hij naar de vensterbank sloop, het plantje eraf nam en er vlug het
huisje mede verliet. En toen het vrouwtje weer binnenkwam en naar de vensterbank
keek, zag ze tot haar verdriet daar slechts het leege schoteltje staan, want het plantje
was verdwenen....
‘O, vader,’ kwam als 'n siddering van schrik Pop's stemmetje. ‘O vader’. De
donkere oogen verstarden van ontzetting. En Margotje wond zich op: ‘Ik zou 'm wel
dood willen schieten.’ Haar handjes bebeukten vinnig het plaatje, waarop de stelende
jongen afgebeeld was.
‘Maar hoe kon hij dat nu doen, vader. Dat mooie plantje van dat arme vrouwtje
afnemen,’ klaagde Pop met 'n trilstemmetje. ‘Wat 'n slecht mensch.’ En onder hare
oogleden welden dikke tranen.
Hij schrikte er van. ‘Maar kindje, dat moet je je zoo niet aantrekken. Schatje, dat
is maar 'n sprookje. Het is niet echt gebeurd.’
‘Nee, zooiets gebeurt nooit echt, Pop,’ bevestigde volijverig Margotje, die zich
ook ongerust begon te maken over het verdriet van haar zusje.
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‘Is dat waar, vader? Gebeurt zooiets nooit?’ Pops betraande oogen werden dringend
naar hem opgeslagen. ‘Nemen ze nooit zoo iets heel moois van 'n ander weg. Ze
stelen toch wel?’
Hij antwoorde niet. Gestolen? Werd er nooit gestolen? Ja, natuurlijk. Overal,
iederen dag. 'n Doodgewoon iets was het, dat kon hij haar toch wel zeggen. Wederom
zag hij haar aan en even was het als huiverde hij bij dien blik, die te peilen scheen
tot in het diepst van zijn innerlijk. Hij keek in het boek, waarin met aarzelende vingers,
hij te bladeren begon. Wat beteekende dat plantje? Was dat een symbool. Werd er
het geluk mede bedoeld? Het geluk kon je dus wel stelen. Net zooals hij dat dien
middag overdacht had. 'n Dief voelde hij zich toen. Maar Mary had het vrijwillig
gegeven, terwijl hier... Ach, maar het had niets met elkander uit te staan. Het liep
hemelsbreed uiteen. Wat 'n onzin. Maar de diefstal, de diefstal...
Aan zijn oor smeekte nog Pop's stemmetje: ‘Gebeurt zooiets nooit echt, vader?’
‘Maar dat weet je toch wel liefje, dat dat wel eens gebeurt!’ kwam het eindelijk
over z'n lippen.
Er kromp iets pijnlijks door het bruin van haar oogen, toen ze langzaam zeide:
‘O...’
Hij hoorde Mary zeggen: ‘Denk je werkelijk, dat je je kinderen bezit. Je kunt ze
immers door alles verliezen. Door 'n man, door 'n ideaal; 'n ideaal... Ach, onzin, dit
was willens en wetens iets wegpakken om jezelf er mede te verrijken, terwijl, indien
hij al iets van haar genomen had, wat door haar toch gegeven was, het bij hem bij
iets ondoordachts bleef. En daar had hij tegenover de kinderen geen rekenschap van
af te leggen.
Pop had haar kopje weer omhooggeheven: ‘Maar vindt God dat goed, vader?’ Hij
streelde het fijne ovaal van haar zachte wangetje. ‘De menschen doen zooveel, wat
God niet goed vindt, liefje.’
‘En is ie dan niet bedroefd?’
‘Nee,’ zeide Margotje wraakzuchtig. ‘Dan is ie heel boos en dan magge de
menschen nooit meer in den hemel komen, nooit meer, nooit meer... Maar Pop
peinsde: ‘Nee, dat geloof ik niet. Ik denk, dat hij alleen maar bedroefd is en dat ie
maakt, dat dat plantje heelemaal verdort bij dien jongen, want als al dat mooie er af
is, dan kan hij er toch niet mede krijgen, wat dat vrouwtje had.
‘Zou je denken’, vroeg hij. Door zijn gedachten schoten de woorden, die hij Mary
zooeven geschreven had: ‘Ik heb veel van je geleerd
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en ik zal het bewaren als iets kostbaars, waar ik mezelf en later mijn kinderen gelukkig
mee kan maken.’ Zou dat kostbare nu ook zijn kracht verliezen, nu hij het op zoo'n
roekelooze wijze tot zich genomen had? Nu hij het tot zijn bezit wilde maken op 'n
wijze, die tegen het diepste wezen er van indruischte?
‘Zou je denken,’ herhaalde hij, en lang bestaarde hij het zuivere kindergezichtje,
dat met zoo'n zoet geloof van ja knikte.
Hij zeide eindelijk: ‘Misschien, dat die jongen in het sprookje dat ook wel zoo
begrijpt. Laten we maar eens kijken.’
Hij nam het boek weer op en keek het verhaal door. Daar heb je het al, Pop, zeide
hij. Daar staat het. En doorlezend fantaseerde hij: .‘Maar hij had weinig pleizier van
zijn diefstal. Hij kon het plantje nooit bekijken, of hij moest aan dat arme vrouwtje
denken, waar hij het van gestolen had. En op 'n morgen zag hij tot zijn schrik, dat
het plantje begon te kwijnen. Alle blaadjes hingen slap. En toen heeft hij het maar
gauw opgenomen en is er mede naar het vrouwtje terug gegaan. Ze was weer buiten
aan het water putten, maar toen ze weder binnenkwam, toen stond daar het plantje
net zoo mooi en frisch als altijd.
Hij legde het boek weg. ‘Is het zoo goed, snoes.’
‘Ja,’ zuchtte het kind en in het goudige bruin van haar oogen ging een licht op,
dat om zich greep in een wijde straling van al-doordringende goedheid. Ze scheen
gelukkig.
Roerloos bestaarde hij dat zachte kijken en het gaf hem de herinnering aan een
avond, kort na haar geboorte, toen hij, na een quaestie met zijn vrouw, zijn huis
verlaten had, met het vaste plan om voorloopig niet weder terug te keeren. Hij was
op den trein gaan zitten en uitgestapt in een dorp om vandaar naar 'n vriend te loopen,
die ergens in de buurt woonde.
Het was 'n stille avond. Zijn weg voerde langs golvende akkerlanden. Het koren,
watergroen en hooggepluimd, bewoog in lichte huiveringen van een bijna
onmerkbaren wind, die zijige glansen streek langs die zee van roerende halmen. Aan
het bleekblauw van den wijden avondhemel neeg een zachte zon, de akkers en velden
overstralend van een licht, zoo puur, zoo mild, zoo oneindig innig, dat het werd of
de gansche hemel tot de aarde zich buigen ging in een omarming van alomvattende
teederheid.
Hij had zich nedergezet aan den rand van den weg en al zijn booze driften, heel
zijn ziedende hartstochten waren verstild in dat plotse-
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linge begrijpen van dat ergens nog er goedheid was. En lang had hij daar neergezeten,
totdat het avond werd, totdat de avond henen was en de nacht kwam. Tegen den
morgen was hij opgestaan en naar zijn vrouw teruggekeerd. Hij had er nooit spijt
van gehad.
Een stemmetje zeide: ‘Vader, als je straks boven komt en Margotje slaapt, blijf je
dan nog wat bij me zitten.’ Een handje werd op zijn mouw gelegd. Het was zijn kind,
zijn dierbaar kind, dat hem betrok in het vertrouwen van haar argelooze liefde. En
slechts vermocht hij het om zwijgend dat blonde kopje te streelen het almaar stil te
streelen.
Hij bleef dien avond langer dan gewoonlijk aan haar bedje zitten. En het was met
een gevoel van bevrijding, dat hij naar zijn kamer terugging en daar een brief van
de schrijftafel nam, dien hij langzaam verscheurde. Morgen zal ik haar opzoeken en
haar vragen om de moeder van mijn kinderen te worden, dacht hij.
Met 'n glimlach wierp hij de snippers in den prullemand. Hij wist, dat het zóó goed
was en voor het eerst sedert langen tijd ervoer hij iets van een innerlijke rust.
HENRIETTE BARBE.
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Gottfried Keller.
19 Juli 1819-19 Juli 1919.
Het mag dan zeer de vraag zijn of de nagedachtenis van een groot man op waardige
wijze door volksjolijt gehuldigd wordt, bij het eeuwfeest van Keller's geboorte hoeft
daar in ieder geval niet over te worden getwist. Niets was den kunstenaar bij zijn
leven zoo dierbaar als wapperende vaandels boven juichende gezichten, en het van
oudsher zoo feestlustig Zwitserland heeft dus de volle vrijheid de wijnvaten aan te
laten rollen en het sparregroen aan de gevels te hangen, dien Julidag. Ook ik behoef
mij niet te schamen met een klein geschenk te komen aandragen van erkentelijkheid
en bewondering.
Terwijl ik de tien deelen1) van zijn verzamelde werken - gelezen en herlezen - in
mijn boekenkast zie staan, kan ik niet nalaten te vragen, een beetje gemeenzaam,
omdat ik met een jubilaris te doen heb: ‘Toovenaar, onthul mij Uw geheim. Niet in
de gevallen, die ge ons voorlegt, noch in de intriges Uwer verhalen schijnt het te
schuilen, want hoe eenvoudig, ja hoe nuchter, mogen wij wel zeggen, zijn de fabelen
waaraan ge den rijkdom Uwer vertelkunst ten koste hebt gelegd.’ En ik moet hierbij
denken aan den ‘Grüne Heinrich’ in de eerste plaats. Het leven - zijn eigen - wordt
hierin beschreven van een ten onrechte van school gestuurden jongen, die in München
zich in de schilderkunst gaat bekwamen; de studie wil er niet vlotten - de pathetische
onderwerpen, die op het doek gebracht willen worden, contrasteeren te zeer met de
eenvoudige natuur van het volkskind - en het burgerlijk leven, huis, haard en het
welbewaardzijn binnen de muren van

1) Omdat ik in het vervolg van deze schets dikwijls namen van Kellers werken zal noemen geef
ik, voor een goed overzicht, hierbij den inhoud der tien bij de Cotta'sche Boekhandel (Stuttgart
en Berlijn) uitgegeven deelen: deel 1-3: Der grüne Heinrich; deel 4: Die Leute von Seldwyla,
1e deel bevattende: Pankraz der Schmoller - Romeo und Julia auf dem Dorfe - Frau Regel
Amrain und ihr Jüngster - Die drei gerechte Kammmacher - Spiegel das Kâtchen; deel 5:
Die Leute von Seldwyla, 2e deel bevattende: Kleider machen Leute - Der Schmied seines
Glückes - Die missbrauchten Liebesbriefe - Dietigen - Das verlorene Lachen; deel 6 Züricher
Novellen bevattende: Hadlaub - Der Narr auf Manegg - Der Landvogt von Greifensee - Das
Fähnlein der sieben Aufrechten - Ursula; deel 7: Das Sinngedicht bevattende de novellen:
Von einer törichten Jungfrau - Regine - Die arme Baronin - Die Geisterseher - Don Correa
- Die Berlocken en de Sieben Legenden bevattende: Eugenia - Die Jungfrau und der Teufel
- Die Jungfrau als Ritter - Die Jungfrau als Nonne - Der schlimmheilige Vitalis - Dorothea's
Blumenkörbchen - Das Tanzlegendchen; deel 8: Martin Salander; deel 9-10: Gesammelte
Gedichte.
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Zürich, door den ontrouwen zoon in den steek gelaten, wreken zich op hem door al
de bitterheid van hun gemis te doen proeven in armoe, honger, nood. Tenslotte echter
mogen wij den bekeerden trekvogel het veilig nest zien bereiken van een eerzame
en geachte staatsbetrekking, nadat hij eerst nog het wonder van een bescheiden roem
en een verzwegen liefde heeft mogen beleven, ja, waar anders - o droom van den
knaap in een werkmanswoning geboren - dan op een grafelijk kasteel. Een apotheose,
niet waar, van rechtgeaarde maatschappelijkheid, waarbij de middenstander den
zegepalm wegdraagt tegenover den kunstenaar.
Kort na dit werk schreef Keller ‘Die Leute von Seldwyla’. De grondtoon daarvan
is een spottende, de ondeugden geldend, die de zieke plekken vormden van den
vruchtenrijken vrijheidsboom van het nog jeugdige liberalisme: geldmaken, den
windbuil uithangen, speculeeren, politiek tinnegieten en failliet gaan. Maar het
ironisch snoeimes wordt daarom alleen zoo duchtig in het wilde hout van genoemd
boompje gezet, om den gezonden groei een betere kans te geven, groei van takken
die mannelijk doorzettingsvermogen en gemeenschapszin naast wijs bestierend
moederschap en vrouwelijke zedigheid als oogst dragen.
Een kloek burger en een brave huisvrouw, bij hen berust in Keller's vertellingen
het koningschap over de wereld en zoòzeer dragen zij het leven op de wijze van een
gouden rijksbal in de handen, dat zij de goddelijke macht wel kunnen missen als
loods op hun scheepken van staat. Niet God heeft òns geschapen, zegt Feuerbach,
maar wij hèm, en Keller die van niemand zoo den invloed ondervond als van dezen
wijsgeer, spreekt het hem ijverig na.
Dit komt in de ‘Sieben Legenden’ wel het duidelijkst uit. Schertsend noodigt hij
daar de hemelingen aan zijn aardschen disch; hij ontvangt ze met een grapje en de
tafelkout, waaraan o.a. een schalksche, allen minnaars welgezinde Maria, een
danslustige David, een vlijtige Martha met een roetvlek op de kin en een troepje
heiligen, die pij en sluier voor een wereldscher plunje hebben verwisseld, deelnemen,
klinkt joviaal en gulhartig, zooals dit aan goede kameraden, die te zamen een
gezelligen beker ledigen, betaamt.
In zijn vertellingencyclus ‘Das Sinngedicht’ wordt het huwelijk, dien grondslag
der burgerlijke samenleving, omfabeld en bediscussieerd Een jonge man zien wij
erin uitrijden op bruidsavontuur. Hij heeft het rijmpje van Logau gelezen:
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‘Wie willst du weisse Lilien zu roten Rosen machen?
Küss eine weisse Galatee: sie wird errötend lachen.’

en stelt zich nu tot opgave een meisje te vinden dat, als hij het kust, hem toelacht uit
vroolijke, gezonde zinnelijkheid, maar tevens bloost van zedige schaamte. De vrouw,
die hij zich wenscht, moet tegelijk natuurlijk zijn en ingetogen. Immers hooger mogen
de eischen niet reiken van een degelijk man, die een huishouden beginnen wil.
In de Züricher Novellen’ zoekt de dichter zijn tot de deugd aanprijzende en van
het kwaad afschrikkende voorbeelden in de geschiedenis van zijn volk. In één daarvan,
‘Das Fähnlein der sieben Aufrechten’, waarin zich de banieren van het volksfeest
als hoogste uiting van menschelijke almacht en gelukzaligheid boven de zingende
hoofden ontplooien, laat hij daardoor alleen den eerst door den vader afgewezene
het meisje veroveren, doordat hij een passende feestrede weet te houden, bij het
prijsschieten den beker wint en in een krachtspelletje den geweldigen boer uit de
bergen af doet deinzen.
Helaas heeft Keller tegenover deze verheerlijking van alles wat het jaar acht en
veertig voor krachtigs en gedegens had gegrondvest, nog een minder rooskleurig
beeld moeten ontwerpen, slechts noode en zeker niet met zulk een vaste meesterhand
als waarmee hij gewoon was zijn stralende tafreelen te voleindigen; immers hij was
toen reeds een grijsaard, die den dood al voor zijn kamerdeur had staan. Reeds sinds
jaren had hij den opkomst der z.g.n. demokraten met leede oogen aangezien en alles
wat in het land toen verkeerd ging, op rekening geschoven van de vermeende
ondegelijkheid der rumoerige bent. In zijn laatste boek nu ‘Martin Salander’ lucht
hij zijn verontwaardiging over zwendelzucht en opdringerige leeghoofdigheid. De
tweelingen Weidelich, die om hun malversatiën in het gevang worden gezet, vonden
hun oerbeeld in de notarissen Rudolf en Koller, tegen wie toentertijd een
geruchtmakend proces was gevoerd, en voor de laatste maal houdt hij in moeder en
zoon Salander zijn volk het oude welbeproefde ideaal van kalmen, nuchteren
werkelijkheidszin, onkreukbaarheid en ernstige bezadigdheid voor.
De ‘grüne Heinrich’ beschrijft Keller's levensgeschiedenis, tot aan zijn vertrek uit
München, vrij getrouw. Zijn verdere wederwaardigheden heeft hij nòch verbeeld
nòch te boek gesteld, maar zijn piëteitsvol verzamelde brieven en de ijver der
biografen hebben het ons mogelijk gemaakt den jongen, dien wij zoo hartelijk lief
kregen, ook als man en
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grijsaard te begeleiden op zijn tocht; zoodat, wanneer wij al lezend en bestudeerend
tot aan des dichters sterfjaar zijn genaderd, de laagvlakte van dit weinig avontuurlijke
bestaan in rustige lijnen achter ons ligt, zoo helder afgeteekend en zoozeer gelijkend
op den loop der dingen in de werken van den meester, dat het ons toeschijnt alsof
hij zichzelven heeft gedicht.
Na zijn thuiskeer uit den vreemde dan, vindt hij zijn Zürich op politiek gebied in
lentetooi, het frissche en jeugdige liberalisme waait er als levenswekker en de
trekvogels zijn er juist aangekomen, als wij tenminste de uitgeweken Duitschers met
hun wuivende mantels en zwierige revolutielokken, als wij een Follen, Freiligrath,
Herwegh, zoo noemen mogen. De jonge kunstenaar komt met hen in kennis, en door
de ‘Gedichte eines Lebendigen’ van den laatste, en Anastasias Grün's Schutt, met
de strijdhaftige gedragingen van de in dienst der vrijheid gestelde muze vertrouwd
geraakt, verbant hij palet en penseelen voorgoed naar den zolder en zingt nu wat hij
niet schilderen kon. In '46 bundelt hij zijn eerste gedichten. Het schijnt wel of de
staat bij intuïtie gevoelde, dat het eigenste van haar innerlijk wezen hier een stem
had gevonden en of zij voor dit hoorbaar maken haar dankbaarheid wilde betuigen;
immers een jaargeld schenken aan een beginnend letterkundige had men in
Zwitserland nog nooit gedaan. Keller ontving het van Zürich op de meest
onbekrompen wijze en daar het geld hem werd toevertrouwd om zich in het buitenland
verder te bekwamen, koos hij Duitschland daartoe uit. In '48 en '49 verblijft hij in
Heidelberg, voornamelijk terwille van de collegieën van Feuerbach, dien echten
wijsgeer naar het hart van den opkomenden, zich weeldeverwervenden derden stand.
Immers met den tooverstaf van het materieele bezit en op den vleugelwagen der
staatkundige ontvoogding lieten de paradijzen van de aarde zich overal oproepen en
doorreizen, geen ‘blaue Blume’ bleek dus meer van noode, geen god en geen
onsterfelijkheid. Een dwaling zou het echter wezen te meenen, dat met het ontsluiten
dezer tuinen een vrijbrief voor ongebondenheid en wellust werd gegeven; de oogst
aan bloemen en vruchten, die binnengehaald moest worden, was de eenige en
allerlaatste, dus paste bij den pluk een degelijke werkmansernst naast de zonnige
vreugde over den gloed en den geur van het ooft.
Dit sloot waardig aan bij de in Zürich genotene lyrische lessen. Wat nog restte aan
romantische gevoelens werd buiten het scheepsboord geworpen en het van
bovennatuurlijkheid ontdane leven door
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den dichter in zijn naakte, kerngezonde werkelijkheid aanvaard. Geestelijk zoo
deugdelijk toegerust, maakt hij zich op naar Berlijn. Deze in de oude vormen nog
gansch verstarde stad noemt hij zelf zijn verbeteringshuis, dat hem den dienst van
een pensylvanische cellulaire gevangenis heeft bewezen. Het jaargeld blijkt
ontoereikend, de oude spoken gebrek en schuldenlast vervolgen hem weder als de
verschrikkingen in een boozen droom. Bovendien nog verspilt hij zijn kostbaren tijd
aan een hopeloos worstelen met dramatische stof. Blijkbaar wilde hij in Hebbel's
voetspoor treden, maar het fragment Helene, dat hij ons na heeft gelaten, haalt bij
‘Maria Magdalena’ niet. Doch onderwijl schrijft hij, bijna tegen wil en dank, en
letterlijk door den uitgever hem stuk voor stuk afgedwongen, zijn ‘grüne Heinrich’
in de eerste lezing, en ook ‘die Leute von Seldwyla’ n.l. het eerste deel en eenige
schetsen van het tweede, terwijl eveneens de veel later uitgegeven ‘Sieben Legenden’
en het ‘Sinngedicht’ hier in hoofdzaak worden geconcipieerd.
Na een zevenjarige afwezigheid zoekt hij weer zijn heil binnen de wallen van zijn
geboortestad, armer dan hij de poort was uitgegaan. Voor zijn levensonderhoud is
hij weer geheel op zijn hard arbeidende moeder en zuster aangewezen. Door druk
kroegbezoek tracht hij zijn moeielijke situatie te vergeten, maar het lukt hem slecht.
Het nu geheel en al voor het liberalisme gewonnen Zürich groeit en bloeit van jong,
frisch leven en kan den benarden zanger tenminste dien dienst nog bewijzen, dat het
mannen tot zich trekt als Baumgartner den musicus, Semper den bouwmeester,
Vischer den aestheticus, Burckhardt den historicus en Richard Wagner, die hem
vrienden en bekenden zijn. Een enkel lied gelukt hem in die jaren, maar verder
verricht hij niet veel. Totdat in '61 de staat zich andermaal over haar dichter erbarmt
en hem met haar rijkst bezoldigd ambt, dat van eersten secretaris, bekleedt. Gedurende
de vijftien jaren waarin hij dit vervult, en zóó vervult dat zelfs zijn vijanden moeten
erkennen, dat het kanton nooit een beteren ‘Staatsschreiber’ bezeten heeft, blijft er
voor letterkundigen arbeid niet veel gelegenheid. Alleen omstreeks '72 zien de Sieben
Legenden en Seldwyla's tweede deel het licht. Hij heeft de handen vol met
kantoorwerk en de uren die hem resten, brengt hij door aan den ‘Stammtisch’ in
wezen en verschijning het evenbeeld van den vlijtigen, eerlijken en gaarne bij den
gevulden wijnkroes politiseerenden burger, zijn held. Alleen bij de groote, luistervolle
feesten, die het volk, met geestdrift, in het trotsche bewustzijn van zijn macht, placht
te vieren,

Groot Nederland. Jaargang 17

1347
vlamt zijn dichtvonk voor een korte pooze tot een laaiend vuurtje van vervoering op
en er wordt een frissche cantate, een marschlied, een vlaggezang geboren, terwijl
hijzelf, een van de meest enthousiasten, te midden van het wemelen en jubelen der
menigte, zijn observaties maakt, zeker met een lichten weemoed denkend aan die
andere feesten, zijn veronachtzaamde prozascheppingen, die zoo gaarne de vaandels
van hun kleurige woorden ontplooid hadden en van de partij waren geweest. Op haar
beurt laat de stad evenmin de gelegenheid voorbijgaan waar het geldt haar
roemruchtigsten bewoner een ovatie te brengen, en op zijn vijftigsten jaardag wordt
hij dan ook gehuldigd met toespraken, lustige gelagen en een eeredoktoraat.
In '76 neemt hij, nu finantieel onafhankelijk, ontslag uit zijn betrekking, eensdeels
om zijn nooit opgegeven litteraire plannen rustig ten uitvoer te kunnen brengen,
anderdeels omdat hij, de geïncarneerde oud-liberaal, het met de aan de bestuurstafel
zetelende demokraten op den duur toch eigenlijk niet vinden kon.
Een jaar tevoren had hij het ‘Bürgli’, een landhuis even buiten Zürich, betrokken.
Het zag uit over de bergen en over het meer. Zijn zuster, een niet zeer gemakkelijke
oudevrijster - want het ijverig spinnende Esthertje uit ‘Pankraz der Schmoller’ werd
door den tijd niet gespaard - bestuurt er het huishouden van den eveneens ongehuwd
gebleven broeder met vaste, doch karige hand. Daar schrijft hij zijn ‘Züricher
Novellen’ en het ‘Sinngedicht’. Totdat koude en gebrekkigheid, daar zijn korte,
zwakke beenen hem vooral des winters den dienst gaan weigeren bij den dagelijkschen
wijnhuistocht, hem naar de stad drijven, waar hij wonen blijft tot aan zijn dood, en
wonen bijna zonder onderbreking, want Keller houdt niet van reizen en trekken,
sinds de Berlijner jaren al niet meer. Van zijn eigen land is hem eigenlijk alleen zijn
Zürichsche kanton vertrouwd, van den vreemde enkele Duitsche streken en steden
slechts, want anders dan de met een ware reiskoorts behepte romantici, zoekt de
werkelijkheid minnende burger-kunstenaar het niet gaarne buiten de poorten van
zijn goede vaderstad. Dan moeten de bekenden maar tot hèm komen: Heyse, Petersen,
v. Wildenbruch, Brahms, of kunnen zij zelven niet verschijnen, dan in brieven, zooals
Storm en Kuh. In '89 wordt zijn zeventigsten geboortedag gevierd, maar zonder den
reeds al ziekelijken jubilaris zelf. Uit alle deelen van de wereld ontvangt hij
betuigingen van sympathie, Duitschland vooraan. Als hem de herinneringsmedaille
wordt overhandigd, die door Böcklin, zijn besten, hem als, een zoon
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den vader, verplegenden vriend, is ontworpen, kan hij zijn aandoening niet bedwingen,
want hij voorvoelt het einde, waarvan hem dan ook trouwens geen jaar meer scheidt.
Zoo hebben wij dan onzen Gottfried Keller leeren kennen, als de te boeksteller
van het lieven en leven van den stand, waarvan hij zelf zoo geheel en al de incarnatie
bleek te wezen. Dat het lot dezen historiograaf der bourgeoisie juist in Zwitserland
geboren liet worden en werken, kan ons geenszins bevreemden, wanneer wij er ons
rekenschap van geven, dat daar in de bergen, de nieuwe vrijheid zich het openlijkst
en krachtigst deed gelden en haar idealen het eerste en op de meest volkomene wijze
verwezenlijkt zag.
Wat staan wij al ver van het streven en verlangen dezer tijden af, kunnen wij niet
nalaten vast te stellen, wanneer wij den ‘Grüne Heinrich’, de ‘Leute von Seldwyla’
of ‘Salander’ uit de handen leggen. Onze liefde hecht zich niet meer zoo uitsluitend
aan den geboortegrond, wij zijn universeeler en meer algemeen menschelijk geworden;
in onze vrienden en geliefden zoeken wij andere eigenschappen dan de door den
dichter geroemde en vooral in onze gevoelens jegens het onzienlijke heeft er een
volkomen omkeer plaats gehad. De romantici b.v. weten wij meer onze
geestverwanten dan dezen oprechten vaderlander, die ons de verhalen zijner
vrijzinnigheid en huiselijke deugden doet. Maar staan wij niet nòg vreemder tegenover
het strijden en krakeelen uit de Homerische gedichten, of de vechtpartijen en
kroegtooneelen, die onze zeventiende-eeuwsche schilders op het doek hebben
gebracht? En toch, hoe genieten wij van de onvolprezen schoonheid van beide. Deze
werkelijkheid is niet de onze, maar de verbeelding, de dichterlijke droom, die haar
het leven heeft ingeblazen en haar heeft herschapen, verrukt ons en boeit ons met de
goddelijke macht van wat deel heeft aan onsterfelijkheid. Niet dat Keller de taak,
die zijn eeuw hem stelde, volbracht heeft, gaat ons in de eerste plaats aan, maar hoè
hij dit heeft gedaan.
Wanneer wij zijn arbeid en levensloop aandachtig volgen, moeten wij opmerken,
dat het vooral twee krachten geweest zijn, die hem in staat hebben gesteld mee te
mogen beitelen aan het beeld van de eeuwigheid: zijn wijsheid en zijn kinderlijkheid.
Ook zijn uiterlijke verschijning, een geweldig denkershoofd op een klein, kortbeenig
lichaam, illustreert dit dualisme van zijn aanleg op een merkwaardige manier. Zijn
biografiën en brieven doorbladerend, stuiten wij telkens op wonderlijke,
onberedeneerde uitingen, die niet met de evenwichtig-
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heid en bezonnenheid, waarmede wij ons zoo gaarne het mannelijk karakter gesierd
denken, overeen te brengen zijn. Zie slechts zijn hulpeloos mistasten naar
schilderkunst, dichtkunst en drama, aleer hij zijn waarachtige epische gave ontdekt;
zie hem in München de ellende over het schipbreuklijden van zijn plannen verdrinken
en verschertsen, uren te midden van zijn makkers zwijgen als een koppige knaap,
om dan plotseling uit te barsten in scheldwoorden en beleedigingen, die dikwijls
eindigden in een hardhandige kloppartij; en zie ook de houding van zijn vrienden
daartegenover: men vergeeft hem alles gereede, want hoe kan men toornig blijven
op een kind? En dan die reeks van verliefdheden - waarmee hij later zelve in den
‘Landvogt von Greifensee’ een geestig spel heeft gespeeld - verlangen van den
ontberenden, lichamelijk misdeelde naar de mooiste en schitterendste vrouwen, een
tegenstelling die Karl Dilthey neer deed schrijven: ‘Hij was bij al zijn buitengewone
wereldwijsheid, tegenover het leven toch maar een kind, hij strekte de korte armen
naar de allerschoonste vruchten uit.’ Wat denkt men b.v. van een huwelijksaanzoek,
waarin de regel voorkomt: ‘heel de week heeft de gedachte aan U mij van de eene
kroeg naar de andere gedreven’? Toen Betty Tendering (de Dortchen Schönfund uit
de Grüne) zijn hart vervulde, wist hij niets beters te doen, dan bladen papier vol te
krabbelen met enkel haar naam in allerlei halen en krullen, terwijl hij er aan zijn
eigen adres een paar ongemakkelijke spotwoorden aan toevoegde. Wat hem trouwens
alles niets baatte. Als vriend wilden de meisjes den kinderlijke gaarne, doch niet als
man. Ook zijn veelbeschreven ontroostbaarheid over het verlies van zijn wandelstok
en de hartstocht waarmee hij, om zijn verdriet over Betty's onbereikbaarheid te stillen,
nacht na nacht uit ‘prügeln’ gaat, zouden ons op zijn minst genomen ongeduldig
maken, indien wij zijn immer jong gebleven ziel niet kenden.
Ik weet nog, dat toen ik den ‘Grüne Heinrich’ voor de eerste maal las, het tweede
gedeelte van den roman, dat aanvangt met het verblijf in München, mij in vergelijking
met de jeugdgeschiedenis maar matig voldeed. Ik verwachtte, geloof ik, dat de
mannelijke jaren, die nu aanvingen, ook als man zouden beleefd worden, en onbewust
stelde het mij teleur mijn beminden groenen makker in alle dingen zich te zien blijven
gedragen als een onvolwassene, waardoor dan ook de eene mislukking op de andere
volgen moest. Niet anders verging het mij met Heinrich's onuitputtelijke en
breedsprakige verrukking als hij het over gecostumeerde feesten en optochten had,
waarover het mij vaak niet
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gelukte een lichten wrevel meester te blijven. Maar bij de herlezingen, toen ik mijn
dichter steeds beter doorvoelde, kreeg ook deze, ik zou haast zeggen onvoldragen
levenshouding een eigen bekoring, en kon ik het kostbaar boek waardeeren tot het
eind. Noemde ik hier een paar voorbeelden, waarin dit eigenaardig jong-gebleven-zijn
bevreemding wekte, omdat men een andere handelwijze van den oudergewordene
had verwacht, ontelbaar zijn de voorvallen van zijn leven, de lachende schalkschheden
uit zijn brieven, en blad na blad de onbedorven eenvoud van zijn werken, die de
zuivere onschuld van zijn wezen zonder voorbehoud genieten doen.
Naast deze kinderlijkheid dus, die wij om den wonderbaren glans, dien zij aan zijn
arbeid verleent, het gaarne vergeven, dat zij ons veelal de strakheid der mannelijke
lijnen onthoudt, zijn wijsheid, zeiden wij. Is het niet Conrad Ferdinand Meyer, die
hem prijst als den goeden genius van zijn volk, den vermaner, den leeraar? Vindt
zijn sterke geest niet steeds het rechte woord, de les die deugd doet? Moeten wij zijn
juist oordeel, ook over het eigen werk, en dat zijner medekunstenaars niet telkens
weer bewonderen, tintelt zijn humor niet van zonneklare helderheid, en moeten wij
niet erkennen, dat zijn stijl een voorbeeld stelt van weloverwogen rythme,
vlekkeloozen bouw? En hij, dien slechts oppervlakkige richters van onwelwillendheid
konden betichten - is de wijze ooit onwelwillend? - vergeeft hij met zijn fijnspottenden
glimlach niet alles aan zijn soms wonderlijk zich gedragende helden, omdat hij alles
begrijpt?
Ja, aan zijn kunst kwam het wel zeker ten goede, dat wonderlijk geesteshuwelijk
van argeloosheid en licht; en niet het minst door deze beide erin klinkende tonen kon
zijn stem tot de vertegenwoordigende worden van een ganschen tijd. Niet de naturalist,
die vlijtige catalogizeerder van feitenmateriaal, maar Keller, die de stof zwevend
maakte en haar omstraalde met zijn dichterdroom, is de man tot wien men, zoolang
er lust wordt gevonden tot leeren en lezen, zich wenden zal, als men de kern wil
kennen, het hart wil voelen kloppen van die langvervlogen jaren, waarin de burger
koning werd.
Aan zijn kùnst kwam het ten goede, maar aan zijn leven niet altijd. Wat is
bezwaarlijker dan in het hart een gastvrijheid te moeten verleenen aan twee van aard
zoo verschillende gezindheden? Mij dunkt, als hij eens recht wilde uitrusten van
dichten en peinzen, dan moest hij een van beide trachten tot zwijgen, tot sluimer, te
brengen. Het liefst dan de wijsheid, die het voorhoofd rimpelt en de zenuwen vermoeit.
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Keller had den wijn, dien ‘goldfarbner Löwe’ lief. Hij maakte hem kind-alleen,
vroolijk, schertsend en zorgeloos, totdat het kind uit den band sprong somwijlen en
met zijn vuisten toornig op de tafel sloeg.
Met geslepen juweelen zou ik zijn werken wel vergeleken willen zien.
Tenminste het uit de aarde-zelve opgedolven zijn, de evenmaat der vlakke facetten
en de zongelijke schittering hebben zij er zeker mee gemeen. In zijn prozagedichten,
niet anders dan bij edelsteenen, verrukken ons hoogste eenvoud, aan opperste
kunstvaardigheid gepaard.
Ik sprak van schittering, maar glans is hier een juister woord. In den ‘grüne
Heinrich’, om bij zijn eersteling aan te vangen, worden wij dien al dadelijk gewaar.
Het knaapje speelt en droomt, geniet van de geheimzinnigheden van den
uitdragerswinkel, gaat school en ontvangt den doop van de natuur en de liefde, des
zomers buiten op het land. Gewoon en alledaagsch gebeuren, doch dat ons aandoet
geheel als een sprookje, te innig en ongeloofelijk om zich zoo maar in deze onze
wereld te hebben afgespeeld. Er hangt een niet te beschrijven morgenschijn om de
dingen, en plotseling herinneren wij ons, dat dit hetzelfde licht moet wezen, waarin
wij, toen wij nog zeer jong en vol verlangen waren, de onuitputtelijke dagen gedoopt
zagen, en waardoor alles, tot zelfs het meest onbeteekenende, in wonderen herschapen
werd. In dezen zuiveren gloed heeft de kunstenaar zijn vertellingen geheven, en ons
wordt het lief en leed van dien kleinen, in het groen gekleeden jongen toevertrouwd,
juist zooals hij het ons uit eìgen mond verhaald zou hebben, indien hij slechts woorden
had kunnen vinden, machtig genoeg om er de heerlijkheid van zijn beleven in
verstaanbaar te maken.
Maar niet alleen het kinderleven beschrijft ons Keller op die wijze. In bijna alle
zijn verhalen worden wij met dezen door de herinnering aan langgeleden jaren zoo
dierbaren glans omsponnen, en het lijkt wel of tot ons gesproken wordt uit een hart,
dat nimmer schuldig is geworden, uit een verbeelding waarop de dauw van den
ochtend nog fonkelt als op een frissche, pas ontloken bloem. Lees slechts om U van
de schoonste te noemen ‘Romeo und Julia auf dem Dorfe’, de ‘Sieben Legenden’,
‘Dietigen’, ‘Spiegel das Kätchen,’ ‘Hadlaub’, en ik zou mij al zeer moeten vergissen,
indien ge U, met het boek in de handen, niet als door een tooverslag in Uw zalig
kinderparadijs ver-
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plaatst vondt, terwijl gij de menschen, van wie U verteld wordt, zich voor een
achtergrond van stralend droomengoud bewegen zaagt.
Maar evenals er een wonderbaar lìcht over Keller's geschiedenissen lijkt te zweven,
zoo ook doet ons de lùcht, die er kracht geeft en gezondheid, anders en ijler aan dan
die waarin wij gewoon zijn te ademen. Het is de hooge berglucht van het onbegrensde
en het eeuwige, de kristallijnen ether van het rein symbool. Als springlevend en
werkelijk komen ons zijn mannen en vrouwen voor, van vleesch en bloed alleen, en
met geen stofje abstraktie aan hun onvervalschte menschelijkheid, maar tevens zoo
zinvol met de attributen van hun algemeenheid, van hun goddelijkheid getooid, dat
ze ons de representanten dunken van hun gansche soort. Judit blijkt een schoone,
verleidelijke boerendochter, Heinrich kust haar, en zij wekt zijn zinnen; maar meer
nog voelen wij haar als de verpersoonlijkte weelderigheid zelve, en Keller weet ons
zijn bedoeling telkens weer te suggereeren, wanneer hij de groote, forsch gevormde
deerne, als een godin te midden van haar bloemen en vruchten op doet rijzen, of den
speelschen Heinrich stoeien laat met heur ontvlochten haar. Bij hun eerste ontmoeting
wordt zij ons zóó reeds voorgevoerd:
‘De vrouw trad nu, uit den tuin komend, binnen, een beetje achterovergebogen,
omdat zij in haar schort een vracht pasgeoogste appels, en daarbovenop een massa
afgeplukte bloemen droeg. Deze schudde zij allemaal uit over tafel als een bekoorlijke
Pomona, zoodat een gewar van vorm en kleur en geur zich over den blanken disch
verspreidde. Dan begroette ze mij met een steedsch accent, vanuit de schaduw van
een breedgeranden stroohoed nieuwsgierig op mij neerkijkend, zeide dat zij dorst
had, haalde een melkkan, schonk dan een kop vol en gaf mij dien; ik wilde bedanken,
omdat ik al genoeg had gehad, maar zij riep lachend: ‘Drink toch’ en maakte zich
gereed mij de kom aan den mond te zetten. Daarom nam ik hem en slurpte nu den
marmerwitten en koelen drank met ééne teug naar binnen en tegelijk daarmee een
onbeschrijfelijk welbehagen, waarbij ik haar heel rustig aanzag en zoo haar kalmen
trots het hoofd bood.’
Daarentegen kan de dichter Anna, die de ziel wekt van den jongen, maar nooit
genoeg in teederheid kleeden. Nimmer ontmoeten wij haar anders dan in een
helder-wit japonnetje; zij komt op bezoek en brengt een korfje witte duiven mede;
zij woont met haar vader, die niet anders dan stichtelijke gesprekken voert, aan een
stil, blauw water, en als de grüne Heinrich daar voor de eerste maal te gast gaat,
zingen
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zij allen te zamen in ‘de kleine, lichte, koele zaal, die tusschen haar gewitte muren
niets anders bevat dan een langwerpige tafel, stoelen en een oud huisorgel,’ bij dit
orgel met zijn glanzende pijpenrij, een lied, zoodat ‘wanneer zij een vers hadden
beëindigd, van een rotswand in het woud een welluidende, van lieverlee wegstervende
echo over het meer klonk, orgeltonen en menschenstemmen versmeltend tot een
nieuwen, wonderbaren schal.’ Het gevoel verlaat ons dan ook geen oogenblik, dat
dit teedere, ingetogen meisje, behalve een lieftallig wezen, ook nog het zinnebeeld
der reinheid is. En dan Sali en Brennchen uit ‘Romeo und Julia auf dem Dorfe’,
genieten wij in die verliefde kinderen, wanneer zij hand in hand langs de fluisterende
korenakkers wandelen, of op den kermisdag de laatste munten van hun arm geluk
uitgeven, niet gansch de, in haar onbezorgdheid ook zelfs tot den dood bereide, jeugd,
terwijl de wilde, bruine speelman, als de bandeloosheid zelve, den beiden verdoolden
telkens en tot aan het einde met zijn waarschuwende gedaante in den weg treedt.
Dietigen (uit de gelijknamige novelle) en Hansli Gyr uit ‘Ursula’ verbergen onder
hun bevederde baret en hun landsknechtenharnas het kloeke brein en het eenvoudige
hart van het Zwitsersche volk op zijn trouwst en best.
Met Frau Regel Amrain eindelijk maken wij kennis, als zij ‘den den voet zet op
den zandsteen’ van de steengroeve, die haar failliete, naar Amerika vertrokken
echtgenoot, met schulden bezwaard heeft achtergelaten, verklarend dat zij de zaak
zal voortzetten en de schuldeischers bevredigen, en wij nemen afscheid van haar,
terwijl zij zich in den dood nog trotsch uitstrekt: ‘en nog nimmer werd een zoo lange
vrouwen-lijkkist in de kerk gedragen en die zulk een edele doode bevatte, in
Seldwyla.’ Een moeder, maar meer dan dit, de moeder van wie het voor ieder een
eer en een voorrecht zou wezen de zoon te zijn. Een dergelijke handeling, als dit den
voet op den zandsteen zetten, laat Keller dikwijls en bij voorkeur verrichten. De
daden, die hij ons van zijn helden beschrijft, en de gebeurtenissen, die hun levenslijn
helpen teekenen, zijn nooit zoò maar gekozene, doch steeds vertegenwoordigende,
die den ban van het toevallige verbreken, zoodat het even in het licht heffen van zulk
een schijnbaar onbeduidend, doch in waarheid met diepe bedoeling gegeven voorval,
ons omtrent de lieden, wien het aangaat, wijzer maakt dan bladzijden vol beschrijving
of wijdloopig geredeneer.
Voorbeelden hiervan zijn letterlijk op iedere, bladzijde te vinden.

Groot Nederland. Jaargang 17

1354
Toch wil ik er enkele noemen, hoewel de keuze uitteraard een willekeurige moet
zijn.
Wanneer de ‘grüne Heinrich’ op het dorp komt en zijn oom, die behalve geestelijke
ook nog een hartstochtelijk jàger is, voor de eerste maal ontmoet, staat deze voor
zijn deur ‘in een groen wambuis, met een zilveren waldhorentje, waarin een sigaar
dampte, in den mond, en een dubbelloopsch geweer in de handen. Een vlucht duiven
fladderde angstig over het huis heen en drong tezamen om de til; mijn oom zag mij
en riep dadelijk ‘Aha, daar komt hij, onze neef, best dat je er bent en nu fluks naar
binnen gemarcheerd.’ Dan keek hij plotseling in de hoogte, schoot in de lucht en een
schoone roofvogel, die boven de duiven gezweefd had, viel dood voor mijn voeten.
Ik tilde hem op en droeg hem, aangenaam door deze pittige ontvangst verrast, naar
mijn oom toe.’ Niet waar, de jagersman hier ineens volmaakt geteekend? Dan, als
de jongen, den morgen na zijn aankomst, wakker wordt, verschijnen alle
vertegenwoordigers van het landleven, een marter, een troep jachthonden, een kat,
een tamme ree en ook de neven en nichten, als de hovelingen bij het ‘lever’ van den
koning, tegelijk op zijn slaapkamer en leiden waardig den heerlijken tijd, dien hij
genieten gaat, met dollen moedwil in. Den avond, dat hij zijn zielsgeliefde kussen
zal, kan het niet anders dan dat hij, als edelman verkleed, naast haar te paard zit. De
kus en het romantisch gebeurenverwarren de onschuldige gemoederen, maar als zij
thuisgekomen zijn, ebt de stormgolf weer allengs tot vrediger kalmte, wat in hun
beider rustige verrichtingen op zijn prachtigst wordt verzinnebeeld. ‘Ik ging naar
beneden om den bruin te voederen en terwijl ik hem het brood voorsneed, en hem
het eene brok na het andere in den bek stak, stond Anna voor het open venster, nog
steeds aan het opbinden van heur haar en keek toe. Het bedaarde bezigzijn onzer
handen in de stilte die over de hofstede gelegerd lag, vervulde ons met een uit het
diepst des harten gelukkige rust en wij hadden zoo jarenlang wel door willen leven;
af en toe beet ik zelf een stuk van het brood, eer ik het aan het paard gaf, waarop
Anna ook brood uit de kast haalde en het voor het venster at. Wij moesten er om
lachen, en evengoed als ons het droge brood zoo heerlijk smaakte na het feestelijke
en luidruchtige maal, scheen ons de manier, waarop wij nu samen waren, ook het
rechte vaarwater, dat na den kleinen storm werd binnengeloopen en waar wij verder
blijven moesten.’
Op dezelfde wijze suggereert ons het spinnen van Pankraz' zustertje
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haar vlijtigheid en zorgzaamheid, en het onder hun gezamenlijke dekbed liggen van
de kammakers, als drie haringen in een papier gepakt, hun stijve, verdorde
fatsoenlijkheid.
Licht en reine ether; maar het genot van onzen tocht zou niet volkomen wezen,
indien niet een zachte warmte het langs dal en hellingen zomer deed zijn. Nu, Keller
laat ons daar niet tevergeefs om vragen en het is met een koesterenden gloed van
begrijpende liefde, dat hij zijn wezens, zoowel menschen als planten en dieren
omspint. Is er iets verkwikkenders denkbaar dan de fijngevoelige krijgslisten,
waarmede de goede Brandolf, in het Sinngedicht, de verarmde barones uit ziekte en
ellende tot een blijder leven, tot een eindelijk huwelijk lokt? Als zij hem, na wekenlang
in koortsen bewusteloos te hebben gelegen, vertelt dat zij goed heeft geslapen zegt
Brandolf: ‘Dat is best’, met het welbehagen van een tuinman, die een kwijnend
myrtenboompje weer opnieuw ziet krachtig worden en overal de bloesems ziet
ontwaken in het frissche groen.’ En dan haar eerste glimlach als hij aan haar ziekbed
zit: ‘Hij stak haar onbevangen en vertrouwelijk de hand toe en zij legde haar bijna
onwezenlijke, bleeke hand die slechts aan haar zwakte een klein gewicht ontleende,
in de zijne. Tegelijkertijd vormde zich om den ernstigen mond een ongewone,
oneindig ontroerende glimlach, als bij een kind, dat deze kunst voor de eerste maal
leert.’ Dit lachje doet denken aan de ontmoeting van Jukundus en Justine in ‘Das
verlorene Lachen’ op het volksfeest, als de krans wordt uitgereikt: ‘Op hetzelfde
oogenblik zag men echter ook Jukundus, die onverwachts met zijn vaandel voor haar
stond en lachte van vroolijk geluk. Toen straalde als een wederschijn ditzelfde schoone
lachen, dat hem eigen was, van het gelaat der kransenschenkster en duidelijk bleek
het zoo, dat beide menschen van een eendere streek afkomstig waren, namelijk die,
waaruit de met dit lachen begaafden stammen.’
Hoe Keller kinderen liefheeft, klinkt ons tegen uit de teederescherts waarmee hij
in ‘Romeo und Julia auf dem Dorfe’ van kleinen Sali en Brennchen's spelen op den
verwilderden akker vertelt; en hoe een goed hart hij den dieren toedraagt, leeren wij
zeker uit ‘Spiegel das Kätchen’, dien hij niet genoeg met lekkere beetjes, die meteen
allerkeurigste stijldelicatessen zijn, verwennen kan. Of zit er geen bijzondere
genegenheid in, voor den behendigen jager en het slachtoffer beide, zóó een poezemaal
te beschrijven?:
‘Hij haalde eens op een dag een hupsche lijster uit de takken naar
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beneden, en als hij die nadenkend uit elkander plukte, vond hij de kleine maag, die
heelemaal kogelrond met versche, onverteerde spijs was opgevuld. Groene grasjes,
aardig tezamengerold, zwarte en witte zaadkorrels en een bes, een glanzend roode,
waren daar zoo netjes en dicht in malkander gepropt, alsof een moedertje haren zoon
het ranseltje voor de reis gepakt had.’
In zulk een atmosfeer van glanzende kinderlijkheid en diepblauwe wijsheid is het,
dat zij handelen en wandelen, de vreemde, vorigeeeuwsche figuren van het degelijk
burgerdom, en iemand die niet weet wat de tooverkracht van den kunstenaar vermag,
zou zich twijfelmoedig af kunnen vragen, of die niet zeer bevallige gestalten, die
zich zoo in alles het tegengestelde van ridders en edelvrouwen betoonen, misschien
niet een beetje een plomp en onhandig effekt zullen maken in die gebieden, waar de
wind waait van het oneindige. Doch laat het den ongeloovige gezegd zijn: zwaarte
duldt de dichter niet. Al wat log en onschoon lijkt, schenkt hij door zijn humor
vleugelen; humor, die hier geen ontkenning beteekent, doch veeleer opbloeit uit een
overmaat van hartelijke genegenheid. Alles begrijpt en vergeeft hij, en hij glimlacht
over de struikelingen van zijn schepselen, als een vader over de wankelende stapjes
van zijn kleine kind. Ja, wat de naturalist U in de hand zou hebben gelegd als een
looden kogel, doet hij als een pluimbal in den reinen hemel opwaarts vliegen, en
waar ge van het ongevederde geschenk moe en droevig zoudt zijn geworden, daar
lacht ge verlicht en gelukkig, als de koene dichter U door zijn luchtigen opworp doet
begrijpen, dat het wichtigste zich in een vogeltje verandert, zoodra het ruimte om
zich heen voelt, die geen grenzen heeft.
Lees slechts hoe hij in dat prachtstuk van fonkelende geestigheid ‘Die drei gerechte
Kammacher’ zijn eerbare helden in de kostelijkste spotternijen verstrikt. Niet minder
overmoedig speelt hij met John Kabys, ‘den smid van zijn geluk,’ dien hij eindelijk,
als hij zijn tafelschuimerij en erfenisspeculatie door een al te genialen streek zelf in
het honderd doet loopen, zijn levenslot laat besluiten, hamerend en vijlend in een
kleine nagelsmederij. En dan Wenzel Strapinski, de schuchtere melancholieke snijder
uit ‘Kleider machen Leute’; wel steekt Keller hem schertsend in den plooirijken
mantel van een Poolschen graaf, maar als hij hem zoo een tijdje tot innig vermaak
van den lezer heeft rond laten dwalen, stelt hij hem voor de onvrijwillige verkleedpartij
schadeloos met een lief meisje, en laat de bedrogen
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Goldackers, die door hun dwaasheid eigenlijk de ware schuldigen zijn, het gelag van
het pretje betalen.
Prachtfiguren als de lichtvaardige-zieltjes-winnende monnik uit ‘Der
schlimmheilige Vitalis’ en de tenslotte, ach, toch nog door haar vrouwelijkheid
overwonnen blauwkous uit ‘Eugenia’, die schitterendste der legenden, blijven
voorgoed in de gedachte, als men eenmaal met hun frissche zonnigheid, die op den
morgen gelijkt wanneer hij den nacht op de vlucht drijft, heeft kennisgemaakt; niet
anders trouwens dan de zeven oprechten en hun vaandeltje, dan Hadlaub, de bedeesde
minnezanger, de danslustige Musa of Spiegel het Katje.
Onwillekeurig heb ik Keller's arbeid met een berglandschap vergeleken, dat wel
het meest een alpenweide in midzomer nabijkomt, stralend, bloemrijk en door tallooze
vlinders bevlogen. Ik vertrouw erop, dat ik mij tegenover den meester deze dichterlijke
stoutmoedigheid kan veroorloven, als ik bedenk hoe het juist een van zijn liefelijkste
scheppingswonderen mag genoemd worden, dat hij de handeling der verhalen altijd
door de machtige natuur als door een begeleidende muziek doet vergezeld gaan. Ik
sprak al over het stille meer, waarin Anna's woning zich spiegelt en den
vruchtenovervloed, dien hij laat opglanzen uit Judit's schoot. De innigste huiver van
hun geluk smaken Heinrich en des schoolmeesters dochtertje in boschstilte bij de
‘Heidenstube’, een sagenrijke rotspartij. In zijn diepste gevoelsverwarring ziet onze
held de verleidelijke Judit plotseling uit den mist opduiken als immer een grooten
korf met appelen gevuld voor zich uit dragend, zoodat het teenen vlechtwerk door
de zwaarte zachtjes kraakt. En ook die onbeschrijfelijk schoone verzoening van den
dood met de bloeiende wereld, wanneer buiten onder het loover Anna's lijkkist wordt
getimmerd, en bij het schaven de fijne spaanders, als teedere, glanzend-zijden linten
zich loskrullen, met een helder zingenden toon, wat onder de boomen een zonderling
lied wekt. De jongen en het boerendeerntje uit ‘Romeo und Julia auf dem Dorfe’
proeven van elkanders lippen de rijpheid van hun warme, zoete liefde in het wuivend
graan. In ‘Dietigen’ zingen en dansen de meisjes met de Reuchensteiner jongelingen
onder de linden bij het vallen van den nacht, terwijl in het ‘Sinngedicht’ de op
huwelijkskondschap uitgereden Reinhart zijn Lucia, die zelf zoo frisch en zoo rein
als een roos is, ontmoet, terwijl zij bezig is rozen te reinigen en te ordenen in het
door dolfijnen getorste bekken van een witmarmeren fontein.
Maar zijn betooverendste spel nog speelt onze dichter met de zon,

Groot Nederland. Jaargang 17

1358
die hij, zeker omdat zij de kroon zet op alle natuuropenbaringen, steeds het hoogtepunt
der gebeurtenissen - dat dan dikwijls jubelende feesten zijn - mee laat vieren, door
haar gouden stralen in boschjes, zalen en hutten binnen te doen dringen, om daar in
gloeiende kleuren of dartelende spelingen de heugelijkheid der oplossing op te
luisteren met een vonkje van hemelsche vreugd. Zoo in ‘Das Fähnlein der sieben
Aufrechten’ waar ‘de avondzon onder het reusachtige gebindte van de hal naar binnen
stroomde en over duizende verzaligde gezichten glinsterde, terwijl de bruisende
tonen van het orkest de ruimte vulden. Hermine zat in de schaduw van haars vaders
breede schouders, alsof zij geen tien kon tellen. Maar van de zon, die den voor haar
staanden beker zoo bescheen, dat de inwendige vergulding en de wijn opfonkelden,
speelden over haar blozende gezichtje gouden glanzen, die zich met den wijn bewogen
als de ouden in het vuur van hun gesprek op de tafel sloegen, en men wist het dan
niet, of zijzelve het was die daar glimlachte, of alleen maar de spelende lichtjes.’ Als
Hadlaub en Fides eindelijk hun verbond hebben gesloten, zijn zij, moegekust, op een
bankje in een vensternis gaan zitten ‘zoodat hun hoofden op den goudgrond van den
avond zweefden, echter zoo dicht bij elkander, dat aan den binnenkant nauwelijks
tusschen de halzen een weinigje dóórscheen van dat goud.’ Wie denkt hier ook niet
aan het slot van het ‘Sinngedicht’, waar Reinhart en Lucia, even voordat het versje
van den ouden Logau in praktijk gebracht zal worden, onder de schaduw van een
noteboom naar den zingend zijn pekdraad vlechtenden schoenmaker luisteren, die
daar in het heldere, doorzichtige vertrekje, dat door twee tegenover elkander liggende
vensters verlicht wordt, midden in de zon zijn werk verricht.
En het begin van ‘Dorothea's Blumenkörbchen’ laat ik dit nog even vertalen om
mijn kleine bloemlezing van Kellersche toovergeschenken met een bekoorlijk
zonnewonder te besluiten:
‘Aan den zuidelijken oever van den Pontus Euxinus, niet ver van de monding van
de rivier de Halys, lag in het licht van den klaarsten voorjaarsmorgen een Romeinsch
landhuis. Van over de wateren van den Pontus droeg een Noord-Oostenwind
verfrisschende koelte door de tuinen, zoodat het heidenen en heimelijken Christenen
niet minder wel te moe was dan de ritselende bladeren van de boomen.
In een looverhut aan de zee stond, afgescheiden van de rest van de wereld, een
jeugdig paar, een flinke jongeman tegenover het teederste der meisjes. Zij hield een
grooten, schoon gesneden schotel van door-

Groot Nederland. Jaargang 17

1359
schijnend, roodachtig steen vervaardigd in de hoogte, om dien den jongeling te laten
bewonderen, en de morgenzon straalde echt heerlijk door den schotel, waarvan de
roode weerschijn op het gezicht van het meisje heur eigen blozen verborg.’
Dit zijn maar eenige weinige en willekeurig uitgelezen proefjes van den
overvloedigsten vruchtenoogst dien ge U denken kunt. Het is dan ook niet te
beschrijven, hoe gelukkig en verheugd ge U voelt, als ge na urenlang over deze
boeken gebogen te hebben gezeten, optuurt en Uw kamer weer herkent. Het lijkt op
een thuiskomen na een ganschen dag wandelen, pas tegen den avond, met een grooten
ruiker wilde bloemen in de hand; want het beste wat er van dit volop genieten te
zeggen valt, zal wel dit moeten wezen: het was zoo frisch, zoo kerngezond! Vol
verwondering haalt ge U dan, na zoo'n tocht langs de velden en bergpaden van zijn
zomerlijk gebied, dien kleingebouwden, driftigen staats-secretaris, met zijn breede
voorhoofd, voor den geest en ge twijfelt, of dat wat ge ter verklaring van zijn wezen
bijeenzocht, land en tijd en kinderlijke wijsheid, U het geheim van den dichter wel
voldoende hebben opgehelderd, en ge vorscht verder, naar zijn afkomst vooreerst,
zijn vroeggestorven vader, den schrijnwerker, van wien hij zijn dichterlijkheid en de
hooge opvatting van de burgerlijke plichten erfde, en zijn moeder, dat woordkarig
vrouwtje van verheven eenvoudigheid en heldhaftige liefde, dat hem haar eerlijken
levenskijk heeft vermaakt.
Dan moet ge ook dit in het oog houden, dat de geschiedenis van zijn struikelingen
tevens de beschrijving is van een weliswaar bezwaarlijken, maar toch afgelegden
weg. Bij zijn beroepskeuze heeft Keller, zooals wij zagen, herhaaldelijk misgetast.
Kostbare jaren gingen verloren, maar toch niet zonder den zwoegenden zoeker hun
bescheiden gave achter te hebben gelaten. Een schilder is hij nooit geworden, doch
veel van wat hij met verven tevergeefs heeft trachten te benaderen, is later aan zijn
vertelkunst ten goede gekomen. Ik geloof dat het Hofmannsthal is, die er de aandacht
op vestigde welk een wonderbaar gebruik de teekenaar-met-woorden van licht- en
schaduweffekten, tegenstelling van hel en donker, weet te maken, waarvan dan de
beide aangrenzende vertrekken uit ‘Das verlorene Lachen’, het zonnige, waar Ursula
met haar dochter Agaatje woont, naast het duistere van het oliewijf, een prachtig
voorbeeld geven.
Ook de dichtpen heeft hij niet voor niets gevoerd. Ik behoor niet tot
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hen, die in het oeuvre van den schrijver aan dicht- en prozawerk eenzelfde plaats
inruimen. Keller's houding tegenover de lyrische muze lijkt een te gemeenzame;
instede van het mythische ros berijdt hij al te vaak den politieken klepper en nooit
weet hij de eigen drukke gelaatstrekken in de ruimte van het algemeene en het
lichtmeer van het bovenwereldsche verloren te doen gaan. Zelf trouwens is hij ook
niet goed te spreken over wat hij zijn jeugdzonde noemt en Conrad Ferdinand Meyer's
gedichten stelt hij ver boven de zijne. Zeker, de verzen vloeien over van puntige en
bekoorlijke trekjes, maar mij dunkt dat deze eerder afbreuk doen aan de kuische rust
en reinheid die men zoo gaarne over poëzie ziet uitgespreid. Later zullen wij deze
zelfde trekjes in zijn proza wedervinden en dan, dankbaar aan de leerschool van rijm
en rythme in zijn jeugd doorloopen, erkennen, dat zonder deze vooroefening wellicht
niet deze verfijning, dit teeder mooi bereikt zou zijn.
Dat het drukke verkeer met menschen, dat Keller gedurende zijn gansche leven
gezocht heeft, aan zijn werk ten goede moest komen, spreekt wel vanzelf. In zijn
knapentijd hielden vooral de huurders van zijn moeders woning, handwerkslieden,
uitdragers en Poolsche vluchtelingen, het bontste allerlei, zijn verbeelding bezig, in
München waren het de schilders en zijn koffiehuisvrienden, in Heidelberg de kring
om Feuerbach, in Berlijn zijn dagelijksche kameraden en de kunstenaars, die hij bij
Varnhage von Ense placht te ontmoeten en eindelijk in Zürich, behalve vooreerst de
Duitsche uitgewekenen, ook de beste mannen uit den vreemde en het eigen land.
Een ijverig lezer bleef hij zijn leven lang en menig spoor heeft het doordringen in
den geest van voorgangers en tijdgenooten in zijn werken achtergelaten. Van de
Zwitsers is het vooral Jeremias Gotthelf, de geniale schepper der Berner
boerenvertellingen, geweest, die hem beinvloedde en hem een bekenner maakte van
de leer der rustige eenvoudigheid. Natuurlijk werd Goethe en met name zijn ‘Wilhelm
Meister’ gelezen en herlezen eer het broederboek, de ‘grüne Heinrich’ ontstond,
maar meer nog werd van den gloeienden vaderlander, die den Tell dichtte, gehouden.
De vorm-volmaaktheid en muzikale gratie der romantische prozagedichten kwam
aan zijn stijl ten goede. Aan Jean Paul, wien in de eerste lezing van den ‘grünen
Heinrich’ een geestdriftige hulde wordt gebracht, voelde vooral de jonge Gottfried
zich in bewonderende liefde gebonden. Ook Eichendorff droeg hij een warm hart
toe. Dit bewijst wel het eerste ontwerp der ‘grüne’
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dat in alle deelen op verrassende wijze herinnert aan ‘Aus dem Leben eines
Taugenichts.’ Van Brentano's beeldenschat werd eveneens een dankbaar gebruik
gemaakt. Glimlachend herkennen wij o.a. bij een van de vertellingen uit het
‘Sinngedicht’ in Don Correa's kleedingstuk dat, voor de opening der grot gespannen,
als het licht door de scheuren en gaten schijnt, een sterrehemel doet zien, het kapotte
manteltje van den ‘Fahrenden Schüler’ dat, voor het venster hangend, eenzelfde
wonder toont.
Maar al deze invloeden en lotgevallen zijn niet in staat het fenomeen van den
kunstenaar bij godsgenade te verklaren. En zal het niet juist om dit onbeschrijfbare
wezen, dat men het belauwerde beeld van den doode, die slechts weinigen persoonlijk
nog gekend zullen hebben, zal omjubelen en als machtiger prijzen dan de gansche
verzameling der opgetogen feestgenooten en is het ook niet daarom dat ik hem als
bescheiden huldeblijk deze poging aanbied om zijn werken, ook in ons land, tot veel,
tot graag gelezene te maken?
AART VAN DER LEEUW.
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Literatuur
De Verwildering, door P.H. van Moerkerken. P.N. van Kampen en Zn.,
Amsterdam, z.j.
De Verwildering is het tweede deel van een serie die De Gedachten der Tijden heet
en over eenige eeuwen Hollandsche historie zich uitstrekt. Dit verhaal bevat
gebeurtenissen rondom de jaren 1572 en '73, toen Haarlem en Alkmaar belegerd en
de oude abdy van Egmond verwoest werden. Maar niets is hier hevig, personen noch
gebeurtenissen komen sterk naar voren en alles lijkt ijl in de verte te vergaan. Daarom
maakt men zich ook niet druk over de vraag, of een Haarlemsche burger van 1572,
als die Paul Jorisz, eigenlijk wel denkbaar is in zijn verfijnd en als vermoeid
scepticisme, noch of het meisje Josine misschien ook te modern gedacht is. Want zij
blijven tòch beiden in het kader der schildering, als niet veel meer dan teekenen van
den tijd, dien de auteur aanvoelt als somber, verwilderd en verward. En dit maakt
nu het eigene in het boek en tegelijk het curieuse onderscheid van vroegere historische
romans. Die van Bosboom-Toussaint of Schimmel b.v. Toen hadden de schrijvers
immer een min of meer uitgesproken voorkeur voor één der strijdende partijen en
achtten den tijd groot en verheffend door den geweldigen kamp van twee
gevoelsstroomen. Maar v. Moerkerken ziet vooral de onvermijdelijke verwildering
der geesten, den grofmaterieelen achtergrond der idealen, de onredelijke eenzijdigheid,
de hopelooze verwoesting van zooveel oude schoonheid. En vooral ziet hij, geest
van dezen tijd, het zin- en doellooze der verandering, die voor iets niet geheel
verwerpelijks iets anders, even weinig aannemelijks, in de plaats stelde.
Zoo komt er een zachte tint van weemoed en droevige berusting over deze gansche
schildering, die niet nalaat indruk te maken, en lijkt de Gedachten der Tijden hier
voorloopig niet veel anders dan onverstand en hopelooze verblinding van gevoel.
Het is merkwaardig, hoe v. Moerkerken, wiens beeldend vermogen voor de conflicten
en karakters van den eigen tijd toch geen draagkracht genoeg bezat, dit schijnbaar
oudbekend historische verleden opnieuw en vreemd voor ons te belichten vermag
in den enkelen schijn van een centraal begrip, waarin hij personen en feiten heeft
gezien. Dit zachtmoedig wijsgeerige is wel zijn innig eigene gebleken.
F.C.

Oud-Antwerpsche Vertellingen door Karel van den Oever, Uitgeverij
Mercurius, Antwerpen. Leiden, z.j.
Genoegelijk en breed uitgegeven met prentjes - ongelukkig heel onbeduidende
prentjes - heeft Karel van den Oever hier een bundeltje
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Oud-Antwerpsche vertellingen bijeengebracht. Als een herinnering aan het oer-eigene,
innig Vlaamsche karakter van stad en volk. Die ‘vertellingen’ bevatten eigenlijk niet
meer dan grappen, zeer gezouten grappen, tamelijk rauwe practical jokes uit den tijd
toen Antwerpen nog goed Spaansch was en een menigte aanzienlijke en rijke
Spanjolen en Portugeezen onder zijn bewoners telde. Maar de bekoring van die
verhaaltjes zijn onmiskenbaar de taal, dat sappige, hartige Vlaamsch, waarmede een
dichter als Karel van den Oever werkelijk alles vermag te geven, zoowel de leutigheid
der krasse gesprekken, als de verbeeldingsvolle beschrijvingen van mensch en
landschap. Of is dit begin niet als een bijzonder suggestieve, rappe teekening in zwart
en wit?
‘De Oostermeeldijk was nog eenzaam onder het maanlicht, wanneer opeens uit
de duistere schorren een geroep van stemmen opging en gedras van haastelijke
stappen over het slib hoorbaar werd. Drij, vier, vijf gestalten sprongen de rietkillen
uit, klauterden rap achtereen de dijkschuinte op, lieten hun eigen langs den anderen
kant weer afritsen en liepen dan, precies als een vlucht opgejakkerde honden, het
polderken door, recht op een donker huis, waarvan de trapgevel als een wonderbaar
wolfsgebit uitgekarteld lag op den reinen maanhemel. De klaarte onbestemd licht
talmde door een tralieraam naar buiten....’
Mij dunkt, als Vlaanderen goed wil toonen, dat het zeer zich zelf is, dan kunnen
zulke boekjes daaraan helpen. Dit heeft niet Duitsch, niets Fransch, en klinkt ook
nog gansch anders dan Hollandsch.
F.C.

Oorlogsnovellen door Emert Claes, Vlaamsche Boekenhalle, Futura,
Leiden.
Bei Uns in Deutschland door Ernest Claes, N.V. Standaard, Brussel, 1918.
Ernest Claes is nog lang niet uitgeschreven over den oorlog en hij is in dit opzicht
gelukkiger dan de meeste zijner landslieden, die uit den bitteren nood dier sombere
jaren niet meebrachten dan wat afschuwelijk grauwe herinneringen. Deze man kan
tenminste de ellende van zich afschrijven en bezat die eigenaardige, benijdbare gave
van den kunstenaar om, levende in de verbrokkelingen van het dagelijksche, toch
reeds de geheelen te zien, de afgeronde tafereelen, die dat leven in een kort begrip
soms vatten.
Van die tafereelen nu maakt hij zijn oorlogsnovellen, kleine episoden vol
suggestieve bekoring en zoo tragisch, zoo jammerlijk in hun simpelheid soms, dat
wij de oorlogsontroering opnieuw voelen opkomen, die wij dachten dat wel voor
goed was. afgestompt. Zoo een stukje als Op Patrouille
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b.v. geeft in eens al den gruwel van het moordbedrijf, dat oorlog is, en dat van het
arme, oude moedertje, dat drie maal haar zoon bezocht, - de derde maal om hem
dood te vinden - stelt ons nogmaals het redeloos onrecht voor oogen, de hopelooze
jammer der millioenen onschuldigen, op wie de oorlog viel als een natuurramp. Zij
konden niet begrijpen en hadden enkel te lijden en te dulden.
In dit tweede boek, met zijn spottenden Duitschen titel, geeft Ernest Claes het
verdere verhaal van zijn eigen lotgevallen, nadat hij in Augustus 1914 gewond en
krijgsgevangen was geraakt. Hier zijn de afschuwelijke grijze, leege jaren van
gevangerschap, van eenzaamheid te midden der volte van medegevangenen in den
dras en vervuiling van het gevangenkamp, onder de gestadige bedreiging van ziekte
of waanzin. Ik heb een Fransch boek over deze ellende gelezen, dat heftiger,
opstandiger geschreven was en ook van erger dingen verhaalde, maar het verhaal
van Claes doet ruimer aan, minder enkel wrang, met meer beeldende kracht en meer
humor en merkwaardig karakteristieke opmerkingen. Zoo, als hij spreekt van de
‘barsche, hardnekkige Duitscher die iets over zich heeft van te laat in de wereld te
zijn gekomen en dit als een onrecht te voelen....’
De figuren der mede-lijders en van de Duitsche bewakers zijn hier telkens zoo
losjes opgezet, maar toch zoo duidelijk, dat wij bijna immer het geval vlak voor ons
zien. En dat maakt ook dit boek een goed stuk werkelijkheidskunst, dat zijn waarde
blijft behouden, ook al is de nog natrillende actualiteit lang vergaan.
F.C.

Aug. van Cauwelaert; Liederen van Droom en Daad; C.A.J. van Dishoeck
te Bussum 1918.
Toen Van Cauwelaert in 1909 zijn bundel ‘Verzen’ uitgaf, schreef Edmond van Offel
in dit tijdschrift: ‘Geen in-eens in onstuimigheid opgelaaide zangen, geen jubel,
weinig geestvervoering, niets van wat ons aandoet - of ons onweerstaanbaar
medesleept in een strooming van levenswil, als we hooren de eerstgesproken woorden
van een waar dichter.’
De oorlog is gekomen, Aug. van Cauwelaert heeft aan den Yzer gestreden (en
gedicht), is gewond, is beter geworden, heeft de vrede beleefd, en.... liep naar van
Dishoeck, gaf geld en copie en toen verscheen op geschept De Haasbeek een bundel
vaerzen, ‘met een borstbeeld van Stephan de Vriendt en teekeningen van Sam. de
Vriendt.’
Niets heeft deze auteur beleefd, slechts het onderwerp wijzigde zich een weinig.
Van het gebaar heeft hij niets gezien, van de groote geweldigheid niets begrepen.
Een man zonder hartstocht, een kind, dat voor een poosje in den oorlog gegaan is,
maar nu weer als verwend zoontje op zijn luxurieuze kamer een ‘Nieuwe Reeks’
dezer gedichten ‘voorbereidt’.
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Edmond van Offel had goed gezien, dergelijke menschen blijven wat ze waren,
beminnelijke dilettanten - zij doen niemand kwaad - die onze letteren maken tot eene
zoete saaiheid.
Zelfs in de onderschriften (‘Hospitaal te Hoogstade’, Aan den Yzer, October 1915)
en in de titels (‘Voor mijn Jongens’,1) ‘Verwonding’) is iets, wat wij grof plegen te
noemen, er spreekt geen hart in dezen man.
Beschouwen wij deze verzen, dan zien wij dat de ‘beschaving’ van Van Cauwelaert
rust op Boutens, Leopold en Gossaert.
Hoe staat ge daar grootsch met uw zwijgenden trots,
De koppen gebruind en de voeten vereelt,
Zoo stoer met uw helm en geweer lijk gebeeld
Uit brons of arduin of uit ruwere rots.

't Is alsof Barbusse geen ‘Le Feu’ geschreven heeft, wannneer we deze
vóór-oorlogsche parade-poëzie lezen. De vierde regel zou het ‘doen’!
‘Uit brons’, 't beeld is wat oud, wat versleten, maar de kleeren in de loopgraven
waren dit ook.
Maar hij rustte niet: ‘Uit brons of arduin’, goed, de eene soldaat zal wat harder
zijn dan den ander.
Nog was de regel te kort en hij rustte niet, maar schreef: ‘Uit brons of arduin of
uit ruwere rots.’
De lezer kieze zelf uit deze overtreffende reeks, het laatste is ter keuze, ruwere
rots: graniet, leisteen enz.
Er is zoo weinig goeds in dit boekje waar ‘moord'ge monden loeren’ en ‘moordend
staal’ de beslissing brengt. Wij vragen menschelijkheid, de tijd van beminnelijk
dilettantisme is voorbij. Van Cauwelaert is naar België gegaan met de door hem
aanvaarde tijden van militairisme en klasse-pracht.
JAN J. ZELDENTHUIS

Karel van den Oever: De Zilveren Flambouw, verzen; Uitgeverij
‘Mercurius’, Antwerpen z.j.
Een eigen-aardig mensch Van den Oever pessimist reeds voor den oorlog, in
ballingschap, wrang en bitter, een man, die hoe overtuigd katholiek ook, in zijn werk
nimmer de berusting kon vinden, welke in zijn geloof leeft.
Toch was er iets byzonder droevigs in de klaagliederen van Van den Oever - al
werkte het dubbelrijm wel eens komisch - hij zag zelfde schoonheid hier als in
Vlaanderen, voelde zelfde weemoed hier als ginds,

1) Wie weet iets meer aanmatigend dan dit ‘mijn Jongens’?
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maar de bitterheid, de wrange smaak proefden we alleen in de verzen-van-hier.
‘Verzen, en dan vooral kristelijke verzen, zijn als flambouwschijnen die wenken
den doolaard, uit de schorren en slibben des levens naar een droog en veilig pad.’
God-beware-ons voor verdere geloofsverbrokkeling! Waar moet dat heen? Per
kerk een kunst. Eerst mijnheer de Jager, toen P. Keuning, die onder zijn eigen naam
zichzelf als dichter (die dan Willem de Mérode heet) boven alle anderen stelde en
ons een voorbeeld gaf, hoe over ons zelf te schrijven! en nu wil Van den Oever ook
weer zoo iets zeggen. Talloos zijn de secten, God-beware-ons voor die literatuurtjes!
Er was altijd in Van den Oever iets, dat aansloot bij oude rhythmen en beelden,
naast het eentonige des volks leefde in hem het precieuse van de 17e en 18e eeuw,
hoort thans dit

Nu heft de maan....
Nu heft de maan haar zilv'ren horen
de avondgrauwe daken uit:
ach God, dat is naar mijn behooren....
Hoe zalig toch die dag besluit.
De starren op den einder pinken,
de dommeligheid sloopt de lucht,
de vakerige huizen slinken
als groezelige wolkenbucht.
Wat zal dees nacht mij verder brengen?
Reeds druilt de glimp der milde maan.
- als zou zij 't ruig gepluimt verzengen op Sint Andries zijn torenhaan.
De kerk haar Heilgenramen schitteren
en drupplen van 't metalen vuur....
Zou vroegtijds zoo de maan neerglitteren
op 't overblutste krijgsarmuur?
Och, vroegtijds kroop de maan haar horen
ook de avondgrauwe daken uit;
och, vroegtijds en nog blijft ze gloren
op torenhaan en kerke-ruit.

In dit gedicht is veel van het lied ‘Aan de Nacht’ van Poot, maar hoe veel triester is
dit gedicht van Karel van den Oever. De levensblijheid het geluksgevoel van te leven,
is weggezonken. De regels: ‘ach God, dat is naar mijn behooren.... Hoe zalig toch
die dag besluit’ dragen niet die rust en voldaanheid in zich, welke de woorden
veronderstellen laten.
Van den Oever vond echter toch wel eene zeer eigene uitingswijze voor zijn
mistroostig leven:
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Wereld-Ban.
I.
Zie in mijn handen 't klein geval:
de wereld rust dààr 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 heeft stervensvaak....
De wereld bloost als appelkaak
die 'k listig wist....

Kinderlijk is vaak het gemoed van dezen dichter, regel 3 en 4 van ‘Nu heft de Maan’
zijn zoo oud, dat een ieder daarvan de juistheid zou ontkennen, ware het niet, dat ze
den gevoelstoestand van Van den Oever volkomen weergeven.
Spieghel, Roemer Visscher en zoo veel vroeg 17-eeuwers trekken Van den Oever
aan. Hun beschouwende wijsheid lijkt hem, al ziet hij alles om zoo te zeggen
‘verkleind’ (een zeetje pult aan 't korzlig duin). Groot is hem de macht Godes, maar
allesbehalve volmaakt is hem de schepping. Gezelle zou het werk van Van den Oever
niet sympathiek zijn.
Hoe eigenaardig, hoe gewrongen en toch weer los is dan dit:

II.
Zie in mijn handen 't nieuw geval:
de wereld rust daar als een gal noot, brak en zeer oud....
Zij is na zwaren brand gebruind
en van doô stadjes overpuind;
zij riekt naar brandhout.
Ay, wat geluk voor ieder oog....
Nu zie ik recht naar God omhoog,
Zonder kaarslicht....
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De galnoot valt dor op mijn voet,
daar zij voor Gods glansklaar gemoed
wonderbaar zwicht....

Deze bundel van Karel van den Oever staat daar sterk in persoonlijkheid, geloovig
gaat deze vertwijfelde door het leven zonder de vernietigende werking van dit
dualisme te beseffen, juist gevend zijn lied, uit dezen dubbel-zin geboren.
JAN J. ZELDENTHUIS
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Buitenlandsche literatuur.
Jérome et Jean Tharaud, Une Relève, Paris, Emile-Paul frères, 1919.
In eene vorige recensie over het werk dezer schrijvers schreef ik dat zij tot de weinigen
behooren, die, in den tegenwoordigen tijd, het gevoel en den geest van het classicisme
benaderen. Eenige opmerkingen over den inhoud en den vorm van hun laatste werk
- dat in alle opzichten met hunne vroegere werken gelijkstaat, zoo het deze niet
overtreft - zullen dit nog duidelijker aantoonen.
Une Relève is niets anders dan eene episode uit het leven van den soldaat, die van
een bepaalden sector naar een anderen wordt verplaatst. Als onderwerp een gewoon
oorlogsboek dus, zooals wij er sedert eenige jaren, onder alle vormen - en wat hangt
ons nog boven het hoofd! - bij tien- en tientallen te lezen krijgen.
Toch is dit boek niet gewoon; het overtreft alle oorlogsboeken die ik heb gelezen,
en niet een heeft op mij zulk een diepen indruk gemaakt als dit. De voornaamste
reden daarvan is de volgende:
De indrukken, die deze schrijvers weergeven, ontleenen hunne kracht aan hunne
bezonkenheid. Hunne beschrijvingen zijn geene koortsig neergeschreven nota's, die
later tot literaire tafereelen werden ongewerkt, en door deze omwerking (of
vervorming) alle waarde verloren. Zij weten, deze zuivere kunstenaars, dat alle
indrukken, die men wenscht te bewaren, beter aan het hart zijn toevertrouwd dan aan
de bladen van een notitieboekje. Men hoeft niet te vreezen dat er iets zal verloren
gaan. Wanneer het hart zich herinnert, heeft het reeds gekeurd en gekozen: al het
essentieele werd bewaard, maar ook dit alleen.
Zulk een boek zal niet realistisch zijn in den engen zin dien men sedert jaren aan
dit woord geeft. Maar het zal levend zijn, geestelijk en zinnelijk, volledig als de
mensch zelf. Het leven in het boek wordt eene nieuwe werkelijkheid onder de
scheppende handen van den kunstenaar. De geest die kiest, het hart dat voelt en het
verborgene raadt, ziedaar de dubbele basis van alle groote kunst. Wat het verbreken
van dit schoone evenwicht beteekent kunnen wij in de litteratuur der laatste honderd
jaar nagaan. En ook nog in onze dagen. Luister hoe klaar, hoe eenvoudig die schrijvers
de oude waarheid formuleeren: ‘Plus la réalité est grande, plus elle exige, pour être
rendue avec force et vérité, ces modifications profondes que font subir à la vie, d'une
facon différente mais avec une force égale, Shakespeare, Racine ou Voltaire. C'est
un art bien misérable celui que se complait à reproduire les choses avec servilité.
Tout au plus peut-on s'y distraire, comme on feuillette chez le dentiste un album de
photographies. Sous prétexte de réalisme, c'est presque toujours du mensonge.’
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Dit is geene ijdele formule, noch eene die 't is gelijk welken vorm van moderne kunst
uitsluit. Hoe rijk is zij niet, die aan een werk als dit het leven geeft! Het kleine boekje
der broeders Tharaud, met zijn gering aantal sober bedrukte bladzijden, is heel wat
vollediger, heel wat rijker aan gedachten en gevoelens dan die zware boekdeelen
oorlogsliteratuur, die, onder het voorwendsel der volledigheid, ons niet één detail
besparen. Het zou hun niet moeilijk zijn geweest de gesprekken op te schrijven hunner
kameraden en een dagboek te houden van alles wat zij zagen. Zij hebben liever
geleefd. En wat hun hart heeft ontroerd heeft hun geheugen trouw bewaard: ‘Les
seules minutes que nous aurons vécues seront celles dont le coeur, sans notes, sans
papier, gardera ineffaçablement la mémoire.’
Men moet dit boekje lezen als men weten wil wat een doodgewoon
oorlogsonderwerp verborgen houdt aan innigen weemoed en zuivere harmonie. Niets
is hier valsch of verwrongen, noch het landschap, noch het menschelijk karakter; in
het proza dezer schrijvers wordt alles tot helderheid en kalmte! En doorheen de
klanken van die sterke en zuivere taal klinken steeds, als een fluisterend motief, de
tonen van een stille, ingehouden lyriek die welt uit het diepste van het hart.

Alphonse Mortier, Le Témoignage de la génération sacrifiée. Paris, Nouvelle
Librairie Nationale, 1919.
Ik heb hier voor mij liggen de lijst der fransche letterkundigen, die als slachtoffer
vielen in den oorlog. Er zijn er 367 gesneuveld, 32 zijn onder de wapens gestorven,
35 worden vermist. Daaronder zijn er van wie slechts enkele bladzijden proza of
enkele verzen in een vergeten tijdschriftje verschenen; anderen, wier eerste boek de
belofte bracht van een zeer bijzonder talent; andere ten slotte wier werk eene toorts
was voor de jongere geslachten.
Wanneer eenmaal de geschiedenis dezer generatie zal geschreven worden, zal men
verwonderd zijn hoe profetisch een blik een groot deel dezer jongelieden - voorgelicht
door de meest helderziende onder hen: Péguy Psichari, Gilbert - geworpen hadden
op het lot dat hen stond te wachten en met welke stoere zelfbeheersching zij dit lot
hebben aanvaard: ‘ils avaient senti, obscurément, ces jeunes hommes, zegt H. Massis,
qu' ils verraient de grandes choses, que de grandes choses se feraient par eux.’
Het geestelijk portret van eenige der meest belangrijke woordvoerders dier generatie
heeft A. Mortier in zijn boek geteekend. Het is eene daad van piëteit en liefde. Het
is ook eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van den franschen geest en zijne
evolutie in de jaren die den oorlog voorafgingen.
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Ieder der hier behandelde schijvers vertegenwoordigt een aspect van dien zucht naar
orde en tucht die de jonge fransche schrijvers van voor den oorlog kenmerkte. Nooit
zullen wij genoegzaam beseffen wat er met deze dooden aan schoonheid en moreele
kracht verloren ging. En welke de waarde was van hun opperste getuigenis, hun
dood, zullen alleen de komende geslachten geheel begrijpen. Zij waren geen
literatoren, geen estheten; op eene enkele uitzondering na, hadden zij allen een doel
dat boven alle literatuur stond. Evenals de nobele Péguy waren zij in meerdere of
mindere mate moralisten. En bovendien waren zij kunstenaars. Maar de kunst was
niet hun eenig, absoluut doel. Zij was hun slechts een middel. Evenals bij de
klassieken.
De schrijver die A. Mortier herdenkt zijn de volgende: Psichari, Lafon, Péguy,
Lotte, Acker, M. Deroure, Lionel des Rieux, Lagrange, Baguenier-Desormeaux en
H. du Roure. Het zijn geene diepzinnige studies die Mortier aan hen wijdt, alleen
eenige bladzijden van weemoedige herinnering en vereering. Toch zijn de portretten
gelijkend en het meest typische van hun geest en kunst wordt er goed in aangetoond.
Wat dit boekje mocht tekort komen aan volledigheid en diepte vergeven wij gaarne
om de groote liefde waarvan het getuigt. En zijne eenzijdigheid wordt daardoor
beminnelijk.

Paul Bourget, Le Justicier, Paris, Librairie Plon.
In de houding der intellectueelen tegenover den schrijver van Le Disciple is in de
laatste jaren heel wat verandering gekomen. Vroeger werd een nieuwe roman van
Bourget in den Mercure de France, destijds het toonaangevend tijdschrift der jongere
literatuur, meestal ironisch behandeld. Het gebeurde wel eens dat daarin met eenige
waardeering over Bourget werd geschreven, maar nooit met enthousiasme of met
eerbied. Degene die hem bewonderden werden destijds aanzien als verouderde
academiekers.
Tegenwoordig zijn het in de eerste plaats de jongeren die Bourget's grootste
bewonderaars zijn. Het hooger besproken boek van A. Mortier bevat, naast de
opstellen over de gesneuvelde schrijvers, eene uitgebreide en met liefde geschreven
studie over het tijdens den oorlog verschenen werk van dezen vruchtbaren romancier.
En dit voorbeeld is geenszins eene uitzondering. Wij zien nu zelf dat de Nouvelle
Revue française, het tijdschrift dat, ofschoon men het niet het orgaan der jongere
litteraire generatie mag noemen, voor een groot deel de geestelijke nalatenschap van
den Mercure de France heeft overgenomen, een opstel bevat van de hand van een
der beste huidige critici, Albert Thibaudet, die het laatste boek van Paul Bourget het
werk noemt van een meester.
Moeten wij, als wij de reden van dien ommekeer willen vinden, rekening
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houden met een verschijnsel, dat door den helderzienden Sainte-Beuve zoo juist werd
beschreven: ‘Un souverain qui vient de monter sur le trône, et surtout de l'usurper,
n'est pas plus jaloux de refondre toute la monnaie de ses prédécesseurs et de tefrapper
chaque pièce en circulation à son effigie, que les critiques nouveau-venus ne se
montrent, en général, actif à casser et à refrapper à neuf tous les jugements littéraires
de leurs devanciers. Leurs successeurs leur rendront la pareille. Chacun, à son tour,
se pique de régner.’
Wellicht is dit eene der redenen. Maar niet de eenige. En ook niet de voornaamste.
Deze ligt in de evolutie die de fransche geest in de laatste jaren heeft ondergaan.
Over het hoofd eener andere generatie reikt Bourget de hand aan de allerjongste, en
een opstel van den schrijver van Le Disciple is dan ook geenszins misplaatst als
inleiding tot Le voyage du Centurion, dat naar den vorm zoo moderne werk van den
jongen traditionnalist Ernest Psichari.
Nochtans is een boek als Le Justicier allerminst modern te noemen, wanneer men
deze benaming toepast op eene bepaalde wending van den geest en eene bepaalde
hoedanigheid van den vorm. Wel bezit het alle hoedanigheden die het eenmaal modern
kunnen maken. Deze hoedanigheden zijn van klassieken aard. Zij zijn bijgevolg niet
in 't oog loopend, één met het wezen zelf van het werk - was het niet H. Clouard, die
eens zei: le classicisme est une pudeur? - en daardoor bezit het boek dien eenvoud,
die soberheid en waarom niet zeggen: die banaliteit die elk klassiek werk eigen is.
Ik heb, dit schrijvend, vooral het oog op de eerste novelle, die aan het boek zijn
titel geeft. Het is de geschiedenis van twee broeders. Blaise, de oudste, is eene sterke
natuur met een puriteinsch karakter, Amédée, de jongste, een zwakkeling, losbandig
en sentimenteel. Van hunne eerste jeugd af begint de strijd: Blaise is altijd even braaf
en vlijtig en wordt den anderen steeds tot voorbeeld gesteld; Amédée is lui en de
slaaf zijner slechte neigingen. Door zijn arbeid verkrijgt de eene een groote fortuin;
de andere gaat ten onder: hij speelt, hij drinkt... Zijn broeder vindt geen woord van
verontschuldiging of medelijden. Hij is de strenge rechter die niets vergeet of vergeeft:
Amédée bestaat voor hem niet meer. Hij blijft, na jaren, even onverbiddelijk. Als
Amédée ten slotte is gestorven - hij laat een zoon achter - en Blaise de brieven leest
die zijn broer destijds aan zijn vrouw schreef en waarin hij zegt dat het niet alleen
zijne zwakheid was, maar ook de hoogmoedige strengheid van zijn broer, die hem
ten onder bracht, gevoelt hij waaraan hij is tekortgekomen: goedheid en
deemoedigheid. Zijne strengheid zwicht voor het hooger belang der familie en aan
den zoon zijns broeders zal hij den steun verleenen en de vriendschap die hij den
vader heeft onthouden.
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Dit is een dier conflicten welke Bourget met voorliefde behandelt en die bij hem wel
eens ontaarden tot moreele preeken. Ditmaal is dit echter niet het geval.
Het conflict bereikt eene groote dramatische hoogte doordat de strijd gevoerd
wordt in de diepste verborgenheden van het geweten. Het is een strijd, niet tusschen
twee princiepen, maar tusschen twee karakters. De schrijver staat hier midden in de
werkelijkheid van het leven. Hij blijft wel een moralist - zooals Labruyère een moralist
was, en La Fontaine en La Rochefoucauld - maar hij is geen prediker. In een goed
werk als dit gevoelt men hoe de geest van Bourget verwant is aan dien van Taine en
Comte. Bovendien is deze novelle met eene merkwaardige handigheid gecomponeerd.
Het is onder alle opzichten bewuste kunst, maar zonder dorheid of eenzijdigheid.
Naast Le Justicier verbleeken dan ook alle andere novellen die het boek bevat.

Nieuw verschenen boeken.
Van Marcel Proust een nieuw deel van zijne goedgeschreven, maar al te minutieuze
en langdradige geschiedenis eener familie: A l'ombre des jeunes filles en fleur. Van
Paul Claudel L'Ours et la lune en La messe là-bas. Van Jules Romains een bundel
proza. Puissances de Paris en een gedicht Europe. Bovenstaande werken werden
uitgegeven door de Nouvelle Revue française. In de interessante serie ‘romans
litéraires’ onder leiding van Henri de Régnier, door Albin Michel uitgegeven,
verschenen: Les papiers de Cléonthe door J.L. Vaudoyer en Les sept parmi les
hommes door t'Serstevens.
JAN VAN NIJLEN.
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Aanteekeningen van de redactie (en soms van anderen)
De heer De Meester beantwoordt in de ‘N.R. Crt.’ mijn Aanteekening in het vorig
nr. over het rapport der Staatscommissie voor tooneelsteun. Hij begint met nog eens
te zeggen, waarom hij officieele erkenning en zoo mogelijk steun van het tooneel
‘speciaal door deze regeering, zoo gewenscht acht. Waarop ik alleen nogmaals kan
antwoorden, die goedertieren neiging, speciaal van deze regeering, verdacht te vinden
en meer noodlottig dan gunstig.
‘Zoo maakt het rapport 1e gedeelte - zegt hij vervolgens - gewag van aanvaarding
onder nadrukkelijk welbewust protest’. Dat heb ik eigenlijk niet zoo gemerkt, dat
‘welbewust protest’, wel, dat de heeren ‘nadrukkelijk’ blij waren het zoo eens te zijn
geworden in hun moord van de eerste voorwaarden eener vrije, dat is waarachtige,
kunst.
En dan gaat de heer De M., na aanhaling van mijn stukje, aldus voort:
‘Een staat- en maatschappij-bevestigende factor’... En in de vorige alinea de
verzuchting, dat de vertooning van ‘een anti-maatschappelijk stuk’ niet zal worden
‘verzekerd’.
Is 't - zoo vragen we - plots onvoldoende, dat men die vertooning gedoogt? De
heer Coenen had het zelf over ‘gelukkige onverschilligheid’. Zou een....
anti-maatschappelijke ‘regeering’ de vertooning van maatschappelijke stukken
steunen? Men vrage dit de schim van Gorki!
Anti-maatschappelijke regeeringen bestaan er niet, zoover ik weet, en kunnen dus
ook geen maatschappelijke stukken steunen. Men behoeft dit niet eerst de schim van
Gorki te vragen. En overigens doet een regeering al braaf genoeg voor de kunst, zoo
zij dat anti-maatschappelijke maar gedoogt. Meer te verlangen ware onredelijk, want
dat anti-maatschappelijke is haar natuurlijke vijand. Indien dezelve regeering echter
dien vijand erg gaat toe lonken, moet men oppassen, want òf zij weet niet wat zij
doet, òf zij gaat ons verraden. In beide gevallen behoort de kunstenaar zich verre te
houden.
Als hij nl. ongeveer weet wat er aan de hand is....
F.C.
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