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Groot Nederland januari 1943
Gedichten
Uit: Gestalten voor den rechter
I De zwerver
Scheld niet: hij kon 't geluk niet dragen,
als droeg ik overdadig deel;
want geen zal tot mijn schaamte ooit klagen
dat ik, onrecht, bezit verheel.
Onwillig, woest en onberaden,
sloeg ik een nacht van 't anker los;
maar 'k zwaai naar elke kust of kade,
naar lust of willekeur mijn tros.
En nooit meer rust, maar nooit onvrede;
ik ken geen tijd, ik ken geen duur,
'k weet niet waarheen ik morge' of heden
het pantser van mijn steven stuur.
Wat zoude ik zorgen, jagen, jachten,
het heeft geen doel, het heeft geen zin,
het einde, laat het dage' of nachten,
is steeds belanden bij 't begin.
Aldoor op reis en verder varen,
maar overal en altijd thuis,
't is overal: wat goeds vergaren
en goeds vergelden voor een kruis.
Steeds ongenoode en nooit geweerde,
geen verte die mijn tochten stuit;
ik weet 't geluk van elk begeerde
maar niemands onverdeelde buit.
't Sprong eenmaal in het broeiig branden
voorwereldlijker zonnen stuk;
wie zoekt zal in de dorste zanden
nog schervlen vinden van 't geluk.
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Geen wrok of vloek zal me ooit onterven,
'k zwerf, niemandskind, de wereld door;
maar in den bast der boomen kerven
mijn handen mijn verloren spoor.
Geen vrouw zal ooit mijn schande onteeren,
geen kind beschamen in haar schoot,
geen mond zal om mijn dool ooit derven
de mate van een bete brood.

II Optimistische dronkaard
'k Geloof ik heb me, buiten weten,
een beetjen in den nacht verlaat;
ik kreeg nooit zoo royaal gemeten
voor mij alleen de heele straat.
En 'k weet niet hoe 'k het moet vertellen,
ik heb zoo'n vreemd en stil plezier;
ik wou aan elke deur staan schellen
en meidjes kussen op een kier.
En toch, heel de' avond - hoe 't verklaren? niets dan gezeur van slechten tijd
en lasten, oorlog en gevaren
en huiselijke narigheid.
Terwijl ze 't glaasje nog eens vulden:
de een was faljiet en de ander dood;
een derde schoot doorheen zijn schulden
en door zijn hersens met een lood.
Ik ben niet voor 't geluk geboren,
hoe dan dat ik zoo vroolijk ben,
alsof me een erfnis werd beschoren,
zoo van een oom dien 'k nog niet ken.
Maar 'k schaam me, ik wil niet lustig wezen,
ik ben te compatieus van aard,
'k wil iets bedenken, voelen, vreezen
dat dit verdraaid plezier bedaart:..
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dat 't vrouwtje op heimlijke avonturen
er ging met buurmans zoon van door?..
mijn vrouw nog amoureuze kuren,
zoo laat op leeftijd, stel je voor!
Of dat ik, plots te grond gesmeten,
twee wielen op mijn corpus kreeg,
en wordt in duizend stuks gereten?..
Maar geen gevaar, de straat is leeg.
Wat droefs dan verder nog verzinnen?
Hoezeer ik me om iets triestigs plaag,
ik blijf zoo licht en leuk van zinnen,
alsof me iets kittelt in de maag.
... Ik wou zoo graag met iemand praten,
zoo praten over mijn gemoed...
Leed kunt ge een mensch alleen wel laten,
maar zoo'n geluk, zoo gek, zoo goed...
Wie leent me een paar gewillige ooren?
O die agent daar... Kameraad!..
Wat zeg je, ik ben wat hard van hooren,
wat niet? geen praatjes op de straat?
mij goed, ik ga. - Maar wie 't nu melden?
Mijn vrouw? die houdt er heusch niet van,
die keert zich om en gaat aan 't schelden
van droef schandaal en dronkeman.
Wie zou dan voor de duiten zorgen!
dat weet toch ieder die me kent;
vannacht misschien wat laat, maar morgen,
ge zult dat zien, ben ik present.
... Maar 'k ga wat rusten nog te voren,
ik krijg opeens zoo'n slappen slaap,
dat ik verliefd en lijk verloren
blijf staan en naar de sterren gaap.
Ja sterretjes en maan daarboven,
ge zult er ook niet lang meer staan,
't gordijntje wordt nu gauw geschoven...
dag allemaal, dag lieve maan.
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- Ach, 'k wou toch even zitten, even,
hier in den hoek en uit den wind...
Wat schelden ze altijd op dat leven,
ik ben vandaag zoo goed gezind.

III Vrouw onder de lantaarn
Al dreigt de hemel met verderven
en doemnis voor dees laatste daad,
al moest ze 't in dit uur besterven,
nog stevent ze eenmaal al langs de straat.
Nog eens tot roes dit bloed bezweren,
om met den laatste' en lafsten dronk,
te voelen dat elk nieuw begeeren
voor goed in drab en droesem zonk.
Dat dan, gedoofd elk zinloos blaken,
de kracht verdorre van haar schoot;
wie zoo, verzaad, 't festijn verzaken,
aanvaarden reede alreeds den dood.
Hier in den bleeken ban gedreven
van dees lantaren staat ze en wacht...
Gebeure nu wat met dit leven
gebeuren moet, dees laatsten nacht.
Nu links, nu rechts, tien poovre passen,
o vogel die den vooglaar vangt
in 't riet van deze gore plassen,
en schaatrend in het kluwen hangt.
Dit klamme licht, die lamme regen,
dit stampen van gedempt muziek,
die blikken en dit schuin bewegen...
hoe lijkt de nacht nu vreemd en ziek.
Hoe wordt de nacht nu wreed en moede,
die sluipend naar den morgen gaat;
zal geen het droef beraad bevroeden
dat haar weer uitwierp langs de straat?
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Heeft ziekte haar zoozeer geschonden,
haarzelf en zoo de straat ontwend,
dat wie haar vaardig heeft gevonden
zich weigrend weer heeft afgewend?
Nog rest haar bleeke en beursche handen
de kracht voor één verbeten spel,
één nacht, één enklen duurt dit branden
voor een verbitterd afscheid wel.
Nog borgt ze 't hunkren der genooden
wat moois in dees verlepten tooi;
't is ruim en reeds te gul geboden
vanwege een nachtelijke prooi.
Zij staat en wacht. Zoo komt ze stranden
waar ze eens verdwaasd haar dool begon,
nu ze uitgeteerd aan kiel en wanden,
geen verdre koers meer kiezen kon.
De straat drijft leeg; de luiken smoren
't verveeld geluid dat slapen gaat...
Heeft ze, ongespeeld, het spel verloren,
en koos ze één uur haar uur te laat?
Moest nog haar laatsten lust verneeren
dit weigren als de laagste straf,
voor wie, begeerd, zoo meenge keeren
zich onbegeerend overgaf...
Zij heeft haar spiegeltje opgeheven,
van aangezicht tot aangezicht;
de waag houdt over zonde en leven
een kort en sprakeloos gedicht.
't Bloed onder de verbleekte verve
ontwijkt opeens 't ontsteld gelaat,
dat met haar spiegelbeeld aan scherven
al stervende op de steenen slaat.

AUG. VAN CAUWELAERT
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Ethos - pathos: twee elementen van het kultuurwezen
De tegenstelling tusschen de begrippen ethos en pathos, een tegenstelling van
algemeen kultureele strekking en breedheid, vindt een heldersprekend toonbeeld in
de Grieksche skulptuur, en zeker ook in het vormverschil der zuilenorde aan de
oudere en de latere tempels. Maar toch vooral in de skulptuur. De groote eeuw van
Athene, de eeuw 400 vóór Chr., de eeuw van het Parthenon en der tragedie, geeft in
haar skulptuurwerken uitdrukking aan het ethos naar Grieksch begrip; de eeuw daarna
is met figuren als Skopas en Praxiteles een toonbeeld niet meer van het ethos, maar
van het pathos.
De verduidelijking dezer gedachte blijkt bij nadere beschouwing der beide
skulpturen. De belangrijkste schepping in de eeuw 400 is zeker die van het Oostelijk
Parthenontympaan, waarop voorgesteld wordt Athenaia's geboorte uit het hoofd van
Zeus. De uitbeelding dezer mythe heeft andere beteekenis dan illustratie te zijn van
een verhaaltje, al of niet voor de geloovigen en de tijdgenooten van den bouw
aannemelijk; de Christelijke Kerkvaders (Clemens Alexandrinus) hebben daarin een
door den duivel geïnspireerde karikatuur gezien van de generatie des Zoons uit den
goddelijken Vader. De geheele opzet toont de beteekenis: Athenaia is de Wijsheid,
die weldra Logos zal heeten en in het Johannes-evangelie ook aldus genoemd is, en
deze is als goddelijk wezen uit het wezen des Vaders ontsprongen. Ter beide zijden
wordt de waarheid dezer eeuwige generatie verkondigd, ter eene zijde aan de
hemelsche machten (Peitho, Dione, Afrodite), ter andere aan de aardsche goden
(Demeter, Persefone, Dionysos). Aan de uiteinden van het tympaan verrijst links de
zonnewagen boven de kim met zijn paarden, rechts daalt de maanwagen naar den
horizon. Beide zijn aangeduid door de paardekoppen, die de wagens voeren. Deze
wagens als uiteinden beteekenen het uiterste Oosten en het uiterste Westen, d.w.z.
zij duiden aan dat de skulptuur, die zij afsluiten, een waarheid uitbeeldt van
kosmischen aard, geldend van het eene uiterste tot het andere uiterste der wereld.
Geheel anders van uitdrukking is het werk van kunstenaars als Praxiteles en Skopas.
Hier is alle gedachte van kosmische breedheid uitgesloten. De geest heeft zich naar
binnen gewend; de goden zijn menschen geworden en met menschelijke
gemoedsbeweging toegerust. De kunst heeft zich van de metafysika afge-
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wend en is geworden psychologisch. Aan het werk van Praxiteles is deze verandering
van geesteshouding aanstonds te zien. Ten voorbeeld zijn Apollo sauroktonos: Apollo
met het keilsteentje op een hagedis mikkend, die opkruipt tegen den boomstam
waaraan hijzelf leunt: nietige bezigheid voor een god! ja maar juist dit nietige
beteekent dat de gedachte van den god elders is, dat hij, tot zichzelf ingekeerd, leeft
in zijn eigen gedachtensfeer. Hoe zal de kunst het feit van dit gedachtenleven beter
tot uitbeelding brengen dan door een naar buiten vertoonde nietige handeling? Wie
in zijn gedachte verdiept is laat vaak zijn lichamelijke beweging aan een onbelangrijke
handeling deel nemen, zooals het automatisch spelen der vingers met elkaar, of het
spelen met een bij de hand liggend voorwerp. Dit is de beteekenis van het keilsteentje.
Het ethos der wereldvisie is omgezet in het pathos der innerlijkheid.
Maar voor het ethos bestaat nog een andere mogelijkheid dan de religieuse idee
zooals in het Parthenon-tympaan. Tegelijk met Pheidias, de ontwerper der
tympanon-skulpturen, werkte op den Peloponnesus Polyklertos, beeldenaar van den
Doruforos, den lansdrager. Hier zien wij een overwinnaar bij het nationale kampspel
voorwaarts schrijden, het voorwerp zijner overwinning over den schouder houdende,
langs de hem toejuichende schare, die door den beschouwer van het beeldwerk in
gedachte aan het beeld moet worden toegevoegd. Ook zijn figuur mist alle uitdrukking
van eigen individualiteit; niet deze of gene overwinnaar is afgebeeld, maar iets
algemeeners, - hoewel naar aanleiding eener bepaalde overwinning in het spel, tot
welks aanschouwing de Grieksche wereld is saamgestroomd. Bedoeld is uitdrukking
te geven aan eer en waardigheid der nationale idee, die in deze Helleensche wereld
bijna een religieuse beteekenis heeft. De nationale idee vormt den geestelijken
achtergrond van dit beeldwerk, waardoor het als een uitbeelding van het ethos, niet
van het pathos te waardeeren is.
De tegenstelling ethos - pathos nu, is niet uitsluitend toepasselijk in de kunstwereld,
maar strekt zich over het algemeene kultuurwezen uit. Zij is te herkennen ook in
wijsbegeerte, godsdienst, moraal, levenshouding, staatkunde en samenleving, al
levert de kunst, bizonderlijk de Grieksche beeldkunst, wellicht de klaarste voorbeelden
van het onderscheid der twee.
Tevens moet erop gewezen worden dat de tegenstelling niet per se gebonden is
aan een tijdsverschil zooals dit bestaat tusschen de eeuw van Pheidias en van
Praxiteles. Wel kan men spreken van tijden, waarin het ethos, en andere waarin het
pathos een overheerschende beteekenis heeft, maar het is evengoed mogelijk
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dat beide beginselen zich in een en hetzelfde tijdperk eener kultuur doen gelden.
Het ethos veronderstelt de mythe; het pathos veronderstelt de ervaring, d.i. de
ervaarbaarheid van het innerlijk gebeuren zooals dit aan elke menschelijke ziel is
toebedeeld. De mythe in dit geval bezit religieus karakter, wat zij niet in elk geval
bezit. Zij heeft oudtijds religieus karakter in zoover zij met den cultus samenhangt
zooals bij het Parthenon-tympaan. Buiten den cultus is zij vertelsel; men mag
ongehinderd den spot met haar drijven zooals Homeros nu en dan met zijn goden
doet, en in lateren tijd geregeld gedaan zal worden. Plato's Apollo-vereering houdt
geen rekening met de verhalen die omtrent den god in omloop zijn, maar rekent
slechts met het goddelijk wezen zooals het in eeredienst gehuldigd wordt.
De mythe echter behoort niet slechts thuis in de mythologie of in de tijden van
weleer. Zij is uitspraak en uitbeelding eener geestelijke grondgesteldheid die als
vanzelf aanvaard wordt. Ook de nationale idee is mythe. Zij is die gemeenschappelijke
overtuiging, waarin tijdgenooten, volksgenooten, godsdienstgenooten het van nature
met elkaar eens zijn - zonder overleg, zooals zij zonder overleg dezelfde taal spreken.
Kwamen zij hierover tot overleg dan zou wellicht de eensgezindheid ophouden en
zouden ze elkaar niet meer verstaan; de mythe zou zich in het ijle oplossen.
Gaarne wordt de mythe belichaamd in een persoonlijke figuur, die daarmee tot
representatieve figuur wordt voor de religieuze of voor de nationale idee. Figuren
als Luther, Calvijn, Franciscus worden tot dragende symbolen, die een geestesrichting
in haar algemeenheid vertegenwoordigen. Men beseft dan in de persoonsfiguur het
algemeene, de idee, onder welke men eigen ziel en leven gesteld heeft, en waardoor
de enkele mensch zich boven zijn individueele niveau verheft, zoodat hij aan het
ethos deel heeft. Willem van Oranje is dergelijke figuur voor de nationale idee in
Nederland en wij Nederlanders voelen ons verbonden in één ethos in de
gemeenschappelijke vereering van dezen volksheld. Hij is het zinrijk beeld onzer
samenhoorigheid en onzer onafhankelijkheid, in wien de nationale idee tot een bijna
religieuze waarde is gestegen.
In het pathos ontbreekt deze trans-individueele verbondenheid, daar de mensch
er met zichzelf verkeert en in de sfeer der ziel vertoeft, een sfeer waarin hij door
zelfbezinning binnentreedt.
De mythe heeft zoowel statisch als dynamisch karakter. Wanneer de Noorsche
wereld de voorstelling van den esch Ygdrasill
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onderhoudt, is hier een statisch beeld gevormd van den wereldsamenhang en evenzoo
wanneer in de Grieksche wereld Zeus Poseidon en Hades gedacht worden als
heerschers over de drieledige wereld van hemel, oceaan en aarde. Maar evenzeer
wordt de heros gedacht als kamper met den dood (het monster: Theseus, Herakles,
Siegfried), en als overwinnaar, die in zijn strijd den zin van het menschenleven in
zijn algemeenheid belichaamt. De christelaijke gedachte heeft dit ethos op haar eigene
wijze uitgedrukt.
Als vanzelf richten wij onze aandacht naar het verre verleden, wanneer wij van
mythe gewagen, maar dit geschiedt vanwege de klare voorstelbaarheid; en uit de
voorbeelden, die wij noemden (Luther, Willem van Oranje) blijkt dat ook heden de
mythe geldt; maar wel is het verleden hierbij van beteekenis, omdat de
gemeenschappelijke idee eerst geleidelijk tot stand komt en zij atmosfeer behoeft,
die alleen van een wording uit het verleden te verwachten is. Slechts in tijden van
verstandelijke overheersching, en in kultuurfasen, waarin de ontkenning der idee
haar plaats heeft, zooals in het negentiende eeuwsch positivisme, verbleekt de mythe
en met haar het ethos, en blijft er slechts voor het pathos ruimte genoeg, hoewel dit
alsdan, als niet door het ethos gedragen, tot een kleiner formaat vermindert en de
kultuur tot haar diminuendo heenvoert wat aangaat haar algemeenen bouw, al is ook
dan velerlei mogelijk dat van onmiskenbare waarde is, zooals in het genoemde
tijdperk de impressionistische schilderkunst. Dat zij in de sfeer van het pathos tehuis
behoort, blijkt daaruit dat dit impressionisme berust op den onmiddellijken zinsindruk,
en dat het geen uitdrukking geeft aan eenige overtuiging van algemeener gehalte,
geloof of idealiteit van levensbegrip. Het kweekt geen wereldvisie, bewust noch
onbewust; maar blijft aan het moment van den zielsindruk gebonden. Het
impressionistisch schilderstuk wordt genoten doordat de toeschouwer zich verplaatst
in het moment der bezieling van den kunstenaar en dezes subjektiviteit tot de zijne
maakt. In hem ontwaakt dan het oogenblikkelijke pathos, dat den schilder tot zijn
werk bewogen heeft, en zoo is het kunstwerk genietbaar.
Dat deze kunstvorm den karakteristieken vorm der dingen verwaarloozen mag,
om alle aandacht te richten op hun onmiddellijke verschijningswijze voor het ontroerd
gemoed, door den eersten aanblik der oogen geboeid, bewijst dat hier de waardeering
der kosmische orde ontbreekt, die zich juist in het vormwezen zou uitdrukken, daar
dit de uitbeelding der algemeene idee is aan het bijzondere voorwerp. De reaktie
tegen het impressionisme in het werk van een schilder als Derkinderen kan dan ook
als

Groot Nederland. Jaargang 41

10
een herstel van de vormkunst worden beschouwd. Daarin klinkt een kosmisch geluid
door, en treedt het ethos voor het pathos in de plaats. Dat hier het gevaar voor
verstarring dreigt, wanneer niet tevens aan het pathos wordt gehoor gegeven, blijkt
uit de tweede wandschildering in het Bossche Raadhuis. Inderdaad behooren ethos
en pathos te zamen als ongescheiden tegengestelden. Waar het pathos ontbreekt
bestaat het gevaar der verkilling. Ook in de skulptuur aan het Parthenon-tympaan,
hoezeer uitbeelding van ethos, is het pathos niet afwezig (Dionysos met den beker
der zwijmeling in de opgeheven rechterhand).
Ethos - pathos: de tegenstelling dezer twee kultuurwaarden bevinden wij, zooals
reeds is opgemerkt, op verschillende kultuurterreinen. In het wijsgeerige bestaat zij
in den afstand tusschen de groote, systematisch opgezette metafysika eenerzijds en
de kentheoretische zelfbeperking van het denken, die de systemen wantrouwt en den
wijsgeerigen geest zich laat bezinnen op het kenvermogen, alsof hier het wijsgeerig
hoofdbelang gelegen ware, hoewel de kenleer niet meerder zijn kan dan toegangsweg
en inleiding tot den systeembouw. Spinoza en Hegel zijn de grootste
vertegenwoordigers van den wijsgeerigen stelselbouw. Deze houdt een wereldvisie
in, en beteekent een geestesinstelling, heengericht boven het individuele zielsbestaan
en aandachtig voor het absolute, waarin alle beperkende bepaaldheid is opgeheven
en zijn plaats heeft tegelijk.
Ook het religieuse leven herbergt de genoemde antithese. Er is een religie van de
eere Gods, waarin des menschen aandacht op de eeuwige orde Gods, op het Oneindig
wezen gericht is. De triniteitsgedachte, niet maar als een leer van drie figuren in God,
maar als een wereldleer, waarvan de Godheid aanvang en einde uitmaakt, God die
Zich is, Zich geeft en Zich tot Zich keert, in welks uitkeer en inkeer al het bestaande
omsloten is - deze triniteitsgedachte als inhoud van het religieuze bewustzijn is een
leerstuk der religie van het ethos. In de eerste eeuwen der Christelijke jaartelling
heeft de Christologie deze plaats vervuld en de antithese die zich tusschen de partijen
en de opvattingen voordeed valt grootendeels binnen het ethos; de vraag naar de
eeuwige generatie, waarover in 325 te Nicea beslissing werd genomen, is niet een
vraag die pathos en ethos tegen elkaar stelt, maar die verschillende mogelijkheden
van het ethos aanwijst. In lateren tijd ligt het Lutherisme meer aan den kant van het
pathos, het Calvinisme meer aan dien van het ethos.
Het spreekt vanzelf dat de begrippen ethos en pathos bij dergelijke aanwending
zekere rekbaarheid hebben, en niet in engen
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zin zijn op te vatten. In de zedeleer zal hun tegenstelling hierin bestaan, dat een
ethos-moraal het zedelijke denkt en in praktijk wil brengen als des menschen
overeenstemming met de Wereldorde: niet aan nut of belang ontleent de wil ten
goede zijn grond en zijn aansporing. Weleer werd geleerd dat het zedelijk-goede
bestond in gehoorzaamheid aan den wil van God. In deze leering is het ethos
verondersteld, al is het er niet in uitgesproken, zoodat de mogelijkheid eener
begripsverkleining overblijft, die den wil van God opvat als bestaande in bizondere
aanwijzingen. Naar den zin zijn wil van God en eeuwige wereldorde twee benamingen
eener zelfde idee.
Het pathos in de zedeleer bestaat in de opvatting met aanhangige zedelijke praxis,
als zou in het altruïsme de geheele moraal gelegen zijn. Altruïsme is een
eigenpersoonlijke gevoeligheid ten bate van den medemensch. De Engelsche zedeleer
van zeventiende en achttiende eeuw dreef dien kant op, en steeds waren de Engelschen
geneigd in het altruïsme alle zedelijk heil te vinden, al werd de leer dan ook wat
uitgebreid, zooals in het Engelsch utilisme en het evolutionisme geschiedde. Het
kenmerkelijke te dezen is het kenmerkelijke van negatieven aard: het ontbreken eener
wereldvisie (behalve bij Spencers evolutieleer).
In den bouw van het maatschappelijk leven ligt het verschil tusschen deze twee
opvattingen: welvaart en welstand der gemeenschap moeten volgen uit de geheel
vrije konkurrentie der individuen; elke mensch heeft in eigen streven den grond van
en het recht tot zijn succes, èn de andere: de samenleving is het kunstwerk eener
ordening, waarin aan de maatschappelijke energieën hun plaats is aangewezen. De
laatstgenoemde leer steunt op de gedachte van het ethos.
Ook binnen de landpalen van het pathos liggen verschillende mogelijkheden. Van
het ethos noemden wij er twee, van welke talrijke schakeeringen zijn aan te wijzen:
het ethos der religieuze en dat der nationale idee. Ook zijn er tusschenvormen of
mengvormen denkbaar van het pathos, die in mindere of meerdere mate naar het
ethos overhellen.
Bepalen wij ons tot twee hoofdgestalten: het pathos van des menschen inkeer tot
zichzelf en dat der uiting van den gemoedsinhoud; het naar binnen gekeerde en het
andere dat zich naar buiten keert; het stille en het uiterlijk bewogene. Reeds in de
Grieksche skulptuur is het verschil opmerkbaar wanneer wij Praxiteles en Skopas
met elkaar vergelijken. De eerstgenoemde beeldt in zijn Apollo Sauroktonos de ziel,
die met zichzelf bezig is; Skopas geeft in zijn Mainade en in zijn (?) Niobiden
uitbeelding aan het pathos der gevoelens, die naar buiten uitslaan, en
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is een meester in het weergeven van de bewogen existentie. Er is in de Helleensche
beeldkunst ook beweging zonder bewogenheid zooals de groep ‘Farnesische stier’
en het Mausoleum van Halikarnassos te zien geven. Hier heeft de barokkunst de
grenzen van het pathos overschreden zonder dat het ethos daardoor een vernieuwde
uitbeelding verkregen heeft.
Nu wij verschillende gestalten in het pathos onderscheiden en ter illustratie
voorbeelden uit de kunstwereld aanvoeren, is het gewenscht onze aandacht nog verder
aan de kunstschepping te wijden en de Nederlandsche, d.i. de Vlaamsche en
Hollandsche schilderkunst in deze beschouwing te betrekken. Onze gedachte richt
zich dan onmiddellijk op de tegenstelling van Vlaamsch en Hollandsch wezen,
bizonder op die tusschen Rubens en Rembrandt. Hier komt voor Rubens slechts in
aanmerking het werk, dat meer inhoudt dan de virtuositeit zijner schilderwijze alleen,
werk zooals in Antwerpens kathedraal: de kruisoprichting en de afneming van het
kruis. Dit werk ligt zeker niet in de lijn van Praxiteles' skulptuur, maar in de andere.
Er is hier een beweging niet zonder de bewogenheid. Dit pathos kon tot een geweldig
volumen uitgroeien, zooals wij vaak bij Rubens opmerken, zoozeer dat het zijn maat
dreigt te overschrijden en tot uitbeelding te worden van een kosmische dynamiek,
waardoor het dan op zijn wijze tot het ethos nadert: een wereldvisie waarin niet de
harmonie van het geheel ligt uitgedrukt, maar veeleer de wording der dingen en hun
opstreven naar een onzichtbaar wereldcentrum. Het pathos wordt pathetisch door
een bovenpersoonlijk verlangen dat alle gestalten in een wentelende vaart meesleept.
Overigens is het katholicisme van Rubens meer een inhoud der kunstzinnige
verbeelding dan dat het een geloof is op de wijze eener wereldbeschouwing; het is
een speelmateriaal voor een geest van uiterste bewegelijkheid, gelijk de zijne is
geweest.
Rembrandt vertoont wel een geheel anderen geestesinhoud! Om Rembrandt en
tevens het beste deel onzer zeventiende eeuwsche schilderkunst recht te verstaan
bedenke men den mystischen inslag van het Hollandsch gemoedsleven vooral onder
de handwerksstanden. Vele mystieke geschriften, uit het Duitsch en Engelsch vertaald,
werden hier gelezen; een Zwolsch predikant schreef zijn ‘Hemel op aarde’ en werd
deswege door het officieele Calvinisme afgezet; het konventikelwezen bloeide. De
hier blijkende geestesdispositie was geen uitsluitend eigendom van weinigen. Zij
beteekende de neiging van het Hollandsch gemoed om door inkeer tot zichzelf in
het Al te verblijven. Deze neiging en genegenheid spreekt ook in de Hollandsche
landschapschildering van een van Goyen, wanneer zijn werk zich uitstrekt
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naar de verten en de wegwijkende horizonten, of in de binnenhuisschildering van
een Pieter de Hoogh, waar de intimiteit van het beslotene den inkeer des gemoeds
naar eigen binnengronden verzichtbaart. Ook Rembrandt's werk wordt door een groot
deel uit dit gezichtspunt begrepen, vooral ets- en teekenwerk. Beteekent de kunst
van Rubens levensdrift, dan beteekent de zijne heilsverlangen. Maar ook hier is het
pathos door zijn verdieping uitgekomen in het ethos, het ethos eener overtuiging van
de heilsorde der werkelijkheid. Dit Hollandsche wezen is gedragen door een geloof;
het gelooft aan een wil en aanwezigheid Gods in de wereld en ziet daarmede de
wereld verheerlijkt als in den glans eener bovenaardsche belichting. Het geloof aan
deze Godsbedoeling is de mythe, die het kunstwezen ondersteunt; mythe in den zin
van gegeven grondgedachte, dragende idee, die het pathos in de richting van het
ethos verdiept en waardoor de bloote ervaarbaarheid van het uiterlijk en innerlijk
bestaan wordt te boven gegaan. De kunstenaar, zooals hier bedoeld, leeft niet maar
van indrukken, impressies, gewaarwordingen, sentimenten, gunstige oogenblikken
en ontroeringen; maar hij leeft uit een visie die hem emotioneel ontroert, zoodra
eenig onderwerp, dat in de orde dezer visie kan vertolkt worden, hem treft. Zonder
deze visie geen groote kunst. Zonder dit ethos geen verdiept pathos. Zelfs dreigt het
pathos wuft te worden, wanneer het niet in de richting van dit ethos zich heenwendt.
Mèt dezen achtergrond wordt de in het kunstwerk gegeven voorstelling
onwillekeurig tot symbool. Symbolisch in den gewonen zin des begrips is de
Hollandsche kunst zeker allerminst, maar in een verruimden zin, en zooals wij haar
opvatten, wel, daar alle groote kunst op een of andere wijze naar het symbolische is
heengericht: van Gogh bijv. gaat derwaarts door zijn opheffing van de bepaalde
stoffelijkheid der dingen, en Cézanne door een in twijfel brengen van de
perspektivische ruimtelijkheid, die een onbepaalde ruimtelijkheid doet ontstaan, die
elders dan in de ervaarbare wereld is gelegen. Het besef van een kosmische wereldorde
vormt den achtergrond van beider kunstwil en stuwt hun pathos in de richting van
het ethos voort.
Ethos en pathos, twee beginselen uit welke het kultuurleven volgt; beide zich in de
kultuur voordoend in een aantal variaties, die aan elkaar verwant zijn, daar ze in
dezelfde richting heenwijzen. En zij beide als tegengestelden heenwijzend naar elkaar.
Een volledig en bloeiend geestesleven zoowel persoonlijk als der samenleving kan
geen der beide grondbeginselen missen, en zoo zal ook de geestesbeschaving waarheen
onze tijd zich strekt en
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waarnaar ons verlangen uitgaat, een samengaan der twee grondbeginselen vertoonen;
zij zal de middeleeuwsche en de humanistische gedachte der Renaissance in een
nieuw verband samenvatten. Wel zal in dit verband het ethos het beheerschend
element zijn volgens het prachtige woord van Herakleitos, den oud-Griekschen
wijsgeer: ethos anthroopooi daimoon, hetgeen zeggen wil dat het ethos voor den
mensch de genius is, die hem weg en richting wijst - maar deze wegwijzing strekt
niet tot een vermindering van het pathos, de innigheid.
De middeleeuwsche gedachte heeft ethos-karakter in zooverre zij steunt op geloof,
wereldbeschouwing, visie der werkelijkheid. Zij heeft dienaangaande haar gevestigde
overtuiging: het groote gebouw der wereld, gedacht naar Ptolemaeische leering,
omvat drieërlei gebied: hemel, aarde, hel. Het middeleeuwsch tooneel maakt de zaak
aanschouwelijk. Dante's Commedia schept daarvoor een dichterlijken beeldvorm in
haar groote trilogie en plaatst de hel in het ingewand der aarde, wat wel met de
algemeene opvattingen des tijds in overeenstemming zijn zal. Kerk en ketterij beide
bezitten dienaangaande dezelfde overtuiging; de skulpturale versiering aan het
kerkgebouw, uit dezelfde wereldopvatting voortgekomen, sterkt dagelijks de
geloovigen in hun wereldvisie. De tijd mag zich gelukkig rekenen een zoo algemeene
en algemeen aanvaarde wereldbeschouwing te bezitten, hoezeer deze ook beperkt
moge zijn, en hoezeer zij zal moeten wijken voor een Copernikaansche gedachte,
die bestemd is de Ptolemaeische te verdringen en het drieledig wereldbeeld te
ontwrichten. Maar wat hier van beteekenis is, is niet het hoe der visie, doch het dat.
Dàt er wereldvisie aan het geestesleven ten grondslag ligt en de aandacht niet is
saamgetrokken op het mensch-zijn zonder meer, bewijst de heerschappij van het
ethos als waardoor deze kultuur wordt bepaald.
Daarna de Renaissance met haar zegevierend humanisme. De Renaissancisten,
adepten van de Platonische Akademie te Florence en anderen, zij richten hun geheele
aandacht op het begrip van den mensch. Pico della Mirandola houdt zijn beroemde
rede over de menschelijke waardigheid. Er ontstaat een nieuw Fortunabegrip. Te
voren werd de voorstelling gebezigd van het rad van fortuin, waaraan de mensch
gebonden was, die omhoog gewenteld, weldra weer in de neergaande richting werd
meegekeerd. Thans heet het bij Leon Battista Alberti dat de stroom Fortuna den
zwemmer niet vermag mee te sleuren, die op eigen kracht bouwend, zichzelf zijn
weg baant; of wordt zij voorgesteld als een zeilend schip, maar het is de mensch die
aan het roer is gezeten. Wat tot deze humanistische uitspraken brengt, en wat de
huma-
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niteits-idee in het algemeen doet ontstaan, is de onmiddellijke ervaring van eigen
waarde, de zelfervaring van het pathos, dat in de Renaissance-beweging der
Italiaansche ontwaking het middeleeuwsche ethos vervangt.
De kultuur, die ons te wachten staat, moge een synthese te zien geven van
middeleeuwsche en humanistische gedachte, ethos en pathos. Geen der twee elementen
is misbaar en beide hebben hun roeping en beteekenis voor het geestesleven van
nieuw-Europa. Eenerzijds een geloof, geloof in een alomvattende wereldorde, een
orde van hooger gehalte dan der ervaarbare, meetbare en weetbare werkelijkheid;
anderzijds een erkenning van de menschenwaarde. De mensch is het wondere
schepsel, waarin natuur en geest zijn vereenigl, en de kosmische orde haar
samenvattende idee manifesteert. Hij is de zelf-bewuste, in wiens bewustheid de idee
des geheels zich uitdrukt, de naar Gods beeld geschapene. Niet slechts het nil humani
a me alienum puto, niets menschelijks is mij vreemd, geldt voor hem; maar ook het
niets boven- noch beneden-menschelijks is van zijn wezen uitgesloten; hij is beest
en hij is geest en naarmate hij meer geest is en minder beest, naar die mate is hij
meer de vertegenwoordiger van het Universum en zijn ethos en pathos in hem tot
één geworden.
Een kultuur die haar eenzijdigheid heeft afgelegd en ten volle kultuurwaardig zijn
zal, zal deze eenheid te aanschouwen geven. Zij zal zijn ethos en pathos tegelijk.
Dr. J.D. BIERENS DE HAAN
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Mij werd een glas beloofd.... J.C. Backer
U werd een glas beloofd, een glas met rooden gloed,
- vraag niet hoeveel beloften, onvervuld, mij wegen:
de hoop verliet mij nooit en hunkren was vaak zoet,
- vraag niet wat ik soms miste en wat ik heb gekregen.
Belofte is als een kruid, dat smaakt naar Lente en lust
en dat soms meer belooft dan lust en Lente geven.
Zegen uw drogen mond, den dorst dien niemand bluscht,
't geluk werd ons beloofd, geroofd wordt ons het leven.
Het glas, het vuur, de zon, zij gloeien maar zij wijken,
wij drinken en wij kunnen nooit verzadigd zijn.
Door elke illusie sterk, door al 't beloofde rijken,
versmaden wij den dood en smalen op de pijn.

M. ROELANTS
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Gesprek voor het inslapen
Ach, niet de dood alleen is afscheid van het leven,
maar elke droom, die sterft maakt ons verkleumd en oud,
en hij, die eenzaam is en met het leed vertrouwd,
weet dat geen enkle God wat heen is weer kan geven.
'k Had u een huis gebouwd met bloemen om de muren
naar ouden Vlaamschen aard; mijn boeken, uw klavier;
er zouden kindren zijn, een hond, een goed vat bier,
gij zoudt mijn glimlach zijn en ik uw avonturen.
We hadden 't saam beslist, we leerden beiden wachten
en zoenden ons den mond bij 't minste twijfelwoord;
zoo teeder heeft geen man ooit aan een vrouw behoord
en niemand werd zoo mild in louterend verwachten.
Maar wie zijn droom verhaalt ziet dezen droom ook sterven
en dit is onze straf, en het is niemands schuld,
nu gaan wij onzen weg, het hart is onvervuld,
maar geen van beiden kan het beeld van d'ander derven.
Is er geen droom, mijn kind, die ons nog saam doet hooren,
ons rest nog innigheid, wij pleegden geen verraad,
houdt ieder voor zich zelf de pijn, die 't leven slaat,
wij hebben 't paradijs maar niet ons hart verloren.

K. JONCKHEERE
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‘De aantekeningen uit het sousterrain’ (uit een studie over
Dostojewski)
I. De voorgeschiedenis van een symbool
‘Gij gelooft in een kristallen gebouw, dat voor alle tijden onverwoestbaar is, d.w.z.
een gebouw, waartegen men niet in het geheim zijn tong zal kunnen uitsteken of de
vuist in zijn zak ballen. Nu, en ik ben misschien juist daarom bang voor dat gebouw,
omdat het van kristal en voor alle tijden onverwoestbaar zal zijn en omdat men er
niet eens in het geheim de tong tegen zal kunnen uitsteken’...
Herinnert men zich de uitval in Dostojewski's ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’?1)
In het eerste gedeelte van zijn aantekeningen, de alleenspraak, die aan de novelle
‘Over natte Sneeuw’ voorafgaat, gaat de ‘man uit het sousterrain’ als een woesteling
te keer tegen dat kristallen gebouw of ‘kristallen paleis’. Wat betekent dit ‘paleis’
nu voor Dostojewski? Aan welke overlevering, aan welke oude sage is het symbool
ontleend? Intussen, symbolen zijn niet altijd oud; misschien zullen wij dit ‘kristallen
paleis’ zelfs nog wel eens met eigen ogen kunnen aanschouwen? Het raadsel is niet
heel moeilijk op te lossen, als men de historische samenhang in het oog houdt, maar
het oorspronkelijke paleis zullen wij niet meer zien. Moeilijker is het al, de zin van
het symbool op te helderen; het onderzoek voert ons van Petersburg naar Londen,
wij maken kennis met Herzen en Tsjernysjewski, positivisme, determinisme en
utilitarisme, de typische wereldbeschouwing van de 19-eeuwse wetenschap, komen
er bij te pas, en kapitalisme en socialisme bovendien...
Men heeft te weinig opgemerkt, hoezeer Dostojewski's werken tintelen van actualiteit.
Zij werden geschreven uit en voor een bepaalde situatie en geïnspireerd door de
vragen van den dag, of zo men wil, door de vragen van zijn eeuw. Dat verhinderde
trouwens niet, integendeel, het heeft eerst mogelijk gemaakt, dat Dostojewski ook
voor vele eeuwen geschreven heeft.

1) Het werk is onder de willekeurige titel ‘Aus dem Dunkel der Groszstadt’ opgenomen in het
20e deel van de Duitse uitgave van Piper.
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Dostojewski is een polemische geest, ook daarmee is niet voldoende rekening
gehouden. Men begrijpt hem dikwijls het best, als men eerst nagespeurd heeft, tegen
wie hij schrijft. Dat geldt in het bijzonder voor ‘De Aantekeningen uit het Sousterrain’,
een werk, dat moeilijk en abstract lijkt, omdat Dostojewski zijn bedoeling hier achter
symbolen verbergt, waarvoor hij trouwens, zoals wel blijken zal, zijn goede en
practische redenen had...
Wij beginnen onze exegese met een stukje geschiedenis.
1854. - In Londen wordt een groot tentoonstellingsgebouw geopend, het ‘Cristal
Palace’; het staat op een heuvel in de buurt van Sydenham, zodat het van heel Londen
uit in het oog valt. De bouwtrant was voor die tijd nieuw - een groot, sierlijk gebouw
van ijzer en glas, dat veel bezoekers trok; enkele jaren geleden is het verbrand.
1859. - Tsjernysjewski maakt in het diepste geheim een reis naar Londen, om
Alexander Herzen te spreken. Tsjernysjewski was een jong geleerde en publicist,
die door zijn werk in het invloedrijke radicale tijdschrift ‘Sowremennik’ (‘De
Tijdgenoot’) grote bekendheid had verworven. Hij was de ideologische leider van
de jonge Russische radicalen, aan wie Toerganjew de bijnaam ‘nihilisten’ zou geven;
vijanden van het tsarisme waren zij, democraten en socialisten, die met de
lijfeigenschap, het grootgrondbezit, de aartsvaderlijke tradities en alle resten van
feudalisme in maatschappij en zeden schoon schip wilden maken. Herzen was hun
geestverwant, maar hij behoorde tot een oudere generatie. Naar West-Europa
uitgeweken, had hij, de brillantste onder de Russische schrijvers, met zijn blad ‘De
lok’, dat in Rusland werd binnengesmokkeld, een grote invloed uitgeoefend en
jarenlang was hij erkend als de verre leider. Maar nu dreigde er een scheuring onder
de radicalen; overleg was nodig.
Na de nederlaag in de Krim-oorlog had de regering moeten inzien, dat zonder
ingrijpende hervormingen een revolutie in Rusland niet te vermijden zou zijn. Achter
gesloten deuren werd de afschaffing van de lijfeigenschap voorbereid; men wilde de
revolutie van onder op voor zijn door een ‘revolutie van boven af’. Het waren jaren
van hoop en grote verwachtingen; ook Herzen had zijn vertrouwen gesteld in de
jonge tsaar Alexander II, die in '55 de gehate Nicolaas I was opgevolgd. Maar de
radicalen, die in Rusland vertoefden, bemerkten al spoedig, dat de boeren geen heil
te verwachten hadden van deze regeringshervorming. De lijfeigenschap zou worden
afgeschaft, maar het groot grondbezit bleef behouden en de boeren werden met
ondragelijke lasten bezwaard voor de weinige akkers die hun zouden worden
toegewezen. De liberalen legden zich bij deze gang
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van zaken neer, zij zochten een compromis tot iedere prijs; de radicalen zagen in dat
zij bedrogen werden en zij richtten hun critiek nu niet slechts tegen de conservatieve
regeringskringen, maar ook tegen de liberale handlangers daarvan. Herzen was
bevreesd voor een scheuring in de rijen van de oppositie, hij neigde voor een tijd
meer tot de liberalen dan tot hun critici. Tsjernysjewski, wiens positie toen al
gevaarlijk was, vertrok in het geheim naar Londen, om Herzen tot rede te brengen,
maar hij slaagde niet. Op die reis zag hij ook het ‘Cristal Palace’, dat een diepe indruk
op hem gemaakt moet hebben.
Tegen het eind van hetzelfde jaar keerde Dostojewski na tien jaar van ballingschap
naar Petersburg terug. Als schrijver stond hij voor de tweede maal aan het begin van
zijn loopbaan. De regering hield hem, de politieke misdadiger, ook na afloop van
zijn straftijd in het oog; de radicale studenten juichten hem toe als een geestverwant,
een martelaar, die voor zijn overtuiging onschuldig had geleden.
1861. - De ‘Boerenbevrijding’ wordt geproclameerd. Alles juicht, in de hoop, dat
Rusland nu de weg heeft betreden van een vooruitgang, die zich zonder botsingen,
in vrede en eensgezindheid voltrekken zal. Slechts weinigen zagen scherper; onder
het gejubel van de gehele Russische pers bewaarde alleen de ‘Sowremennik’ een
grimmig stilzwijgen.
Dostojewski deelde de illusies van zijn tijdgenoten. In het tijdschrift dat hij
opgericht had, ‘Wremja’, (‘De Tijd’) zocht hij naar een synthese tussen de partijen
der ‘Zapadiki’ (‘Westerlingen’, de liberalen en radicalen) en de ‘Slawophilen’, hij
wilde vredestichter en middenman zijn. Van de radicalen scheidden hem principiële
tegenstellingen, maar hij begreep zeer goed, dat er onder hen frisse, jonge,
onbaatzuchtige krachten waren, onmisbaar voor de toekomst van Rusland, en hen
wilde hij voor zijn eigen denkbeelden winnen. In dat eerste jaar was zijn polemiek
tegen de conservatieven en de reactie bits en scherp, zijn critiek op de radicalen
echter was sympathiek en ‘opbouwend’, bij alle verschil in beginsel.
Hij zou niet lang in deze bemiddelaars-houding kunnen volharden.
Enkele maanden na het bevrijdings-manifest was het gejuich al verstomd. De
boeren voelden zich bedrogen en bekocht, zij protesteerden in talrijke oproeren, ook
de studenten kwamen in beweging. De regering sloeg een reactionaire koers in, de
censuur werd opnieuw verscherpt, de ene arrestatie volgde op de andere. In Mei '62
braken er in Petersburg grote branden uit; de brandstichters zijn nooit gevonden,
maar de daad werd aan de radi-
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calen in de schoenen geschoven en in het bijzonder aan de invloed van de gevreesde
Tsjernysjewski toegeschreven.
Dostojewski voelde zich geschokt, hij zag zijn droom van een eenstemmig Rusland
op de weg naar de vooruitgang in rook opgaan. Zoals alles in zijn leven, zo nam ook
dit ogenblik een dramatische vorm aan; op een dag, toen hij een revolutionaire
proclamatie onder zijn voordeur had gevonden, ging hij Tsjernysjewski persoonlijk
opzoeken en hij vroeg hem op de man af, of het niet mogelijk was, aan deze
dwaasheden een eind te maken. Tsjernysjewski antwoordde: ‘U denkt toch niet, dat
ik met hen solidair ben?’
‘Neen, juist niet. Maar men moet hen tegenhouden, tot elke prijs. Uw woord heeft
gewicht voor hen en natuurlijk vrezen zij uw oordeel.’
‘Ik ken niemand van hen.’
‘Daarvan ben ik overtuigd, maar u behoeft maar ergens uw afkeuring uit te spreken
en het zal wel tot hen doordringen.’
‘Misschien zou dat geen doel treffen. Bovendien die verschijnselen zijn als
bij-producten onvermijdelijk.’
Het gesprek kon tot niets leiden. Tsjernysjewski, wiens positie toen al zo hachelijk
was, kon zich tegenover de opgewonden, zenuwachtige Dostojewski niet bloot geven;
Dostojewski stond hulpeloos temidden van een situatie, die hij niet gewenst en niet
voorzien had. Enkele dagen later vertrok hij voor zijn eerste reis naar Europa; weer
enkele dagen later werd Tsjernysjewski gearresteerd.
Juli 1862. - Na zijn bezoek aan Parijs komt Dostojewski in Londen aan. Hij wil
de in dat jaar geopende Wereldtentoonstelling zien, hij wil ook Herzen ontmoeten.
Dat was voor hem geen ongevaarlijke zaak, want de Russische politie hield
nauwkeurig het oog op Herzens bezoekers. Gedurende de week, die Dostojewski te
Londen doorbracht, kon hij het met Herzen goed vinden. Hun politiek standpunt had
op dat ogenblik een zekere gelijkenis - ook Herzen had critiek op Tsjernysjewski,
ook Dostojewski voelde zich het tegendeel van een reactionair; de Slawophile
gedachte, dat de oud-Russische instellingen, met name de ‘mir’ of dorpsgemeenschap,
de weg zouden wijzen naar een betere maatschappij, hadden zij met elkaar gemeen.
‘Gisteren was Dostojewski hier’, schreef Herzen aan een vriend; ‘hij is een naief,
niet geheel helder, maar zeer beminnelijk mens. Hij gelooft geestdriftig in het
Russische volk.’
In het begin van 1863 verschijnen Dostojewski's ‘Winterherinneringen aan een
Zomerreis’ - een lange boutade - in de ‘Wremja’. Het is opmerkelijk, hoe in dit
belangrijke geschrift de critiek
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van het utopische socialisme op het kapitalisme, zoals Dostojewski die in de jaren
'40 in de kring van Belinski had leren kennen, nu, onder de invloed van Herzen en
van zijn eigen ervaringen, opnieuw opschiet. Hij was met grote verwachtingen op
reis gegaan, maar de Europese burgerij, de Franse in het bijzonder, boezemde hem
niets dan verachting in. ‘Liberté, égalité, fraternité’, had de Franse revolutie
verkondigd. ‘Zeer goed’, schrijft Dostojewski. ‘Wat betekent “liberté”? Vrijheid.
Wat voor vrijheid? De gelijke vrijheid voor allen, om te doen wat zij willen, binnen
de grenzen van de wet. Wanneer kan men alles doen wat men wil? Wanneer men
een millioen heeft. Geeft de vrijheid aan ieder een millioen? Neen, Wat is een mens
zonder millioen? Een mens zonder millioen is iemand, die niet doet wat hij wil, maar
met wie men alles doet, wat men wil.’
Met de gelijkheid-voor-de-wet staat het al niet beter: ‘in de vorm, waarin die op
het ogenblik wordt toegepast, moet elke Fransman haar als een persoonlijke belediging
voor zich zelf beschouwen.’ En wat de broederlijkheid betreft - hoe kon zij bestaan
in dat Westen, waar het ‘persoonlijke principe’, het individualisme, op de troon was
geheven?
De critiek van het vroege socialisme leefde weer op bij Dostojewski, zeiden wij.
Maar de positieve kant van datzelfde socialisme, met zijn phalanstères en andere
sociale proefnemingen verwerpt hij nu niet minder, dan het kapitalisme zelf, dat toen
in West-Europa zijn triomfen vierde. Hij noteerde, dat de aanhangers van Fourier en
Cabet in Frankrijk hun laatste crediet verloren hadden; met een gevoel van huivering
zag hij, dat een nieuw socialisme, het socialisme van de klassenstrijd, zich in de
revolutie van '48 reeds had aangekondigd; hij wilde, én tegenover het kapitalisme,
én tegenover de verschillende schakeringen van het socialisme, zijn eigen ‘utopie’
stellen. Hij wilde een ware broederlijkheid, die gepaard moest gaan met de hoogste
ontwikkeling van elks persoonlijkheid. De hoogste ontwikkeling van de
persoonlijkheid was evenwel, volgens Dostojewski, dat men vrijwillig, zonder enige
dwang, zonder berekening van eigen voordeel of verwachting van wederkerigheid,
zijn eigen belangen aan die van anderen ten offer bracht. En dat moest dan ieder op
zijn beurt doen, dan eerst was het een ware maatschappij, geen ‘strijd van allen tegen
allen’ en geen ‘mierennest’. Dat was Dostojewski's eigen maatschappelijk ideaal,
zijn utopie, zoals hij het noemt; wij herkennen de vage omtrekken van een christelijk
socialisme, dat het niet verder brengt dan tot een vrome wens.
In zijn ‘Winteraantekeningen’ schrijft hij nu ook over Londen, en op een andere
toon dan over Parijs. In Frankrijk, onder Na-
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poleon III, had hij een bange bourgeoisie gezien, in Engeland een trotse en
zelfbewuste, een ‘machtige en sombere geest’. Hij had de City bezocht en de krotten
van Whitechapel, met hun prostitutie en dronkenschap; hij had iets waargenomen
van het leven der massa, de ‘witte negers’ en pariah's van dat trotse Albion, waarvan
hij de macht verzinnebeeld zag in de Wereldtentoonstelling: ‘Het “Cristal Palace”,
de wereldtentoonstelling... Ja, die tentoonstelling is indrukwekkend. Ge voelt een
schrikwekkende kracht, die hier al die talloze mensen, uit de gehele wereld tot een
kudde bijeen gekomen, heeft verenigd; ge wordt u bewust van een reusachtige
gedachte; ge voelt, dat hier al iets bereikt is, dat hier een overwinning wordt gevierd.
Ge begint zelfs als het ware voor iets te vrezen... Is hier inderdaad niet reeds het
ideaal bereikt, denkt ge; is dit niet het einde?... Ge kijkt naar al die honderdduizenden,
naar die millioenen mensen, die van de gehele aardbol gedwee hierheen zijn gekomen,
mensen met één gedachte in het hoofd, die stil, hardnekkig en zwijgend dit kolossale
paleis vullen en ge voelt, dat hier iets definitiefs is tot stand gebracht en voltooid.’
Het ‘kristallen paleis’, dat Dostojewski dus met eigen ogen heeft gezien, zoals het
van zijn heuvel de tentoonstelling en heel Londen beheerste, is hier nog meer een
waarneming dan een symbool, of inzoverre het ook het tweede is, een symbool van
de macht en de trots van het Britse kapitaal, dat in de 19e eeuw de leiding van de
wereld in handen hield.
Wij vatten de draad van de geschiedenis weer op. Tsjernysjewski zat nog steeds
gevangen. Bewijzen tegen hem waren er niet; wel verscheen er een getuige, wel werd
er aan de geheime rechtbank een document voorgelegd, waaruit moest blijken dat
hij een gevaarlijke revolutionair was, maar het stuk was vervalst en de getuige
omgekocht. Tsjernysjewski versaagde niet; zijn hoop was er op gevestigd, dat het
volk hem spoedig zou bevrijden. In vier maanden, van December '62 tot April '63,
schreef hij in de gevangenis zijn roman ‘Wat te doen?’, die in de ‘Sowremennik’
verscheen, maar toen ook op slag verboden werd - het boek mocht pas na 1905
herdrukt worden. Behalve een zeer lezenswaardige roman, is het bovendien een van
de merkwaardigste boeken uit de Russische litteratuur, al was Tsjernysjewski dan
geen groot kunstenaar; merkwaardig bovenal door de situatie, waarin het geschreven
werd en door de persoonlijkheid, die er uit spreekt.
‘Wat te doen?’ hield zich voornamelijk, maar niet alleen bezig met het actuele
vraagstuk van de emancipatie der vrouw. In de loop van het verhaal gaf Tsjernysjewski
ook een uiteenzetting
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van zijn philosophie, voornamelijk op het gebied van de moraal - hij was een
aanhanger van het utilitarisme, zoals het vooral door Engelse denkers als Bentham
en Mill in omloop was gebracht. Hij was ook een socialist; in ‘Wat te doen?’ maakte
hij propaganda voor de productieve coöperatie als een weg naar de nieuwe economie,
en hij schilderde zijn eigen toekomstbeeld in de ‘vierde droom van Vera Pawlowna’.
Het boek oefende gedurende tientallen van jaren een geweldige invloed uit op de
jongere intellectuelen en later op de Russische arbeidersbeweging. Men bewonderde
Tsjernysjewki's fiere onafhankelijkheid, zijn weigering om aan zijn politieke vijanden
ook maar de geringste concessie te doen, hij werd verheven tot een van de heiligen
in de kalender van het Russische radicalisme, hij was voor een gehele generatie de
‘beheerser der geesten’. Dit moest Dostojewski wel steken, die immers zelf de
beheerser der geesten wilde zijn, die Tsjernysjewki's denkbeelden voor ondiep hield,
al had hij ook sympathie voor zijn persoon en achting voor zijn karakter, Dostojewski,
die van de politieke werkzaamheid van Tsjernysjewski's volgelingen geen heil
verwachtte.
Het jaar 1863, niét de jaren in Siberië, werd voor Dostojewski tot het keerpunt in
zijn leven, voorzover er een keerpunt was. Hij moest nu kiezen of delen. Reeds tegen
het eind van '62 was zijn polemiek tegen de radicalen scherper geworden. In het
begin van '63 brak er in Polen een opstand uit tegen het Russische gezag en dit stelde
Dostojewski onverwachts voor de beslissing. Er was in de ‘Wremja’ een artikel
verschenen dat in wezen wel tegen de Polen was gericht, maar in zulke vage en
abstracte termen, dat het in die over-verhitte politieke atmosfeer verkeerd begrepen
kon worden. Reactionairen en Slawophilen roerden de trom, de regering, die
Dostojewski nog altijd wantrouwde, verbood het tijdschrift en ruïneerde hem daarna.
Pogingen, om toestemming te krijgen tot de uitgave van een nieuw maandblad hadden
gedurende lange maanden geen succes. Toen het verlof eindelijk afkwam, vertoonde
de ‘Epocha’ een ander gezicht dan de ‘Wremja’ gedaan had; Dostojewski begon met
een reeks van bittere aanvallen op het radicalisme en zijn wereldbeschouwing,
aanvallen, waarvan ‘De Aantekeningen uit het Sousterrain’ de eerste en het
phantastische verhaal ‘De Krokodil’ de tweede was.
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II. Het kristallen paleis.
Op 7 Februari 1864 werd Tsjernysjewski veroordeeld tot 14 jaar dwangarbeid in de
mijnen van Siberië (de termijn werd door Alexander II gehalveerd) en tot levenslange
verbanning. In dezelfde tijd schreef Dostojewski de ‘Aantekeningen uit het
Sousterrain’, die gericht zijn tegen de denkbeelden van Tsjernysjewski, al wordt zijn
naam er geen enkele maal in genoemd. Zijn brieven laten er geen twijfel aan, dat hij
in deze maanden vervuld was van de wens, met de richting van de ‘Sowremennik’
af te rekenen. In November '63 had hij reeds het plan opgevat, critische artikels te
schrijven over ‘Wat te doen?’ en over een reactionaire roman van Pisemski: ‘Het
zou een grote indruk maken en wat het voornaamste is, het zou de zaak dienen. Twee
tegenovergestelde ideeën, en allebei een slag in hun gezicht. Bijgevolg, de waarheid.’
Het is de oude bemiddelings-idee, in een nieuwe, agressieve vorm. Op het eind van
Februari had hij ‘een prachtig artikel uitgedacht over het theoreticisme en de
phantastiek’ van de ‘Sowremennik’. Die artikels schreef hij niet, maar de
‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ bewegen zich in dezelfde kring van gedachten.
Er is een school van Dostojewski-kenners, die naarstig en met een zeker
welbehagen speurt naar de ‘geheime zonde’ in zijn leven. Die ‘geheime zonde’ is er
ook, maar niet waar zij hem zoeken; zij ligt in zijn verhouding tot Tsjernysjewski.
Tsjernysjewski stond voor zijn overtuiging, hij had zijn richting gekozen, hij liet zich
door niets van zijn weg afbrengen en versmaadde het om ook maar door een woord,
door een gebaar van zelfverloochening, de kwijtschelding van de onrechtvaardige
straf te verkrijgen, die binnen zijn bereik lag. En Dostojewski? Hij, de vroegere
politieke misdadiger, de leerling van Belinski en medestrijder van Petrasjewski, had
zich tegen de radicale elementen gekeerd, waarvan hij de waarde voor zijn land zo
goed begreep, en zich met conservatieven en reactionairen verbonden! O, hij deed
het niet als een renegaat; hij hoorde door zijn wezen en zijn denkbeelden niet bij de
radicalen thuis, maar hij hoorde bij zijn nieuwe bondgenoten ook niet thuis. De
richting, die hij nu ingeslagen had, bracht hem telkens weer in een scheve positie,
dwong hem tot steeds nieuwe compromissen, tot werk voor reactionaire uitgevers
en tijdschriften, die hij in zijn hart ver-
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achtte. Zijn wending in 1863 betekende niet, dat hij met zijn eigen, in wezen
democratische gezindheid gebroken had, of dat hij zijn overtuiging prijs gaf alleen
terwille van eigen voordeel of veiligheid, of dat het welvaren van het Russische volk
hem niet meer boven alles ter harte ging, maar zij betekende, dat hij zich hoe langer
hoe meer moest verstrikken in steeds onontwarbaarder tegenstrijdigheden. De houding
van Tsjernysjewski moest hem als een eeuwig verwijt voor ogen staan.
De ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’, het enige van zijn kleinere werken, dat
met zijn grote romans in gehalte op een lijn staat, schreef hij in Moskou, aan het
sterfbed van zijn eerste vrouw. Maria Dmitriëwna stierf in onmin met de wereld; de
lange kwelling van het ongelukkige huwelijk had ook bij Dostojewski een gevoel
van wroeging achtergelaten. Hij was zelf ziek, de ene aanval van epilepsie volgde
op de andere, het nieuwe tijdschrift begon onder de ongunstigste omstandigheden,
zijn finantiële toestand was wanhopig. In zulke situaties was hij altijd op zijn best.
Terwijl deze feiten iets van de bittere toon van de ‘Aantekeningen’ verklaren, dwingt
Dostojewski ook nu, als zo dikwijls, onze bewondering af, omdat hij onder zùlke
omstandigheden, zùlk een werk kon schrijven.
‘Ik ben een ziek mens... Ik ben een slecht mens. Een onaantrekkelijk mens ben ik’
- zo stelt de man uit het sousterrain zich voor, aan het begin van zijn alleenspraak.
Nadat hij over zichzelf is uitgeraasd, gaat hij zijn tegenstanders te lijf, de ‘positieven’,
de actieven en daadkrachtigen. Dat zijn dan de aanhangers van de wereldbeschouwing
der wetenschap, die tegen de helft van de vorige eeuw zulke triomfen vierde. In de
eerste plaats krijgt het utilitarisme op zedelijk en maatschappelijk gebied, waarvan
Tsjernysjewski in Rusland de bekendste verdediger was, de volle laag:
‘O, zeg toch eens, wie het eerst gezegd, wie het eerst verkondigd heeft, dat de
mens alleen daarom gemeenheden doet, omdat hij zijn eigen ware belangen niet kent;
en dat, als men hem zou voorlichten, als men zijn ogen zou openen voor zijn ware,
normale belangen, de mens dadelijk zou ophouden, gemeenheden te doen, dadelijk
goed en edel zou worden, omdat hij, als hij verlicht is en zijn eigen ware voordelen
kent, juist in het goede zijn eigen voordeel zou zien, en het is bekend, dat geen enkel
mens welbewust tegen zijn eigen voordeel kan handelen, bij gevolg zou hij om zo
te zeggen, uit noodzaak goed gaan handelen? O, zuigeling! O, rein onschuldig kind!
Maar wanneer is het dan, ten eerste, in al die duizenden jaren gebeurd, dat de mens
enkel uit zijn eigen voordeel gehandeld heeft? Wat te doen (! D.T.S.)
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met de millioenen feiten, die er van getuigen, dat de mensen welbewust, d.w.z. met
een volledig begrip voor hun eigen echte voordeel, dit op de achtergrond hebben
gesteld om de andere weg op te stormen, de weg van het risico, van de onzekerheid,
zonder er door iets of iemand toe gedwongen te zijn, maar omdat zij om zo te zeggen
juist de aangewezen weg niet wilden, doch zich zo maar, eigenzinnig, een andere,
moeilijke, ongerijmde weg baanden, die zij bijna in het duister opzochten. Die
halsstarrigheid, die eigenzinnigheid, waren hun dus blijkbaar werkelijk aangenamer
dan elk voordeel... Voordeel! Wat betekent dat, voordeel? En neemt ge soms op u,
volkomen nauwkeurig te definiëren, waarin het menselijke voordeel precies bestaat?
En als het nu eens zo uitviel, dat het menselijke voordeel somtijds niet alleen kan,
maar zelfs moet bestaan hierin, dat men zich in sommige gevallen zelf het ongunstige
wenst, en niet het voordelige? En als dat zo is, als zulk een geval ook maar mogelijk
is, dan is de hele regel in puin gevallen... Gij, mijne heren, hebt immers, voorzover
mij bekend is, uw gehele register van het menselijk voordeel achteraf uit statistische
cijfers en wetenschappelijk-economische formules gehaald. Uw “voordeel”, dat is
de welvaart, de rijkdom, de vrijheid, de rust, nu, enz. enz.; zodat een mens, die bijv.
duidelijk en welbewust tegen dat hele register in zou gaan, naar uw mening, nu ja,
naar mijn mening natuurlijk ook, een obscurant of een totale waanzinnige zou zijn,
niet waar? Maar dít is nu verwonderlijk: hoe komt het, dat al deze statistici, wijzen
en beminnaars van het menselijk geslacht, bij de opsomming van het menselijke
voordeel voortdurend één voordeel weglaten?’
Dat voordeel is dan de eigen, zelfstandige wil, de eigenzinnigheid, de gril zelfs:
‘de mens heeft altijd en overal, wie hij ook was, er van gehouden, zo te handelen,
als hij wilde, en in het geheel niet zo, als het verstand en het voordeel het hem geboden
en men kan ook tegen zijn eigen voordeel willen, en soms, dat is mijn idee, is dat
ook een positieve plicht.’
Dostojewski's polemiek tegen het utilitarisme heeft zin. Niet slechts, dat een leer,
die de ‘goede’ handeling uitlegt als de handeling, die met het eigen, juist begrepen
individuele ‘nut’ of voordeel overeenstemt, de sociale natuur van de moraal miskent;
hij springt ook wel heel ongegeneerd om met de geschiedenis, door de talloze feiten,
die zich niet zo gemakkelijk in het abstracte schema laten wringen, voor een eenvoudig
misverstand uit te maken - die mensen kenden hun eigen voordeel niet!
Doch deze critiek treft Tsjernysjewski's roman toch maar ten dele. Het is waar,
dat zijn figuren bij elke gelegenheid betuigen,
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dat zij geen ‘helden’ zijn, maar eenvoudig ‘verstandige egoïsten’, het is waar, dat
dit als theorie van het zedelijke gedrag niet houdbaar is; maar men moet ook zien,
dat dit bij Tsjernysjewski, anders dan bij zijn Engelse voorbeelden, niet slechts een
betwistbare theorie, maar ook een geesteshouding is, en wel een voorname
geesteshouding. Lopoechow, de echtgenoot van Vera Pawlowna, die zijn vrouw,
omdat zij met hem niet gelukkig kan zijn, maar schroomt, dit aan hem en aan zichzelf
te bekennen, de vrijheid geeft, Rachmetow, de strijder, die elk persoonlijk genot
opoffert om zich geheel aan de zaak van zijn leven te wijden - zij verzekeren bij elke
gelegenheid, dat zij in het geheel geen offer brengen, en dus ook geen dank verdienen,
omdat zij slechts ‘hun eigen voordeel’ hebben gezocht - men zou beter kunnen
zeggen, dat zij volgens de eisen van hun eigen natuur hebben gehandeld. Bij
Tsjernysjewski was het utilitarisme vooral een afkeer van de romantische frase, een
gevoel van walging voor de grote en mooie woorden, waarachter zo vaak traagheid
en egoïsme verborgen gaan; het was een eis van zakelijkheid en strengheid tegenover
zich zelf.
Na het utilitarisme komt de Engelse geschiedschrijver Buckle aan de beurt, wiens
‘History of Civilization’ ook in Rusland grote opgang had gemaakt. Buckle had
beweerd, dat de mens door de beschaving zachter wordt en minder bloeddorstig, dus
minder bekwaam tot oorlog. Zo zou het moeten zijn volgens de abstracte logica,
maar de ‘man uit het sousterrain’ lacht Buckle uit: ‘Kijk toch eens om u heen! Het
bloed vloeit als een rivier, en nog wel op zo'n lustige manier, alsof het champagne
was. Daar heb je onze gehele 19e eeuw, waarin ook Buckle leefde. Daar is Napoleon,
de grote en de tegenwoordige. Kijk eens naar Noord-Amerika, dat eeuwige verbond.
En kijk ten slotte, dat caricaturale Sleeswijk-Holstein... En wat maakt de beschaving
in ons zachter! De beschaving geeft de mens alleen veelzijdigheid van indrukken
en... totaal niets meer. En door de ontwikkeling van deze veelzijdigheid zal de mens
er zowaar nog toe komen, dat hij in het bloedvergieten een genot zal zoeken.’
Ook deze critiek op een al te simpel, al te rechtlijnig vooruitgangsgeloof, zoals
het in de liberale wetenschap van de 19e eeuw in zwang was gekomen, heeft haar
goede zin. Dostojewski had in de nog betrekkelijk bescheiden conflicten van de 19e
eeuw de grotere botsingen van de 20e vooruitgevoeld. Niet ten onrechte heeft zijn
historische zin tegen het onnozele optimisme geprotesteerd, dat in de ontwikkeling
van het 19-eeuwse kapitalisme, met zijn wetenschap en techniek, alleen maar een
vooruitgang kon zien, en aan de tragische conflicten, die deze zelfde

Groot Nederland. Jaargang 41

29
ontwikkeling onvermijdelijk met zich meebracht, kortzichtig voorbijkeek.
Bentham, Mill, Buckle - zou Darwin ontbreken? Zijn ‘Origin of Species’ was door
de mannen van de jonge natuurwetenschap in Rusland al evenzeer als een evangelie
begroet, als in de andere landen van Europa. De ‘man uit het sousterrain’ geeft maar
een enkele snauw in deze richting: ‘Wanneer ze je bijv. bewijzen, dat je van een aap
afstamt, frons dan je wenkbrauwen maar niet, neem het, zoals het is.’ Maar
Dostojewski liet de evolutietheorie, die zo weinig strookte met zijn eigen
levensbeschouwing, geen rust. Hij peinsde veel over de ontwikkeling en de toekomst
van het menselijk geslacht, een notitieboekje uit de tijd, toen hij ‘De Aantekeningen
uit het Sousterrain’ schreef, draagt er de merkwaardige sporen van. De geschiedenis
van de mensheid zou voltooid, het doel zou bereikt zijn, wanneer de mens met de
gehele kracht van zijn natuur tot het inzicht en de overtuiging zou zijn gekomen, dat
het hoogste gebruik, dat hij van zijn persoonlijkheid, van de volledige ontwikkeling
van zijn ‘ik’ kan maken, zou zijn, dat ‘ik’ als het ware te vernietigen, het geheel,
onverdeeld en onvoorwaardelijk, aan elkeen uit te leveren. Op deze wijze zou de wet
van het ‘ik’ samensmelten met de wet van het humanisme en hierin zouden beide,
zowel het ‘ik’ als ‘allen’ (in schijn twee uiterste tegenstellingen) elkaar onderling
vernietigend, tegelijk elk afzonderlijk het hoogste doel van hun individuele
ontwikkeling bereiken, Daarna zou de mensheid zich niet meer behoeven te
ontwikkelen, d.w.z. te streven en te strijden - ‘dus zal het niet nodig zijn, te leven’.
Dit zou dus het eind van het aardse leven zijn. Maar, zo gaat de bespiegeling voort,
het bereiken van zulk een groot doel zou geen zin hebben, als daarmee ook tegelijk
alle leven verloren ging, en Dostojewski leidt daaruit dan de noodzakelijkheid van
een toekomstig, hemels leven af - ‘wat dat zal zijn, en waar, op welke planeet, in
welk centrum, in het definitieve centrum, d.w.z. in de schoot van de algehele synthese,
d.w.z. van God - dat weten wij niet. Wij kennen slechts een trek van de toekomstige
natuur, van het toekomstwezen, dat ook wel geen “mens” meer zal heten (en dus
hebben wij er geen begrip van, wat voor wezens wij zullen zijn) - die karaktertrek
is: “Zij huwen niet en geven niet ten huwelijk, maar leven als de engelen Gods” een diep-opmerkelijke eigenschap.’
Zo mijmerde Dostojewski over de toekomst van de mens. Het is niet moeilijk, in
deze bespiegelingen de verwantschap met de ‘utopie’ uit de ‘Winteraantekeningen’
weer te vinden, doch dat niet alleen. Zeer verwante gedachten vinden wij,
merkwaardig
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genoeg, acht jaar later in de mond van de atheïst Kirillow in de ‘Duivels’.
Het determinisme was een van de voornaamste principes van de nieuwe
wetenschap, en de man uit het sousterrain is dan ook onuitputtelijk in zijn sarcasmen
tegen de ‘natuurwetten’, deze ‘stenen muur’, waarop de menselijke wil moet afstuiten
niet alleen, maar zich daarbij nog gedwee neerleggen ook. Hij ziet geen verschil
tussen het wetenschappelijk determinisme en een mechanisch fatalisme - alweer met
enig recht, omdat ook de wetenschap van zijn eeuw dit verschil niet altijd maakte:
‘De wetenschap zal de mens leren, dat hij in werkelijkheid geen wil en geen gril
bezit en nooit bezeten heeft en dat hij zelf niets meer is dan een soort pianotoets of
een orgelstift; en dat er bovendien natuurwetten op de wereld zijn, zodat alles wat
hij doet, in het geheel niet gebeurt volgens zijn eigen wil, maar van zelf, volgens de
natuurwetten. Bijgevolg behoeft men deze wetten alleen maar te ontdekken en de
mens zal zijn daden al niet meer behoeven te verantwoorden en het leven zal hem
buitengewoon gemakkelijk vallen.’ Alle menselijke daden zullen dan vantevoren
volgens de logarithmentafel berekend en in de kalender genoteerd zijn, en er zullen
op de wereld geen eigenlijke daden en geen avonturen meer voorkomen...
Zo laat Dostojewski de man uit het sousterrain zijn eigen ‘bezwaren tegen de geest
van deze eeuw’ ontwikkelen, en men behoeft niet te ontkennen, dat hij die geest in
haar kwetsbaarste punten wist te treffen. Zij, die Dostojewski's eigen idealen niet
kunnen aanvaarden, zullen het best doen, deze critiek, en trouwens zijn gehele werk,
als een uitdaging te beschouwen en te aanvaarden. Het antwoord op die uitdaging
zou dan zijn: een wetenschap, die de verworvenheden van het 19-eeuwse positivisme
niet wegwerpt maar bewaart en verrijkt, zonder zijn dogmatische zelfgenoegzaamheid,
een wetenschap, die het begin van haar vernieuwing in haar eigen methode heeft een vooruitgangs-idee, waarin de strijd, de worsteling, de tijdelijke terugval, de
tegenstrijdigheid, als bestanddeel en richtsnoer zijn opgenomen - een moraal, of
beter, een levensleer, die aan alle zijden van het leven recht doet, zonder de
bekrompenheid van utilitaristische formuleringen - een historisch begrip, dat niet
slechts met de passieve, maar ook met de actieve zijden van de menselijke natuur
rekening houdt, geen fatalisme dus, hoe ook bemanteld, geen mechanische
milieu-theorie.
In de aanvallen uit het sousterrain op het socialisme is de polemiek tegen
Tsjernysjewski al bijzonder duidelijk uitgesproken;
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hier ontmoeten wij ook weer het ‘kristallen paleis’.1) In de droom van Vera Pawlowna
had Tsjernysjewski zijn eigen beeld geschilderd, hoe de mensen, na een lange periode
van arbeid en strijd, in een gelukkige socialistische maatschappij zouden leven. Hij
beschrijft, als in zulke utopieën gebruikelijk, ook de woonwijze van de toekomst, en
daarbij viel hem het voor zijn tijd modernste, zoals hij het in Londen gezien had, te
binnen: ‘Aan de voet van een berg, aan de zoom van een woud, tussen bloeiende
struiken in dichte lanen verhief zich een paleis... Wat voor een gebouw is dat, van
welke architectuur? Thans bestaan er zulke gebouwen niet; neen, er is al een kiem
van te vinden, dat is het paleis, dat op de heuvel van Sydenham staat: ijzer en glas,
dat is alles. Neen, niet alles: dat is maar de buitenkant van het gebouw, dat zijn de
buitenmuren; maar daarbinnen is het werkelijke huis, een geweldig gebouw; het is
door dit bouwwerk van ijzer en kristal omhuld, als met een foedraal, dit legt zijn
brede gallerijen langs alle etages er om heen...’
Zo zag Tsjernysjewski in het ‘Cristal Palace’ te Londen een voorafspiegeling van
de architectuur van het socialisme; hierin volgt Dostojewski hem, zodat het symbool
nu, vergeleken met de ‘Winteraantekeningen’, van functie verwisselt. Het ‘kristallen
paleis’ wordt tot het zinnebeeld van een naar de wetten der wetenschap rationeel
opgebouwde socialistische maatschappij.
Wanneer de wetenschap alles mooi berekend zal hebben, wanneer de menselijke
wil geheel met de verstandige berekening zal overeenstemmen, dan, zo zeggen deze
socialisten, zullen er ‘nieuwe economische verhoudingen ontstaan, die al volkomen
gereed zijn en ook met mathematische nauwkeurigheid zullen zijn uitgerekend, zodat
in één moment alle mogelijke vragen zullen verdwijnen, juist omdat er alle mogelijke
antwoorden op verstrekt zullen zijn. Dan zal het kristallen paleis gebouwd worden.’
Maar misschien, zegt ‘de man uit het sousterrain’, zal dan dat alles wel heel
verstandig, maar ook verschrikkelijk vervelend zijn? Misschien zal er dan, te midden
van de algemene welstand, een gentleman met een onedele, of beter gezegd, een
reactionaire en spottende physionomie verschijnen, die met een schop al die

1) De titel van Tsjernysjewski's roman speelde Dostojewski bij het schrijven van de
‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ voortdurend door het hoofd. Het kan geen toeval zijn,
dat de woorden ‘wat te doen’ in het werk zo dikwijls terugkeren: in hoofdstuk 3, 7 en 10, en
met duidelijke bedoeling in hfd. 11: ‘Summa summarum, mijne heren: het is beter, niets te
doen!’ Eenzelfde spel met de woorden ‘wat te doen?’ in de brief aan Michaïl Dostojewski
van 20 Maart 1864.
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logarithmen naar de duivel zal willen jagen, om naar zijn eigen domme wil te leven?
Het motief van het ‘kristallen paleis’ keert nu telkens terug: ‘In het kristallen paleis
zal het lijden ondenkbaar zijn: lijden is twijfel, is ontkenning, en wat is dat voor een
kristallen paleis, waarin men twijfelen kan? En intussen ben ik overtuigd, dat de
mens van het werkelijke lijden, d.w.z. van de vernietiging en de chaos, nimmer
afstand zal doen. Het lijden, dat is immers de enige oorzaak van het bewustzijn.’
Daarmee verandert het ‘kristallen paleis’ eensklaps in een ‘huurkazerne voor arme
huurders met een contract voor duizend jaar en voor alle zekerheid, met de tandarts
Wagenheim op een uithangbord’ en de man uit het sousterrain roept uit: ‘laat mijn
handen verdorren, voordat ik ook maar een baksteen voor zo'n huurkazerne aandraag!’
Dostojewski's critiek is dus, dat het utopische socialisme door zijn rationeel,
planmatig karakter, de wil van het individu aan banden legt of zelfs opheft; dat alles,
kleingeestig gereglementeerd, de eendere sleurgang zal volgen, zonder ‘lijden’
misschien, maar ook zonder avonturen en zonder leven. Gericht tegen auteurs als
Fourier en Cabet, bij wie Dostojewski in de jaren '40 het utopische socialisme had
leren kennen, heeft ook deze critiek weer reden van bestaan, omdat zíj zich in hun
toekomst-phantasieën inderdaad aan onnozele reglementeringen te buiten gingen:
de bewoners van het ‘phalanstère’ of van ‘Icaria’ moesten zo en zo laat opstaan, hun
kleding was voorgeschreven, hun dagindeling tot in bijzonderheden volgens een
rooster vastgesteld... Ten aanzien van Tsjernysjewski, die hier bedoeld, hoewel niet
genoemd wordt, is de critiek veel minder treffend; onder de utopische socialisten
bezat hij misschien het meest de zin voor de realiteit, aan zijn toekomstbeeld hechtte
hij geen overdreven belang, de betekenis van de practische politieke activiteit begreep
hij zeer goed, en bovendien legt híj juist bijzonder de nadruk op de persoonlijke
vrijheid en de individuele voorliefde, in de socialistische maatschappij, waarvan hij
de omtrekken schetst. Dat is het voordeel, als men tegen iemand polemiseert zonder
hem te noemen; men kan dan ongestraft zijn denkbeelden verkeerd voorstellen.1)

1) Het is bekend, dat Dostojewski wegens zijn fantastisch verhaal ‘De Krokodil’, dat in het
begin van '65 in de ‘Epocha’ verscheen, heftig is aangevallen, omdat men er al dadelijk een
bedekte aanval op de verbannen Tsjernysjewski in zag. Dostojewski is er zelf na acht jaar,
in ‘Het Dagboek van een Schrijver’ op teruggekomen, en hij heeft tegenover deze ‘laster’
zijn formele ontkenning geplaatst. De behandeling van de quaestie in haar geheel valt buiten
het kader van dit artikel; naar onze mening echter toont een vergelijking van ‘De Krokodil’
met Tsjernysjewski's roman en met zijn biographie, dat hier van laster geen sprake is geweest.
‘De Krokodil’ was evenzeer tegen de persoon van Tsjernysjewski gericht, als ‘De
Aantekeningen uit het Sousterrain’ het waren tegen zijn opvattingen.
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Ook Dostojewski's critiek op het socialisme is weer een uitdaging. De weerlegging
van die critiek ligt in een socialisme, niet gedacht als een eindpunt, een
onveranderlijke ideaal-toestand, maar zelf als een ontwikkeling, als een strijd, zonder
‘chaos en vernietiging’, maar niet zonder lijden - een strijd, die voortgaat zijn eisen
te stellen aan de wilskracht, de zin voor avontuur, de scheppende kracht van iedere
mens.
Dit is dus de afrekening van Dostojewski met de heersende gedachten van zijn eeuw,
in grote trekken slechts, want wij hebben de rijkdom van het merkwaardige werk bij
lange na niet uitgeput. De ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ zijn polemisch, maar
ze zijn ook nog positief; we moeten het eigen ‘ideaal’ van de man uit het sousterrain
nog leren kennen. Wij moeten ook de verhouding tussen ‘de man uit het sousterrain’
en zijn schepper nog onderzoeken; Dostojewski heeft hier immers niet uit zijn eigen
naam gesproken! Wij moeten nagaan, wie de ‘man uit het sousterrain’ is, en welke
plaats hij in Dostojewski's oeuvre inneemt.

III. De man uit het sousterrain
Hij is een van de oorspronkelijkste scheppingen van Dostojewski, zoveel is zeker.
Het is vooral Sjestw geweest, die in West-Europa de aandacht op hem heeft gevestigd;
helaas heeft hij ook het meeste gedaan, om een juist begrip van deze figuur en haar
betekenis onmogelijk te maken. Voor Sjestow was Dostojewski niets meer dan een
kapstok, om er zijn eigen ideeën, als men het zo noemen wil, aan op te hangen.
Wij kunnen ‘De Aantekeningen uit het Sousterrain’ tot de philosophie rekenen;
wij denken dan aan Hegels ‘unglückliches Bewusstsein’ of aan ‘Le neveu de Rameau’
van Diderot (op deze laatste verwantschap heeft Rozanow al gewezen) en de Russische
denker staat in diepzinnigheid bij de Duitse of de Franse niet ten achter. Het is een
verwantschap alleen naar de inhoud, omdat er van een directe beïnvloeding,
voorzoover ik weet, geen sprake is geweest.
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Wij willen intussen niet vergeten, dat de ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ een
verhaal vormen, en de philosophie voorlopig ter zijde laten. Wat leren ons zijn
‘aantekeningen’ over de persoon van de man uit het sousterrain?
Hij is in 1864 veertig jaar oud, even oud dus ongeveer, als Dostojewski zelf. Hij
zegt dit twee maal, die leeftijd moet dus van belang zijn. Veertig jaar, dat is de hoge
ouderdom, zegt hij, dat is het hele leven, het is zelfs onbehoorlijk om langer te leven,
dat doen alleen dwazen en schelmen: ‘Ik heb het recht, zo te spreken, omdat ik zelf
tot 60 jaar zal leven. Tot 70 jaar zal ik leven! Tot 80 jaar zal ik leven!... Wacht even!
Laat mij adem scheppen...’
Wij voelen iets van Dostojewski's eigen ‘katachtige vitaliteit’ in deze uitbarsting.
De man uit het sousterrain verhaalt uit de tijd, toen hij 24 jaar was, dat was dus
tegen het eind van de jaren '40, de tijd van Dostojewski's jeugdwerken. Hij was toen
een kleine, ondergeschikte ambtenaar, een dromer en een romanticus, een zelf-kweller
en zelf-bespotter. Hij staat geheel alleen, vrienden heeft hij niet, van het ‘levende
leven’ houdt hij zich verre, hij leeft opgesloten in zijn gedachten, in zijn kamertje,
met zijn boeken.
Herkennen wij de figuur niet? Dat is immers ‘de dromer’, die in Dostojewski's
jeugdwerken, naast of gecombineerd met de ‘arme ambtenaar’, de hoofdpersoon
vormt. Dat is Ordynow uit ‘De Kamerverhuurster’, dat is Wassja Sjoemkow uit ‘Het
zwakke Hart’, dat is vooral ook de ‘ik’-figuur uit ‘Witte Nachten’! Is onze aandacht
hierop eenmaal gevestigd, dan ontdekken wij een merkwaardig formeel parallelisme
tussen ‘Witte Nachten’ en ‘De Aantekeningen uit het Sousterrain’. In het laatste werk
vertelt een veertiger, wat er in zijn jeugd, in de jaren '40 met hem is geschied. In
‘Witte Nachten’ ademt het verhaal ook geheel en al de sfeer van de jaren '40, maar
Dostojewski stelt het zo voor, dat de verteller zijn verhaal 15 jaar later doet, wat ons
dus weer naar het jaar 1863 brengt, of daaromtrent. Achter ‘Witte Nachten’ ligt de
vraag: ‘Hoe zal het er met mij uitzien, als ik de 40 gepasseerd ben?’ Achter ‘De
Aantekeningen uit het Sousterrain’ de vraag: ‘Wat is er van mijn jeugd geworden?’
Heeft Dostojewski in de ‘Aantekeningen’ een vervolg, in de vorm van een
spiegelbeeld, op ‘Witte Nachten’ willen schrijven? Het is moeilijk te zeggen, maar
ook al deed hij het niet bewust, de formele congruentie wijst niettemin op een
innerlijke samenhang, vooral als de inhoud der beide verhalen van deze samenhang
de bevestiging geeft.
De ‘man uit het sousterrain’ is de ‘dromer’ uit Dostojewski's
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jeugdwerk, alleen... hij is ouder geworden. De held van ‘Witte Nachten’ heeft er zelf
een voorgevoel van gehad: ‘Er zullen nog jaren voorbijgaan’, zegt hij, ‘en met hen
zal de knorrige eenzaamheid komen, de ouderdom, strompelend als op krukken, en
daarmee droefenis en lusteloosheid. Je fantastische wereld zal verbleken, je dromen
zullen sterven, verdorren, en neervallen als de gele bladeren van de bomen... Het zal
droevig zijn, alleen te blijven, geheel alleen, en zelfs niets te hebben dat men kan
betreuren, niets, totaal niets... omdat alles, wat je verloren hebt, alles, alles, niets was,
een domme, ronde nul, dromen en niets meer!’
Deze tijd is nu voor de ‘dromer’ aangebroken, maar zijn ‘ouderdom’ is erger, dan
hij had voorzien. Niet alleen de lusteloosheid, ook het cynisme heeft hem bezocht.
Hij zit, door zijn phantasieën vergiftigd, als een rat in zijn hol. Dit is dus het einde
van de dromerij... Hij heeft ook een andere kijk gekregen op zijn eigen romantische
jeugd. De herinneringen, die hij opbiecht, zien er wel heel anders uit, dan het verhaal
in ‘Witte achten’, hoewel er een duidelijke structurele overeenkomst is. Zijn de
‘Aantekeningen’ een parodie op de jeugd-novelle? Veeleer was ‘Witte Nachten’ de
droom van een romanticus over zijn eigen geestesadel, en de ‘man uit het sousterrain’
ontluistert nu deze romantiek - niet voor niets raast hij even wild tegen de romantiek
van de jaren '40, als tegen het positivisme van 20 jaar daarop. In ‘Witte Nachten’
kan men wel dromen, maar de man uit het sousterrain plaats tegenover de
droom-van-grootmoedigheid de onaantrekkelijke waarheid.
‘Witte Nachten’ vertelt van een dromer, die toevallig een jong meisje ontmoet,
Nastjenka. Hij schudt zijn hart voor haar uit, zij vertelt hem haar levensgeschiedenis.
Een jaar geleden heeft zij zich in het geheim verloofd met een jonge man, die beloofd
had, naar Petersburg terug te keren, die inderdaad ook teruggekomen is, maar niets
van zich laat horen. De held handelt zo edel en onbaatzuchtig, als alleen een
romantische dromer het in zijn verbeelding kan doen; hij stelt alles in het werk om
de ‘derde man’ terug te vinden. Eindelijk duikt hij op, de gelieven worden in het
huwelijk verenigd, de romanticus blijft achter, alleen en onbevredigd.
‘Over natte Sneeuw’ vertelt in wezen hetzelfde verhaal, maar in gedevalueerde
vorm. De ‘dromer’ is geworden tot ‘de man uit het sousterrain’, Nastjenka is
vervangen door de prostituée Liza; de ‘derde’ komt ook nog even om de hoek kijken,
als de medische student, die haar een liefdesverklaring gezonden heeft. Maar met de
geestesadel is het gedaan. De ‘man uit het sous-
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terrain’ speelt nog wel een ogenblik met de gedachte van de ‘Dirnenrettung’ - een
romantisch thema, het komt zelfs nog voor in ‘Wat te doen?’ benevens in de verzen
van Nekrasow, die als motto gekozen zijn; Nekrasow was de hoofdredacteur van de
‘Sowremennik’, de polemische bedoeling ligt ook hier weer voor de hand - maar hij
aarzelt niet, Liza op de meest cynische en verachtelijke wijze te behandelen, terwijl
hij zich bewust is van zijn eigen laagheid en daar nog van geniet ook... Zo zag de
romanticus er in werkelijkheid dus uit.
In ‘Witte Nachten’, evenals in de andere jeugdwerken, blijft de philosophie
verborgen achter het verhaal, in de ‘Aanteekeningen uit het Sousterrain’ beheerst zij
het verhaal. De ‘held’ is als type bedoeld, hij noemt zichzelf ‘de mens van de 19e
eeuw’. Hij is het negatief van de positieve mens uit deze eeuw, de daadkrachtige en
naieve. Hij is het verborgen zelfbewustzijn der eeuw, die hij de spiegel voorhoudt,
en het is geen fraai beeld, wat deze spiegel haar biedt. Na de voorbereiding in de 18e
eeuw, verbreidde het kapitalisme zich in de 19e als heersende maatschappijvorm
over de aarde - het dronk na de ‘hervorming’ ook in Rusland met versterkte kracht
door. Kapitalisme, dat betekende concurrentie, het ‘ieder voor zich’, het verbreken
van de oude patriarchale banden en tradities. Het betekende, in de sfeer van het
geestesleven, de eenzaamheid van het individu, dat de maatschappij nog slechts als
een middel voor zijn eigen doeleinden kon zien. In de roes van technische vooruitgang
en van weelde voor een minderheid, konden de ‘actieven’ hiervoor de ogen sluiten;
er was een man ‘uit het sousterrain’ voor nodig, om deze waarheid uit te spreken.
Dostojewski heeft de eenzame ‘dromer’ nooit geïdealiseerd, ook in zijn jeugd niet.
Bij hem is het ‘levende leven’, d.w.z. het actieve, sociale, veelzijdige, met de
medemens solidaire leven, altijd aanwezig als postulaat, maar nimmer als
werkelijkheid. Het zou pas een werkelijkheid geworden zijn, als hij de kloof, die
hem van de Nekrasows, de Tsjernysjewski's en Sjtsjedrins scheidde, had kunnen
overbruggen. Toch zoekt hij er altijd naar, hoewel dan vruchteloos. De ‘man uit het
sousterrain’ is volstrekt niet zijn ideaal. Sjestow vergist zich zeer, wanneer hij in
hem een eindpunt ziet. Diderot mocht met een geamuseerde glimlach luisteren naar
de tirades van zijn anarchist, de dialectiek van Dostojewski blijft evenmin bij ‘de
man uit het sousterrain’ staan, als de dialectiek van Hegel bij het ‘ongelukkige
bewustzijn’. Hij duchtte de geest uit het sousterrain des te meer, omdat hij er in
zichzelf tegen te vechten had. De ‘man uit het sousterrain’ doet zelf een poging, om
zijn vereenzaming te over-
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winnen; als dit in het werk maar weinig in het oog valt, dan is het, omdat wij het niet
bezitten, zoals Dostojewski het geschreven heeft. In de brief van 26 Maart 1864 aan
zijn broer schrijft hij: ‘Het zou nog beter geweest zijn, het voorlaatste hoofdstuk (het
10e van de inleiding, D.T.S.) niet te drukken (dat is het voornaamste hoofdstuk, waar
de eigenlijke gedachte wordt uitgesproken) dan het te drukken zoals het is, d.w.z.
met uit het verband gerukte zinnen en in tegenspraak met zich zelf. Maar wat te doen
(! D.T.S.) Die zwijnen van censors hebben mijn tekst toegelaten, waar ik alles bespotte
en soms voor de schijn godslasterde en waar ik uit dit alles de behoefte aan het geloof
en aan Christus afleidde, daar hebben zij het verboden. Wat is er toch met die censors,
zijn zij soms in een samenzwering tegen de regering?’
Ook in zijn verminkte vorm vinden wij in dit 10e hoofdstuk nog de ‘positieve’
wending in de gedachtengang van ‘de man uit het sousterrain’: ‘Let er maar niet op,
dat ik zoéven zelf het kristallen gebouw verworpen heb, alleen om deze reden, dat
men er zijn tong niet tegen kan uitsteken. Misschien heb ik mij alleen hierom boos
gemaakt, omdat er onder al uw gebouwen nog geen te vinden is, waartegen men de
tong niet zou behoeven uit te steken. Integendeel, ik zou mijn hele tong uit louter
dankbaarheid laten afsnijden, als het maar zo werd ingericht, dat ik hem zelf nooit
meer zou willen uitsteken. Wat gaat het mij aan, dat het onmogelijk is, zo te bouwen,
en dat men zich met huurwoninkjes moet vergenoegen? Waarom ben ik gebouwd
met zulke verlangens? Misschien alleen daarom, om tot de conclusie te komen, dat
mijn gehele natuur maar een bedrog is?? Dat gelóóf ik niet.’
Dostojewski heeft dus ook in de ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ zijn eigen
‘kristallen paleis’ willen ontwerpen, zoals hij in de ‘Winteraantekeningen’ zijn eigen
utopie had opgesteld. Het zou misschien niet heel overtuigend zijn geweest, men kan
het al of niet betreuren, dat de censor zijn bedoeling heeft verijdeld - wie Dostojewski
begrijpen wil, mag het feit zelf niet verwaarlozen.
Door de mond van de ‘man uit het sousterrain’ brengt Dostojewski zijn critiek uit
op de wereldbeschouwing van de 19e eeuw, zoals die in Rusland gepopulariseerd
werd - op positivisme, determinisme, utilitarisme. Het is geen critiek op de wetenschap
zelf; Dostojewski is nooit tot een vijand van de wetenschap geworden, zoals Tolstoj.
In de figuur van ‘de man uit het sousterrain’ oefent hij critiek op de ‘19-eeuwse
mens’, of liever het is de critiek van deze mens op zich zelf. Daarom is deze figuur
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ook niet met Dostojewski te vereenzelvigen; ook zijn critiek op de ‘nihilisten’ komt
nog niet onvoorwaardelijk met het oordeel van Dostojewski zelf overeen. Was hij
al voor een maal in de huid van ‘de man uit het sousterrain’ gekropen, dan betekende
dit nog niet, dat hij die gedaante niet ook weer kon afleggen. Zijn oordeel kon veel
redelijker en rechtvaardiger zijn, zoals de belangrijke figuur van Razoemichin in zijn
eerst-volgende roman reeds bewijst. Zo kon hij zich zelf later ook diets maken, dat
hij Tsjernysjewski in zijn ongeluk niet aangevallen had. Híj, Dostojewski, zou dit
gedaan hebben? Welneen, het was ‘de man uit het sousterrain’ geweest...
In het labyrinth van Dostojewski's levenswerk geven ‘De Aantekeningen uit het
Sousterrain’ ons een belangrijke leidraad in handen, maar een slotsom zijn zij niet,
eerder een voorstudie, de uitwerking van een speciaal probleem, van een bepaald
type, dat ook later bij hem terugkeert. De ‘helden’ uit ‘De eeuwige Echtgenoot’ heten
ook ‘ondergrondse mensen’, hoewel zij uiterlijk niet veel met ‘de man uit het
sousterrain’ gemeen hebben.
Na de geniale ‘Aantekeningen uit het Sousterrain’ nam Dostojewski dezelfde kring
van vragen opnieuw ter hand, breder, veelzijdiger, rustiger en evenwichtiger, in zijn
geniale roman ‘Misdaad en Straf’.
D.T. SPRONK
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Gedichten
Aan Willem Elsschot

De twee
Zij zijn bereid tot alle daden,
Een spiegelspel op zijden bed;
Geboorten loeren en zij baden
Hun lichaam, lijk men de oogen bet.
Twee lampen in een lichte hoek
Zijn de oogen die niet lachen, weenen,
Maar in zich staren naar de steenen
Gewelven waar geluk ligt zoek.
Hij ziet geen handen, geen gelaat.
Zij hoort geen woorden, geen geluiden,
Zij zijn geen tijd en geen beduiden,
Geen reden, ook geen overdaad.
Zij zijn meer droom dan bloed, dan vel,
Meer dood, bij steeds hernieuwd ontwaken,
Meer angst, dan zich gelukkig maken,
Meer wanhoop, ijdel spiegelspel.

Hamadan
Hoor, de karavanen veedlen
Door de nachten van uw pijn:
Nachten die om kussen beedlen,
Dagen, die een zelfmoord zijn.
Daar is brood voor alle droomen,
Hongerend blijft elke lust,
In uw zinnen varen stroomen
Van verzadiging, geen rust.
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Pudibonderie
Zeven honden staan gebonden
Ieder dag, vóór hare deur;
Zeven kaarsen, bij haar sponde,
Waken op haar maagdgetreur.
Torens bouwt ze rond haar zinnen,
Grachten delft ze om elk gebaar;
Toortsen branden op de tinne
Der nachten en beschermen haar.
Angst heeft haar reeds leeg gekust,
Paradijzen zonder stranden
Zijn haar lippen vóór uw lust,
Zijn haar borsten vóór uw handen.
Door het duister van haar leden
Klaagt het bloed, hoor 't hondgeblaf...
Naakt alleen zijn haar gebeden,
Naakt wordt nooit haar lijf in 't graf.

Ex-voto voor de hetaire
Haar licht was schooner dan de dag,
Haar ziel, vergeefs geledigd glas,
De parels van haar doode lach
Verstrooid, daar mild haar lichaam was.
Want zij die sterven van de liefde,
Zijn bronnen in te droge zand,
Amphoren, die de bliksem kliefde,
Een vrucht gevallen uit de mand.

DAAN BOENS
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Gedichten
[Gij schelpen, die ik spelend zamelde aan 't strand]
Gij schelpen, die ik spelend zamelde aan 't strand,
Van welke onmetelijke diepten zijt gij mij een teeken,
Van welke ongeweten schoonheid mij een afgezant Vol zachten schroom neem ik U in de hand,
'k Voel mij door werelden van U gescheiden
En toch in diepste wezen ben ik U verwant
Want tot een oer-vorm zijn wij beiden te herleiden,
Een zelfde groote vloed-golf spoelde ons aan land.

[Mijn hond stuift raaklings langs mij 't boschpad in]
Mijn hond stuift raaklings langs mij 't boschpad in,
Plots staat hij: één boog-strak gespannen luistren,
Hoort hij misschien in 't ingehouden fluistren
Der boomen, stemmen uit het oerbegin?
Bevliegt hem plots, dat eendre vreemd verlangen
Dat donkere heimwee, dat ook mij soms komt bevangen?

[Daar is een vreemde spanning in de sfeer]
Daar is een vreemde spanning in de sfeer,
Een koortsig hunkeren,
Een strak verwachten,
O, regen kom en breek nu eindelijk neer
Om met Uw mild geweld
Dit felle te verzachten En ook in mij ligt plotseling alles stil,
En alle denken is als weggevaagd,
Ik weet enkel, dat ik dorstig drinken wil
En heel mijn wezen om verlossing vraagt.
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Gebed
O, schep een nieuwe aarde en een nieuw verbond,
Waar mensch en mensch elkaar de handen reiken,
Alle verschillen vallen, alle grenzen wijken,
En eindelijk vrede's woonstee wordt gegrond.
Waar alle krachten zuiver zich ontvouwen
En groei en wasdom zegent alle zaad,
Waar over wijde, glanzende landouwen
De nieuw-geboren mensch verheerlijkt gaat.
Vernietig en herschep de duistere machten,
Die Uwe schoone aarde knechten met geweld,
Verricht het wonder waarop d'eeuwen wachten
Dat Gij de wapenen tot ploegschaar smelt.
Uw arme aarde bloedt uit ongetelde wonden,
Die, onverbonden wachten op Uw hand,
En één gebed ontstijgt millioenen monden
Zend ons een teeken, God, Uw wereld brandt.

Ziekte
Geheven uit den tijd,
En los van elk gebeuren
Laat mij doorstroomen van Uw eeuwigheid.
Die 'k niet bevatten kan,
Maar woordloos zie geschreven
In hemelklaart en spelend wolkgevaart.
Geheven uit den tijd
Ben ik leven van Uw leven,
Laat mij genezen aan Uw eeuwigheid.

JUUL HORN
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Fragmenten in schimmel
1. Het traag bederf
Velen worden nooit oud. Hun leven is verdeeld in twee fasen, maar een nauwkeurige
scheiding is zelden te bepalen: een giftige kus soms, die schroeit en tevens koud en
glibberig is, als een voorbarig stempel op hun nog maagdelijk vleesch, een smet op
een wit laken. Ook wel: een strijdige daad uit wrevel of ongeduld, of een gejaagd
vertrek, waarop geen terugkeer meer mogelijk is. Daarmee treden ze dan het
schimmelrijk binnen. Langzaam tast het bederf hen aan. Zij gaan uiterlijk nog als
menschen, maar de dood heeft zich onder hun vast genesteld. De dood wordt hun
vertrouwde en groote vriend. Zij zijn opgelucht hem altijd bij zich te hebben. Warm
spint hij hun hart in: iedere dag een vezel.
In de spiegel zie ik mijn schrale beenen, die vroeger wel bruin waren, nu spierwit,
met haren als ongedierte. De beenen van de dood. Ik ben reeds lang aangetast.
Velen rotten zoo jarenlang, groen en grijs van den uitslag. Hun leven ligt onder
een laag van kaan. Zij zwerven temidden van uitwerpselen en afval, gastvrij voor
elk ongedierte. Rustig wachten zij den ziekendienst. In het hospitaal neemt de dood
hen eindelijk geheel in bezit. Dat is hun vervulling.
Velen zijn er zoo. Dat is geen troost. Zij zoeken geen troost, ook niet medelijden,
dat hen soms hindert. Rotte vruchten laat men verder rotten. Dat is hun troost. Uitschot
komt niet meer in aanmerking voor de gevoelens der menschheid. Daarin ligt hun
rechtvaardiging. Zij vinden zichzelf in hun traag verteren.
Zien zij terug op hun jeugd, dan verwonderen zij zich slechts eindeloos. Hun jeugd
was een lichte vlek of een rauwe schreeuw. Sindsdien zijn zij steeds teruggeweken,
prijsgevend en behoudend. Een onafgebroken ruilhandel, in 't geheim gevoerd op
verborgen binnenplaatsen of in vochtige kelders bij ratten en spinnen, de stomme en
onafscheidelijke getuigen, die hun accent verleenden aan de dubbelzinnige transacties
of het kruiperig geschipper. Bij alle verlies en geen winst echter, bleef de jeugd - een
wel van bruine borrelende modder, of van ruischende klaarte. Die van de stegen of
die van de landgoederen. Andere zijn er niet. Donker of licht, steeg of landschap
bepalen de jeugd - die elders is kleurloos.
De kleur bepaalt: het grauw van de groezelige lakens, de kaan in de hoeken der
oogen, de pap van capucijners en aardappelen.
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Het geel der verwelkte huid, het zwart van de nagels, het bruin van de tepels.
Het leven zelf is zonder kleur sinds de jeugd verging, tenzij dan schimmelkleurig,
grijs met groene vlekken en paarse stippen. Het traag bederf is een tevreden wachten
op den dood, die talmend zijn knoken uitstrekt, warm en vertrouwd. Het licht kwijnt
nog, als het vleesch lilt van de laatste pijn. De trap van een onverschillige beteekent
het einde. Een schop in de goot dooft het licht. Het lot is goed. Zoo is het lot.
Ziet de gezichten (zie in de spiegel), die vale maskers, door het bederf geteekend.
In deze kamer ligt geen mat op de vervelooze planken, waaruit mijn teenen splinters
pakken. De waschtafel bezwijkt onder twee witte kommen, twee reusachtige bollende
bekkens - één voor haar en één voor mij. Ik moet mij nooit vergissen, niet in de
kommen, niet in de handdoeken. Ik leef met dit gevaar als een vrouw. De angst is
wezenlijker dan liefde, een warme koestering. Ik weet, dat ik mij eens zal vergissen.
Misschien deed ik het al. Om veilig te zijn zou ik me niet meer moeten wasschen.
De zindelijkheid bleef achter op het landgoed, waar de handdoeken smetteloos waren
en groote stukken zeep naast de kommen lagen. Eén kom voor mij, vergissing
uitgesloten. Maar de warme koestering van de angst is me onmisbaar. Blindheid kan
slechts een versnelling van het bederf beteekenen, aantasting van de oogen, het
gezicht, toenadering tot de goede vriend.
Door het beslagen raam is niets te zien, dan beneden een vloer van grauwe steenen,
en boven een lucht van grauwe wolken. Beide ingemetseld. Daartusschen een blinde
muur van verweerde, brokkelige baksteen. Zoo is het leven. De vlucht omhoog is
een gok. Wie niet mikken kan, botst op de blinde muur en smakt op de steenen. Daar
blijft hij liggen.
In de kamer staat een tafel, waaraan wij eten. Darja kookt het eten op het verroeste
gasstel, dat tegen de potkachel leunt, er is een poot af. Zij zet de dampende pan met
een slag midden op tafel; kleedingstukken en toiletartikelen zwerven om de pan. De
scheerkwast heeft de kleur der aardappelen, en Darja's corset die van de peentjes.
We eten capucijners of peentjes, maar altijd een pan met aardappelen. Vooral Darja.
Ik eet weinig, het kan me niet schelen wat; honger heb ik sinds lang niet meer.
Het raam is nu dicht en de kachel is uit. Er moeten steenkolen in, die van beneden
gehaald moeten worden in een teil. De teil is zwaar, twee zijn er noodig om hem te
torsen, vier trappen op. Daarom lig ik in het bed onder de gore dekens en denk aan
mijn jeugd. Een naargeestig tijdverdrijf, maar slapen kan ik ook niet.
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Al maanden lig ik zoo, middag en avond in bed, tot Darja me eruit schopt. En denk,
wat ik vroeger nooit deed, aan mijn jeugd. Een veeg teeken. Het sloopend bederf
nadert zijn vervulling. Ik lig tevreden, niet verontrust. De goede vriend ligt naast me,
trouw en onverjaagbaar.
Aan mijn jeugd denk ik, maar kom aan geen voorstellingen toe. Was het die jongen
van de kroegbaas, of Malle Lot, met het roode haar? Liep de Kromme Sloot rechts
of links van de boerderij? Droeg mijn moeder een bril of een lorgnet, of had ze een
face à main of waren haar oogen tot het laatst toe goed?
Iets anders is het met de sfeer van het landgoed. Dat is mijn jeugd en wie vergeet
zijn jeugd? Maar hoe zag het ventje eruit dat daar ronddartelde door bosschen en
landerijen? Dat is verloren gegaan in de steeg. Kom ik er werkelijk zoo goedkoop
af?
Nu ben ik een vies mannetje van veertig met stoppels en lange grauwe haren, in
geen dagen verschoond (behalve het gezicht vanwege het lieve gevaar), die in een
bed ligt ergens in een armenbuurt, en een oneervol bestaan leidt. De moraal bleef
immers aan de hengelstokken kleven. Wanneer was dat?
Ik heb steeds abstract geleefd en lijdt nu aan hersenverweeking. Darja zegt nog
iets heel anders van me, en ik had haar maar te bewijzen, dat ze loog. Dat kostte me
genoeg moeite. Niet omdat ik van Darja walg, maar omdat inderdaad mijn krachten
vrijwel te kort schoten.
Behalve dat lijd ik aan kanker en aan een raadselachtige hartziekte. 's Avonds
sluipt de pijn op me aan, om me plotseling te grijpen. De pijn is de trouwe schutsengel
van het bederf. Daarom verweer ik me niet. Ik lig uren in 't duister met de pijn. Tot
Darja komt en licht maakt. Dan wordt het ondraaglijk en Darja moet me tabletten
geven, waaraan bijna al haar verdiensten opgaan. Daarna slaat ze in mijn gezicht tot
ik niets meer voel. Ze doet het graag vanwege de tabletten.
Ik leefde abstract. Ik danste op de toppen der materie, zwoegde nooit erin. Maar
betalen deed ik grof - zonder iets over te houden dan dit lichaam. Het is alles!
Het is schrikbarend als ontdekking, maar ik wist het reeds lang, volkomen
vertrouwd met het idee. Men valt ergens neer en heeft alleen nog zijn lichaam, een
aangetast, ondermijnd organisme. Het is een ontdekking, misschien na de
hengelstokken de belangrijkste.
Een lichaam, waaraan de geest zich vastklampt als een rat aan een stuk hout op
het water.
Eens stond de geest helder omstraald van begrippen, die gemeenplaatsen waren,
gevormd op een landgoed.
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De heer van het landgoed was dominee. Dat was mijn vader, hoe gek het ook klinkt,
die geld van zichzelf had. Hij stierf in een beroerte op de kansel tot ontsteltenis van
zijn kudde en met de naam des Heeren op de lippen. Toen hij werd thuisgebracht
was zijn broek donker gevlekt. Maar was zijn haar grijs of blond? Had hij een snor?
Zijn horloge kreeg de oudste zoon.
Het is me nooit goed gegaan. Had ik het horloge gekregen, ik zou het verpand
hebben om een schuld te betalen of voor Marie nieuwe schoenen. Misschien ook,
later, om een dag te kunnen eten. Nu heb ik die dag toch overleefd, het bleef hetzelfde.
Last van mijn maag had ik al. Van het landgoed naar de steeg, alles even leeg.
Stoppels op mijn wangen houden me gevangen. Al ben ik nu vrij van pijn, illusies
maak ik me niet.
De stank van bed en dekens vermengt zich met die van de kamer, waar waschgoed
hangt te drogen en etensresten van eergisteren staan te beschimmelen. Ook ikzelf
stink, maar ruik het niet. Zij wel, straks als ze thuis komt. Parfum werd tot stank, de
stank der verwording, elegance tot houten gestoffel, glans tot vunze schimmelkleur,
leven tot Darja en capucijners met aardappelen. Zoo kan ik doorgaan, de verwisselbare
handdoeken niet te vergeten. Zoo houd ik me bezig, ver van het landgoed, dat in de
avondzon ligt. Gedachten in deze kamer zijn als versleten elastiek. Geef me het bloed
en de bloei van een geschonden maagd. Darja zou haar heesche lach op me neer
geeselen, terwijl traag haar onderkin schudt.
Op het landgoed baadde het loof in regen of zon, om het even altijd groen; mijn
vaders buik, waaruit hij de teksten peurde, was bol en geheimzinnig als een
aardheuvel. Wat hij verzwolg, wekte iederen dag het afgrijzen van zijn kinderen,
maar zijn duivelsverbond met den Heer hield ons allen tam. Eerst na zijn dood durfden
wij ons te roeren. Mijn moeder kreeg de kanker, die ik nu heb. De oudste rangeerde
in de hoogste kringen, dankzij het geloof en een freule uit de streek. De andere vier
deden niets en streken neer op hún tijd om verder met spaarzaamheid te anticipeeren.
Vervolgens was ik aan de beurt, een menschenschuw knaapje zonder bril, maar
temidden van de leeghoofdige luiaards bekranst met genie. Men glimlachte toegeeflijk,
als ik niet keek. Mijn drift boezemde ontzag in. De jongste waschte zich schoon van
alles en ging naar Amerika. Ook hij gaf nooit antwoord op mijn schrijven om geld.
Dat was, wat me altijd zoo mysterieus onthouden bleef. Mijn moeder zat er op tot
zij stierf. Toen was het weg. Ik had vergeefs gewacht, net als die vier hypocrieten,
die de schok evenwel te
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boven kwamen en zich nog met fatsoen wisten te redden.
Mijn moeder was een kaarsrechte vrouw, die aan acht kinderen haar boezem was
kwijt geraakt. Zij bad langer dan mijn vader, met open oogen, die blind leken. Haar
neus was een naald, waarmee ze ons allen pikte, om beurten. Mij pikte ze het bloed
uit mijn lijf.
De wereld was een dorre zandvlakte, waarover een muffe wind blies. Krom van
haat zag ik uit en wondde me onder het loopen aan vreemde gewassen. Om dan
tenslotte in diepe, lichtlooze putten te vallen, waaruit ik nooit scheen en ook niet
meer wenschte boven te komen. Toen de moraal weg was - een eerlijke overwinning
na al het gemodder dat de begrafenis volgde - en een meesleepend oogenblik aan
een sloot met kroos en tsjilpende vogels en koeien in de wei - bleef de Heer. Hij wees
zonder vingers. Zijn toorn was in storm en donder, zijn verlossing in een beroerte
op de kansel, zijn smaad overal. Hij was meer dan een echte god, hij was de hollebolle
buik van mijn vader. De buik verzwolg alles zonder voorkeur.
Een student met puisten en complexen staarde op de Buik. Een heftige kamp
speelde zich af in miniatuur. De student stak zijn hand in de ingewanden en zag de
wormen, die rustig gangen door hem boorden. Panische vertwijfeling pakte hem. Hij
vluchtte in de putten, maar elke put spoog hem weer uit - tegen de Buik, die nu ook
hem met huid en haar wilde verzwelgen.
Zoo naderde hij, steeds wijkend, den ingang der steeg, die voor de gelegenheid
feestelijk versierd was. Hij gleed op een baan van groenblauw staal, een dunne plaat
van geslepen, geplette haat. Het lichaam alleen zwierf in de woestijn, waar het zich
brandde aan het heete zand.
Toen stierf de kaarsrechte vrouw met de biddende oogen, die op het geld had
gezeten. Haar dood was een laatste pik van haar neus. Door de onhandigheid van
den doodgraver viel de kist ondersteboven in het graf, de neus stak de aarde in. Ik
was opgeprikt.
Het had het einde kunnen zijn, maar omstreeks daar moet juist het begin gelegen
hebben. D.w.z. de steeg, nog altijd vroolijk opgeluisterd. Het landgoed was publiek
geveild en van mijn deel droeg ik scheutig bij in de versiering. Ik betaalde alle
lampions en liet de roode fonteinen aanleggen. Een dikke vrouw met een boezem
als de wilde baren leidde me rond. Van de boezem was ik vooral niet weg te slaan,
dat was brood en spelen na de afgekloven karigheid, waarmee ik begonnen was. Er
waren ook andere boezems in de steeg (de steeg was er eensklaps vol van), gevulde
en platte. Ik mat ze stuk voor stuk met een oude passer.
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Daarna blies ik alle lampions uit. Met de Buik kwam ik nog slechts sporadisch in
aanraking. Die was al lang de woestijn ingerold, waar ook mijn lichaam nog
ronddoolde. In een verloren oogenblik haalde ik het echter terug, zonder omwegen.
En, dit ziende, zakte de Buik met een zachte plof ineen. Wat stof dwarrelde op. Dat
was alles. De genade des Heeren. Een apologie bleek onnoodig.
Dit is mijn geschiedenis, een ieder heeft er zoo een, maar niet ieder heeft een jeugd,
en slechts weinigen een jeugd op een landgoed. Darja is nooit uit de steeg geweest,
zij weet niets van landgoederen, evenmin heeft zij ooit tusschen het kroos gevischt.
Haar leven is dan ook als een waschlijn in een achterbuurt.
Tot de laatste pik van mijn moeder bleven de stegen mij vreemd. Daarna werd ik
eerst nog te veel afgeleid door de valsche versieringen. Ik sleepte het landgoed overal
mee, zonder het te weten, alleen soms in momenten van levendige angst vischte ik
het op uit de aschbak om er op te zitten. Als drogbeeld kon het me dan nog in extase
brengen en midden in het steeggejoel begreep ik niet, dat het al lang geveild was.
De zon scheen er als het regende, eerst met een sterk, dansend licht, van lieverlee
echter meer en meer verscholen achter de Toorn des Heeren.
Zoo was er een reeks momenten in verband gebracht door de incidenten, die soms
uit het kroos opsprongen, of tusschen de kier van een deur glipten of zich verscholen
achter spiegelglas. Het moment aan de sloot was het eerste, de ontploffing van de
Buik volgde veel later en het laatste van belang was de ontdekking van het lichaam
en niets dan het lichaam op een avond, dat alle versieringen verregend waren en ik
wegdreef op het gootwater de duisternis in. Het is de kunst van het indeelen. Tenslotte
was er niets meer dan het steegwater, het vredig dobberen op een aangetast lichaam.
JAN H. DE KONING
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Groot Nederland februari 1943
Soldaat
Het was hem vreemd dat hij kon sterven.
Hij zag om zich de boomen staan,
hoorde zijn kameraden gaan
en 't slaan
der scherven.
Toen voelde hij, dat hij niet op kon staan.
Hij vocht tegen de groeiende pijn;
zijn lichaam was één rauwe wond
en in zijn mond
vloeide 't als warme wijn.
Hij durfde niet zijn oogen sluiten;
hij kende God noch dood.
Langzaamaan werd het stiller buiten
en het duister groot.
Het was vreemd dat hij kon sterven.
In allerlaatste levenswil
schrééuwde hij 't uit.
- Toen was het stil.

M. STEVENS
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De dood van den eremiet Pancrovius
De eremiet Pancrovius woonde in het zuiden van Frankrijk. Hij huisde in een hut,
waarin hij twee vertrekken had gemaakt. Een ervan voor zichzelf, het andere om er
den nacht in door te brengen, wanneer hij aan een arme vrouw of een bedelaar zijn
eigen leger had afgestaan.
De eremiet Pancrovius was eenigszins een zonderling, al onderscheidde dit hem
niet bijzonder van andere eremieten. Maar bovenmate zonderling was hij hierom,
dat hij zich een naam gemaakt had onder de bewoners van de streek, door den ijver
en de beminnelijkheid waarmede hij zijn goede werken deed. De andere eremieten
waren eerwaardig, devoot, godvruchtig, maar toch allermeest bekommerd om zichzelf,
al waren zij allen tezamen heilig in ieders oogen.
Pancrovius echter muntte uit door zelf verzaking en wel verre ervan dat hij daardoor
schade leed aan zijn dagelijksch leven, vergrootte zij juist zijn aanzien bij de bevolking
en de gaven, die men hem voor zijn onderhoud deed toekomen. Niet minder was hij
daarbij vroom, moedig en in oprechtheid wijs. Het eenige gebrek dat hem als mensch
belastte, lag buiten de waarneming van andere personen en werd daardoor niet als
een nadeel aangemerkt.
Het was namelijk op één punt, dat Pancrovius van meening verschilde met de
eerbiedwaardige vaders der kerk. Hij geloofde in vollen vrede dat ziel en lichaam
onafscheidelijk waren van elkaar en elkaar ook na den dood niet zouden loslaten, al
had de ziel het lichaam dan ook ontruimd, tot aan het oogenblik der zalige opstanding
toe.
Over dit punt kon hij gansche uren met zijn ouden vriend, den pastoor uit het
naaste dorp, van woorden en gedachten wisselen en steeds weer werd de priester
daarbij geboeid door de levendige ingenomenheid, waarmede Pancrovius zijn stelling
verdedigde.
Buiten deze feitelijk slechts abstract-theologische dwaling, was er echter in zijn
binnenste een ander kwaad, dat voor de menschen evengoed verborgen bleef, doch
dat hijzelf als een groote zonde bestreed, zonder het te kunnen overwinnen. Hij kon
de allerzuiverste maagd en moeder Gods Maria, onze lieve Vrouwe eerbiediger
aanroepen en devoter vereeren, dan hij 't zelfs haar heilig kind Jezus vermocht te
doen - tot Wien toch ook een verterend vuur van liefde uit zijne ziel opsloeg.
Zijn eerste dwaling hield hij gaarne en zelfs schertsend staande tegen zijn vriend
en pastoor. Doch over wat hij gevoelde als een minachting voor den Goddelijken
Zoon, vocht hij urenlang, dag
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en nacht met gebed en boete en fluisterde het als een diepe doodzonde in elke biecht
opnieuw aan den grijzen priester toe. In het hart van den beminnelijken en aan de
wereld verstorven eremiet was deze liefde boven de allerhoogste liefde, al was zij
hemelsch van oorsprong, de eenige zwakke plek, waarin de Kwade hem scheen te
kunnen treffen.
Destijds gebeurde het op een zoelen avond in de Mei, dat een jonge, verleide vrouw
de hut van Pancrovius naderde en in haar moedeloozen staat aanklopte om onderdak
in den naam van Maria, onze lieve Vrouwe en pleitbezorgster. En zoo gewoon was
de eremiet aan de vraag om nachtverblijf langs den grooten weg, dat hij nauwelijks
opmerkte wie de maagd was, noch haar vroeg hoe zij zoo zeer verstooten kwam. Hij
schudde zijn leger op voor haar teederheid en ging zelf ter ruste in het ledig bij-vertrek.
Toen hij evenwel den anderen morgen bij klaren dag zag wie hij geherbergd had,
sperde hij zijn oogen wijd-open en bijna was hij geknield in ontstelden eerbied. Het
bedroefde jonge meisje, dat zich gereed maakte om verder te trekken, kon Maria
Zelve zijn, zoo schoon en hemelsch was haar gelaat!
Met deernis zag Pancrovius daarbij hoe gevorderd haar lichamelijke staat reeds
was en vernemende dat zij geene beschermers op de wereld bezat, vermaande hij
haar te blijven onder zijne verzorging tot het kindeke geboren zou zijn. Hij zamelde
in de volgende dagen met dubbele naarstigheid van beden en goede werken het
noodige in, dat aan de jonge vrouw dienstig kon zijn tot haar nooddruft en haar groote
uur.
Maar na verloop van eenige weken kwam daar weder een jonge verleide vrouw
in den laten avond langs de hut van Pancrovius en klopte in haren moedeloozen staat
aan om voedsel en onderdak, in den naam van Maria onze goede moeder, de moeder
Gods.
Zoo weinig beangst was Pancrovius dat boosaardige lieden hem een valstrik wilden
bereiden of misbruik zouden maken van zijn goedheid en zoo gewoon was hem de
vraag om onderdak in die duistere tijden, dat hij weder niet toezag wie de vrouw was
en evenmin aan haar vroeg hoe zij zoo verstooten kwam. Hij maakte in het andere
vertrek voor haar een legerstede gereed, van wat hij missen kon aan kleederen en
vulde dit aan met armen vol zacht hooi en mos dat hij gaarde langs den weg, voor
de rust van haar teederheid. Zelf legde hij zich neder buiten onder het struikgewas
in het veld.
Toen hij echter den volgenden morgen zag, wie hij had geherbergd, sperde hij bij
klaren dag zijn oogen weder wijd open en
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zou hij bijna in eerbiedige ontroering zijn nedergeknield. Want de maagd, die zich
reeds gereed maakte tot verdergaan, kon weder wel onze Lieve Vrouwe zelf zijn,
zoo schoon en hemelsch als haar gelaat was!
Bewogener nog dan ten vorigen male zag Pancrovius hoe gevorderd haar staat
was en van haar vernemende dat ook zij geene aardsche beschermers had, drong hij
bij haar aan te blijven tot het kindeke geboren zoude zijn, opdat haar onderweg niets
overkwame. Zulks strekte tot groote vreugde aan de andere jonge vrouw, nu zij
bedacht dat zij elkander konden bijstaan, wanneer haar oogenblik gekomen zou zijn.
En in die dagen zamelde Pancrovius met nog grootere naarstigheid van gebeden en
goede werken alles in, wat dienstig kon wezen om voor de jonge vrouwen tot haren
nooddruft te strekken en haren nood te lenigen en hij vergat daarbij schier zijn eigen
behoeften.
Maar na eenige weken kwam een verdwaalde, gestrenge pater in den laten avond
nabij de hut van Pancrovius en klopte daar in zijn moedeloozen staat aan om een
maaltijd en nachtverblijf, in den naam van Jezus, den Zoon Gods Almachtig, onzen
Zaligmaker en zijn Patroon. Verschrikt gaf Pancrovius hem te kennen, dat er brood
noch onderdak meer in zijn hut overig was op dezen avond en hij legde hem nederig
uit, hoe het alzoo bij hem gesteld kwam.
De gestrenge pater, wien de buik van ledigheid borrelde, deed hem een zwaar
verwijt en haastte zich toornig voort op den weg, dien de eremiet hem wees naar het
dorp, met de woorden: niet in een verblijf der schande te willen verkeeren ook maar
voor een uur, en van zich te zullen laten hooren.
Den anderen morgen klopte de pater bij den dageraad huis en hoeve in den omtrek
op, met de tijding dat de eremiet Pancrovius sedert maanden met boelen leefde die
kinderen verwachtten en hij gaf de vermaning daarbij, dat hem alle gemeenschap en
handreiking zou onthouden worden tot hij boete gedaan en de vrouwen verjaagd zou
hebben. In den naam van zijn Patroon, onzen Zaligmaker Jezus Christus.
Zoodra de oude pastoor vernam welk leed den eremiet bedreigde, ging hij naar
zijn hut om hem aan te raden de vrouwen weg te zenden tot herstel van zijn eer.
Pancrovius echter, bemerkende hoe de pastoor terwille van het menschelijk opzicht
zijn goed werk aan de verstootenen ongedaan wilde maken, vroeg hem de redenen
te noemen, die tot deze daad dwongen, opdat hij voor God en zijn ziel verantwoord
zou zijn bij alles wat hij deed. Zoo
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het alleen was om de schade te ontloopen, die zijn goeden naam mogelijk leed, hij
was bereid die schande willig te dragen. Ging het echter om eenigen eisch van
christelijken plicht, dan zou hij zich daar dadelijk naar schikken en zich verantwoord
achten. De pastoor wist geen reden van christelijken plicht te noemen, sterker dan
de plicht der liefde die Pancrovius jegens de beide vrouwen betracht had. Hij boog
het hoofd, omdat de eremiet steeds een goed vriend voor hem geweest was, toen
deze zeide dat hij dan de arme deernen als een geldigen echtgenoot wilde beschermen
en terzijde staan, totdat de kinderen geboren zouden zijn.
Al dien tijd, terwijl hun nood toenam en Pancrovius zichzelven nauwelijks meer
voeden kon, bleef hen heimelijk goeds geschieden, tegen het vermaan van den
strengen pater in, vanwege de bewoners der streek, omdat de eremiet altijd een
beminnelijk man geweest was in hunne oogen, voordat hij zich met boelen afgaf.
Maar toen de pater weder in de buurt kwam en bemerkte, hoe hij Pancrovius door
den honger niet had kunnen dwingen tot een zuiver leven, gaf hij den pastoor te
kennen, dat deze hem aan moest zeggen zijn boozen wandel te staken, daar anders
na drie dagen zijn hut door het gerecht afgebroken en hij met de vrouwen verdreven
zou worden uit het land.
Bezwaard van gemoed omdat hij den eremiet kende als een goed en wijs man,
kwam de pastoor bij de hut, waar de beide jonge vrouwen hare werkzaamheden
verrichten en hem bij zijn komst eerbiedig groetten. Hij wandelde met Pancrovius
buiten hun gehoor en raadde hem nu nadrukkelijk aan om te doen wat de pater hem
gezegd had en terwille van hun aller welzijn toe te geven. Hij zou althans één der
vrouwen heen kunnen zenden en de andere wettig huwen. In een andere streek zou
hij dan een regelmatig leven met haar gaan leiden, teneinde zich voor alle moeite te
vrijwaren, die hen anders gewis gezamenlijk zou treffen, omdat de schande een smaad
is voor alle goede menschen.
Pancrovius gaf hem niet het antwoord waarop hij gehoopt had, maar wendde zich
in gebed tot de zuivere maagd Maria, die geen zonde gekend heeft, zijn voorspraak
in de hemelen bij haren almachtigen Zoon. En om de wille van de beide jonge
maagden aan wie onrecht was geschied totdat Pancrovius haar deernis had bewezen,
gaf zij hem Gods raad te kennen in het hart. Langen tijd bleef hij eerbiedig sprakeloos.
Den volgenden morgen ging hij naar de twee vrouwen en deelde haar mede, dat zij
steeds meer te duchten zouden hebben van den strengen pater, die hen met het
landsgerecht wilde vervolgen en
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hoe hij vreesde dat de moeilijkheden voor haar toe zouden nemen wanneer hare
kinderen geboren zouden zijn. Daarom verzocht hij haar op dezen dag niet uit de hut
te gaan, eer de avond gevallen was en in dien tijd te trachten een raadslag te vinden,
waardoor zij in haren nooddruft zouden kunnen voorzien, indien hij niet meer in
staat was, in de komende dagen voor haar te zorgen.
Dien geheelen dag waakte Pancrovius bij de hut, opdat er niemand komen kon,
die zich in de overleggingen der vrouwen mengen zou en hij ging des avonds tot
haar om haar antwoord. Zij zeiden niets anders te hebben bedacht, dan uit vrijen wil
de hut te verlaten en elders hulp te zoeken. Doch toen zij den dag daarna in de vroegte
heen wilden gaan, verzocht hij haar nogmaals de hut niet te verlaten vóór den avond
en thans te bedenken wat zij doen zouden, indien hij aan één harer vroeg bij hem te
blijven, terwijl dan de andere vertrekken zou. In den avond deelde de jongste der
twee hem mede, dat zij willig en bereid was om weg te gaan en zij schreide daarbij
van droefheid en van angst.
Toen besliste Pancrovius, dat zìj het was, die zou blijven in de hut en hij beval de
oudste, hoe hulpeloos en verstooten zij ook was, om den volgenden morgen vroeg
te vertrekken naar een ander verblijf en de hulp van Maria over zich in te roepen en
over haar kind. Zij ging bij het aanbreken van den dag naar het Oosten en hij geleidde
haar een eind, tot het pad tusschen de heuvelen verliep en zij niet meer omzag. Daarna
keerde hij terug tot degene, die zichzelf om zijnentwille had willen opofferen en
bood haar aan om zijn wettige vrouw te worden, volgens den eisch der kerk en de
instellingen van het land waar zij woonden. Doch zij keurde zich niet waardig dit
aan te nemen, omdat zij het kind van een vreemde droeg. Zij zeide hem echter, hem
niet te willen bezwaren met den drukkenden staat van verantwoording voor haar en
het kind, in het leven van afzondering en ontbering, dat hij nu eenmaal gewend was.
Daaruit begreep hij, dat zij geen huwelijk wilde en daar het hem niet raadzaam
voorkwam aldaar te blijven, zoo zamelde hij al wat hij bezat in een kleinen zak en
met dien buidel over den schouder ging hij haar voor naar het Westen. Na een korte
dagreize vroeg hij op een oude hoeve onderkomen voor de vermoeide maagd en
terwijl zij sliep, keerde hij terug naar de hut en bracht den nacht door op het oude
leger dat zijn rustplaats jarenlang was geweest. Hij ontwaakte met den dageraad en
bemerkend, hoe zijn gedachten nog verwijlden bij de vrouw, spoedde hij zich weder
naar haar schuilplaats, nadat hij de hut in brand gestoken had, opdat de strenge pater
zien zou, dat hij daar niet meer terugkwam. Inderhaast nam hij den kortsten weg
door de moerassen en kwam daarin om, na langentijd om hulp te

Groot Nederland. Jaargang 41

55
hebben geroepen.
Op den dag waarop aan de beide maagden een kloeken zoon geboren werd,
noemden zij dien Pancrovius en zoo werd zijn naam door twee windstreken verbreid,
om de liefde die hij aan verstootenen bewezen had, terwille van onze Lieve Vrouwe
Maria, de moeder Gods.
A.J.D. VAN OOSTEN
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Gedichten
Nocturnes
Wanneer men eenzaam tuis zit valt er weinig te verhalen.

1
Het waait een beetje en het regent wat.
Een helblond meisje loopt langs 't tegelpad,
verdwijnt dan achter 't groene fietsenschuurtje.
De nacht stapt langzaam in haar nevelbad.

2
De avond gaat op klompen door de straat.
Grootvader's klokje tikt: te laat, te laat...
Ik neem de wijnfles, maar als 'k schenk is 't water,
en paarse inkt wanneer het twalef slaat.

3
De wolken klimmen op de rug van 't bos.
De wind kan het niet aanzien en verlost
de groene bult weer van zijn last. Voor 't raam staand
luister ik naar van Hattum's hobbelvos.

4
Mijn buurman oefent mondharmonika.
De vrouw van Tonicum heet Tonica,
bepeins ik als ik traag mijn tanden poets.
De spiegel vindt er weinig komies aan.

5
Ik heb het schaakspel voor den dag gehaald.
De witte dame speelt de hoer, en haalt
de zwarte koning aan; zij scheidt niet uit voor
hij haar een paar pionnen heeft betaald.

6
'k Sta weer voor 't raam: wat kan men anders doen?
De halve maan ligt als een schijf meloen
op de gebarsten fruitschaal van de hemel.
Een wolk komt er zich snel te goed aan doen.

Groot Nederland. Jaargang 41

57

De goede aarde
Geen handdruk is in zilver wisselbaar,
en ogen graven dieper dan een spade;
dreigt alle zaad ook te verrotten waar
de zonde uitgroeit tot de vloek der vaadren:
beter dan zich met goden af te geven
en op te lossen in de offerschaal,
een onverzoenlik vreemdeling gebleven
die galgen ziet aan elke totempaal.
Want zijn de heuvels links en rechts hetzelfde
dan geeft het niet waar men zijn vlaggen plant,
omdat de regen niet op kleuren let.
Alleen de aarde kan de schulden delgen;
al woekren zij ook aan de waterkant,
zij worden tussen heuvels ingebed.

C. BUDDINGH'
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Sylvester's laatste minuten
Sylvester, met een baard van driehonderd vijf en zestig dagen, zat, mistroostig, op
een van zijn twaalf koffers. De doorgaande trein naar de Eeuwigheid ging eerst om
nul uur nul precies. Het was nu negentien uur nul, hij had dus nog vijf volle uren
voor zich, driehonderd kostelijke minuten, waarmede hij echter geen raad wist.
Daarom begon hij die een voor een dood te slaan, terwijl hij zichzelf moest bekennen,
dat hij, in de twee en vijftig weken, waarin hij het lot van de wereld in handen had
gehouden, eigenlijk zoo goed als niets had bereikt. Van zijn voorganger had hij een
verwarde en vrij desolate boel overgenomen, waarmede hij al dadelijk geen raad had
geweten en daarom de zaak maar zoo'n beetje op haar beloop gelaten, in de meening
dat het zijn tijd wel duren zou. Op goed geluk had hij den inhoud van zijn koffers
over de menschheid verdeeld, een aardbevinkje hier, een paar overstroomingen daar,
eenige tyfonen, groote en kleine stormen, wat rampen en, als klein goed, handenvol
verwikkelingen, verwarringen en misverstanden, doch het had slechts weinig gebaat.
De menschheid was er niet door tot inkeer gekomen, had er zich nauwelijks door
laten opschrikken en was in haar indolente lamlendigheid blijven volharden.
De eene minuut sneuvelde na de andere. Het was voor Sylvester een vervelend en
hopeloos werk, ook, zat hij ondertusschen te bedenken, een zondige bezigheid, want
die laatste kostbare minuten van zijn bestaan, zou hij in seconden kunnen breken en
die een voor een kunnen vullen met de kleinigheden, die nog zoo los in een valies
waren achtergebleven: kruimeltjes geluk, glinsterende stukjes verdwazing, dof-zwarte
doodskorreltjes, melkblanke geboorte-steentjes, sterretjes liefde en nog een heeleboel
meer uit 's werelds galanteriewinkel, wat hij niets eens allemaal kwijt had gekund.
Sylvester nam een seconde, hing daar een van zijn doodskorreltjes aan en slingerde
dat naar buiten. Het trof een ouden, nog rechtop gaanden man, die lichte, grijze
slobkousen droeg en een dun opgerolde paraplu in zijn hand had. Hij zeeg in elkaar
en bleef onbeweeglijk liggen.
Sylvester grabbelde in zijn valies en vulde een nieuwe seconde met een kruimeltje
geluk. Met een vermoeiden arm zwaaide hij, lusteloos, de volle seconde door de
lucht. Die kwam in een brandend huis terecht en raakte de slapende kinderen, die er
wakker van werden. Daarna wierp hij een seconde met een melk-blank
geboorte-steentje er in. Het trof een jonge, blonde vrouw. Een kreet, een zucht, een
flauwe glimlach, een moeder...
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Zoo vulde Sylvester, als een kind, dat maar wat achteloos zit te spelen, zijn laatste
seconden, wachtend op zijn trein naar de Eeuwigheid. Hij had er niet veel meer en
ook zijn valies raakte zoetjes aan leeg. Uit een diepte hij nog een verborgen sterretje
liefde op. Toen kreeg Sylvester een speelsch denkbeeld. De laatste vijf minuten die
hij nog over had, brak hij niet in seconden, maar nam het heele tijdje bij elkaar en
verborg daarin het sterretje liefde, een klein doodskorreltje, een glinsterend stukje
verdwazing en nog een kruimeltje geluk, dat tusschen zijn vingers was blijven kleven,
mompelde iets onverstaanbaars in zijn baard en mikte, blij, dat hij van den rommel
af was, de aldus bezwaarde vijf minuten in der menschen aangezicht.
Toen dit geschied was, hield Sylvester een taxi aan, liet zijn koffers en valies
opladen en zich naar het station rijden...
Nog vijf minuten...
De lange, magere man, met een droevige snor en een ijdel, grijzend baardje, keek
naar de klok. Plotseling, alsof een onzichtbare vinger zijn gelaat, met een rukje naar
de pendule had geduwd. In zijn waterige, flets-blauwe oogen kwam een hevig
verschrikte uitdrukking, zooals ook menschen hebben, die zoo juist ontsnapt zijn aan
een gasontploffing. Zijn hoofd was bijna kaal, doch dit was niet het eerste wat van
hem in het oog viel, eerder zijn knobbelige op en neer gaande Adamsappel, tusschen
de liggende punten van zijn boord. Hij droeg een voor zijn leeftijd te fel gekleurde
das, bij een slecht passend donker costuum, met vlekken op de revers. Hieruit kon
men opmaken, dat hij nog een vrijgezel was, gewend 's avonds in het café te zitten
en met bier te morsen. Mannen die getrouwd zijn en kinderen hebben, met wie zij 's
avonds thuis moeten spelen, dragen de vlekken op hun vest. Dat van den man met
de droevige snor was, ofschoon er een knoop aan ontbrak en het een beetje slobberig
over zijn negatieve buik hing, smetteloos. Tegenover hem, aan de gedekte tafel, zat
zijn hospita, een vrouw van in de veertig, met een nog jeugdig, blozend gezicht en
veel donker blonde krullen, met zilver er door heen. Zij droeg, voor dezen avond,
een witte, zijden blouse, haast met denzelfden matten glans als over den gezelligen
wit-porseleinen ketel hing, met het uit riet gevlochten hengsel, waar de warme
kruidenwijn in stond te trekken.
Op een ouderwetsche sofa lag een jong meisje, in diepen slaap. Haar Schotsch
geruite jurk liet een gedeelte van haar schouders bloot en heel even, als een
ontroerende teederheid, de aanduiding van haar reeds ontloken boezem. Af en toe,
in haar droom, zuchtte
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zij diep en trokken haar mondhoeken zich, nerveus, tot een glimlach.
‘Nog vijf minuten -’ zei de vrouw - ‘we moeten het kind wakker maken..., ik heb
het haar beloofd -’
Zij was reeds opgestaan, toen ook de man opsprong en haar, met een wanhopig
gebaar van zijn lange armen, tegenhield.
‘Nee!’ beduidde hij haar dringend - ‘niet doen... niet voor dat ik... dat wij samen...
nog vijf minuten... dan begint alles weer opnieuw... dan gaat alles weer door... maar
voor mij niet...!’ De vrouw was even geschrokken van zijn vreemde, hooge stem,
die zij nu voor de eerste maal, sedert hij als commensaal met huiselijk verkeer, bij
haar inwoonde, van hem hoorde, maar toch deed zij haar best hem rustig en vriendelijk
aan te zien. Als hij dien knoop van zijn vest nu maar bewaard heeft, ging het door
haar hoofd, en morgen zal ik probeeren, of ik die vlekken... met wat verdunde
ammoniak... en tegelijkertijd zei ze, goedig-verwijtend: ‘ik heb u wel gezegd, dat u
daar niet tegen kan... tegen vier van die glazen wijn...’
‘Voor mij zal niks opnieuw beginnen... niks... als je haar nu wakker maakt -, dan
kan ik wéér niet zeggen, wat ik zeggen moet, wat ik zeggen wil... nu... in die laatste
minuten... dat ik van je hou!... dat ik met je trouwen wil... dat ik niet meer van je
vandaan kan... dat weet je toch?’
‘Ik weet niets -’ zei ze, plotseling hard, ‘u is een ondernemer van begrafenissen...
een fatsoenlijk man... u is hier in de kost.. u betaalt prompt op tijd... verder verlang
ik niets te weten.’
Hij liep met groote passen door het kleine vertrek, op zijn teenen, om het meisje
niet wakker te maken, toen bleef hij voor haar staan. De punten van zijn droevige
snor hingen naar beneden, het baardje sidderde. In zijn flets blauwe oogen was nu
een uitdrukking gekomen van absolute verdwazing. Met zijn eene hand streek hij
herhaaldelijk over zijn bijna kalen schedel, de andere hand had hij werktuigelijk om
de ronding van den binnen zijn bereik staanden warmen wijnketel gelegd.
‘Niks gaat door!’ - herhaalde hij met zijn vreemde, hooge stem, - ‘mijn zaak heb
ik overgedaan... dertig jaar...’ - begon hij ineens snel en zacht te fluisteren met een
schichtigen blik naar het slapende meisje - ‘dertig jaar heb ik achter den dood aan
moeten loopen... bedroefd moeten zijn op bestelling... nou ga ik achter het leven aan
loopen... huilen als ik er zelf zin in heb... en lachen... maar met wie... met wie dan...
met den dood soms... nog vijf minuten... dan is het beslist - ja - of nee!’
Zy antwoordde niet, knikte alleen ontkennend het hoofd en wees naar het slapende
kind op de sofa. Over haar nog jeugdig en
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blozend gezicht gleed langzaam een moede trek van ouderdom en verval.
De man met de droevige snor lette dat niet op, want hij had zich voor haar op de
knieën laten vallen en trachtte haar te omvatten, doch bijtijds nog was zij zijn lange
armen ontweken, onwillekeurig hulp zoekend bij het kind. Een gevoel van weerzin
kwam in haar op tegen dien potsierlijken dwaas, dien hulpeloozen bidder, die zich
het heele jaar door netjes had gehouden en nu de laatste plechtige minuten kwam
bederven met sentimenteel gezeur over liefde. Daar wist zij, sedert zij kamers
verhuurde, alles van af. Ook hem, evenals alle vorigen, zou zij meteen opzeggen.
Op dien manier zou zij zich in haar eigen huis geen uur meer veilig voelen en geen
nacht meer rustig kunnen slapen.
‘U is, geloof ik, niet goed wijs, u is dronken... ik heb mijn dochter, daar heb ik
genoeg aan’ - zei ze resoluut, terwijl zij hem den rug toekeerde en haar hand op het
hoofd legde van het slapende meisje, om haar wakker te schudden.
Doch reeds was hij naar haar toe gekropen en had zijn armen om haar middel
geslagen. Zijn hoofd drukte hij, steunend als een angstig kind, dat bij de moeder
bescherming zoekt, tegen haar rug. Zij maakte zich met een heftige beweging van
weerzin van hem los.
‘Toe - hou' op met die gekke aanstellerij... voor een groot mensch’... trachtte zij
hem, nu ongeduldig-verwijtend, te kalmeeren.
Op zijn knieën liggend, keek hij een oogenblik wezenloos om zich heen, toen viel
zijn blik op het meisje, dat voor hem op de sofa lag uitgestrekt. Tusschen de droevige
snor en het trillende baardje kwamen zijn ongelijke tanden te voorschijn, in een
krankzinnigen lach. Hij mompelde voor zich heen, als iemand die bidt.
‘Dertig jaar lang... elke dag... elke dag... achter den dood aan -... stap... stap...
stap... zooals zij, heb ik er honderden in het graf neergelaten... het verdriet moeten
zien... de snikken moeten aanhooren... dat gaat gewoon door... morgen... overmorgen...
weer een jaar... dat denken jullie... d'r gaat niks door... stap... stap... stap... maar nu
achter het leven aan... ik wil lachen, met jou... plezier maken, met jou... ik heb toch
geld... genoeg aan den dood verdiend, om het uit te geven aan het leven... met jou...
met wie ànders... met wie ànders?...’
De woorden kwamen hortend en stootend uit zijn verdroogde keel. Zijn te fel
gekleurde das was uit zijn vest geschoten en zijn knobbelige adamsappel scheen niet
meer tot rust te kunnen komen. Zijn lange armen hield hij smeekend naar haar
uitgestrekt.
‘Sta op...’, zei ze, milder nu van toon, - ‘u verkreukt uw heele
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pak... Vrouwen genoeg... als het u daar om te doen is; 't beste zou zijn, dat u morgen
maar naar andere kamers ging zoeken.’
Moeizaam richtte hij zich overeind. Zijn snorrepunten hingen als muizenstaartjes
naar beneden en zijn losse, stijve manchetten waren als kokers over zijn handen
gezakt. Hij kwam een paar passen naar haar toe en bleef haar een oogenblik met
treurige oogen aanstaren, zooals hij gewend was, aan een open groeve, de
nabestaanden te doen.
‘Er gaat niks door...’ herhaalde hij nadenkend, ‘voor jou niet... en voor mij niet...
nog een paar minuten... ik heb het je nu allemaal gezegd... dat ik van je hou... dat ik
niet meer van je vandaan kan...’
‘Er zal toch niets anders opzitten’, zei ze koel-vijandig, de deur voor hem open
makend.
De onverlichte gang lag voor hem als een zwarte, eindelooze tunnel.
Met een zwaai van zijn arm slingerde hij zijn manchet weg, die terecht kwam op
het gezicht van het slapende meisje, dat er wakker door werd.
Een gil, een knal. Kruitdamp vulde de kamer. Toen die optrok en moeder en
dochter, die elkaar huilend, angstig-krampachtig omstrengeld hielden, durfden
opkijken, was de lange, magere man niet meer in het vertrek.
De pendule op den schoorsteen begon twaalf uur te slaan.
De wisseling van het jaar nam een aanvang.
Loeiende sirenen gaven den express naar de Eeuwigheid het sein tot vertrekken.
Sylvester, die zijn reispantoffels reeds aan had, nestelde zich behaaglijk in de
kussens, toen de coupédeur werd opengeworpen, juist op het oogenblik waarop de
trein zich geluidloos in beweging zette en een lange, magere man met een droevige
snor en een ijdel baardje naar binnen sprong.
‘Dat is op het nippertje - hijgde hij, ik kan nog net mee... ik heb een kaartje vierde
klas’, voegde hij er verontschuldigend aan toe.
Hij droeg één manchet, op zijn fel gekleurde das ontwaarde Sylvester een van zijn
kleine doodskorreltjes, in zijn hand hield hij een revolver, waarvan uit den loop nog
damp kringelde. Met een verveeld gebaar beduidde Sylvester hem dat hij geëxcuseerd
was, dat het niets te beteekenen had.
Toen gleed de geluidlooze trein een tunnel in, zwart en eindeloos.
ALBERT VAN WAASDIJK
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Gedichten
Histoire assez triste
Het schip, dat 's nachts was uitgevaren
en niet meer thuiskwam op de ree,
bleef eenzaam dwalen door de sneeuw,
die korzelig op 't water daalde.
De nacht was dof, en elk geluid
bevroor tot wimpel in het want;
de schipper stuurde weg van 't land,
de wind joeg tartend voor hem uit.
Aan t'rugkeer werd niet meer gedacht:
hij vreesde storm noch mist noch klip,
slechts hoopte hij nog heimelijk,
dat deze vlucht hem uitkomst bracht.
Het schip verging; híj werd gered,
weer naar de kust teruggebracht:
de dood had hem nog niet verwacht,
alleen zijn bakens uitgezet.
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Finale parallele
De bomen hebben 't pleit verloren
en staan begraven langs de sloot
en worden nog slechts uitverkoren
tot herberg voor besneeuwde dood.
De stilte in deez' landerijen
knaagt steeds opnieuw het leven dood;
door nachtmist komen koeien drijven:
de laatste on'verwinb're vloot.
Vertel mij je geschiedenissen
van liefd' en trouw, al twijfel ik;
de bomen kunnen ons nog missen:
de dood verliest een ogenblik.
En wij zijn toch maar één kus samen
en weten morgen dit niet meer:
de nacht dat wij een list beramen,
slaat iedre boom de ogen neer.
Want zonder moeite kunnen bomen
in kuisheid door het leven gaan;
kun jij daar nu al over dromen:
in hout eens langzaam te vergaan?
Zo vaak heb ik je voorgelogen,
dat ik gebonden ben aan eer;
de leugen heb je ingezogen,
de waarheid leg je naast je neer:
dat mensen steeds het pleit verloren;
zij sterven rustig in een bed
en liggen later onder 't koren
en worden nooit teruggezet.

CON SCHRÖDERS
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De Moretussen op den drempel van den adelstand
(Een Antwerpsche patriciersfamilie in de 17e eeuw)
De adel in de 17e eeuw een open stand in de Spaansche Nederlanden. De adelzucht der Moretussen. - Teekenen van ongeduld. - Opvoeding van
den aspirantedelman Balthasar Moretus III. - Zijn kinderjaren. - Naar
Parijs bij Sr. de Morfontaine in 1660. - Uit Balthasar II's dagboek van
deze reis naar Parijs. - Opvoedingsreis naar Italië in 1664. - Uit Balthasar
III's dagboek van deze Italiaansche reis. - Een reisje in Holland. - De
weelderige tractatie's van Balthasar II. - De ontvangsten van de
Lofmeesters van O.L.V. Kerk. - Bruiloft van Balthasar III met Anna de
Neuf. - De eerste mis van Kanunnik Franciscus Moretus. - De luxe in het
huis Den gouden Passer. - Inventaris van Anna de Neuf in 1714. - Eindelijk
edelman, 1 September 1692. - Verlangen om drukker te blijven zonder de
adeltitels te verbeuren. - Pleidooi ten gunste van dit voorrecht. Overschrijding van de ordonnantie op de titulatuur door Balthasar IV.
Ook de afstammelingen van den aartsdrukker Christoffel Plantin koesterden, vanaf
zijn kleinzoon Balthasar Moretus I, het verlangen om onder den adel opgenomen te
worden, en geen van de menschelijke zwakheden, waaronder zooveel van hun
adelzuchtige tijdgenooten bezweken, zijn hun vreemd gebleven.
Wij kunnen het verlangen van dit geslacht best begrijpen. Van het oogenblik af,
dat de adelstand open was voor het fortuin en voor de verdiensten, waren de
Moretussen daar zoo goed op hun plaats als om het even welke andere voorname lui
uit hun omgeving. Buiten geld en goed bezaten zij immers in hooge maat wat de
adellijke geslachten het sympathiekst maakt, namelijk een mooi verleden, rijk aan
overleveringen. Ze hadden een faam, waarop ze trotsch gingen en die hun zware
verplichtingen oplegde. Als de edelen begonnen zij dynastiën te maken. Zij bezaten
voorouders, wier nagedachtenis zij in eere hielden en wier beeltenis zij door befaamde
kunstenaars als in een familiepantheon hadden laten vereeuwigen op het stemmige
binnenplein en in de zalen van hun voorname huizing - hun burcht, van waar zij de
wereld bestookten, niet met zwaard en speer, maar met de stille, doch niet minder
glorieuze wapenen van kennis en kunst. Zij hadden zich in de aristocratie der
geleerden en der patriciërs een eervolle plaats veroverd, en zoo zij nu van de
mogelijkheid wilden gebruik maken om door het verkrijgen van een blazoen en
adeltitels hun
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standsverheffing als het ware openbaar te doen bevestigen, mogen wij met onze
moderne democratische beginselen dit niet stelselmatig en onvoorwaardelijk
bestempelen als een uiting van ijdelheid des bloeds, van louter grootheidswaan of
pronkzucht.
Wij weten dat Balthasar Moretus III (1646-1696) de uitverkorene was in wien het
geslacht tot de gewenschte verheffing kwam. In 1692 werd hij geadeld door Karel
II, en na eenige jaren verkreeg hij ook het privilegie om het drukkersvak te blijven
uitoefenen zonder zijn adeldom te verbeuren of aan de ‘noblesse te derogeren’, zooals
hij dat zelf heette in zijn erg verfranschte Vlaamsch1). Nu is het buiten twijfel, dat
Balthasar Moretus III in dit eerbewijs, naast de bevrediging van zijn eigen wenschen,
ook de verwezenlijking zal gezien hebben van een droom van zijn heele geslacht.
Met hem mocht tot werkelijkheid worden wat verscheidene van zijn minder gelukkige
voorgangers enkel als een fata morgana van hun verwachting hadden gekend.
De legendarische overlevering van Plantin's adellijke afkomst is bekend. Daar
waar de Antwerpsche aartsdrukker zelf uitdrukkelijk wees op zijn plebeïschen
oorsprong vonden zijn rijkgeworden afstammelingen het geoorloofd hem, en niet
het minst hun zelven, op grond van genealogische fantazijen, tot doorluchtigen
voorvader Charles de Tiercelin, seigneur de la Roche du Maine, toe te dichten2).
Balthasar Moretus I, Plantin's kleinzoon, scheen vast in die nevelachtige adellijke
afkomst te gelooven, want in een stuk, dat hij in Januari 1606 aan den bisschop van
Antwerpen en de kanunniken der hoofdkerk stuurde om zijn broeder Melchior aan
te bevelen tot het verkrijgen van een plaats in het kapittel, maakte hij daar met nadruk
gewag van. Plantin behoorde tot een adellijk geslacht, schreef Balthasar Moretus,
maar hij moest aan een ouderen broeder het fortuin en het leengoed van zijn
voorvaderen afstaan, en de beroemde drukker was zoo nederig, dat hij nooit het
wapenschild van zijn aloude stamhuis wilde gebruiken en zelfs weigerde het aan
wien ook bekend te maken3).
Balthasar's broeder, Melchior, had blijkbaar dezelfde adellijke verzuchtingen. In
1597 liet hij op zijn academische thesis, gedrukt bij Jan Maes te Leuven en zijn vader
op 24 November aangebo-

1) Lettres d'anoblissement accordées à Bathasar Moretus III et a ses descendants (Paris, A.
Claudin; Bruxelles, Fr. J. Olivier; 1884. Extrait des Annales du Bibliophile Belge).
2) Max Rooses: Christophe Plantin (Antwerpen, Uitg. Zazzarini, 1913, blz. 5).
3) Id. id., blz. 6.
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den1), het wapenschild graveeren van de familie Gras of Grassis, waartoe zijn
grootmoeder, Adriana Gras behoorde.
De Moretussen bleven dit wapenschild steeds in stilte als het hunne beschouwen,
want toen zij in 1692 werkelijk tot den adelstand verheven werden, is het ditzelfde
wapenschild, dat hun met enkele lichte wijzigingen wordt toegekend2).
De Secretaris van den Raad van Braband, Loyens, die zich veel moeite gaf om
Balthasar Moretus III aan den zoo vurig betrachten adeltitel te helpen, verlangde
o.m. in een brief, gedagteekend op 7 October 1692, te ontvangen: ‘den schildt van
outs in de familie gebruyckt,... met syne couleuren etc. om tot een waepen opgestelt
te worden...’3). Dit schrijven van Loyens bewijst wel afdoende dat de Moretussen het
wapenschild der familie Gras steeds voor het hunne bleven houden.
Er worden overigens verscheidene gevalletjes door de Plantijnsche archieven aan
het licht gebracht, die toonen hoe de Moretussen zich eigenmachtig èn blazoen èn
andere adellijke prerogatieven toeëigenden, lang vóór zij daartoe het recht hadden.
Wellicht werpt men ons tegen, dat dit alles kleine, persoonlijke feiten zijn, waarvan
zou kunnen gezegd worden, dat de geschiedenis er zich niet hoeft mede bezig te
houden, doch daartegen kan terecht ingebracht worden, dat de heele geschiedenis
ten slotte voor een groot gedeelte maar een aaneenschakeling is van personalia, en
niemand zal betwijfelen dat dergelijke trekjes uit het meer intieme leven der menschen
heel dikwijls een tijdperk beter laten begrijpen dan wereldschokkende gebeurtenissen.
In 1655 moest de wapenheraut van Braband en genealogist van Zijne Majesteit,
ridder Peeter Albert de Launay, tegen Balthasar Moretus II en zijn familieleden
wegens een dergelijk vergrijp reeds een eerste maal optreden. De Launay ‘verthoont’
aan den kanselier ‘hoedat t'synder kennisse gecomen is, dat die erfgenaemen van
wijlen de Weduwe Moreti zich vervoordert hebben hunne carotschen te becleeden
met baye ofte rouwe in vilipendentie van edele lieden ende direcktelyck tegens die
placcaeten van syne Mat.’ Hij bad hun ‘oversulcx... tordonneren aende voors. erffgen.
den voors. rouwe te weeren, ende die carotschen tontcleeden ofte dat t'selve
geexecuteert worde by autoriteyt publicq volgens dexecutorie daervan synde ende
de selve te condenneren in de boete gestatueert by de voors. placcaeten van syne
Mat.’4). Voor

1) Museum Plantin-Moretus: D. Joannis Moreto, patri suo unice colendo. Filius hasce suas
theses, gratitudinis ergo. DD.
2) Max Rooses: Chr. Plantin, blz. 6.
3) Arch. Plantin, Reg. DCCXVI, blz. 14.
4) Arch. Plantin, Reg. DCCXVI, blz. 1.
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hetzelfde feit werden de erfgenamen Moretus het jaar nadien nog eens aangeklaagd
door den ‘roy d'armes’ R. Dandelot, doch toen hun daar mededeeling van werd
gedaan, konden zij bewijzen, dat De Launay reeds voor die zaak tegen hen
‘geactionneerd’ had1).
In 1667 was het weer een andere overtreding! Op 23 Augustus werd door den
wapenheraut De Launay aan Balthasar Moretus II beteekend, dat hij een boete van
150 gulden te betalen had omdat er in het register van de ‘benefactores’ der bibliotheek
in het College der Sociëteit Jesu te Halle, onder den naam van zijn voorzaat en
broeder, Balthasar I, een adellijk wapen geteekend stond, waarop de Moretussen
geen recht hadden.
Dit alles lezen wij in een brief, dien Balthasar Moretus II op 24 Augustus 1667
aan den rector van het college te Halle heeft gezonden. ‘Hiermede, schrijft hij, gaet
copye van seker Requeste, door den Heer de Launay, Herault des Armes van Brabant
ten hove gepresenteert ende beneffens de Apostille op ghisteren aen my gheinsinueert.
My is wel bekent, dat myn voorsaet salr. in het iaer 1631 eenighe boeken aen Pater
Eulard2) gheleendt hadde, om een Compendium Baronii te maken, welcke boecken
eenighe iaren daer nae aen de Bibliotheque van het Collegie tot Halle vereert syn.
Maer my is onbekent, dat in den Register der selve Bibliotheke, by de memorie der
selve boecken ghestelt soude wesen de wapen in de selve requeste gheremarqueert,
want my niet indachtich en is dat ick deselve soude doen stellen hebben, ende oock
niet en gheloove, dat mynen voorsaet het oock soude ghedaen hebben; mits hy soo
wel als ick noyt ander teecken gebruyckt en hebben als den gulden Passer met het
devies Labore et Constantia’3). Dit rijmt maar kwalijk met ‘den schilt van outs in de
familie ghebruyckt...’, waarover Loyens sprak in 1692!
Balthasar Moretus verlangde verder, dat de paters het gewraakte blazoen zouden
doen verdwijnen en hem zouden laten weten of er in het Klooster bewijzen te vinden
waren, waaruit kon afgeleid worden, dat een der Moretussen last had gegeven om
dit blazoen te gebruiken. ‘Oversulcx bidde UE. mij de vrintschap te doen, luidt het,
de voorseyde wapen aldaer te doen effaceren, ende in plaetse derselve te laeten stellen
het voornemde teecken van

1) Id. id., W., blz. 5.
2) Pieter Eulard (Aire in Artois 1564), werd in de S.J. opgenomen in 1586, bleef 24 jaren als
aalmoezenier in dienst van het Spaansche leger en stierf te Halle in 1637. In 1625 gaf hij bij
Balthasar Moretus, de Wwe van Jan Moretus en Jan Meurs, de Bibliorum sacrorum
Concordantiae morales et historicae uit. Het werk, waar hier op gezinspeeld wordt, is het
Theatrum exemphorum, ex Baronio, ad mores formandos, ordine alphabetico in locos
communes digestum.
3) Arch. Plantin, Reg. CCXCVIII, blz. 224.
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den Passer, volghen het afdrucksel hiermede gaende. Bovendien versoecke uwe E.
my ghelive te adviseren, oft aldaer eenige briven syn oft andere documenten waerby
soude connen betoont worden, dat de selve wapen door myn oft myns voorsatens
bevel, oft immers met hunne wete soude gestelt syn: in welcker gebreken, den heer
de Launay geene actie en soude hebben te pretenderen de 150 guldens die hij in de
Requeste prothendeert van mij betaelt te moeten worden voor breuke van hetwelck
buyten mynen wete gheschiet soude syn’.
Volgens de verklaring van den rector van Halle was het gebruiken van het blazoen
enkel ‘door abus gheschiet’. Balthasar Moretus haastte zich om dit aan den
wapenheraut mede te deelen. ‘Tsedert dat ick de eer gehadt hebbe, schrijft hij hem
op 30 August 1667, UEd. alhier te spreken over de saecke van de waepen, die in den
Register van de Benefactores van de Bibliotheke in het Collegie der Sosieteyt Jesu
tot Halle onder den naem van mynen voorsaet sal. Balthasar Moretus soude bevonden
syn te staen; hebbe ick op Halle aenden Pater Rector daer over gheschreven, eensdeels
om deselve wapen te doen effaceren, ende eensdeels om te weten, oft mynen voorsaet
begheert ofte geordonneert soude hebbe, deselve wapen aldaer te stellen: in welcken
ghevalle ick soude bekennen door hem exces gheschiet te sijn. Nu become van Halle
de antworde, waer van de copye hier mede seynde: wt dewelcke UEd. sal konnen
verstaen, dat de saeke sonder last van mynen voorsaet, ende door abus moet gheschiet
sijn’1).
De Antwerpsche drukker bepleit verder in dezen brief zijn onschuld en verklaart
nooit eenig ander teeken gebruikt te hebben dan het drukkerswerk van Plantin.
‘Oversulcx, naedemael dat ick voldoen aen de ordre te geven van de selve waepen
te effaceren, ende dat sonder last by abus aldaer soude ghestelt wesen, soo dunckt
my (onder ootmoedighe correctie) dat ick niet en behoorde culpabel te wesen in de
breuke die UEd. in syne requeste is pretenderende: te meer alsoo in verscheijde
publique plaetsen van kercken, cloosters, earners, etc. daer mynen voorsaet ende ick
eenighe memorien ghestelt hebben gheen ander als het ghewoonlijck teeken van de
Plantynsche druckerye te vinden sal syn, te weten eene hande draegende eenen
ghulden passer met het devis Labore et Constantia sonder eenighen timber of ander
marque d'honneur’.
De brief aan den wapenheraut sluit met een poging om diens welwillendheid op
te wekken... Is dat nu enkel een blijk van belangelooze lieftalligheid of wat wij op
zijn zachtst een captatio

1) Arch. Plantin, Reg. CCXCVIII, blz. 224.
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benevolentiae zullen noemen? ‘Niettemin, besluit de brief, ghelyck ick altijt professe
ghemaeckt hebbe van UEd. ootmoedighen dienaer te syn ende gherne soude
continueeren, ist saken dat UEd. aengenaem soude wesen eenigen boeck te verkisen,
die ick deselve sou connen presenteren, sal my lief syn de wete daer van te mogen
ontfangen; als mede te verstaen oft iet is voorvallende waer in ick capabel soude
wesen UE. te dienen’.
De wapenheraut heeft zich blijkbaar niet tot genade laten bewegen door het aanbod
van dat ééne boek, maar hij was te bevredigen zoo hem boeken geschonken werden
tot het volle bedrag van de opgelegde boet. Alhoewel Moretus bleef volhouden, dat
zijn veroordeeling niet gegrond was en hij voor den rechter zeker in het gelijk zou
gesteld worden, voldeed hij toch aan het verzoek van ridder J. de Launay. ‘Want,
schrijft hij op 13 September 1667, alhoewel dat ick vastelyck gheloove, dat in Recht
tredende, UEd. meerder difficulteyt soude bevinden om my culpabel te doen verclaren
in de ghepretendeerde amende van een hondert ende vijftich guldens als ick in het
contrarie te bevestighen: nochtans om alle rusien van processen te ontgaen (waer
van ick, Godt lof, tot noch toe myn leven langh ontslaghen ben gheweest) ende om
my altyt UEd. dienaer te bethoonen, soo ben advoerende hetgene UEd. my is
voorstellende. Tot welcken eynde ick hier mede seynde eene leste van verscheyde
schoone ende curieuse boeken; waer van de vier eerste sulckdanighe sijn, dat ieder
van de selve ghebonden synde, sal connen te suppleren de somme in UEd. brief
verzocht: ende ist dat UEd. comt te kiesen eenighe van de resterende in de bijgaende
lijste gementionneert sai uyt deselve oock gesuppleert connen worden (tot) de
concurrentie van de selve somme’1). Daarop laat Moretus dan de lijst volgen van de
aangehaalde boeken, waaronder er een aanzienlijk aantal over heraldiek handelen.
Het belang van deze correspondentie ligt niet zoozeer in de vraag of de Moretussen
zich zelf schuldig hadden gemaakt aan deze onrechtmatige toeëigening van een
blazoen als wel in het feit dat er bij hun naam op het boek van de ‘benefactores’ van
het College te Halle een blazoen voorkwam. Hadden zij zelf daartoe geen last gegeven,
dan werd het wapenschild daar toch aangebracht door paters, die de Moretussen voor
edellieden hielden en de heraldieke teekenen kenden, ‘den schildt van oudts in de
familie ghebruyckt’, die vijf en twintig jaren later toch het werkelijke wapen van het
geslacht werd.
Wij zullen ons zeker niet te ver wagen als wij onderstellen, dat

1) Arch. Plantin, Reg. CCXCVIII, blz. 230.
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Balthasar Moretus II, niettegenstaande al zijn verklaringen aan den wapenheraut,
toch den adeltitel betrachtte en in de hoop leefde, dat die hem of zijn opvolger toch
eens zou te beurt vallen. Het komt ons voor, dat de opvoeding door Balthasar II aan
zijn zoon gegeven, er als het ware op berekend was om hem in staat te stellen naast
personen van kwaliteit, zooals men destijds gaarne zegde, en vooral naast edellieden
goed figuur te maken.
Wij kennen die opvoedingsmethode uit een eigenaardig document, in de
Plantijnsche archieven bewaard, nl. de Règle journalière, laquelle d'icy en avant se
debvra observer par Balthasar Moretus le Jeune, overgedrukt in Max Rooses' werk
Christophe Plantin1). De verdienstelijke Plantin-kenner stelt het voor alsof dit stuk
de regeling aangeeft van de dagelijksche bezigheden van Balthasar Moretus II in
zijn eerste jeugd. Balthasar II zou dit dagprogramma neergeschreven hebben ‘du
vivant et dans les dernières années de la vie de son père’. Dit is zeker een vergissing
want Balthasar II werd geboren in 1615 en zijn vader, Jan Moretus II, stierf reeds in
1618. Het is stellig niet op minder dan driejarigen leeftijd, dat Balthasar II in staat
was om die Règle journalière te schrijven. Onder de opgegeven dagelijksche
verplichtingen komen overigens ook lezingen voor ‘en un livre François, qui à présent
est l'Histoire de Flandre de Strada’. Nu verscheen de oudste Fransche vertaling van
dit werk, de Histoire de la guerre de Flandre van den pater Jezuïet Famianus Strada,
eerst in 1649 te Parijs bij Aug. Courbé2). Zoo was Balthasar II reeds vier en dertig
jaren oud toen dit boek verschen en de lezing er van kon hem onmogelijk in zijn
kinderjaren zijn opgelegd.
Die Règle journalière is dus zonder eenigen twijfel door Balthasar II opgesteld
met het oog op de opvoeding van zijn zoon Balthasar III, geboren in 1646, de hoop
van het geslacht, over de doopvont gehouden door Jan de la Flie en Jouffrouw Clara
Moens en bij den doop vereerd ‘voor een gedenkenisse met een schoone silvere
fruytschotel met de dry Koningen in 't midden’, door den pater, en een idem met de
historie van St. Anna en Joachim, door de mater.
Uit het voorgeschreven regiem van redematige tucht, met haast wiskundige
indeeling van het dagbedrijf spreken zeer duidelijk

1) Uitg. Zazzarini 1913, blz. 307.
2) Hist. de la guerre de Flandre, escrite en Latin par Famianus Strada, nuse en françois par P.
Du Rier (Paris chez A. Courbé 1649, in fo. 2 vol.). Er zijn ook uitgaven van 1651, 1652 en
1654. Op het einde van deze laatste uitgaaf staat er: ‘Achevé d'imprimer pour la première
fois le 15 Juillet 1649’. De eerste Fransche uitgaaf te Antwerpen verscheen bij de Wwe
Barthelemy Foppens, 1705.
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de drie groote bekommeringen van den vader en, laten wij zeggen, van het heele
geslacht der Moretussen in de 17e eeuw: een diepe vroomheid, de overgeleverde
liefde voor het drukkersvak en naast den Vlaamsch burgerlijken zin voor orde en
zindelijkheid een zeer kenmerkende belangstelling voor vormelijkheid en
ceremonieuse beleefdheid, die zeker wijst op het voorname gezelschapsleven, waaraan
die Antwerpsche patriciërs deelnamen en waarop zij hun afstammelingen zoo vroeg
mogelijk zochten voor te bereiden.
Vóór zeven uur 's morgens moest de jonge Moretus naar al de eischen van de
deftigheid voorzien zijn van bef en handlubben. Toen hij kwart na elf dagelijks naar
de mis ging, moest hij zijn haren opnieuw kammen, zijn hoed netjes afborstelen, er
weer voor zorgen dat zijn bef in orde was en zijn mantel zoo zwierig mogelijk in de
plooi leggen. Er werd hem goed op het hart gedrukt al de bekenden heel beleefd te
groeten. Bij het noenmaal moest hij zich zeer gemanierd en gedienstig voordoen,
zich niet bemorsen, zich matig van vleesch bedienen, na elk stukje vleesch brood
gebruiken, enz. Hij mocht niet te vlug en niet te langzaam eten, en hij moest er steeds
op waken ‘de se contenir de bonne manière, droit et gay’.
Elken morgen kreeg hij muziekles en moest hij uit Strada lezen om goed Fransch
te leeren. Ook had hij dagelijks eenige Latijnsche brieven uit zijn vaders copyboeken
te vertalen en over te schrijven, en op den koop toe eenige rekenoefeningen te maken.
Intusschen moest hij op bepaalde uren de drukkerij bezoeken, het werk der gezellen
nagaan en zoo er iets niet in orde was, hun de noodige opmerkingen maken. Voor
het overige had hij nog het werk te verrichten, dat vader hem oplegde.
Dit is wel de opvoeding die paste voor een toekomstig nijverheidshoofd, die ook
‘homme du monde’ moest zijn en misschien wel ‘edelman’ kon worden.
Jacob van Reesbroeck, gewezen meester van de Lucasgilde, schilderde het portret
van Balthasar Moretus III toen deze veertien jaren oud was1). Daar staat de jonge
Antwerpsche patriciërszoon werkelijk als het toonbeeld van deftigheid, dat zijn
ouders van hem wenschten te maken. Ietwat weekelijk van uitzicht, een kind der
weelde, met goed verzorgde lokken, zijn groote platte kraag, zijn stemmig zwart
kleed met bouffanten en spleten en eenige rooskleurige zijden linten, die op al dat
ietwat ouwelijk donkere

1) Mus. Plantin-Moretus, Zaal III, nr. 31. Dezelfde schilder conterfeitte ook Balthazar II en
diens vrouw Anna Goos. (Zie Mus. Plantin-Moretus, Zaal XX, nr. 6.)
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gelukkig toch een beetje jeugdfrischheid leggen, lijkt hij wel degelijk het product
van de voorgeschreven opvoeding.
Zoo zag Balthasar III er uit toen zijn vader hem in 1660 naar Parijs bracht en hem
daar toevertrouwde aan Mr. Le Gay, Seigneur de Morfontaine, die nu moest zorgen
voor de voltooiing van zijn opvoeding. Balthasar bleef daar gedurende twee jaren
en half.
Balthasar Moretus II schreef een journaal van deze reis naar Parijs1), en zeker is
er niets beter geschikt om ons een juist denkbeeld te geven van de mentaliteit van
den Antwerpschen patriciër-drukker dan dit verslag, waaruit blijkt, dat hij naast
belangstelling voor de zaken en menschen van zijn vak, vooral beheerscht wordt
door een groote bewondering voor alles wat de titulatuur, de gewoonten en het
weeldeleven van den adel betreft. Het is een bekende waarheid, dat men altijd min
of meer ziet zooals men zelf is. In dit opzicht verdient dit reisdagboek wel, dat wij
er wat bij stil blijven.
Vader en zoon werden uitgeleide gedaan op 26 Augustus door moeder, broeder
Johannes Jacobus, kozijn Franciscus de Sweert, en de ‘maerte Mayken’ tot in Brussel,
waar zij logeerden bij Jan Leonard. 's Anderen daags vertrokken de reizigers in eene
‘carotse met ses peerden’ over Holle, Soignies, Bergen, Valencijn, Kamerijk, Peronne,
Roye, Gournay, Pont St. Maxence, Louvre en Parisis, St. Denis, St. Cloud naar Parijs,
waar zij ‘gelogheert’ (waren) ten huyse van Monsr. Fredericq Leonard à l'Escu de
Venise’ in de rue St. Jacques.
Deze bekende boekhandelaar van Brusselsche afkomst, die destijds bij Balthasar
Moretus I in de leer was en in 1667 ‘imprimeur du roi’ werd te Parijs, had er voor
gezorgd, dat zijn Antwerpsche vriend met de Parijzer collega's dikwijls samen kwam.
Zoo had hij o.a. een feestmaal ingericht, waar de ‘naevolghende boeckvercoopers
van Parijs te gast’ waren: ‘René Vitrey, Seb. ende Gabriel Cramoisy, Becket, Billaine,
Balart, Courbé ende Le Petit, met dewelcke (de Moretussen) den gantschen
naemiddagh vrolyck’ doorbrachten. Op een anderen dag waren zij te gast bij
Cramoisy, ‘alwaer (sy) tot den avont toe ghoet chier ghemaeckt hebben’. Ook deden
zij uitstapjes tezamen, o.a. naar ‘Essen, een dorp nae by Corbeil’, waar zij het
landgoed bezochten van Monr d'Esselin, ‘in hetwelck seer schoone fonteynen (waren),
tot dewelcke het water met een wonder instrument van eenen watermeulen boven
ghebracht (werd). In de selve fonteynen (was) eenen touter boven het water, waer
op Sr Fred. Leonard touteren-

1) Bibliotheek Museum Plantin-Moretus, Hs. 228.
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de, in het water viel’. Een andermaal werden zij ontvangen bij Monr Becket ‘met de
compagnie der Boeckvercoopers’. Ook de boekhandelaar Le Petit ‘tracteerde’ hen.
En toen Balthasar Moretus II Parijs verliet op 29 September, vergezelden hem tot
aan de ‘carotse met dewelcke hy nae Brussel soude vertrekken’ Monsr Gabriel
Cramoisy, Le Petit, Fred. Leonard, Bernard, Billaine en Piget, allen bevriende
boekhandelaars.
Opgetogen spreekt Moretus van de mooie bibliotheken en drukkerijen, die hij met
zijn zoon te Parijs bezocht. Zoo vermeldt hij o.a. ‘de Bibliotheque van Monsr de
Thois, Anbassadeur in Hollant, alwaer synen Bibliothecarius was Monsr de Riddere,
ende als gheleerden persoon onderhouden (werd) Monsr Bidlialdus;’ - ‘de Bibliotheque
van den Grooten Cancellier van Vranckryck, Monsr de Seguier, seer schoon, soo van
ghedruckte als van gheschreven boecken, dewelcke eenen grooten thresoor weert
syn,’ - de boekerij van het Jezuïeten-college te Clermont, ‘dewelcke in menichte van
boecken te boven gaet die van Antwerpen’ - de bibliotheek van den Kardinaal de
Richelieu in de Sorbonne, - 's Konings drukkerij in de Louvre, - de bibliotheek van
de abdij St. Victor, - ‘de seer curieuse Bibliotheque, soo van manuscripten als
ghedruckte boecken’ in de abdij van St. Germain des Prés, - ‘de fraye Bibliotheque’
van ‘Mynheer den Abbé de Marolles’, ‘by den welcken in materie van curieusiteyten
van printen meer te sien is, als dat in ghansch Nederlandt t'samen te vinden soude
wesen’ - ‘de Bibliotheque van Cardinal Mazarin, dewelcke seer schoon is,
naementlyck in manuscripten, ende onder andere vele seer curieus afgheset (verlucht)’
- ‘de Bibliotheque Mons. Petavius, alwaer schoone Manuscripten waeren 150 stucken
seer curieus ende rare. Hy hadde aen de Coninghinne van Sweden om 40.000 guldens
Manuscripten vercocht,’ - ‘de Bibliotheque van den Coningh, in dewelcke (was) de
ghansche Bibliotheque van Monsr du Puis, alias Puteanus. Deselve Conincks
bibliotheque (bestond) meest in schoone manuscripten wel 4000 in ghetal.’ - ‘De
Bibliotheque van den prior der Carthuysers, waer in de curieusheyt te verwonderen
was, ende de menichte van boecken voor een particuliere bibliotheque.’ Geen der
groote Parijzer boekenverzamelingen was dus aan de belangstellende nieuwsgierigheid
van de Antwerpsche reizigers ontsnapt.
Al even gretig gingen ze de paleizen, ‘speelhuysen’ en ‘plaisante hoven’ van den
grooten en kleinen adel bekijken en het schouwspel van de vorstelijke staatsie in de
Fransche hoofdstad had voor hen een buitengewone aantrekkelijkheid. Moretus
gewaagt o.a. met geestdrift over het huis van den Kanselier Monsr de Seguier, ‘het
welck in schoonheyt ende costelycheyt te boven gaet al het
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ghene in eenigh hof oft Paleys in Nederlant te sien is’, het huis van den Marquis de
Laige, Monsr de la Basignieres, den hof van Monsr de St Germain te Houllié, het
heerlijk buitenverblijf van den president de Maizon, ‘hetwelck seer somptueus was,
namentlyck de stallinghen voor de peerden, dewelcke meer een paleys als stallinghen
ghenaemt magh worden’, het kasteel van Kardinaal de Richelieu te Ruelles, ‘waer
de schoonste fonteynen waeren, die (Moretus) oyt in (zijn) leven ghesien (had)’, het
in opbouw zijnde paleis te Vaulx van den surintendent Fouquet, ‘hetwelk meer een
Conincks paleys als eens particuliers speelhuys mach ghenoemt worden’, en nog
veel andere voorname woningen meer, te veel om hier alle op te sommen.
Nog grooter is zijn bewondering voor het koninklijk paleis en de nieuwe gebouwen,
die daarbij gevoegd werden ‘voor de groote Baletten, ende Comedien, alles seer
somptueus’, - het koninklijk kasteel in het Bois de Vincennes, en de ‘huysinghe’
aldaar ‘ghenaemt la Menagerie, alwaer opghevoet (werden) leeuwen, tijgers, beren
en wolven,’ - het hof van Fontainebleau met zijn ‘galleryen, capelle ende verscheyde
quartieren’ enz.
Moretus heeft den Koning naar de jacht zien uitrijden; - mis gehoord in de
Koningskapel van het Louvre-paleis, ‘alwaer den Coningh met de Coninghinne,
Ducq d'Anière, Prince de Condé ende allen den principaelsten adel van Vranckryck
waeren’. - Na de mis bezocht hij ‘het apartement vanden Coninck ende Coninghinne,
als mede oock van de Reyne Mere: dewelcke met den Coningh, Coninghinne, ende
Ducq d'Anière tsaemen hun noenmael aten, dewelcke alle van de tafel contende, inde
slaepcamer vande Reyne Mere ghesien hebben; alwaer vele princessen de Coninghinne
quamen de visite gheven.’ - Hij zag de twee koninginnen weer in de kerk van Notre
Dame, waar ze mis hoorden en ‘in het uitgaen requesten van particuliere persoonen
ghepresenteert werden’. Hij woonde te Charenton ‘het nachtmael, Predicatiën ende
Singhen van de Psalmen’ van de Hugenoten bij, ‘dewelcke aldaer in groote menichte
van ettelycke duysenden van Parys ghecomen waeren, onder dewelcke vele van
groote conditie syn, soodat daer wel tweehondert carotsen van edellieden waeren’.
Hij ging een vertooning zien van de ‘Comedie vande Spaensche Compagnie’ en ook
een van de ‘Fransche Comedie’. Hij soupeerde in de ‘Herberghe den Pynappel’, waar
hij zich verwonderde over de massa bezoekers en de ‘silvere schotelen ende taillooren’
waarin werd opgediend.
Toen Balthasar Moretus III achttien jaren oud was, in 1664, ondernam hij een reis
over Duitschland naar Rome om langs Parijs
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terug te keeren. Dat was de classieke reis der jonge Nederlanders, kunstenaars en
zoons van goeden huize, naar Italië, het land van schoonheid, geleerdheid en elegantie.
Moretus vertrok in gezelschap van zijn oom Hendrik Hillewerve, die een jaar en
zes weken na den dood van zijn vrouw Margaretha Evos priester was geworden, in
1660; een anderen oom, Petrus Evos; den licentiaat Tholincx en den heer Van
Immerseel clericus regularis minor.
Van die reis, die zeker als voltooiing zijner opvoeding bedoeld was, heeft de jonge
Moretus, evenals zijn vader voor de Parijsche reis, een trouw verslag nagelaten1), een
soort Italiaansche ‘Reisheuchenis’ zooals de Drost Hooft er 64 jaren vroeger een
schreef. Het is een psychologisch document, waaruit wij leeren, dat bij dien
drukkerszoon-candidaat-edelman nog meer dan bij zijn vader de belangstelling bijna
uitsluitend ging naar alles wat met boeken en drukken in verband stond en vooral
naar alles wat de luxe en den rijkdom der hoogere standen betrof. Bij Balthasar III
openbaart zich bovendien nog een zeer sterke vroomheid en een onloochenbare
bekommering voor comfort en goed leven.
In vier ‘carotsen’ deden de vrienden de reizigers uitgeleide tot aan Wyneghem,
waar ze eerst van het mirakuleuze O.L.V. Beeld een gunstige reis afsmeekten. Daarna
ging het over Turnhout, waar ze logeerden in de ‘Keulsche Kerre’, naar Roermonde,
Keulen, Mainz, Frankfort, Darmstadt, Heidelberg, Ulm, Augsburg, München,
Innsbruck, Trente, Treviso, Mestre, Venetië, Rimini, Pesaro, Tolentino, Assizië,
Spoleto en Rome. Van deze laatste stad uit bezochten zij Napels, het bad Baja en het
eiland Capri. Na gedurende eenigen tijd nog te Rome verbleven te hebben, kwamen
zij over Sienna, Florence, Bologna, Modena, Parma, Genua en Milaan naar Frankrijk,
waar ze Lyon, Nevers, La Charité, Gyan, Orleons en Parijs bezoeken vooraleer naar
Antwerpen terug te keeren.
Op deze reis, onder de hoede van O.L.V. van Wyneghem begonnen, en geleid
door een priester en een minderbroeder, liet Balthasar Moretus III geen bidplaats,
geen miraculeus beeld, geen relikwie van welken aard ook onbezocht, en in zijn
reisdagboek teekende hij al die vrome pelgrimagies nauwgezet en met een soort van
zaligen eerbied aan.
Zoo begon het al in het heilige Keulen, waar hij de drie Koningen zag, de patroons
der stad, die ook steeds door zijn familie met een uitzonderlijke liefde vereerd werden;
de relikwieën van St Gerion, St Albinus, een stuk van het H. Kruis, een stukje van
de lans

1) Bliblioth. Museum Plantin-Moretus, Hs. 369.
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en twee doornen van de H. Kroon, een ‘onnoosel Kindeken’ en nog veel andere
dingen meer, waaronder vooral te vermelden, in de Domkerk: ‘menichte van Reliquien
van de 11000 maeghden van S. Wisel, waer door den grondt soo is verbetert dat hij
gheen ander graven en admitteert’. En tot opheldering vertelt Moretus er het volgende
bij: ‘In dese kercke siet men eene kiste van een lyck dat 3 oft 4 mael uyt ghesmeten
is gheweest onwerdich synde te rusten by sulcken reliquien daer men nu niemant
meer en begraeft’1). Te München kon hij zich weer verheugen in het zicht van een
overvloed van heilige voorwerpen. Hij somt de meeste op: ‘een stuck van het H.
Cruys met eenen langen doeren, 5 ghestolde druppelen van het heylich bloet van
onsen Salichmaecker, een stuck aerde van den berch Calvarien, een stuck van de
Sponsie, een stuck van het kleetsel van Ons L. Vrouwe, eenen vingher van S. Peeter,
vier rechte handen, een van S. Jan Babt., een van Joannis Ghrisostimus, een van
Dionisius Areopagitta, S. Barbara, 3 onoosel kinderen, twee stucken van hoofden
d'een van S. Jan Bapt. & d'ander van S. Elisabeth, eenen voet van S. Natalis, oock
eenen van S. Effesia & noch vele andere reliquien’2). Hij bezoekt te Rimini op de
groote markt ‘het Capelleken van S. Antonio, die aldaer het mirakel dede van den
esel te doen knielen voor de Heylige Hostie’3). In de kerk te Loretto doet hij zijn
devotie voor het ‘heylich huysken van de Alderheylichste Maeght Maria, in het die
sy gheboren, opghebracht, de Boeschap ontfanghen ende door den heilighen gheest
vervult gheweest is’4) en uitvoerig vertelt hij hoe dit ‘huysken’ er van binnen en van
buiten uitziet, hoe het uit Galilea te Loretto aankwam, hoe het door ‘sich seer
disciplineerende’ bedevaarders ‘blootvoets’ bezocht werd en dies meer. Al die
wondere dingen boeiden den Antwerpschen jongen man uitermate. Te Assizië leefde
hij op in alles wat daar aan den H. Franciscus herinnert. Hij vermeldt o.m. ‘een
cruysefickx welck men seyt selver aen S. Franciscum ghesproken te hebben’5). Te
Rome heeft hij moeite om alles bij te houden. Grafschriften, aflaten van allen aard,
relikwieën, miraculeuze beelden, enz. houden hem voortdurend bezig. Soms zijn het
als echte catalogen van relikwieënverzamelingen, die hij opgeeft6). ‘Den Outaer van
S. Jan Bapt. als wanneer hij was in de wildernisse, de Roey van Moyses ende die
van Aron, de Arcke des Verbonts, een stuck van

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Id. id. blz. 1 v.
Id. id. blz. 7 v.
Id. id. blz. 17.
Id. id. blz. 25.
Id. id. blz. 32.
Id. id. blz. 57 v, 60.
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de tafel op dewelck ons Heer dede het laesten Avontmael’ enz. Hij besteeg op de
knieën met zijn gezelschap de Scala Sancta, achter het Palasso di S. Joanne Laterano,
de trap nl. langs waar de Zaligmaker tot Pilatus ging en waarop hij na de geeseling
uitgeput neerviel; men zag er nog ‘eenighe tekenen van zijn vergoten bloet bedeckt
met kleyn tralikens opdat die dewelcke deselve opkruypen uyt devotie niet en raeckten
als met haeren Paternosters’1). Hij bezocht den kelder onder de kerk del Jesu, ‘in
dewelcke dat wekelyckx grooten toevlucht (was) van volck om hun selven aldaer te
castyden soo met disciplinen als andersins’2). Hij zag het graf van den H. Agnes,
waar men op den feestdag der heilige ‘twee witte lammeren’ offert, ‘van winens
vellekens de Pauselycke mantels ghevoeyert werden’. Wij sommen al die blijken
van devote belangstelling niet op, er zijn er werkelijk te veel, en wat wij reeds
aanhaalden voldoet ruimschoots om ons een denkbeeld te geven van Moretus'
godsdienstig gemoedsleven.
Hierbij is het wellicht ook van belang aan te stippen hoe bij dien
zeventiende-eeuwschen jongen Antwerpenaar de Jodenafkeer zeer levendig was.
Over de vele Israëlieten, die hij te Frankfort aantrof, schrijft hij, dat zij ‘seer slecht
ghekleet syn met groote baerden en lobben dat seer wel te passe comt om iemant te
bedrighen met twijfelinghe daer sy ieder om quellen. Hunne vrouwen syn noch
Antiker ghekleet met eenen Rock van diversche colleuren doorluchtich van gaeten
en gheborduert met slyck waer op oock correspondeert een wonde hulsel en eenen
ongheploiden mantel comende tot aen de knieden’3). Te Keulen, waar hij met zijn
gezelschap in de nabijheid van het ghetto logeerde, had hij reeds aangeteekend, dat
de Joden ‘met recht ballinghen (waren) van dese stadt, rustplaatse van soo menichte
reliquien, die wy aldaar ghesien hebben’4). Te Rome schrijft hij over de Joden van
het ghetto, dat zij alles verkoopen met bedrog, en te Pavia verwondert hij er zich
over, dat de Spaansche koning daar de Joodsche natie toelaat, wat in ‘gheheel
Spagnien niet en gheschiet, noch te Milanen oock, ten sy voor vierentwintich uren
tijts’.
Toen in 1664 Balthasar Moretus II naar Francfort reisde en daar de Joden zag,
maakten zij op hem een even ongunstigen indruk: ‘De vrouwen ende dochters, getuigt
hij, syn ghehult op sulcken maniere dat van verre souden segghen datze horens aen
hun hooft hebben. De Joden syn seer vuyl, ende in hunne straet (die seer

1)
2)
3)
4)

Id. id. blz. 57 v, 60.
Id. id. blz. 69.
Id. id. blz. 4 v.
Id. id. blz. 1 v.
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engh is) stinckt het soo seer, dat men qualyck ghedueren en kan’1).
Vond die vrome Vlaming zijn behagen in het romantisch-kleurige der Italiaansche
devotie, hij kon zich minder verzoenen met de soms ergerlijke vuilnis van sommige
Italiaansche gasthoven. De spreekwoordelijke zindelijkheid van de oude Vlaamsche
burgershuizen met hun wellust van verschgewasschen naar lavendel geurende linnen
was hier ver te zoeken en 't zijn bittere klachten, die de zoon der Moretussen over
dat gemis laat hooren. ‘De bedden ende lakens syn daer soms soo vuyl’ schrijft hij,
‘om wat oorsake dit landt van vieze (kieschkeurige) personen niet en dient
ghefrequenteert te wesen’2). En elders zegt hij, niet zonder humor: ‘De hostes ende
padroni di hostaria van dese contreyen syn seer affabel ende siviel ende seer groot
van beloften, segghende van alle Exquisita te hebben en te willen voorbrengen, maer
als wanneer men in de camer ende ad rem is comende vergeten sy hunne beloften,
seer qualyck trackterende, de bedden deckende met ongewassen vuyl lincoli3)), welck
is niet alleenelyck de coutume in Toscanen maer heel Italien door ende principalyck
in het ryck van Napels’4).
Daarentegen is hij vol lof voor de zindelijkheid van de gasthoven te Orléans. ‘Inde
herbergen, schrijft hij over die stad, woordt men seer net ende wel ghedient met seer
wit lynwaet dat in Vranckryck raer ende wonder schynt te wesen’5).
Een ware bron van genot voor den jongen Moretus was het vertoon van de luxe
der grooten. Overal blijft hij daarbij stil en bekijkt het met de aandachtige bewondering
waarmede b.v. een S. Vranckx zijn bekend Venetiaansch feest uit het Brusselsch
Museum schildert. Paleizen, kasteelen, theaters, parken, ‘perspectieven’, fonteinen,
‘picqueerplaatsen’, maliebanen, wapenhandel, enz. wekken overal zijn
opmerkzaamheid. Uit zijn reisverhaal blijkt ook, dat Italië toen nog altijd het geroemde
land van paardensport en carnavalsvreugde was, zooals Jan Sadeler het op zijn
bekende allegorische print ‘Italia’, naar de teekening van Hans van Aken, reeds op
het einde der 16e eeuw had doen uitschijnen6). De 5000 ‘carotsen’, die te Milaan de
straten doorkruisen, wekken zijn bewondering op. Te Parma vermeldt hij de groote
stallingen

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bibl. Mus. Plantin-Moretus, Hs. 228, blz. 13.
Bibl. Mus. Plantin, Hs. 369, blz. 94.
Lenzuoli, beddelakens.
Id. id. blz. 100 v.
Id. id. blz. 141 v.
Cf. Dr. J.A.F. Orbaan, Rome onder Clemens VIII ('s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1929, blz.
130).
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van den hertog ‘ende een Pickeer Plaetse op dewelcke saghen exerceeren een wilt
perdt in Presentie van il Principe Farnese Broeder van den tegenwoordighen hertoch
welcken seer corpolent (was) tot wat eynde rede in eene loechte calesche die hy
selver voerden.’ Hy zag er ook ‘de carotsen van den Duca ende syne Moeder wienens
ghelycke in schoonheyt nocht costelyckheyt tot noch toe niet ghesien en had’1). Te
Rome zag hij Kardinaal Nipote Chisio een ‘collatie gheven aen de Cardinalen op
Carsnacht welcke gheschieden met eene groote sumptueusiteyt ende costelyckheyt’2).
Te Napels woont de jonge Moretus het Ballet van de Carnaval bij ‘hetwelck gheschiet
in presentie van den Viceroy ende allen de groote van Napels, beginnende met een
Spaensch Musick, waer naer dat uytgheroepen worden de Edeliden om hun met de
Signoras (welcke alle met Spaensche kleeren) te dansen, welck dansen gheschiet
met seer wonderlycke Pontillos soo van den Monsignore, die de Jouffrou in de midden
van de sale brengt, als door den dansmeester die de Dansers van Pas tot Pas is
wysende, waerin dat gheleghen is de gheele vreucht ende sake van dit Pontilleux
Ballet, welck (hij) seer meu verliet omtrent den 3 uren smorgens’3). Ook den
straatcarnaval te Rome woont hij bij van den eersten dag af, waarop de Joden
‘gheheelyck bloedt’ om prijs liepen, tot den laatsten dag, die eindigde met een
wedloop van buffels met vergulde horens. Hij vermeit zich in de ‘mascaraden te voet
en te perde, die aen hunne courtisanas, welcke door de vensters kijcken, vele
confituren ende andere riekende dinghen werpen, het welcke alles sonder troebel is
ghescidende door de menichte sbiri die met den Bandello te perde over ende weder
syn loopende om hetselve te verhoeden. Oock de mascarades moghen alle schimpen
segghen aen een ighelyck sonder aen raken hetwelck veel gheschiet aen de carotsen
van de Cardinalen ende andere grooten die in de Corso komen ryden beneffens eenige
carottsen ende wagens met ses perden met mascharaden soo van den Ambassadeur
van Spagnien, Vranckryck als andere Grootten. Alsoo is durende dese vreucht tot
naer het kleppen van de clock alswenneer alles moet scheyden’4). Op
Asschenwoensdag bevond Moretus zich onder de ‘cavalcata van Cardinalen,
ambassadeurs en edellieden, die met groote Pompe ende maghnificentie, soo door
menichte carotsen, perden, muylen, alles op het ryckste verciert’, den H. Vader
begeleidde toen hij van de ‘cappella papale’ kwam,

1)
2)
3)
4)

Id. id. blz. 114.
Id. id. blz. 75.
Id. id. blz. 88 v.
Id. id. blz. 96.
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waar hij aan al de toegestroomde vromen ‘de asschens ende syne benedictie’ gegeven
had1).
Laten wij, vele dergelijke trekken voorbijstappende, nog alleen aanstippen met
welke superieure minachting de Antwerpsche patriciërszoon spreekt over
pakkendragers, boodschappers, sjouwers, enz. Hij noemt ze ‘de insolente natie van
het kleyn volck’. Een edelman, wiens stamboom tot de kruistochten opklom, zou het
met niet meer laatdunkendheid gezegd hebben.
Dat de jonge Moretus, alhoewel reizende met geestelijk gezelschap, zijn oogen
niet gesloten hield voor de vrouwen in de gewesten, die hij bezoekt, bewijst de
volgende passage, waarin hij den lof maakt van de schoonen van Beauvoisin. Zij
hebben, zegt hij, een ‘fransche manniere van leven’ en zijn ‘sonder eenighe ghebreken
van croppen oft swillinge aen den hals maer ter contrarie fraey van posture, civiel
ende agiel van leven dat ons wonder was om sien door oorsaken luttel vroupersonen
in italien ghesien hadden want alle op ghesloten worden om de inconvenienten te
beletten die nochtans dickwiels ghenoech in die heete Landen syn gheschidende’2).
Evenals in het verslag van zijn vader over de reis naar de Fransche hoofdstad,
maakt Balthasar III in zijn Italiaansch dagboek ook steeds zorgvuldig melding van
alles wat wetenschap, boeken en drukkunst aanbelangt. Te Pesaro gewaagt hij van
de oude hertogelijke bibliotheek, die toen reeds naar het Vaticaan was overgebracht,
en waarin zich bevonden vele boeken in de Syrische, Arabische, Turksche en andere
talen, alsook ‘differente manuschripten verciert met vele schoone gheminiatureerde
Bellekens’3). Deze bibliotheek werd geschat, schrijft Moretus, op een waarde van
20.000 kronen. De Bibliotheca Vaticana, getuigt hij, ‘is wonder om sien’, ‘alles is
er te vinden’ o.a. ‘uytnemende manuschripta en andere originelen als de opera Divi
Thome’. Zij was ‘vergroot ende vermenichvuldicht van difrente Pausen ende
principalyck van de bibliotheken van den Duck d'Urbino en voorts van den
tegenwoordigen Paus Alexander Septimus.’ Deze ‘biblioteke is verdeelt in diversche
groote earners ende Gallerijen van dewelcke eene seer constich doorschildert met
diversche disegni’ ‘Den Bibliothecarius deser is Monsignore Loo Abatius, ende den
vice Bibliothecarius Monsignore Accargio van dewelcke dat seer groote eere
ontfangen soo in het ghene aengaet de Bibliotheca Vaticana als in andere’4). Te
Florence bewondert hij niet alleen

1)
2)
3)
4)

Id. id. blz. 99.
Id. id. blz. 113.
Id. id. blz. 18 v.
Id. id. blz. 50.
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de bibliotheek met Latijnsche en Grieksche handschriften naast de S. Lorenzo-kerk,
maar ook en vooral de ‘cabinetten ende rariteytscamers’ van de hertogen van Medici,
waarvan hij vele wonderen met welgevallen opsomt, o.a. de gebruikelijke tooi van
16e en 17e eeuwsche bibliotheken: ‘een Sphera ende Globus Terrestris van sulcken
groote dat niet en meyne, beweert Moretus, ieverinckx dierghelycke te wesen’1). Hij
bezoekt te Rome in het College der Jezuïeten de kamer van Pater Kircherus, waar
‘differente rariteyten’ van te zien waren; te Napels de kamer van Thomas van Aquino.
Te Bologna heeft hij het over de ‘fomeuse universiteyt, dienende soo tot allerleyde
studien als andere exercicien te weten tot dresseren van Perden, om de wapenen te
handelen ende andere dierghelyke’2). Over de hoogeschool te Orléans weet hij ook
een en ander van belang te vertellen: ‘De goede loechte ende de ghelegentheyt van
de plaetse, schrijft hij, syn oorsake van den grooten toevlucht van studenten tot dese
universiteyt welcke alhier is de vermaerste ende ghefrequentierste van Gheheel
Vranckryck’. De taal, die men te Orléans spreekt, wordt gehouden voor de mooiste
van het land ‘om wat oorsake dat vele uytlanders alhier commen woonen, deene om
copmanschape te dryven, andere om te studeren ende andere om de tale te leeren.’
Vooral de Duitschers zouden hun zoons om die redenen naar Orléans, waar zij ‘groote
previlegien gheniten, ende hebben eene bibliotheke dewelcke daghelyckx seer
vermeerdert woordt door de studenten die mest alle tot eewighe memorie daer eenige
schoone boecken vereeren als wanneer sy hunnen cours voldaen hebben’3). In dezelfde
stad wandelde hij gaarne op de groote plaats, vóór de kerk van het H. Kruis, ‘beplant
met plaisante dreven van boomen, alwaer ontrent dat woonden alle de
boeckverkoopers’4). Te Rome had hem ook getroffen de drukkerij van het College
der Geloofspropagande; als een harer merkwaardigheden geeft hij op, dat ze voorzien
was van vier en twintig verschillende matrijzen-alphabetten5).
Hier ook zouden nog veel meer bijzonderheden kunnen aangestipt worden, waaruit
Moretus' liefhebberij voor studie en boeken spreekt, maar liever wijzen wij nog even
op zijn ontmoeting met enkele vakgenooten en klanten van vader Moretus.
Te Francfort, waar hij aankwam op het eind van de Herfstjaar-

1) Id. id. blz. 105.
2) Id. id. blz. 110.
3) Id. id. blz. 141. Zie hierover: J. Mathorez: Les Etrangers en France sous l'ancien régime, II,
blz. 159 (Parijs, Champion, 1921).
4) Id. id. blz. 142 v.
5) Id. id. blz. 79.
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markt, werd hij ontvangen en ‘grootelyckx ghetrackteert’ door Monsieur Oort en M.
Jean du Fay, met wie hij ‘Mr. Bleau den jongman’ bezocht. Uit brieven van Vader
Moretus aan Andreas Fries en aan vader Joan Blau, te Amsterdam1) weten wij, dat
de jonge Blau op dat oogenblik te Francfort ziek lag. ‘Mynen outsten soene, schrijft
de Antwerpsche drukker aan zijn Amsterdamsche collega, is over een maent in goede
companie nae Italien vertrocken, den welcken op den 13 der voorleden maent my
uyt franckfort geschreven heeft aldaer Mynheer UE. sone besocht te hebben die seer
cranck was, maer scheen op de betere sijde te wesen.’
Overal waar de Antwerpsche drukkerij in de bezochte steden klanten had, ging de
jonge Moretus tot hen. Daar wordt in het reisverhaal niet altijd over gesproken, maar
dat weten wij toch uit het bewaarde klad van zekere brieven van Balthasar II2). Dit
was b.v. het geval met Blaise Denersin en met Sigre. Cornelio de Wael, beide
boekhandelaars te Rome. Aan dezen laatste schreef vader Moretus op 17 April 1665:
‘Mynen Heer Swaegher met syne compagnie (is) seer voorspoedich in goede
ghesondtheyt alhier gheariveert op 4 deser, dewelcke UE. van herten doen groeten
ende bedancken voor de eere ende vrintschappe van UE. tot Romen ontfanghen
ghelyck ick particulierlyck doen voor deghene aen mijnen sone bewesen hebt’3).
Ook te Lyon zien wij den jongen Moretus en zijn compagnie door tal van aldaar
bekende drukkers-boekhandelaars zeer vriendschappelijk bejegenen. Dit begon al
bij zijn aankomst. Op het tolkantoor werden de ‘onvrije goederen’ der Antwerpenaren
‘geconfiskeert’ ter oorzake van een verwaarloosde formaliteit. Toen riepen zij de
hulp in van den zoon van den drukker Anisson, die wist te bewerken, dat de goederen
hun teruggeschonken werden, ‘mits de gherechticheyt ende eene cortoisie daer voor
te betalen’4). Met denzelfden vriend bezichtigden zij de stad en gingen zij o.m. de
drukkers Boissat en Remeus bezoeken, ‘dewelcke (hun) de eere deden van hun
logement te presenteren.’ Zij werden ook ‘des noenens ghetracteert tot Monsr Boissat’
en toen zij Lyon verlieten werden zij tot een heel eind buiten de stad te paard vergezeld
door ‘Messieurs Boissat ende den sone van Monsieur Demen.’ Zoowel Laurent
Anisson, Horace Boissat, Georges Remeus als Michel Demen waren goede klanten
met wie het Antwerpsche huis een drukke correspondentie onderhield.

1)
2)
3)
4)

Arch. Mus. Plantin, Reg. CCXCVIII, 3 Nov. 1664.
Id. id.
Id. id.
Id. id. blz. 134 v.
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In 1668 ondernam Balthasar Moretus III weer een andere reis, waarvan hij een
dagboek opstelde. Ditmaal bezocht hij met zijn vader, zijn broeder Jan Jacob en zijn
neef Hilwerden het zuidelijke gedeelte van Noord-Nederland. Na een uitstapje met
zijn moeder en zuster Maria Isabella naar Scherpenheuvel, ontmoetten zij vader te
Turnhout. De vrouwen keerden naar Antwerpen terug, maar de mannen reisden
verder naar Aarschot, 's Hertogenbosch, Heusden, Geertruidenberg, Breda,
Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Goes, Veere, Middelburg, Vlissingen, Sluis, Brugge
en Oostende. Over Brugge en Gent kwamen zij weer naar huis. Wij denken er niet
aan hier weer aan te stippen wat den jongen Antwerpenaar het meest trof op deze
reis. Zooals Moretus zelf herhaaldelijk in dit handschrift zegt, moeten wij hier ‘tot
breviteyt’ allerlei achterlaten, waaruit blijken zou, dat nog steeds naast
vroomheidsvertoon, kunst en wetenschap, luxe en standenvoornaamheid de grootste
aantrekkingskracht op hem uitoefenen. Naast de vele edellieden en personages van
kwaliteit die hij in de gasthoven ontmoette en steeds con amore met al hun titels
aanmeldt, is er maar één van mindere conditie, die hij zich, kenschetsend genoeg
voor zijn hoofsche vormelijkheid, in dit hooge gezelschap met iet of wat nadruk
verwaardigt te noemen, nl. ‘eenen seer sivielen ende hervaren alemoden1) meester
van de Fransche tale ende manieren.’ Dat is wel de zeventiende-eeuwsche figuur die
hier nog ontbrak! Hoe zullen de zoo op manieren verslingerde Moretussen zich aan
dien ‘arbitre des élégances’ vergaapt hebben!
Balthasar Moretus II kon zijn zoon dergelijke reizen en al wat verder bij zijn opleiding
tot echt patriciër-aspirant-edelman behoorde, goed bekostigen. Bij het opmaken van
een inventaris van zijn goederen in 1662, had hij vastgesteld, dat zijn fortuin 341.000
gulden bedroeg, wat overeenkwam met ongeveer 2 millioen frank, voor den oorlog.2)
Het materiaal van de drukkerij: poinsoenen, matrijzen, letteren, houten en koperen
platen, persen, enz. komen in dit bezit voor een waarde van 24.000 gl.; de bibliotheken
voor 20.000 gl.; de huizing De Gouden Passer, door Balthasar II vergroot en verbeterd
door toevoeging van het huis De Lelie, voor 45.000 gl.; de juweelen, die hij ‘ten
houwelycken staet comende vereert heeft aen syne huysvrouwe Jouffr. Anna Goos’,
voor 6039 gl. Verder meldt de inventaris naast comptante penningen,
schuldvorderingen en lijfrenten nog tal van landerijen en huizen, zooals St. Marcus
op

1) à la mode.
2) Arch. Mus. Plantin, Reg. CVIII, blz. 130.
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de Schoenmarkt, De Bonte Huyt in de Hoogstraat, Het Vosken, De Houten Passer
en De IJzeren Passer in de H. Geeststraat, en den ‘Speelhof’, ‘ghelegen tot Berchem
op den hoeck van de Capelle Lije, teghen over de vervallen Capelle, met de huysinghe
daer op staende’1).
Dit buitengoed behoorde aan de familie sedert 1581. Plantin kocht toen den hof
en liet er het huis op bouwen2). Op 8 Juli 1658 had Balthasar II dit landverblijf vergroot
met een anderen daaraan palenden speelhof, dien hij kocht van de weduwe van wijlen
Christoffel Moerentorf. Op dit oogenblik besloeg het goed ‘met mueren, huysinghe,
haeghen ende half grachten’ een oppervlakte van 90 roeden.
Balthasar II en zijn gezin maakten stellig veel gebruik van dit landgoed. Zoo wist
hij heel nauwkeurig te zeggen, dat het ‘van de uterste baillie van St. Jorispoorte 2200
passen geleghen was’, waarbij nog 1500 passen moesten gevoegd worden van zijn
huis op de Vrijdagmarkt tot aan ‘de uterste baillie van de St. Jorispoorte,’ (‘aldus
door Balth. Moretus ghemeten op 28 Februari 1659’)3).
In het lommer der Berchemsche boomen gingen de kinderen spelen, werden de
vrienden ontvangen, soms ook gehuisvest en in geval van ziekte was dit landgoed
een wijkplaats, waar rust en herstel werden gezocht. Zoo ging Balthasar's huisvrouw,
Anna Goos, in 1659 ‘seer weekelijk’ zijnde, daar drie maanden lang ‘het Spawaeter’
drinken, doch toen dit weinig baatte, werd zij naar Spa zelf gebracht, waar zij de
gezondheid terugvond. In 1671 toen Balthasar zelf aan ‘de swarte galle’ leed, ging
hij gedurende zes weken te Berchem het ‘Spawaeter’ drinken, ‘waerdoor wederom
(zijne) vorighe gesontheyd becomen heeft’4).
Niet alleen door hun rijkdom en hun familieoverleveringen stonden de Moretussen
reeds in hoog aanzien, maar verscheidene hunner nabije en verwijderde verwanten
bekleedden zoowel wereldlijke als geestelijke waardigheden. Wij noemen maar Jan
de la Flie, Balthasar's neef, en Jan van Meurs, zijn grootoom, die beiden schepenen
der stad Antwerpen waren.
Waar het er op aankwam zijn stand hoog te houden, bleef Balthasar II niet in
gebreke. Echt vorstelijk wist hij zijn vrienden te onthalen als 't pas gaf, doch tevens
hield hij als een echte handels-

1)
2)
3)
4)

Id. id. blz. 114.
Zie F. Donnet: Le ‘Papen Moer’ à Berchem (Antwerpen, E. Secelle, 1921), blz. 34.
Arch. Mus. Plantin, Reg. CVIII, blz. 118.
Arch. Mus. Plantin, Reg. CCXIII, blz. 29, 45.
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man voorbeeldig nota van alles wat hem dergelijke ontvangsten en feestmalen kostten.
Wij weten niet wat het meest te bewonderen, of de gulle, weelderige inrichting van
zijn banketten of de zakelijke stiptheid, waarmede hij in zijn ‘memorieboeckxen’1)
alles aanteekent wat hij daarvoor uitgaf.
Een gebeurtenis, waar Balthasar II groote waarde aan hechtte, was de verkiezing
van zijn zoon Balthasar III met zijn oom Petrus Goos te gelijk tot ‘lofmeester’ van
Onze Lieve Vrouw-Kapel op 26 Januari 1670. Dit was de aanleiding tot een heele
reeks ontvangsten, kleine en groote maaltijden in de drukkerij van den Gulden Passer,
gedurende de jaren 1670 en '71.
De zorgvuldig bewaarde rekeningen dier feesten werpen de deuren open van de
keukens en eetzalen der Moretussen, en laten ons epische stillevens zien van
paarlemoerig glimmende visch, - versch van de laatste tij - van vleesch, wild,
gevogelte en groenten, van wijn en banket, van alle denkbare tafelweelden, kleurig
en overvloedig als in de vette keukens van een F. Snijders, een A. van Utrecht, een
Jan Fijk, een P. Boel of een Pauwel de Vos. Als wij die drommen van gerechten hier
vermeld zien, dan begrijpen wij waarom Jordaens een goed deel van zijn leven
doorbracht met het schilderen van welgedane eters! Dat was een malsche, grootsche
brok leven van de menschen van zijn ras en tijd, de apotheose van een deel van den
Brabandschen overvloed.
De feestenreeks begint met ‘het thuysbrengen van MynHr Balthasar Moretus den
jonge’, van zijn aanstelling tot ‘Lofmeester’2) (29 Februari 1670). Dit was een nog
betrekkelijk bescheiden ontvangst met ‘9 potten renschen wijn’, ‘osters, tong, sauçisse
de Bologne, anchues3), parmesaen’ en een appetijtelijke verscheidenheid van ‘bancket’,
waaronder ‘napelsche mostachiolen4), ghecandeliseerde oraniën, spistachen, effen
amandelen, suyckere roskilles5), drooghe sucaden, makarons en boccades’6).
Daarna was het een ‘ontbijt ende avontmaeltijt voor het omgaen van Onse L.
Vrouwe Lofmeesters’ op 18 Maart 1671, een vischfestijn van ‘elebodt, cabelliau,
salm, 850 osters’ en ‘groenen visch’ als ‘palinck, spierinck, carpels, snoecken en
cleyn snoecken om te backen ende braeden’. Verder kwamen daar al de reeds
vermelde banketsoorten weer ter tafel met de noodige hoeveelheid Rijnwijn, ditmaal
in gezelschap van ‘8 potten franschen wijn’7).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Id. id., Reg. CCCXXXV.
Id. id. blz. 3.
Spaansch: anchoa, ansjovis. Id. id. blz. 4.
Gebakjes, nu nog te Mechelen gekend.
Spaansch: roquilla, droog ringvormig gebak.
Brokken geconfijte vruchten. Spaansch: bocados.
Arch. Mus. Plantin, Reg. CCCXXXV, blz. 5.
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Kort daarop was het de ‘Maeltyt van onse L.V. Lofmeesters op S. Michiels-dagh des
iaers 1671.’ Als eerste gerecht rukken aan 2 capuyn pasteyen, 3 kalikoeten, 5 schotelen
gestoofde capuynen, 5 id. swesers en hanecammen, 5 id. rouw osters, 5 id. vincken
en queen, 5 id. blomcoolen, 5 id. fonges1), 5 id. poilles fricasses, 5 id. cappers, en 5
id. patrysen. Als tweede gerecht verschenen 2 capuyn-pasteyen, 3 kalikoeten, 5
schotelen sneppen, 5 id. leeuwerckens, 5 amandel tourten, 5 schotelen tongen, 5 id.
ghebraden swesers, 5 id. capuynen, 5 id. salaet, 5 id. ghebraden osters, 5 id. olyven,
5 id. limonen. Bij het ‘bancket-gherecht’ kwamen dan nog al de bekende
‘mostachiolen’, ‘bocades’, enz., aangevuld met ‘machepainen’, ‘amandel bisquit’,
‘muskes letteren’ en ‘rooskens’, de weelde volledigen2).
Daar was nog een avondmaaltijd voor de lofmeesters op 6 Maart 1672, en dan nog
een ‘in de cappel van Onse Lieve Vrouwe’ op 24 Mei 1672, maar de kroon werd op
dit alles gezet door ‘de(n) groote(n) maeltyt’, die gegeven werd, over drie dagen
verdeeld, op 24, 25 en 26 Januari 1672. De gerechten waren nog afgewisselder en
overvloediger dan bij de reeds vermelde gelegenheden. Het zou ons te ver leiden
indien wij ze hier opsomden, het zij voldoende, om een dunk te geven van den omvang
dier vorstelijke festijnen, even te melden dat ‘de summa in alles’ van de onkosten
tot 942,11 gulden beliep3), meer dan 5400 fr. vóór den oorlog.
Een andere gelegenheid, waarbij Balthasar II even royaal tracteerde, was het huwelijk
van zijn oudsten zoon Balthasar III met Anna Maria de Neuf, dochter van Simon,
Heer van Hooghelande. Een uitstekende partij! Een familie, die ook haar plaats kreeg
in de rangen van den adel, en zeer rijk was.
Anna erfde van haar moeder Jouffrouwe Anna Steymans een heele reeks huizen:
den Paus Clemens, bij de Nieuwe Borse, den Gulden Voetboge in de Borcht, de Halff
Maene op den Couwenbergh, Het Haesken in de Lange Nieuwstraat, enz. Van haar
zuster Jouffwe Maria Margaretha de Neuf, ‘geprofessiet in 't Clooster van de Ursulinen
binnen Mechelen’, erfde zij naast haar broeder Jonker Simon de Neuf, voorschepen
der stad, het huis den Coninck Balthasar in de Lange Nieuwstraat, het huis genaamd
Heylich Graff op den hoek der Vleminckstraat, vier huizen op den Dries, den Witten
Draeck en het Gulden Hoefyser in de Nieuwstad, enz. Verder had ze haar aandeel
in huizen te Brussel, landen onder Lillo, Stabroeck en Beirendrecht, de Steenen

1) Paddestoelen.
2) Arch. Mus. Plantin, Reg. CCCXXXV, blz. 12.
3) Id. id. blz. 28.
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Hoeve1) te Hoboken, en nog veel meer.
Het huwelijk van Balthasar III werd ingezegend op 20 Juni 1673. Daarbij werd
door de familie De Neuf een feest ingericht, waarop vader Moretus antwoordde met
een reusachtigen ‘weermaeltyt’ op 9 Juli en twee volgende dagen. De ‘memorie van
allen den onkosten ghedaen’ bij die gelegenheid is ook tot ons gekomen2) en opent
weer een uitzicht op de weelderigste paradijzen der tafelgenietingen.
Livinus Buysens leverde voor 530 gulden 3 st. confituren en banket, alles veel
rijker nog en af gewisselder dan op de vorige feestmaaltijden. Gulliam Le Grelle
brengt in rekening 90 gulden 19 st. voor ‘parteien, pasteykens, confituer toerten,
roffioenen en groote oublien’. Cornelis Hessels leverde ‘2 aemen hoemerwyn’; Jaspar
Carmin, ‘24 flessen vin daij’; en Hildernisse den Franschen wijn. Anna Croce, ‘de
poliester’, zorgde voor ‘45 capuynen’, kiekens, watersneppen, ‘22 calecoeten’, ‘49
tourtelduyven’, ‘49 quackelen’, ‘24 wilde cornijnen’, ‘375 kleyn voogelen’, enz.
voor een bedrag van 197 gulden 5½ st. Meester Michiel ontving 171 gl. 19½ st. voor
het koken en leveren van hamelenbout, kalfsvleesch, hesp, worsten, ‘swesers’, gekapt
vleesch, ‘merckpypen’, een heel varken met onkosten van ‘slaen en accyns’, zult,
tongen, enz. Maaiken Boegaerts rekende 33 gl. 2½ st. voor de groenten, de weduwe
van Jan Baptist Brant 12 gl. 2½ st. voor ‘oli en kruyt’. Wij laten de rekeningen
achterwege van den bakker; van het huren van tafelgerei, tafels, stoelen, kussens
voor de stoelen en keukengerief, zooals speten, koelbakken, blanc-manger-pannen,
enz. Wij gewagen niet van de 100 pond boter en de 125 eieren, het bier en tal van
kleinigheden meer.
De rekening van de bloemenverkoopster Maria van der Laenen, voor het leveren
van ‘meykens’, ‘ronde boomkens’, ‘14 dosynen roosen’ en ‘witte leliën’ om aan de
genoodigden te geven, de tafels en den bruiloftsboom te versieren. En de rekening
van den speelman Meester Franciscus van Doren, voor het opluisteren van het feest
met de zoete geluiden van 8 speellieden en 2 zangers, wijst er op dat er aan die
‘wederjoust’ der familie Moretus niets ontbrak.
Het totaal van de uitgaven steeg tot de som van 1667 gl. 4¾ st., zoowat 10.000 fr.
vóór den oorlog!
Het was niet alleen ter gelegenheid van bruiloften, dat dergelijke feesten werden
gevierd. Ook naar aanleiding van de eerste mis,

1) Arch. Mus. Plantin, Reg. DCCXI, Inventaris der goederen van Anna de Neuf, weduwe van
Balthasar Moretus III, 1714.
2) Arch. Mus. Plantin, Reg. CCCXXXV, blz. 29.
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gelezen door den vijfden zoon van Balthasar II, Kanunnik Franciscus Moretus, in
de kathedrale van O.L.V. op 20 October 1682, zat Gargantua te Antwerpen aan tafel.
Balthasar was toen reeds acht jaren dood, maar zijn huisvrouw hield de oude
overlevering der reuzenmaaltijden in eere en met evenveel zorgvuldigheid als haar
man teekende zij in het ‘memorieboecxken’ al de uitgaven op.
Het feestmaal, dat ditmaal twee dagen duurde, kostte 952 gl. 7¾ st. Op den eersten
dag werden 45 verschillende schotels opgediend, voor twee tafels, de eene van 36
en de andere van 24 heeren, meestal geestelijken, waaronder ‘syn Hooghwerdicheyt
den Bisschop’ van Antwerpen.
Voor de mis zelf en alles wat daarbij behoorde, werd een som van 643 gl. 6 st.
uitgegeven: 36 gl. 6 voor de muziek en het zangkoor van ‘Monsr Le Corbisier,
sanghmeester van de Kerkck’; 214 gl. 13 voor waslicht; 46 gl. 12 voor het behangen
van de hooge koor met tapijten; 44 gl. 12 voor het ‘stroysel’, ‘veyl’, ‘busselen palm’,
‘rieckende kruyt’ en ‘gecapt papier’; 37 gl. 1 voor het versieren van de koor; 24 gl.
4 voor ‘knaepen en hellebardiers’; 99 gl. 14 voor ‘offerpenningen’, 133 gl. 4 voor
‘bruytstucken’, d.w.z. voor geschenken aan meiden, knechten, correctors en drukkers.
Hoe weelderig het was in de Plantijnsche huizing op het einde der 16e en nog veel
meer in de 17e eeuw kunnen wij ons licht voorstellen wanneer wij het huidige
Museum doorloopen en het kunstwerk en huisraad bewonderen, dat daar nog bewaard
wordt. Nochtans blijft onze schatting beneden de werkelijkheid wanneer ze alleen
steunt op hetgeen daar nog aanwezig is. Veel van het mooie en rijke, dat zich daar
in vroegere eeuwen bevond, werd noodzakelijk bij erfenisdeelingen in verschillende
richtingen verspreid. En nu is het weer een van de menigvuldige vreugden, die wij
aan de oude archiefpapieren te danken hebben, een volledig overzicht te kunnen
nemen op alle voorwerpen van waarde, die Balthasar III en zijn huisvrouw Anna de
Neuf bezaten. De ganzepen van Notaris Philips Maria Francot zorgde daarvoor toen
hij den Inventaris der goederen van Jonkvrouwe Anna Maria de Neuf, weduwe van
Balthasar III in het jaar 17141) zoo voortreffelijk opschreef.
Wij zullen niet stil blijven bij de opgaven der ‘contante penningen’, ‘gouden
specien’, eigendomsbrieven van onroerende goederen, renten, wisselbrieven,
obligatiën, ‘loten in de hollantsche Loterye van 1712’, ‘actien op de Loterye van
Londen 1711’, open-

1) Arch. Mus. Plantin, Reg. DCCXI.
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staande schuldvorderingen, en den verderen overvloed van waarden allerlei. Wij
maken geen melding van alles wat hier over de drukkrij en den boekhandel wordt
opgegeven.
Wij wandelen maar door de menigvuldige kamers, die meest alle een eigen naam
dragen zooals ‘de cleyne marmere caemer’, ‘de caemer van Lipsuis’1), ‘de groene
caemer’, ‘de purpere caemer’ enz., bijna alle behangen met keurig goudleer, speciaal
in den inventaris vermeld, met gebloemde damast2) of ‘tapyten verbeeldende
landtschappen met figueren’3). Wij vinden er in alle hoeken en kanten rijke en
smaakvolle meubels: mans- en vrouwestoelen van ‘Spaens houdt’, ‘met Spaens leer’,
fluweel en zijde bekleed, ‘scribaenen met silver beslaeghen’, ‘ingeleyde taeffelen
van schiltpadde’, spiegels, kasten en ‘menageerkens gegarniert met fijne postelijnen’,
‘een gesnede houte toilette’, ‘geschilderde Thé-Tafeltiens’, ledikanten met violet of
groen zijden, of ‘root Damasten’ behangsel, ‘een liet d'Ange met vergulde voeten’,
‘een Indiaens casken met costelycke medicamenten’, knielbanken, schabellen, ‘een
Billiard-spel met syne toebehoorten’, en wat nog al meer.
En overal zeldzame kleinigheden: Christus- en heiligenbeelden van albast,
crucifixen van schiltpad en palmenhout, ‘een groodt Agnus Dei van Innocentius den
elf sten in eene coper vergulde reliquaire’, ‘eenen Christus aende Colonne van wasse
in een glaese casse’, wijwatervaten, ‘ciocolat- en thé-taskens met schoteltiens’,
porseleinen teilen en kommen’, ‘een tictac-bordt’4), ‘serpentine-pottekens’5), ‘caskens’
geschilderd of bekleed met fluweel, ‘Indiaense pottekens ende cocusnoten’, Delftsche,
Indiaansche en Chineesche vazen en kandelaren, ‘glaese schotels en tellioren’ en
ettelijke zeldzame voorwerpen meer, waaronder wij toch nog aanstippen moeten dat
‘stuck Eenhoren lanck tusschen de drye en vier voeten 't gene gemeyn is inde Familie’,
hetwelk ons aantoont, dat het geloof in de giftenwerende kracht van den
legendarischen unicornis ook bij de Moretussen ingang had gevonden’6).
Het zilverwerk, - van de prozaïsche lampetten, waterpotten, ‘spoubexkens’,
‘lobschotels’, kleine en groote ‘cauffoirkens’,

1) Zoo geheeten omdat de geleerde professor er ten tijde van Plantin en zijn eerste opvolgers
verbleef, toen hij in den Gouden Passer op bezoek was.
2) Reg. DCCXI, blz. 32.
3) Id. id. blz. 19.
4) Schaakbord.
5) Potjes uit zwartgroene, slangsgewijze gevlekte kalksteen.
6) M. Sabbe: Dierkennis en Diersage bij Vondel (Antwerpen, G. Janssens, 1917, blz. 52).
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bedpannen, ‘snutters met den snutterback’, - over de kandelaren, tafelserviezen,
lepels en vorken, fruitschalen, waaronder één met den passer, het oude Plantijnsche
drukkersmerk, spiegelmonturen, bekers, enz. - maar de ‘wydwater-vatiens’, ‘de
spellebaxkens’, de ‘gouden klaeters’, de ‘spongiedooskens’, het ‘sienbuysken’, de
‘poeyer doosen met den quispel’ en de zoo echt locaal zeventiende-eeuwsche
‘mouche-dooskens’ heen, alles met de nauwkeurige opgave van het baar gewicht in
onsen, - die heele lange lijst is een vertoon van luxe, zooals men er zelden aantreft.
De ‘groote claversingel steertstuck van den ouden Cochet’1) en de ‘twee violons
met een cryterken’2) wekken de teedere geluiden op van muziekavonden in de oude
Antwerpsche patriciërsfamilie. De ‘koetse met dobbele stove’ en de ‘berlinne’ in de
‘gallerye’, de ‘twee rouw-lynwaerte decksels, het eene voor de koetse ende het ander
voor de berlinne’, de ‘vrouwe saele met groen fluweel’, de ‘jachthoren’ en de ‘partye
geweiren’ laten ons de Moretussen, zoowel heeren als dames, met hun gerij volgen
naar den tour de la mode, naar hoogdeftige uitvaarten, naar hun landgoed of naar het
voorname weispel in veld en bosch. De ‘sledde’, die ook onder de gallerij stond, doet
ons denken aan vroolijke winterpartijen, misschien wel aan zoo'n carnaval op het ijs
der Antwerpsche vestinggrachten zooals D. van Alsloot of S. Vranckx er een op doek
bracht3).
Boven alles legt die welsprekende inventaris getuigenis af voor den kunstzin van
het geslacht Plantin-Moretus. Niet minder dan 151 schilderijen worden daar vermeld,
waarvan er vele thans nog de bewondering van de bezoekers van het Museum
opwekken, maar waarvan er ook heel wat in de oude Plantijn-huizing niet meer te
vinden zijn.
Wie gewoon was zóó te leven, in een dergelijke weidsche, rijke omgeving, met
dergelijke neigingen tot genieten van alle aardsche vreugden, was zeker geen gewoon
burgerman meer. Zoo iemand moest zich veel dichter bij den edelman voelen. Wij
kunnen dan ook volkomen beamen wat Sr Loyens, de secretaris van den Koninklijken
Raad van Braband, op 18 Februari 1693, schreef in een

1) Hier wordt bedoeld Couchet, en wel Johannes Couchet, neef en leerling van den beroemden
Jan Ruckers. Hij werd als clavecimbelfabrikant aangenomen in de St. Lucasgilde 1641-'42.
Buiten Johannes Couchet vinden wij in die familie van Antwerpsche clavecimbelmakers nog
Jozef, Abraham en Jan de jonge (De Burbune: Recherches sur les facteurs de clavecins et
de luthiers d'Anvers, Brussel, 1863).
2) Kleine zakviool.
3) Museum te Brussel.
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verklaring, waarin hij bij den koning ten voordeele van Balthasar Moretus III pleitte.
De Antwerpsche drukker leefde als een groot sinjeur, betoogt Sr Loyens:
‘entretenant sa propre personne, sa famille et son menage point en Bourgeois ou
artisant, mais fort honestement avec caros, chevaux, et valet a la maniere ordinaire
et accoustumée de Gentilhommes ou Rentiers de cet Pays...’1).
Na den dood van zijn vader, in 1674, was Balthasar III aan het hoofd van de
drukkerij gekomen, die hij meer dan ooit als een groot-nijveraar bestuurde, zich
alleen met de leiding bezig houdende, het mindere werk aan onderhoorigen
overlatende, - ‘faisant executer la presse et vente des livres par d'autres personnes a
ce par luy constituées’, zooals Sr Loyens het ook in het zooeven vermelde rekwest
getuigt1).
Het was dan deze Balthasar, die - zooals wij het bij den aanvang van onze studie
reeds zegden, - aan Koning Karel II den adeltitel aanvroeg en hem verkreeg bij
patentbrief van 1 September 1692.
Op 11 October van hetzelfde jaar richtte hij zich tot den vorst om de toelating te
verkrijgen het drukkersvak voort uit te oefenen zonder iets van zijn nieuwe adellijke
rechten te verbeuren. Deze gunst werd toegestaan op 3 December 1696, doch Balthasar
III kon er niet meer van genieten. Hij was eenige maanden te voren, op 8 Juli 1696,
overleden. Het waren dus zijn opvolgers, die de vruchten van zijn pogingen plukten2).
De officiëele stukken betreffende die verheffing tot den adelstand en de gunst om
het drukkersvak met het blazoen te vereenigen, bevinden zich alle in de reeds vermelde
studie, destijds verschenen in de Annales van den Bibliophile Belge3), maar daar
wordt geen gewag gemaakt van de lange correspondentie4), die Moretus daarover
voerde met Sr Loyens, secretaris van den Raad van Braband, te Brussel; Sr Jozef van
den Leene, ‘Seigneur de Lodelinsart et de Castillon’, ‘raedt des Konings, beoefenende
den staat van eersten herault d'Armes in dese Nederlanden ende van Bourgondien
tot Brussel’; Sr à Castro, ‘licentiaat in beyde Rechten in den Raede van Brabant te
Brussel’; en nog andere meer. Zij allen hielpen hem met raad en voorlichting om
den gewenschten uitslag te bereiken en sommige van de door hen aangehaalde
gronden

1)
1)
2)
3)

Arch. Mus. Plantin, Reg. CCXCV (ingelascht bij cahier blz. 17).
Arch. Mus. Plantin, Reg. CCXCV (ingelascht bij cahier blz. 17).
Rijksarchief Brussel, Rekenkamer vol. 148. - Charters XVIII, 1678-1711, ff. CCVI-CCXVII.
Lettres d'annoblissement accordées à B. Moretus III (Paris, A. Claudin. - Bruxelles, Fr. J.
Olivier, 1884).
4) Arch. Mus. Plantin, Reg. CCXCV (ingelascht cahier).
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zijn kenschetsend genoeg om er hier even op te wijzen.
Vooral de toelating om het drukkersvak voort uit te oefenen moest krachtig bepleit
worden en de argumenten, die daarbij aangebracht werden, toonen ons welk een
hoogen dunk Balthasar Moretus had van het werk zijner voorouders en van het
drukkersbedrijf in het algemeen. Zij laten tevens zien hoe vurig zijn verlangen was
om drukker te blijven, niet alleen om de stoffelijke voordeelen, maar ook om de
liefde van het werk. Dit is wel de opvatting van den modernen adel, die uit de burgerij
opgroeide en het werk niet minachtte.
In een der stukken, die Moretus op ingeving van Loyens aan den koning zond,
worden de ‘autheurs heraldiques’ er bij gehaald, ‘dont plusieurs temoignent qu'icelle
(de drukkunst namelijk) n'at derogé en aucune maniere a la Noblesse de ceux qui en
ont été les auteurs et augmentateurs.’ Die autoriteiten op het gebied der heraldiek
waren: Messire Gilles André de Rocque in zijn Traité de la Noblesse1) en Barthélémy
Cossanée, voorzitter van het Parlement te Aix, in zijn Considerations. Deze laatste
gaf aan de drukkers den eersten rang ‘entre ceux qui travaillent a des auvrages
relevez.’ Daar nu de vorst en zijn doorluchtige voorgangers meer dan eens reeds aan
de beoefenaars van dergelijke verheven werken, zooals ‘peintres, sculpteurs, forgeurs
de fer, faiseurs de poudres et semblables’ adeltitels hadden verleend, ‘pour les
encourager plustost a s'evertuer d'avantage en l'exercice de leur art ou fabrique que
de les detourner d'icelles’, zoo kon dezelfde gunst aan Moretus ook verleend worden.
In hetzelfde rekwest wordt er op gewezen, dat Gilles André de Rocque in zijn
Traité de la Noblesse Plantin onder de voornaamste drukkers van Europa rangschikt,
naast de Manutii, de Frobens en de Etiennes, en zijn opvolgers ten volle hun grooten
voorvader waardig acht. De Antwerpsche drukker-edelman kon diensvolgens,
redeneerde het rekwest, zijn bedrijf voortzetten ‘sans qu'a cela puissent obster les
maximes et Regies de Heraldie’, des te meer daar de Koning in een decreet van 1
December 1690 verklaard had, dat ‘le commerce en gros peut estre exercé par les
Nobles de ce Pays-Bas, sans deroger en aucune façon a la noblesse.’
In een gunstig advies van Sr D.J. van den Leene, bij dit rekwest gevoegd, wordt
de argumentatie nog klemmender gemaakt door voorbeelden. Niet alleen wordt
gewezen op Gerard Guiete de Clermont, in Auvergne, kanselier van Philips de Lange,
koning van Frankrijk, die in 1318 van zijn vorst de toelating kreeg om handel

1) Kap. 155, fol. 467.
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te drijven zonder iets van zijn adellijke voorrechten te verliezen, en op Jacques le
Flament, ‘maistre ordinaire’ van het Rekenhof en raadsheer des konings, die in 1357
oorlof kreeg om laken te verkoopen, voorbeelden geput uit het werk van André de
Rocque, maar ook op een geval van veel jongeren datum wordt gewezen, namelijk
op de verheffing tot den adelstand, in 1675 door Karel II zelf, van Pierre De Traux
en Nicolas De Cortel, ‘ambe deux Maistres de forges au Pays et Comté de Namur’,
met toekenning van het recht om hun nijverheid voort te zetten. Sr D.J. van den Leene
aarzelt niet om de drukkerij ver boven de ijzersmelterij te zetten met een tenauwernood
omsluierde geringschatting voor het bedrijf der edele heeren De Traux en De Cortel:
‘On doibt rendre justice a ce bel art (de drukkunst) et la relever au dessus tout exercice
de forgerie, nommement lors qu'elle n'est entremeslée de quelque mercerie, comme
dit est’.
Het groote verlangen der Moretussen werd dus eindelijk bevredigd en toen in 1700,
vier jaren na den dood van Balthasar III, zijn borstbeeld, vervaardigd door den
beeldhouwer-rederijker Jean de Cock, die ook het slot van Willem III te Breda met
beitelwerk versierd had, op het binnenplein der oude Plantinwoning in een der muren
aangebracht werd, kon ditmaal ‘den schilt van outs in de familie gebruyckt’, nl. het
wapenschild der familie Gras met eenige aanvullingen, mede in de weelderige en
toch smaakvolle omlijsting verwerkt worden zonder vrees weer last te hebben van
den een of anderen heraut d'armes.
De tribulatiën der Moretussen en op het stuk van adellijke titels en voorrechten
waren echter nog niet geëindigd. Het bleek, dat zij nu weer meer namen dan hun
toekwam.
Jonker Balthasar IV, die zijn vader Balthasar III opgevolgd was, en in den echt
trad met Jonkvrouw Isabella Jacoba de Mont, alias de Brialmont, werd op 31 Mei
1702, achttien dagen na zijn huwelijk, door ‘Jonker Carel Nicolaes van Berckel, Roy
d'armes ordinaris van syne Majesteyt op titel van desselfs lande en Hertogdomme
van Brabant’ aangeklaagd bij den koning omdat hij gedoogde, dat zijn huisvrouw
‘by eenyder en naementl. door syne Domestiquen wort genoempt & vereert met de
ridderlycke qualificatie van Mevrouwe’1). Hem werd doorvoor een ‘amende’ van 100
gulden opgelegd.
De ‘roy d'armes’ beriep zich hierbij op een plakkaat van 1616, maar deze regeling
der titulatuur was al heel wat ouder. Philips II

1) Arch. Mus. Plantin, Reg. DCCXVI, blz. 135.
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stelde reeds vast in een ordonnantie van 23 Sept. 15951), dat de gewone titel voor
vrouwen Madamoiselle of Jouffrouwe was, alleen wanneer het de huisvrouw of de
weduwe van een ridder gold, was de titel Madame of Mevrouwe veroorloofd.
Balthasar IV onderwierp zich maar niet zoo dadelijk en zond een ‘rescriptie’ tegen
de aanklacht van Jonker Van Berckel, waarin hij beweerde in het voorhandig geval
niet ‘actionnabel’ te zijn daar het vergrijp, zoo het al geschied was, heelemaal ‘buyten
syne ordre’ geschied was, door personen over wie hij geen gezag had. Hij doet ook
uitschrijven dat men ‘maer iemandt op te maecken hadde om in publieke
gheselschappen ofte elders aen differente persoonen den titel van Jonker of Mevrouwe
toe te voeghen’ ten einde ze te kunnen straffen.
Waarschijnlijk betaalde Balthasar IV de boet niet. Wij vinden ten minste geen
spoor van die betaling, en in 1706 wordt op dezelfde gronden een nieuwe klacht
tegen hem uitgebracht, ditmaal door den ‘Roy & Herault d'Armes’ Jonker Antonius
Ignatius Joerens2). Nogmaals pleit Balthasar IV tegen, in een ‘rescriptie’ beginnende
met een kras argument ad hominem.
De ‘herault d'armes’ wordt beschuldigd zijn klacht alleen opgesteld te hebben om
Jonker Moretus te ‘vexeren’. Dit had de herault nog gedaan ‘te regarde van andere
personen’, verzekerde Moretus, ‘sonder eenich het minste fondament’. Hij hoopte
dat het rekwest voor ‘niet-ontfanckbaar’ zou verklaard worden.
Verder wordt in deze rescriptie betoogd, dat het een dwaasheid is aan Moretus te
verwijten, dat hij ‘sich soude laeten intituleeren met den titel van Mevrouwe’. Dit is
niet mogelijk ‘aengesien desen Tittel niet en can worden geattribueert aen
manspersoonen’! En al even droog-comisch doet Moretus nog opmerken, dat zoo
iemand zijn huisvrouw ‘by inadvertentie ofte wel by ignorantie’ als Mevrouwe
betitelde, ‘sy niet geobligeert (en is) instantelyck te seggen: Ick en ben geen
Mevrouw’.
Hier nemen wij afscheid van de personages en verlaten wij de woning, die wij in het
klare licht der oude archiefpapieren zoo duidelijk vóór ons hebben gezien. Wij hebben
aangeteekend wat wij van belang achtten om het beeld der menschen en de openbaring
van hun denken en handelen vast te zetten en voor anderen toegankelijk te maken.
Zoo meenen wij niet alleen een bijdrage geleverd te hebben tot de betere kennis van
de Moretussen, die voortleefden in de groote traditie van Plantin en naar hun vermogen
en

1) Brussel, R. Velpius, 1516. Zie Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, Jg. IV, blz. 181.
2) Arch. Mus. Plantin, Reg. DCCXVI, blz. 135.
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opvattingen die traditie zochten eer aan te doen, maar wij vleien ons met de hoop
eenige bescheiden te hebben aangebracht voor het schilderen van het Antwerpsche
leven in de 17e eeuw, vooral in de patriciërskringen, waarvan de Moretussen te dien
tijde zeer kenmerkende vertegenwoordigers waren.
Dr. MAURITS SABBE
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Groot Nederland maart 1943
Verzen
Ballade
Hoog op den boeg van het trotsche fregat
de koning der schuimers te zingen zat:
Ik ben een komeet tusschen vallende sterren,
men berekent mijn baan, men herkent mij van verre.
Een bloedstreep in 't zog van mijn stuivende kiel,
wijst de plek, waar mijn vonk van den hemel viel
en ik, god van de zee, weer mijn ziel heb gedolven
uit het fonkelend schuim van de ziedende golven.
Dan stak ik mijn hart, als een fel roode vlag,
op de spies van den mast, zoodat elkeen het zag.
Nu trotzeer ik Neptunus en alle goden:
wie den hemel verwon heeft zijn eigen geboden.
Ik leef zonder hart en ik leef zonder vrouw,
slechts de zee en den wind zweer ik eeuwige trouw.
Ben ik oermensch of dier? ben ik zeester of sater?
Ik zweef als een stip over 't eind'looze water;
een rustlooze vonk in het wijde heelal,
waar ik eeuwig ontstaan en verschieten zal.
Op den barstenden boeg van het molmen fregat
een oude zeeman te slapen zat.
Hij had met den dood over zee gedoold,
zijn hart was vergaan en z'n oog was verkoold.
Er schreeuwden wat meeuwen, er aasde een gier;
het schip liep te pletter tegen een pier....
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Het visschertje
Mijn oog duikt in den plas,
mijn oog wemelt van visschen;
tusschen de lisschen grissen
ze naar mijn ribbekast.
Ik houd mijn beenen vast,
mijn God, ik raak van zinnen,
het oevergras heeft vinnen,
'k voel schubben op mijn bast.
Zal 'k duiken in het water
naar gindsche zeemeermin;
steek ik de beenen in
de beenen van een sater?
De lucht is vocht en zwoel,
ik berg mij in het koren;
mijn dobber drijft verloren
over den groenen poel.

Groot Nederland. Jaargang 41

99

Herfstelijk
Ik ben een vondeling
onder het feest der luchten,
ik wilde wel ontvluchten
nu ik dit onderging:
Het barsten van de vrucht:
het bloedend openvallen
der rijpe zonneballen,
op elke windezucht.
Mijn mond eet warmen geur
van vocht-doortrokken grassen,
mijn oogen zijn gewasschen
in brand van broeische kleur.
Ik ben een klein, stil hart,
onder dit grootsch gebeuren;
ik kan maar amper treuren
om deze trotsche smart.
Het moet gauw winter zijn,
ik wil weer ademhalen
en uit reinere schalen
drinken aan koeler wijn.
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Met oog en oor
Met bei m'n ellebogen
juist nog op het droge
en met verdwaasde oogen
het water drinken mogen.
En dan: een vogel in het riet,
en met mijn ooren 't vogellied
droomende ingezogen.

Metamorphose
Als ik blaas op den bazuin
zweeft er een engel in mijn tuin;
een wit-met-gouden engel.
Ik werp mijn hengel
naar zijn kruin,
hij glimlacht roze-oranje-bruin
en, wordt tot bloemenstengel.

ALEX CAMPAERT
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G. Ch. Lichtenberg
Nietzsche heeft eens de vraag gesteld, wat er - afgezien van Goethe's werken - van
de duitsche proza-litteratuur over zou blijven, dat steeds opnieuw gelezen diende te
worden, en hier zelf het volgende antwoord op gegeven: ‘Het eerste boek van
Jung-Stilling's “Lebensgeschichte”, Adalbert Stifter's “Nachsommer”, Gottfried
Keller's “Leute von Seldwyla” en Lichtenbergs Aphorismen - en daarmee is het
voorloopig gedaan.’
Niet alleen Goethe deelde zijn oordeel over Lichtenberg, Jean Paul, Alexander
von Humboldt, Schleiermacher, Feuchtersleben, von Platen, Hebbel en Schopenhauer
zijn vol bewondering voor het genie van dezen ten onzent weinig bekenden klassieken
duitschen denker. Tolstoi heeft zich herhaalde malen geestdriftig uitgelaten over de
geniale helderheid en brillante humor van den gebochelden wijsgeer uit Göttingen,
en Stendhal heeft tijdens zijn verblijf in Brunswijk, zooals uit zijn dakboek blijkt,
van Lichtenberg's geschriften een diepe studie gemaakt.
Thans, meer dan honderd jaren later, nu wij meer dan ooit behoefte gevoelen aan
klaarheid, ons meer dan ooit op de fundamenten van het leven bezinnen, een
scherpzinnige gids noodig hebben in het onherbergzame labyrinth, waarin we ons
bevinden - ontdekken we hem opnieuw, zijn wereld van scherpzinnige analyse en
diepe wijsheid, van verstandelijke logica en innige menschenliefde.
Evenals Lessing, voor wie hij zijn levenlang een diepe vereering koesterde en als
Friedrich Nietzsche, die hem als een zijner voorloopers beschouwde, is ook Georg
Christoph Lichtenberg de zoon van een evangelisch predikant. 1 Juli 1742 geboren
als het achttiende kind van dominee Johann Konrad Lichtenberg in Oberamstedt bij
Darmstadt, verloor hij zijn vader reeds als knaap. Het kan ons niet verwonderen, dat
hij het troetelkind van zijn moeder werd, wanneer we vernemen, dat de jongen
mismaakt was - hij had een bochel - en meestal dus niet mee kan doen aan de spelletjes
zijner kameraden. Hij houdt zich afzijds en heeft urenlange gesprekken met zijn
vader, die als predikant tevens - evenals Georg Forster's vader - een man van
wetenschappelijke ambities was, en van wie Lichtenberg deze aanleg ge-erfd schijnt
te hebben.
Ondanks zijn lichamelijk gebrek, dat natuurlijk zijn leven lang een stempel op
hem drukte - schreef hij zelf niet in een zijner aphorismen: ‘De gezondste en knapste,
regelmatigst-gebouwde
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menschen zijn degenen, die zich alles laten welgevallen; zoodra iemand een gebrek
heeft, heeft hij een eigen meening’? - herinnert hij zich later met vreugde zijn
schooljaren en jeugd in Darmstadt. Reeds vroegtijdig heeft hij een piëteitvolle schroom
voor allerlei dingen, die hij voor heilig houdt en wanneer hij een Bijbel aanraakt,
gevoelt hij een vrome aandoening. Een tegengewicht tegen dit wegzinken in een
vage mystiek vormt de omgang met zijn vader, die zijn preeken met meteorologische
en medische waarnemingen doorspekt. De knaap vult telkens allerlei papiertjes met
vragen en legt die op de drempel van zijn ouderlijk huis, er vast van overtuigd, dat
een engel zal verschijnen en ze beantwoorden. Het is echter merkwaardig, dat de
vragen, die hij stelt, nimmer een kinderlijk karakter dragen, doch uit de sfeer van
zijn vader schijnen te komen, b.v.: ‘Wat is het Noorderlicht?’ Lichtenberg's jeugdig
verstand vraagt, en de religieuse idealist wendt zich om antwoord tot God.
In 1761 verlaat hij het gymnasium met een afscheidsrede: ‘Over de ware
wijsbegeerte en wijsgeerige dweeperij’ - een titel, die boven zijn heele levenswerk
kan staan. Zijn leeraren zijn het er over eens, dat hij een meer dan buitengewone
aanleg voor de studie der wijsbegeerte en wiskunde bezit, doch het duurt nog twee
jaren alvorens hij de universiteit kan bezoeken. Zijn moeder heeft reeds twee zonen
aan de studie, en het verzoek om subsidie aan de landgraaf wordt niet eerder
ingewilligd. De regeering hoopt hem door deze verplichting aan Hessen te binden,
biedt hem reeds in 1767 een professoraat in de wiskunde aan, en wil hem eveneens
tot leeraar in het Engelsch te Giessen benoemen; ja, men is zelfs geneigd hem
voorloopig een onbepaald verlof toe te staan, maar Lichtenberg wijst deze
aanbiedingen van de hand en vertrekt naar Göttingen. Het studentenleven aldaar
behaagt hem echter geenszins. Ironisch laat hij zich uit over de vele rijke studenten,
die zich door een nietszeggende voorname allure boven de studenten van andere
hoogescholen verheven wanen. Hetgeen hem vooral ergert is hun ‘koude
hoffelijkheid’, hun gebrek aan warme menschelijkheid. De koffiehuizen in Göttingen
zijn weliswaar verplicht om 10 uur te sluiten, maar waarom zouden deze rijke
boemelaars niet, samen met de officieren uit Kassel, hun geld aan gene zijde der
grens verspelen? Ergeren doen hem ook de vele parvenu's, die niet studeeren, doch
elkaar door hun rijkdom trachten te imponeeren. Van Lichtenberg's ‘Lexidion für
junge Studenten’, dat hij in deze jaren schreef, zijn helaas slechts enkele fragmenten
bewaard gebleven. Ernstig waarschuwt hij den jongelieden dat men niet tegelijkertijd
Venus en Pallas dienen kan. Hij denkt hierbij vooral aan het lot van vele jonge meiden
uit de pro-
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vincie, die zich in hun onschuld door de rijke studenten verleiden laten: ‘jonge
schepsels vaak, in de enge dalen van de Harz en Solingen opgegroeid, onschuldig,
zonder het geringste idee van gespen met edelsteenen en hoeden met veeren. Een
daalder, het hoogste, wat ze ooit gezien of in hun hoofd hadden’.
Zijn leven lang - een opvallende trek bij hem - zal Lichtenberg partij kiezen voor
deze volksmeisjes - tegen de gepoederde professorsdochters uit Göttingen, die
waarschijnlijk vaker om zijn mismaaktheid gelachen en gespot hebben met zijn
linksche verlegenheid en met hem trachten te coquetteeren, hetgeen zoo geheel en
al tegen zijn wezen indruischte. De vrouw zijner keuze zou later dan ook een meisje
uit het volk worden: Margaretha Kellner, een bloemenmeisje uit Göttingen.
Hoewel zijn professoren niet nalieten herhaaldelijk hun buitengewone tevredenheid
over den vlijtigen student uit te spreken, is Lichtenberg zelf over zijn studententijd
veel minder tevreden. Hij had toen - schreef hij later - te veel vrijheid gehad, zich
niet ernstig genoeg met de hoogere wiskunde beziggehouden, en inplaats daarvan
slechts gelezen, waar hij zin in had. Indien hij toen echter niet zoo ernstig gestudeerd
had, zou hij in latere jaren nimmer bereikt hebben, wát hij bereikt heeft. Hij was
bovendien geen kamergeleerde, maar een vorscher, die steeds met beide voeten op
de aarde stond, vervuld van een groote belangstelling op verschillend gebied, en is
dit steeds gebleven. Zijn vriendschap met Ljunberg, een jonge Zweed, die zich slechts
liet overtuigen door stellingen, waar hij van te voren aan getwijfeld had, en die
eveneens wis- en natuurkunde studeerde, werd een band voor het leven. Aan hem als een der weinige menschen - deelde Lichtenberg zijn diepste gedachten mede, en
groot was voor hem dan ook het verlies toen Ljunberg in 1770 naar Kiel vertrok.
‘Nu heb ik niemand meer, waar ik intiem mee kan omgaan, niet eens een hond, waar
ik iets tegen zou kunnen zeggen.’
Nauwelijks negen en twintig jaar oud wordt hij te Göttingen tot professor in de
wis- en natuurkunde benoemd, hetgeen hij tot zijn dood toe gebleven is. Afgezien
van enkele uitstapjes naar Hannover en Osnabrück en een zeiltocht naar Helgoland,
waarbij hij in Hamburg gelegenheid heeft Klopstock en Matthias Claudius te
ontmoeten, en tweemaal een reis naar Engeland, speelt zijn leven zich nu voortaan
hoofdzakelijk in Göttingen af. Behalve zijn collega voor antieke talen, Christian
Gottlog Heyne - Georg Forster's schoonvader - vindt hij er weinig menschen, waar
hij eerbied en vriendschap voor kan koesteren. Met August Schlözer, zijn beroemde
collega voor geschiedenis en staatswetenschappen, staat hij niet op bijzonder goeden
voet. Lichtenberg, die zelf zulke
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diepgaande opmerkingen over paedagogie schreef, kon slechts sarcastisch glimlachen
bij de geestdriftige verhalen van zijn collega, die zijn dochtertje zoo opvoedde, dat
het op nauwelijks zevenjarige leeftijd in staat is de stellingen van Pythagoras uit het
hoofd op te zeggen, en die dit door de rector der hoogeschool schriftelijk laat
bevestigen.
Hij sluit zich nu voortaan steeds meer op in zijn studeervertrek, niet omdat hij een
kamergeleerde was - hij was dit stellig niet - maar omdat hij zoo - door het voor zich
zelf op schrift brengen van zijn gedachten over deze samenleving, - meent deze
samenleving op de beste manier te kunnen trotseeren, bestrijden en overwinnen. Hij
voelt dat publiceeren in een tijd als waarin hij leeft, niet gewenscht is, in het geheim
zelfstandig denken een verdienste, en dat zijn niet slagen als schrijver hem eerder
siert dan vernedert, omdat in deze jaren verachting meer waard is dan beroemdheid.
‘Terwijl men over geheime zonden in het publiek schrijft’ - noteert hij in zijn
‘Sudelbuch’, - ‘heb ik me voorgenomen over publieke zonden heimelijk te schrijven.’
In deze jaren van eenzaamheid komt hij tot de overtuiging, dat liefde voor de
Waarheid zijn eenige gids kan zijn; ‘daar ik alles, wat ik onjuist acht tegemoet-treed
met het Licht, dat mij gegeven is, zonder dit echter luide te verkondigen’.
Lichtenberg weet met stellige zekerheid, dat hij onder de politieke en cultureele
omstandigheden, waaronder hij leeft, als schrijver nimmer een eerste plaats zal kunnen
innemen: ‘Indien er geen Inquisitie geweest was, zeide Cervantes, hadt gij mijn Don
Quichotte eens moeten lezen. Indien iemand mij de proceskosten wilde betalen, dan,
zeer geachte heer, zou ik eens een satire willen schrijven. Smokkelen met de Waarheid
is niets voor mij, daarvoor ben ik te eerlijk, te duitsch.’ Beter dan iemand anders had
hij echter begrepen waaraan de tijd der ‘Aufklärung’ vooral behoefte had: ‘Het laten
luchten der natie komt me zeer noodzakelijk voor, want wat zijn de menschen anders
dan oude kleeren? De wind moet er doorheen spelen. Iedereen kan zich de zaak
voorstellen zooals hij wil, maar ik stel me elke staat als een kleerkast voor, en de
menschen als de kleeren daarin. De heerschers zijn de heeren, die ze dragen en nu
en dan borstelen en uitkloppen en als ze ze afgedragen hebben, de rommel wegsmijten.
Maar het luchten ontbreekt!’
De korte reizen naar Hannover en Osnabrück, die hij in opdracht zijner regeering
onderneemt, brengen een tijdelijke verlossing uit de duffe atmosfeer van Göttingen.
In zijn brieven uit dien tijd bemerken wij, dat hij het leven met volle teugen inademt
en zich voor vele dingen, - vooral voor de menschen en de natuur - in-
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teresseert. Hij reist met de diligence, bezichtigt Wilhelmstein (de vesting waar
Scharnhorst later zijn opleiding zal genieten), ontmoet in Bückeberg Herder, met
wie hij lange gesprekken houdt, en verblijft geruimen tijd in Osnabrück, om er
astronomische waarnemingen te doen. Hier ontmoet hij Justus Möser, de schrijver
der ‘Patriotische Phantasiën’ en het schijnt wel, dat de kennismaking met dezen
man Lichtenbergs gevoel voor de realiteit opnieuw heeft aangewakkerd door zijn
diepe humor. Met Möser maakt hij lange wandelingen, en er schuilt geen onechte
sentimentaliteit of geveinsde liefde voor het volk in Lichtenberg's aanteekeningen
uit deze dagen, wanneer hij schrijft: ‘Ge kunt niet gelooven, wat de gewone menschen,
want de voornamen deugen overal niet veel, voor goede borsten en zielen zijn.
Hoeveel echte beschaving en trouwe zielen heb ik hier niet ontmoet! De boerendeerns
zijn bijna allen knap en kijken allen zoo frank en echt uit hun oogen.’
Lichtenberg houdt zich in deze periode ook met philologische problemen bezig,
vooral met het Plat-Duitsch, en schrijft een humoristische bijdrage: ‘Gezegden,
waarmee de Duitschers iemands dronkenschap uitdrukken.’ De merkwaardige
gebochelde ‘lüttje Professor’, die, wanneer iedereen slaapt, zijn verrekijker op de
hemel richt, vindt veel belangstelling, vooral bij de jeugd. Lichtenberg verkeert hier
met allerlei soorten van menschen, die hij in Göttingen niet dagelijks pleegt te
ontmoeten. Na zijn terugkeer onderhoudt hij zelfs nog een tijdlang een briefwisseling
met ‘Miecken’ Tietermann uit het logement ‘Römischer Kaiser’, waarin hij zoo
eenvoudig en ongecompliceerd uiting geeft aan zijn gevoelens en gedachten als
nimmer te voren. Hij heeft thans contact met zijn volk, met hét volk, gevonden en
de kennismaking met Möser schijnt hier veel toe te hebben bijgedragen.
In 1775 vindt dan de reis plaats, die zoo'n beslissende invloed op z'n geheele
verdere literaire en geestelijke ontwikkeling zou hebben: zijn eerste reis naar
Engeland. Hij vertoeft lange maanden in Londen en verkeert hier vaak met Johan
Reinhold Forster, teruggekeerd van zijn wereldreis met Cook, en met diens geniale
zoon Georg, de schrijver van de ‘Ansichten vom Niederrhein’, die later een van
Lichtenberg's meest intieme vrienden worden zal.
‘Ik ben eigenlijk naar Engeland gegaan om er duitsch te leeren schrijven’ heeft
hij later zelf eens opgemerkt. Hij heeft er niet alleen een duitsch leeren schrijven,
dat steeds een kostbaar bezit der duitsche literatuur zal vormen, maar er zich tevens
ontwikkeld tot hetgeen hij geworden is: de modernste denker der achttiende eeuw.
Als natuurkundige in hart en ziel voelde Lichtenberg zich aange-
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trokken tot het land van Newton, dat voor de natuurwetenschappen een groote eerbied
koesterde, en waar ook zijn landsman Herschel zijn telescoop vervaardigd had,
waarmee hij de planeet Uranus ontdekken zou. Vanaf het oogenblik dat hij de
Engelsche bodem betrad, kreeg Lichtenberg een gevoel van duizeligheid als nimmer
te voren, zóó groot en veelvuldig waren de indrukken, die hem bestormden. Hij kwam
tenslotte uit een kleine provincie-stad, waar ‘het eene gezicht rijmde op het andere’
in een wereldstad als Londen. Zijn brieven uit deze weken bevatten de eerste
uitvoerige schildering van een wereldstad in de duitsche literatuur. Reeds tijdens een
reis naar Hamburg had Lichtenberg geschreven over het anonieme karakter eener
groote stad, toen hij narekende dat elke seconde iemand langs zijn logement liep,
‘3660 menschen in een uur dus, met allerlei gezichten, gedaanten en bedoelingen’,
maar deze indrukken verbleekten bij het drukke verkeer in de City. Terstond ontwerpt
hij een uitvoerige schildering van de veelkleurige reclame, de schitterende étalages,
de lange rijen wagens, die geen einde schenen te nemen, het eentonige smeeken der
bedelaars, het lokken der deernen, de muziek der straatmuzikanten en het geluid der
vele, vele klokken.
Ook in Birmingham, waarheen hij zich enkele maanden later begeeft om er de
manufacturen, waar 700 arbeiders werkzaam zijn, te bezichtigen, komt Lichtenberg
in aanraking met de krachten van den nieuwen tijd. ‘Elke knoop’, schrijft hij, ‘die
b.v. uit palmhout of ivoor of iets anders opgeplakt wordt, gaat door minstens tien
handen.’ Het valt hem op, dat de arbeiders hier, hun gereedschap steeds vlak naast
zich hebben liggen en dus niet telkens van plaats behoeven te veranderen, waardoor,
hetgeen hij eveneens constateert, veel tijd bespaard wordt. In Birmingham trekken
ook de talrijke stoommachines zijn aandacht, die hem een beeld van een groote
industriestad geven, ‘waar bijna alles hamert, klopt, zaagt en boort’.
Hoewel Georg III, in dien tijd koning van Engeland, zich reeds geheel en al
Engelschman gevoelde, de duitsche taal niet meer beheerschte en ook zijn
keurvorstendom Hannover nimmer betrad, behield hij toch een zekere belangstelling
voor de Göttinger universiteit, die zijn vader gesticht had.
In zijn hoedanigheid van professor in de wis- en natuurkunde aan de universiteit
te Göttingen vertoeft Lichtenberg eenigen tijd als gast van den Engelschen koning
op kasteel Kew. Hij wordt hier met eerbied behandeld, in de kring der Koninklijke
familien ontvangen en bezoekt herhaalde malen, te samen met den koning, het
Observatorium. Lichtenberg zelf schreef later over deze periode: ‘Ik heb in Engeland
geleefd als een lord, maar soms ook als een
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handwerker.’ Hij schiep er behagen in dagenlang door Londen te dwalen, om er het
leven van het Engelsche volk te bestudeeren. Het was voor den gebochelden duitschen
hoogleeraar waarschijnlijk niet steeds ongevaarlijk een bokswedstrijd in Whitechapel
bij te wonen, of in een zeemanskroeg bij de dokken over de zoojuist uitgebroken
Amerikaansche onafhankelijkheidsoorlog te debatteeren - misschien zelfs wel even
gevaarlijk als het nemen van wetenschappelijke proeven tijdens een onweer, waarbij
zijn collega, de natuurkundige Richmann om het leven kwam. Lichtenberg kan dan
ook terecht schrijven, dat hij bij zijn pogingen, om achter de geheimen der
menschelijke ziel te komen, bijna een ‘physiognomischer Richmann’ geworden was.
Nadat hij nu de Engelsche volksziel heeft leeren kennen, groeit zijn bewondering
voor de caricaturen en zedeschilderingen van Hogarth, en dringt hij, dieper dan één
criticus vóór hem, tot het wezen van diens kunst door. Londen is in dien tijd een
universiteit voor wie de raadselen der menschelijke ziel wil doorgronden, Shakespeare
heeft hier zijn kennis over de menschen opgedaan, Hogarth verwierf ze hier, evenals
de kunstenaar, dien Lichtenberg naast Shakespeare en Hogarth het derde
psychologische genie der Engelschen noemt: de tooneelspeler David Garrick. Hij
heeft dezen acteur, hoewel Garrick toen reeds bijna zestig was, nog in zijn beroemde
Hamlet-creatie gezien en deze gebeurtenis beschreven in een essai, dat geen
tooneelspeler of tooneelcriticus, eigenlijk niemand, die belang stelt in het tooneel,
ongelezen laten mag.
Zijn levenlang zou Lichtenberg een vurig bewonderaar der Engelsche kunst en
literatuur blijven. We zouden hem een leerling van den grooten satyricus Swift kunnen
noemen, voor wien hij de grootste waardeering koesterde, maar gelooven te mogen
beweren, dat de physicus uit Göttingen den Ierschen geestelijke overtrof door zijn
kennis van letteren en wijsbegeerte, ook al heeft hij Swifts vorm herhaaldelijk
gecopiëerd, vooral in zijn ‘Anschlag-Zettel im Namen von Philadelphia’, een
meesterlijk pamflet tegen den - tijdelijk - in Göttingen geprezen charlatan.
In Engeland bewonderde hij de literaire genies van zijn eeuw Fielding en Swift,
en evenals Goethe liet ook Lichtenberg geen gelegenheid voorbijgaan om Sterne's
lof te zingen. En terwijl Goethe na zijn terugreis uit Italië het natuurkind Christiane
Vulpius huwt, neemt Lichtenberg na zijn terugkeer uit Engeland geen
professorsdochter uit Göttingen, doch een bloemenmeisje uit het volk. Het
gezond-menschelijke had gezegevierd, en zijn verblijf in Engeland had op deze
ontwikkeling zeker een diepe invloed uitgeoefend.
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Men verwijt Lichtenberg wel eens, dat hij te scherp over zijn land en vooral over
zijn collega's geoordeeld heeft, doch men moet niet vergeten in welke tijd en waar
hij geleefd heeft. Hij groeide op in een periode van geestelijke armoede en
onderdrukking, neemt weliswaar deel aan het wetenschappelijk onderzoek, en is er
steeds trotsch op, de duitsche wetenschap te dienen, maar laat zich over zijn duitsche
collega's vol bitter sarcasme uit. Zij moesten er vaker aan denken - vermaant hij hen
- dat verreweg het grootste deel der menschen met hun handen voor hen het brood
verdient, opdat zij dit met geestelijke prestaties kunnen vergoeden, daar ze daarvoor
meestal slechts doode wetenschappen in ruil gaven. Deze professoren leven volgens
hem slechts tusschen boeken, in plaats van de wereld te leeren kennen en dan door
zelfstandig denken iets nieuw en vruchtbaars tot stand te brengen.
De jaren 1779-89 toonen ons Lichtenberg vooral als geleerde, als een
natuurkundige, die vol eerbied met zijn physicalische instrumenten de nieuwe
ontdekkingen en uitvindingen controleert. Hij verlangt, dat Franklins bliksem-afleider
in Duitschland algemeen de proeven, die Alessandro Volta in zijn tegenwoordigheid
neemt, in gebruik zal worden genomen, heeft groote belangstelling voor en ontdekt
zelfs allerlei raadselachtige verschijnselen op geëlectriseerde lichamen, de
zoogenaamde ‘Lichtenbergsche Figuren’. Ook Herschel's astronomische
waarnemingen houden hem bezig: ‘Hij wordt voor de hemel wat Leeuwenhoek voor
de aarde was, en de kometen zullen ontelbaar worden als de insekten.’
Lichtenberg's colleges oefenen een bijzondere aantrekkingskracht uit. Ook Wilhelm
von Humboldt, Alexander's broeder, komt luisteren, hoewel hij zich in deze jaren
reeds hoofdzakelijk voor philologie interesseert, en soms Goethe. Hufelandt, die
eveneens zijn colleges volgt, draagt enkele jaren later zijn ‘Macrobiotik, die Kunst
das menschliche Leben zu verlängern’, aan hem op.
Ook Georg III besluit zijn drie zoons1) in Göttingen te laten studeeren, waar ze bij
Lichtenberg college loopen in wis- en natuurkunde. Ze wonen al dien tijd bij Dietrich,
Lichtenberg's intieme vriend en uitgever; bals en diners wisselen elkaar af, en een
wacht presenteert voor Lichtenberg's woning het geweer, wanneer officieren op
bezoek komen. Een tijdgenoot deelt ons mede, dat in dit jaar twee Pruisische officieren
met lang, van hun sjako's afhangende, rouwfloers in zijn woning verschenen om den
Engelschen

1) Ernst August, een dezer drie koningszonen, heeft echter vijftig jaren later - ironie van het
lot! - als koning van Hannover de ‘Göttinger Zeven’: de gebroeders Grimm, de hoogleeraren
Gervinus, Dahlmann, Ewald, Albrecht en Wilhelm Weber uit Göttingen verbannen.
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koningszonen het bericht van de dood van Frederik de Groote mede te deelen.
Lichtenberg's bedoeling als hoogleeraar schijnt vooral te zijn geweest zijn leerlingen
de lust tot experimenteeren, tot zelfstandig onderzoek te brengen. Slechts wanneer
hij zag, dat hij deze drang bij een zijner studenten ontwikkeld had, was hij tevreden,
eerder niet.
De universiteit van Göttingen vierde in dat jaar - in 1787 - het feest van haar
vijftigjarig bestaan, en had nimmer meer studenten binnen haar muren geherbergd.
Lichtenberg schijnt thans het hoogste punt van zijn leven bereikt te hebben. Op negen
en twintigjarigen leeftijd was hij tot professor benoemd, hij had vele leerlingen gehad,
die zooals Hufelandt en Alexander von Humboldt, een sieraad der wetenschap waren
geworden en was zelf tot ‘Königlich Grossbritannischer Hofrat’ benoemd. Hij gaat
zich echter steeds eenzamer en verlatener gevoelen. En nog eenmaal, in 1784, krijgt
hij een groot verlangen om met Ljunberg, zijn Zweedschen jeugdvriend, een reis
naar Italië te ondernemen: ‘De klassieke bodem van Rome moet ik betreden, nu is
het nog tijd om het met vrucht te doen, in 6-8 jaren zal me de moed waarschijnlijk
ontbreken, die me nu stellig niet ontbreekt!’
Het plan valt echter door allerlei omstandigheden in duigen, en Lichtenberg blijft
in Göttingen, in zijn studeervertrek. Niets hoort en ziet hij den langen, langen winter
dan ‘Göttingsche sneeuw, sneeuwgeluiden en magere hyacinthenbollen voor mijn
venster’.
In zijn ‘Sudelbuch’ schrijft hij, dat Mr. Howard, de reformator der Engelsche
gevangenissen, hem slechts heeft opgezocht, omdat hij zich werkelijk een paar jaren
opgesloten had. Hij wordt steeds meer een hypochonder, meent steeds meer
ziekteverschijnselen bij zichzelf te constateeren en vreest het allerergste. Een
hartziekte werpt hem een paar maanden later inderdaad op het ziekbed, hij voelt dat
zijn einde nadert en treedt, laat in den avond van 5 October 1789, nog in het huwelijk
met Margaretha Kellner, met wie hij reeds zoo vele jaren in een vrije echt verbonden
was. Hij heeft nog groote plannen, wil een psychologische roman schrijven en een
groot episch gedicht, maar zijn krachten nemen zienderhand af, en zijn hartziekte
wordt steeds ernstiger. Moeizaam werkt hij verder aan zijn commentaar op Hogarth,
het laatste dat hij tot stand brengt. 2 Februari 1799 is hij toen gestorven.
Poppe, een zijner studenten, schreef hierover: ‘Hij stierf, diep betreurd als een
groot geleerde, een voortreffelijk leeraar en een prachtig mensch. Meer dan vijf
honderd studenten volgden zijn lijk naar het graf. Zelfs de natuur bewees hem, haar
grooten onderzoeker, de laatste eer. Men zag tijdens de begrafenis, die des
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ochtends na negen uur plaats vond, behalve de zon nog verschillende schitterende
bij-zonnen.’
Met een, voor het Duitschland der XVIIIe eeuw bijzonder scherp inzicht verdeelde
Lichtenberg de schrijvers van zijn tijd steeds in twee soorten: in schrijvers, die over
geheime zonden in het publiek schrijven en andere, die over publieke zonden in het
geheim schrijven. Hij zelf rekende zich tot de laatste categorie, waardoor dan ook
verklaard wordt, waarom de meeste zijner werken pas na zijn dood verschenen.
Duizenden kleine gedachten en opmerkingen heeft Lichtenberg geschreven,
aphorismen, die de waarachtige fundamenten der menschelijke philosophie bevatten.
Schopenhauer, die op zijn beurt de denkers indeelt in wijsgeeren, die om te
beginnen voor zich zelf denken en degenen, die aanstonds voor anderen denken,
heeft Lichtenberg een meester der eerste categorie genoemd, waaraan hij de voorkeur
geeft, en die hij de ware wijsgeeren noemt. Lichtenberg was een zelf-denker, die
schreef over de dingen, waarover hij zelf had nagedacht, die hij zelf had gevoeld of
waargenomen. Hij was dus als aphorist en denker tevens een realist.
Lichtenberg wilde het leven ontraadselen, maar kwam tot de conclusie, dat het
leven in laatste instantie onsystematisch was, en deed dan ook geen poging om het
tenslotte toch in een wijsgeerig systeem te persen. Telkens ontmoeten we bij dezen
mathematicus - die scherper dan iemand kon analyseeren - echter ook een neiging
tot mystiek, b.v. voor Jacob Boehme, die hij herhaaldelijk tegen aanvallen van
vrienden, voor wie hij groote waardeering koestert, in bescherming neemt. ‘Ik denk
of voel eigenlijk veel’, schreef hij eens, ‘dat ik niet in staat ben uit te drukken, omdat
het niet gewoon-menschelijk en onze taal er daarom niet voor gemaakt is. God geve,
dat het me niet stapel-gek maakt. Ik merk in ieder geval wel, dat, als ik daarover
schrijven wilde, de wereld me voor een dwaas zou houden, en daarom zwijg ik. Men
kan het ook niet uitspreken, evenmin als ik de vlekken op mijn tafel met de viool
weg kan spelen.’ De man die zooiets schreef, was behalve een anatoom van het
verstand, zooals men hem wel eens genoemd heeft, ook een man van een vrome,
duitsche deemoed, die aan die van zijn tijdgenoot Matthias Claudius herinnert. Deze
satyricus uit de school van Swift en Hogarth was tevens een door en door zacht-aardig
man, die slechts in toorn ontbrandde, wanneer hij op een onwaarheid of
onwaarachtigheid stiet. Lavater's physiognomische theorieën bijvoorbeeld waren in
zijn oogen onwaarachtig, en met een striemende felheid heeft hij ze dan ook jarenlang
bestreden. Onwaarheid meende hij ook in de werken van
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vele romantici te ontdekken - zelfs in Goethe's Werther, maar voor Jean Paul had
hij op het einde van zijn leven de grootste bewondering.
Lichtenberg heeft zijn levenlang, meestal als het ware, slechts voor eigen gebruik
geschreven en zonder literaire eerzucht. Hij had van oudsher de gewoonte alles te
noteeren, wat hem de moeite waard scheen opgeteekend te worden, las veel, maar
dacht nog meer; en onder zijn nagelaten papieren - later door zijn zoon in negen
deelen uitgegeven, en sindsdien helaas niet meer herdrukt - bevinden zich dan ook
vele uittreksels uit boeken, die dus vooral Lichtenberg's gedachten hierover geven,
en waaraan vaak weer nieuwe opmerkingen toegevoegd zijn. Hij schreef alles door
elkaar, familiegebeurtenissen, titels van boeken, die hij koopen of lezen wilde,
aanteekeningen over de meest verschillende takken van wetenschap, opmerkingen
over zijn gezondheid - over Lavater, over de wenschelijkheid van een nieuwe
badplaats en over tooneelspeelkunst. Het boek, waarin hij dit alles neerschreef,
noemde hij zijn Sudelbuch (kladboek). ‘Kooplieden’, heeft hij zelf eens geschreven,
‘hebben hun Waste-book waar ze dag in dag uit alles in opschrijven, wat ze koopen
en verkoopen. Alles onder elkaar zonder op de volgorde te letten. Hieruit wordt het
dan in een journaal geboekt, waar alles meer systematisch bij elkaar staat, en eindelijk
komt het dan in de Leidger and double entrance, volgens de Italiaansche manier van
boekhouden. Hierin wordt met iedereen afzonderlijk afgerekend. Dit verdient door
de geleerden te worden nagevolgd. Eerst een boek, waarin ik alles opschrijf, zooals
ik het zie of zooals het in m'n gedachten komt. Daarna kan dit weer in een ander
geboekt worden, waar de onderwerpen meer afzonderlijk gerangschikt zijn. De
Leidger zou dan de verbinding, en de daaruit voortvloeiende verklaringen dezer
dingen, in een behoorlijke vorm bevatten.
Het is Lichtenberg's schuld niet, dat hij niet in staat was ze over te boeken - de
tijd, waarin hij leefde en de omstandigheden waaronder, hebben hem dit belet.
In het Leidger der Duitsche literatuur staat zijn naam thans echter voor alle eeuwen
met groote letters geboekt.
N. DE PRAETERE
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Gedichten
I
Waar een teveel is voor de borden
en overdaad voor ieders dis,
daar zal veel meer gehongerd worden,
dan waar één brood voor allen is.

II
Laat aarde's rijkdom aan de rijken
en oefen U door 't oog der naald:
er zijn niet zulke koninkrijken,
waarvan de Dood den vorst niet haalt.

Portret van den markies van...
Haal, voor den donder, kinkel, m'n paard;
haal, een van je allen, kaffers, m'n zwaard,
het ligt bij een dametje-van-plezieren...
brengt een van je allen een valk, stomme dieren;
ik wil, als de vogel, in 't blauw zijn verloren;
maar, wee, voor den donder, als één me komt storen...

(Bij het lezen van Schaukal.)
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Erfenis
De honden vingen aan te huilen;
de koeien rukten aan de stang;
en in de spanten krasten uilen;
een kille wind streek langs elks wang.
Een zwaar gewicht kwam naar beneden
en raâtlend liep de hangklok af;
en het oud-Delfts kwam aangegleden,
wat honderdduizend diggels gaf.
En toen we 'm bij de fuiken vonden,
wist elk, wanneer dit was geschied;
het Hemels uurwerk kent geen stonden
nu 't kind op zijn horloge ziet.

Het gezin
Ik sliep dien nacht in 't vreemd gezin;
ik hoorde 't omgaan van den wind;
en late stappen op het grint;
en hield van schrik den adem in.
Want door den nacht riep over 't plein
voor dit hel-wit en fraai kasteel,
de gastheer met een schorre keel:
‘En-nù-zàl-het-geëindigd-zijn...’
Er knalden schoten; rink'lend glas;
een schreeuw; een held're knapenstem;
en weer die schorre roep van hem;
totdat het plots'ling over was.
Dan kwam het zonderling ontbijt:
de jongen droeg de rechterhand
in een van bloed schier nat verband;
de moeder heeft maar stil geschreid.
En hij zei: ‘Trek het je niet aan;
mijn zoon, hier, en zij daar, m'n vrouw...
maar beiden viel ik wat te gauw...
het schot is door zijn hand gegaan...’
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Als ik een vliegend vrouwtje zie...
Aan m'n Moeder.
Als ik een vliegend vrouwtje zie,
weet ik precies, dat Gij het zijt;
van allen, die er gaan en staan,
hebt Gij nog steeds de minste tijd.
Ge zorgt wel vast voor iedereen
en zijt nog, trots Uw tachtig jaar,
zo altijd bezig, als niet een;
ik zie Uw wit en wapp'rend haar.
En zeg zo vaak: ‘Zet U nu neer
en laat eens and'ren zorgend zijn,’
maar aanstonds trippel-trapt Ge weer
zo vliegend, wit, en kwiek en klein.
Ik vraag nooit wat; ik vraag nooit wie;
vraag niet verrast en niet verbaasd,
als ik een vliegend vrouwtje zie:
weet ik: ‘Ze heeft nog altijd haast...’

JAC. VAN HATTUM

Groot Nederland. Jaargang 41

115

De landsknecht
‘Vandaag is 't Jan van Brabant
en morgen Oostervant;
Landsknechten zonder Meester,
en zonder Vaderland.’

Dat zong de huursoldaat.
Dat was zo'n bravourmanneke. Die had steden zien branden, oude mensen zien
hangen, en z'n geweten voor een pint bier verkocht, en dat scheen ruim genoeg
betaald.
Hij had een liefje op iedere puinhoop, roet onder z'n nagels en bloed aan z'n broek,
maar dat zag niemand, omdat die toch rood was. Z'n liefjes schreiden rode tranen;
kregen groene vlekken op de blanke huid, verleerden het praten en konden enkel nog
vloeken. En dat alles soms binnen drie, vier nachten. Dan zocht de landsknecht het
weer elders, kikirikiede als een haan en ontlokte lopende vlammetjes aan strodaken
van armoedige hutten. Maar dat was z'n privé genoegen.
Als een deerntje in z'n harige oren fluisterde, dat het wel zeker was, dat de
landsknecht niet uit zou sterven, trapte hij met z'n laars een paar losse stenen uit het
muurtje, waarop hij zat te vrijen, hoorde een doffe plons in de slotgracht achter zich,
keek niet eens achterom, maar vloekte, dat die wijven altijd wat hadden.
En in de slotgracht kwaakten de kikkers op de bollende rokken van het meisje:
‘Ook-dat-nog’.
Er was altijd veel rood om den landsknecht. Eigenlijk was alles rood aan hem.
Maar het roodst was z'n oogwit. Dat kwam van de rook en de vlammen. En omdat
z'n oogwit rood was wist geen meisje precies welke kleur de iris van z'n ogen had,
want het was helemaal geen genoegen om in die ogen te kijken. Ook z'n mond was
rood en je zou gedacht hebben, dat z'n tong gespleten was van alle dubbelzinnigheden,
die er over kwamen.
Vandaag had ie een bizonder vrolijke hui.
Hij had een heks zien verbranden op de markt en haar zwarte poes, die nog op de
brandstapel met opgestoken staart om haar rokken had gedraaid, was door den
landsknecht gegrepen; hij had haar in een zak gestopt, haar in en met de zak
opgehangen aan een spijker in de paal, waaraan de heks gebonden stond, en met
wilde sprongen was de zak gaan dansen naast de oude vrouw en zó, dat telkens de
felle nagels van de gehangen poes, die uit de zak staken, over haar gezicht krabden.
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‘Jij bent me d'r een,’ zei de beul, ‘jou zal men zo gauw niet iets verbeteren,’ en hij
stak de vlam in de houtmijt.
De landsknecht grijnsde breed, en liep verder, omdat de walm van het schroeiende
vlees op z'n stembanden sloeg.
Voor het kerkportaal zag hij hongerige ogen in het verterende gelaatsvlees van
melaatsen en hij dacht: ‘Geef den armen,’ en wierp ze munten toe, waarom ze, door
hun gebreken, zo komisch vochten, dat de landsknecht het uit schaterde.
En toen de zieken ontdekten, dat de moeitevol verworven munten ook nog vals
en ondeugdelijk waren, lachte de landsknecht nog harder.
‘M'n kind,’ zei hij, en streek een fris meiske onder de kin, dat aanstonds giechelde,
omdat ze een sieraad had ontdekt in de palm van de strelende hand. ‘M'n kind,’ maar
hij maakte aanstonds rechts-om-keert, omdat de schout met z'n rakkers in aantocht
was. De melaatsen scholden hem onverstaanbare verwensingen achterna.
Buiten de poort was weer iets schoons te zien.
Daar hobbelde de beulskar met drie veroordeelden. Die waren in goede doen. Ze
braakten over de rand van de kar en een beulsknecht riep: ‘Houd je vuiligheid bij je.
Beheers je een beetje. Je kunt toch wel vijf minuten je fatsoen houden, schoeljes!’
Dat was uit het hart van den landsknecht gesproken.
M'n God-nog-an-toe. Er waren altijd nog twee kansen en welk leven hééft twee
kansen. Er kon een meiske komen, dat riep: ‘Ik verbid je. Ik verbid je,’ dan was de
veroordeelde vrij, maar verplicht het meiske te trouwen.
En als de strop brak, was je ook vrij, als kennelijk Godsoordeel. En waarom dus
zich zo aan te stellen.
Er was een lange, magere; een korte dikke; en een met een waterhoofd op een
onmogelijk dun halsje.
‘Dat moet ik zien’, zei de landsknecht, ‘die kalebas zal wel van het steeltje
knakken.’ En hij lachte luid om het schone vooruitzicht.
Uit de sporen, waarin het beulskarretje hobbelde, steeg, tierelierend, een leeuwerik
omhoog; op de winkelhaak van een galg zat een kraai de veren te kuisen.
De lange, magere stond bloedschuim op de lippen. De landsknecht neuriede:
‘Vandaag is 't Jan van Brabant
en morgen Oostervant;
Landsknechten zonder Meester,
en zonder Vaderland.’
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‘We krijgen ander weer,’ riep hij tegen den beulsknecht, ‘m'n brandmerken jeuken.’
En toen strompelde het gezelschap de hoofdschedelplaats op. De landsknecht hielp
vrijwillig aan het hangen van dien met het waterhoofd.
‘Dank je,’ zei de beul, ‘een volgende keer jou.’
De landsknecht knipoogde. ‘Eén keer verbeden -; één keer gebroken. Je weet er
niets van,’ dat antwoordde hij, en ging zingende over de landen verder:
‘Vandaag is 't Jan van Brabant
en morgen Oostervant.’

En weer lachte hij luidkeels om de dwaze toespeling van den beul. Had hij niet
evenveel brandmerken op z'n rug, als zomersproeten op z'n gelaat en kende hij niet
de uitgezochtste tormenten van aller Heren pijnbanken?
Hij was door de hennepstrop gesprongen, als een kermispoedel door een brandende
hoepel, had zijn: ‘Bemin je mij’? afgeteld aan de bungelende benen van de lijken,
die aan het rad op de paal hingen en was bij het twaalfde been van de stank het
aftelrijmpje vergeten.
En vrolijk zong hij:
‘Hüt dich, Baur, ich komm
Mach dich bald davon;
Hauptmann, gib uns Geld,
Während wir im Feld;
Mädel, komm heran,
Füg dich zu der Kann.’

JAC. VAN HATTUM
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Twee gedichten
Najaar
De dagen vervallen aan nacht,
grauwe huif om de gronden.
Onstelpbaar bloeden wonden
aan Liefde gebracht.
Dof roert doods trom
door de omberen dreven.
Engelen, slaapstil ontheven,
dolen al avonds om.
Ouderen houden wake,
eeuwen varen voorbij.
Drommen doden genaken,
hun stap kaatst de kille kassei.
Kinderen wenen van wind.
Alzijds krampen gelieven.
Zoek in verkruimde brieven
het woord dat ge niet hervindt.

Uit: ‘Koningsvenster’

Klein requiem
Als sneeuw van ene nacht
te morgen onbetreden,
lijk maanlichts koele vacht
straks glinstert onversneden
is zij tot het wit domein vergleden
van deze droom, de dood
die als een nevel in haar sluimer kwam.
Zij had een glimlach, geen verweren
en sinds zij staarde in Zijn vlam
en ik haar schaduwwimpers sloot
komt zij in zon en sneeuwen keren.

Uit: ‘Beloken Land’
GEORGE DE SÉVOOY
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Mythe
Vele morgens zagen hen gaan door de landen en zo vaak de avond kwam ter aflossing
van de wacht over de wereld, gingen zij nog, de acht mannen.
Zij kwamen uit het Noorden en talloos waren de wegen die reeds door hun voet
waren gedrukt. Acht soldaten. Achter elkaar lopend, verloren zij nimmer hun pas en
zij verlieten die slechts als er veldvruchten moesten worden gezocht tot voedsel voor
de tocht. Niemand kende hen of wist hun naam, want zij waren karig met woorden
zowel voor elkaar als voor de mensen uit de streken waar zij doortrokken. Hun leden
hingen zwaar van wapenen; nimmer evenwel had men vernomen dat ze die hadden
aangewend of, als zij een gunst vroegen, er veelzeggend naar hadden gekeken, zoals
soldaten dat soms plegen te doen. Daarom had men geen angst voor hen; alleen hun
verschijnen was vreemd en als zij in één dorp waren gezien, kon het gebeuren, dat
een ruiter spoorslags naar een ander gereden kwam om aan de boeren daar te zeggen,
dat ze wellicht te verwachten waren, de acht soldaten, die altijd in de zelfde orde
liepen en een ging er altijd voorop. Hij leek de oudste te zijn met een vuren baard,
die als een marterbont over zijn schouder hing als er wind was of hun gang zeer snel.
De mannen keken alle star voor zich uit; alleen de eerste scheen steeds iets te zoeken
dat zich nog heel ver moest bevinden; de anderen hielden voortdurend hun blik
gevestigd op de vuren baard van den eerste, alsof zij daar hun wezen naar bepalen
moesten. Men maakte er uit op dat de eerste wel hoger in rang moest wezen dan de
anderen, hoewel men zulks niet aan zijn kledij kon zien.
Sommigen gaven hun een groet. Dan keken zij doordringend en aandachtig opzij
en liepen door. Ze moesten wel van zeer ver gekomen zijn; hun kleren, die besmeurd
en verrafeld waren, wezen dit duidelijk uit. De sandalen, waarmee hun voeten waren
geschoeid, leken overigens meer vermoeid dan de mannen zelf.
Slechts zelden gunden zij zich rust; een enkele maal vernam men dat een boer hen
vol schrik 's morgens, als hij de deur opende om de morgenlijke rondtocht over zijn
grond te maken, uit de schuur had zien komen en in de pas had zien verdwijnen,
achter elkaar, de hoge blonde mem met de baard voorop. Als hij nadien in de schuur
ging kijken, waarvan de deur nog openstond was er niets dan de aanblik, die stro
biedt, wanneer zwervers er de nacht op hebben doorgebracht.
Verder vernam men weinig van hen. Alleen, waar de bergen begonnen, was de
laatste man van de acht bezweken in dodelijke
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vermoeienis van de tocht en de koperen zon, die op hun hoofden neerblekkerde. Men
had gehoord dat de stervende man tegen dien met de baard Laurin had gezegd. Wat
deze daarop had geantwoord hadden zij niet kunnen verstaan omdat de taal hun oren
vreemd was. Zij vatten het echter op als de naam van den bebaarden krijger en deze
mare legde de weg, die de acht mannen achter zich hadden, in omgekeerde richting
af.
De zeven soldaten waren verder getrokken, de ogen van den baardman vonkend.
Of daaruit toorn, dan wel verlangen sprak, hadden de boeren niet kunnen vaststellen.
De zeven krijgers marcheerden. Jaren. Dagen. Nachten. Zwijgend, en zo kwamen
zij in een groot, komvormig dal, waar herders woonden, die hun vee weidden op de
gruizige almen. In hun ogen smeulde angst op, toen zij de wapens van de zeven
mannen uit het Noorden zagen, want zij wisten wat het betekende als vreemde
wapendragers doordrongen tot hier. Dat beduidde verbrande huizen, verdwenen
vrouwen en uiteengedreven kudden. De zeven mannen echter bleven in het dal zonder
dat er iets verontrustends gebeurde; soms vroegen zij de herders om vlees en dat
werd hun dan overvloedig ten deel. Vaak bleven dezen op enige afstand kijken hoe
zij aten en spraken daarover met stille gebaren.
Doch de verbazing in hun blik werd nog groter, toen zij op een morgen zagen hoe
de mannen wijngaarden aanlegden, hoe zij de rotsen openhakten om doortocht te
geven aan het water, zodat het de alm bevloeien kon.
Toen brak hun klacht los en hun bede: Blijf hier in Fannes en schut ons tegen de
gevaren die ons omringen. Gevaren van neerstortende rotsen, verschuivende sneeuw
en gevaren van binnenstormende horden die ons roven wat wij verwierven. Want
waar wij magere schapen hebben, daar hebt gij blinkend wapentuig.
En de zeven vreemde krijgers bleven temidden van de herders. En de man met de
blauwe ogen en de vuren baard, die Laurin heette, werd hun koning.
Overdag werkten de mannen met houwelen in de rotsen, of waren lager-op bezig
jonge wijnplanten te zetten. In de avond, als de nevels door het dal gaan trekken,
zaten zij dikwijls bijeen, trokken hun schapevachten nauwer om de schouders: het
is goed hier, zeiden ze. Dikwijls kwamen dan boodschappers van andere naburige
bergvolken tot den koning met den vuren baard of hij ook hen onder zijn hoede en
in zijn rijk wilde op nemen; de maar van mildheid en rechtvaardigheid van hem, den
vorst der Ladrijnen was ook tot hen doorgedrongen. Dan keek Laurin de
boodschappers doordringend aan en gaf zijn ja in de taal van de streek, die hij reeds
had leren spreken.
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Met de mensen uit het dorp echter of met de vrouwen bemoeiden de zeven mannen
zich weinig. Van ochtend tot nacht waren hun dagen vervuld van arbeid; nadien zaten
zij nog een ogenblik met weinig woorden bijeen en sliepen in. Want zij wisten dat
de volgende ochtend hun oude krijgsmakker met de baard hen wekken kwam op het
eendere vroege uur; dat zoekende ogen over hun ontwaken gebogen zouden staan:
de ogen van Laurin, den koning. En het woest land van Fannes werd rijk, want het
droeg goede oogst. Waar de bergen aan hun flanken aarde vertoonden was deze
omgewoeld, bevloeid en bevrucht. En als de zomer over de Marmolata kwam, ruiste
het koren en de druiven rijpten wijn. Laurin gaf den herders wapenen om zich, als
dat nodig mocht zijn, tegen anderer afgunst teweer te kunnen stellen. En als loon
vroeg de man met de baard van elk zijner onderdanen per jaar slechts het vel van
een lynx en het vel van een witte wezel.
Meermaals, als het zomerde kon het nu gebeuren, dat, wanneer de mannen onder
hun rots bij elkaar zaten, Laurin zich voorover boog en zijn oor tegen de rotsgrond
legde. De aarde spreekt tot mij, zei hij nadien zonder verdere verduidelijking en zijn
makkers keken elkaar steelsgewijs, - met nauw verholen verbazing aan. Niet dat zij
vroeger veel van hem begrepen hadden, doch de zin van deze woorden ontging hun
zo volkomen, dat er tenslotte iets van spot op hun gezichten bleef zweven. Meestal
stond Laurin op en verdeen om de hoek van de rots, waarover de mannen enkele
ogenblikken later zijn dreunende stap hoorden gaan.
Gewoonlijk liet hij zich niet weer zien dan tegen de morgen en waarheen hij telkens
ging bleef hun een geheim, dat hen op hun beurt weer té weinig belang inboezemde
dan dat ze hem zouden willen volgen. Bovendien kostte dat hun nachtrust en zij
wisten dat hij 's morgens toch weer daar zou zijn om hen te wekken en aan te sporen
tot de dagtaak.
Een enkele maal zagen ze hem weinige uren nadat hij hen verlaten had, hoog over
een der bergkammen aan de overzij van het dal lopen. Het dicht geboomte gaf zo nu
en dan zijn gestalte vrij, welke op die afstand niet meer dan een schim was. Hij liep
meestal gebogenhoofds. Soms moest hij echter wel zeer steil gestegen zijn want niet
zelden hadden de mannen van onder hun rots gezien hoe hij hoog op de top van de
Marmolata stond, de witte mantel en de rode baard fonkelend in het late licht, en met
zijn handen gebaren beschreef over de dalen beneden hem. De mannen keken dan
elkaar aan en schudden het hoofd.
Op een avond dat hij weer alleen was heengegaan, keerde hij vroeger dan
gewoonlijk terug en vond zijn mannen nog bijeen, half soezend in de zachte koelte,
die na de broeiende dag hun
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wezen te bedwelmen scheen.
Ik trouw, zei hij. Er zal hier een koningin zijn en er zullen kinderen zijn. Eeuwig
is Fannes.
En Lujanta, de koningin uit het rijk der murmeldieren, diep onder de aarde, werd
zijn vrouw. Donkerbruin was haar gelaat getint, gelijk de roestige aarde tegen de
berghellingen, om haar mond stond strengheid, doch haar ogen waren mild en zij
schenen morgen en avond, zon en duister te weerkaatsen. Toen deze stilaan mat
werden en in zichzelf gekeerd, wisten de onderdanen van koning Laurin, dat hun rijk
zou duren. En de eerstgeboren prinses van Fannes kreeg de naam Tscheduya.
En het rijk van Laurin groeide. Met de jaren rijpte Tscheduya, de koningsdochter.
Zij had de blonde haren van haar vader, den baardman uit het Noorden, doch haar
ogen waren donker als de goede aarde, waaruit haar moeder tot Laurin gekomen
was. Paarden en lammeren hadden haar uitgesproken voorkeur en met bijkans
moederlijke toewijding verzorgde zij deze. Doch ook met de mannen ging zij ter
jacht: woeste ritten over ravijnen en duistere bossen maakte zij mee en hoe vaak zij
ook de beste schutters uit het rijk van haar vader uitdaagde, nimmer faalde haar schot.
En bij de wedkamp met de dappersten, week haar gratie niet voor haar kracht.
En de wouden van Amarida en Tsjada Delamis, die niemand waagde te betreden,
doorkruiste zij alleen met haar paard. Want de geesten der aarde hadden haar wapens
gesmeed in Latemar: de zilveren boog met de zilveren pijlen, die nimmer hun doel
konden missen. En de glanzende edelsteen, welke zij op haar voorhoofd droeg was
door de watervrouw van Kara bewaard uit het verzonken land van de Aurona.
Alleen de man met de baard, haar vader, en zijzelf wisten het geheim van haar
kracht: zolang haar maagdelijkheid ongerept bleef van mannenliefde, zou zij in alle
strijd overwinnen. Slechts haar eigen pijlen konden haar doden, doch mocht dit ooit
gebeuren, dan zou eerst de edelsteen op haar voorhoofd zijn stralende kracht verliezen.
En beiden begroeven als het ware dit geheim in hun hart, want volkeren en volkeren
kwamen in het rijk van Laurin. Overal waar de stralende Tsjeduya verscheen werden
de mensen als het ware naar haar vader toe gedreven en opgenomen in diens rijk,
waar, gelijk men wist, rechtvaardigheid regeerde. Laurin zou niet hebben kunnen
zeggen hoezeer hij van zijn bruinogige dochter hield, want in haar voelde hij de
kracht van de wilde bergen rondom die steil opstegen in granieten hardheid, in haar
leefde het bruisend bloed dat als een bergstroom door haar lichaam joeg. En eeuwig
was Fannes.
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Vaak in deze dagen zagen zijn vroegere makkers die hem nog slechts zelden spraken
hem eenzaam op de top van de Marmolata staan: Laurin de koning. En als hij nu
gebaarde over de dalen beneden hem, wisten zij wat dat betekende: hij overzag zijn
rijk. Van de Bulbiglaya en de Falzarego tot aan de Nuvolan en van de Nuvolan tot
de Peitler en de Haunold. En zij zwegen maar spotten deden zij niet.
Doch eens doken in het rijk van Fannes zonderlinge, onheilspellende woorden op,
die dra van mond tot mond gingen: Ik zal voor die betoverende vrouw Tscheduya
van Fannes treden en haar verslaan, gelijk dat een man betaamt. Deze woorden
schenen afkomstig van een prins der Pagajanis, ver in het Zuiden, het zoete land van
olie en olijven. En angstige spanning brachten zij in Laurins rijk.
Tot de dag waarop Laurin zijn volk ten strijde riep, want vreemde legerscharen
genaakten zijn gebied. En als horzels die het nest verlaten stroomden drommen
krijgers in het dal van de Marmolata tezamen. Toen was het de eerste maal dat Laurin
meer dan een paar woorden tot hen sprak, en de bergen weerkaatsten zijn woorden:
Verdedig dit heilig rijk van Fannes, waarin gij gelukkig geweest zijt, nu al zeven
jaren lang. Sta pal op uw grond. Mijn dochter Tscheduya gaat u voor in de kamp.
En de herders rinkelden met hun wapenen ten teken van bijval. Na enkele dagen
donkerden de berghellingen van vreemde krijgers. Talloze scharen der Pagajanis,
onder aanvoering van Eye de Net, den prins die gezworen had Tscheduya, Laurins
dochter, te verslaan.
En de legers van Koning Laurin rukten op, de bergen druisten van geweld en schal
van wilde horens. Op haar witte paard, de blinkende edelsteen als een bloem in heur
haar gevlochten en de pijlen gereed voor het nimmer falend schot, ging Tscheduya
voorop. En een enkele ruiter uit de wederzijdse voorhoeden was reeds met een doffe
brul tegen de rotsgrond gezweken, toen de beide legeraanvoerders tegenover elkander
stonden, oog in oog. Tsjeduya en Eye de Net, die gezworen had haar te verslaan.
Doch geen schot viel, terwijl de krijgers achter hen met geladen gezichten wachtten
op de hoornstoot tot de aanval.
Doch zij zouden alleen zien, hoe den beiden aanvoerders de wapens ontzonken.
En de verblindende steen aan Tscheduya's voorhoofd verbleekte, want beiden wisten
dat zij elkander lief hadden; dat zij bij elkander hoorden als maan en sterren bij de
nacht.
En de krijgers keerden en Tscheduya kwam tot haar vader, want alle watervallen
aan de rotswand zongen haar het lied der liefde. Laurin wist wat dat betekende, maar
hij zwichtte niet. Vaak zag

Groot Nederland. Jaargang 41

124
men hem in de avond weer staan op de top van de Marmolata, de witte wezelmantel
vonkend in het late licht en de vuren baard.
Eenzaam was Laurin, want niemand wist nog wat hem op een avond was
geopenbaard, toen hij weer op de berg stond, een adelaar kringelde in de ijle lucht,
zoekend naar buit, door een vreemde stem:
De zeven volkeren, die door Tscheduya tot uw rijk onderworpen zijn, maken zich
gereed tot een schrikkelijke strijd, nu zij weten dat Tscheduya door liefde bevangen
is en dus kwetsbaar. Legerscharen worden verzameld, donker en dreigend, tegen uw
rijk, het rijk van Fannes, dat gij eeuwig hebt geheten. Zie daarginds, de Bedojoren,
de Kadubriers, de Pelegeten, de Kaputen en de herdersvolken aan de voet van de
Jochrimm willen het vernietigen. En tenslotte sprak de stem: Gij zult u teweerstellen,
wat het offer ook zij.
Dagen lang doolde de vreemde man met de baard door de bergen en die hem toen
tegenkwamen vermoedden hem lijdend aan een slopende krankte, en eindelijk keerde
hij terug naar waar Tscheduya hem vroeg naar zijn besluit over haar liefde. En zijn
antwoord luidde: Gij zult moeten strijden. Weer genaken vijandelijke legers. Ook al
licht uw edelsteen niet meer, doe wat ge kunt. Misschien is dit ondergang.
En Tscheduya gehoorzaamde de wil van haar vader en doodde haar liefde voor
het welzijn van haar volk en het rijk van Fannes. Toen Laurin zijn volk wederom ten
strijde riep, ging zij voorop tegen de horden die de bergkammen deden dreunen van
hun stormpas.
Maar als de legers tenslotte in hun volle ontzetting tegenover elkaar stonden in de
almen van de Col di Lama, troffen Tscheduya's pijlen niet zekerder dan die harer
beste schutters en de edelsteen op haar voorhoofd werd donker als de Padonberg in
het verzonken land van de Aurona.
Toch reed zij voort: staande in de stijgbeugels groette zij eerst de zon, zooals zij
dat immer placht te doen. Dan stormde zij voort.
Steil op de Lagotschoi stond Laurin, de koning, en leidde de slag. Hij gebaarde
met zijn handen, doch plots vielen deze stil, waar hij zag hoe Tscheduya door de
zevende van haar eigen pijlen dood ter aarde stortte. En de harde paardenhoeven die
haar lichaam verpletterden moeten ook de glimlach op haar gelaat geschonden hebben.
Met moordend gehuil stormden de horden door Laurins verbaasde soldaten recht op
Fannes af.
Toen rekte Laurin zich uit. Groter scheen hij dan ooit en zijn ogen schoten vuur
als om de stormende machten te bezweren. Groter groeide hij en de rode baard woei
zacht opzij in de wind. Een vreemde kilte steeg in hem op en van hoofd tot voeten
werd hij
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steen. Steen de baard en steen de mantel. Het stenen oog gericht op Fannes.
Verder rukten de vijanden op. Zij drongen de huizen binnen, sleepten mee wat
van hun gading was en staken ze nadien in brand. Het dal van de Marmolata was
vervuld van het gegil van vrouwen en kinderen, die aaneengebonden in de wilde
bergstromen werden geworpen. Dagen gingen de plunderaars om in Fannes en trapten
het met de grond gelijk. Cadavers van gevallen soldaten lagen te roken in de helse
zon en soms kwam een kleine witte vos ze besnuffelen, gelokt door de geur. Dan
schudde hij de kop en verdween schielijk in de wouden. En langzaam zweefden
adelaars over het dal waar een stinkende walm uit opsteeg en waar een enkele
achtergebleven soldaat tussen de verkoolde resten der huizen een bedolven dier
doodde.
Maar de avond na de slag had een hoge vrouwengestalte Fannes verlaten zonder
door een der buitgierige soldaten te worden opgemerkt, die elkander kostbaarheden
betwistten. Haar schaduw verdween over de bergkam en eindelijk verscheen zij hoog
op de blinkende top van de Marmolata. Daar bleef zij een ogenblik staan. Lujanta,
de eerste en laatste koningin van Fannes, de enige die ontkomen was.
Zij groette het dode Fannes en alle de gevallenen met een gebaar van haar hand.
De schaduw daarvan viel over het uitgebrande dorp, over de twistende soldaten die
haastig een goed heenkomen zochten. Een enkele adelaar bleef boven het dode land.
Hij steeg en daalde, verdween en was er weer. Verdween dan voorgoed. Alleen de
spitse koppen van de vossen, die hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen,
bleven als witte stippen tegen de bosrand afsteken. Als Lujanta dit gezien had
verdween zij in haar rijk onder de aarde. Doch telkenmale als de lente over de
Dolomiten komt, verlaat zij de donkere aarde en het sneeuwwit kalksteen van de
Prelondjà opent zich. En zij treedt naar buiten naar het meer, Lujanta de koningin.
In een kleine houten boot vaart zij nadien over het van ijs bevrijde water. Dan luistert
zij. Luistert scherper, het hoofd ietwat gebogen. Want zij weet: In één van deze
zilveren nachten zal de grote belofte in vervulling gaan, dat uit ravijnen en kloven,
uit de wateren en het kalkgesteente, de oude krijgers zullen opstaan en het verloren
rijk heroveren met bovenwereld geweld: El temp permettu.
Dàn komt het heilig, het ééuwig rijk van Fannes.
GEORGE DE SÉVOOY
Uit een eerlang te verschijnen bundel verhalen AARDGEEST
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Kind van het water
Amper zes jaar was de kleine Christoph, toen zijn ouders door een ongeluk om het
leven kwamen en hij bij zijn oom en tante in het polderdorp werd ondergebracht.
Van alles wat er in die dagen gebeurde was niet veel tot hem doorgedrongen.
Alleen herinnerde hij zich nog heel goed dat er een vreemde stilte was komen waren
in het grote huis aan zee. En ook wist hij nog hoe hij pappie en mammie voor het
laatst had mogen zien.
Die lagen heel stil neveneen in een groot ledikant en terwijl hij verwacht had dat
moeder tegen hem zou zeggen: Dag, Christoph, dag jongen, zoals ze dat altijd deed
wanneer ze hem voor een poos niet zou zien, zei ze nu niets, maar lag heel stil. Heur
haar, dat donker, bij zwart af was, glansde in een strepel zonlicht, die over haar gelaat
viel. Maar mammie zei niets, ze had alleen maar een fijne glimlach. Dat was lief van
mammie. En hij had nog wel graag zo willen blijven kijken of zijn blokken hierheen
gehaald, want hier was zon en veel wit. Maar tante had hem bij de hand genomen
en hem naar de andere kant van het bed geleid. Daar lag pappie. Ook die sprak geen
woord en dat had hij toch zeker verwacht, want een paar dagen tevoren had hij hem
nog een auto beloofd. Een èchte auto, die uit zichzelf rijden kon. Maar hij durfde
niets vragen, bang om vader wakker te maken.
Vader sliep. Zijn handen lagen gevouwen over de witte lakens en het zonlicht dat
schuins over moeders gelaat ook op zijn handen viel deed de kleine haartjes erop
glinsteren. Wat waren vaders handen groot nu ze daar zo lagen. Zo stil en zo groot
had Christoph ze nog nimmer gezien.
Achter de ramen ruiste de branding. De zon stond daar overheen en het schuim
sloeg spetterende vonken op het strand.
Toen het geluid van de branding tot hem doordrong, had Christoph zijn tante, die
vreemd stond te schokken, uit zichzelf een hand gegeven en was met haar langzaam
de kamer uitgegaan. Christoph had eigenlijk niet begrepen waarom tante zo raar deed
en hij was stiekem de achterdeur uitgelopen.
Nu klom hij het duin over naar het strand. Terwijl zijn kleine voeten door het gele
zand stampten dat hem telkens met fijne, wiggelende straaltjes in de schoenen vloeide,
moest hij denken aan wat tante hem had verteld over pappie en mammie, die hij nu
nooit zou weerzien. Als hij naar het blinkende zand beneden zich keek, was het als
zag hij pappie en mammie weer liggen in het grote witte bed. Stil en slapend. Waarom
moest tante daar nu
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om huilen? En de kleine Christoph liep over de duintop naar beneden. Overal aan
de flanken had de wind kleine kringetjes getekend; ook waaiers en pauweveren, lang
en kurvend en de bosjes helmgras stonden in de wind alsof ze mee wilden lopen.
Christoph daalde snel waggelend af. Beneden hem lag de zee; het licht liep op de
golven mee naar het strand en met de branding dook het neer en steeg wild op om
het schuim hel wit te doen vonken.
Hier was Christoph thuis; aan zee. Elke dag ging hij er heen en dat mocht ook van
vader en moeder, want Christoph kwam nooit te dicht bij het water, doch zat heel
stil ergens op het strand te spelen met zijn vormpjes waar hij vissen en koeken van
bakte en huizen bouwde met diepe grachten er omheen.
Maar meer nog zat hij te kijken. Gans alleen te kijken naar de zee, waar hij eigenlijk
evenveel van hield als van mammie. De zee ruiste altijd en dat ruisen leefde in
Christophs oren als een zachte melodie wanneer hij 's morgens wakker werd en 's
avonds, vooral in de zomer, door het open raam, sliep hij op die ruising in. En in de
herfst, als de zee steigerde, een wilde hengst gelijk, kon de kleine Christoph wel
juichen en zeker zijn beentjes niet stil houden, wanneer hij voor het raam te kijken
stond naar dit wild geweld.
Aan zee was altijd wind. Dat vond Christoph heerlijk want die kriebelde door zijn
haren net als de hand van mammie voor het slapengaan. En dan waren er altijd de
grote, witte wolken waar de zon soms verstoppertje achter speelde en die als grote
pluimen over zee dreven. Wit waren ze als een wieg en misschien gingen pappie en
mammie daarmee weg, dacht hij, zich de woorden herinnerend van tante: pappie en
mammie gaan nu naar de hemel. Het maakte voor Christoph eigenlijk weinig verschil
of de wolken wit waren zoals nu bij zomerdag of in de herfst donker als inktvlekken,
zoals pappie die wel eens morste wanneer hij op balkjes papier van die vreemde
tekentjes met haakjes en bolletjes maakte.
Altijd trok de zee hem tot zich en de mensen uit het belendend dorp, die hun
thuisweg door de duinen namen wisten dat zij den kleinen jongen altijd wel ergens
langs de weg zouden ontmoeten. Alleen konden zij zich niet begrijpen hoe de ouders
het kind steeds alleen durfden laten op het eenzame strand, maar meer nog was het
hun een raadsel, dat de kleine Christoph zèlf het uithield steeds alleen te zijn, hij, die
toch reeds enig kind was, en door de afgelegenheid van zijn woonplaats geen
speelkameraadjes had. Doch de kleine jongen repte er nooit van dat hij behoefte aan
gezelschap had en zijn gedragingen waren van die aard, dat zijn
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ouders het beter achtten hem zijn eigen gang te laten gaan.
Christophs grote kameraad was de zee en al vroeg in de morgen liep hij over het
strand om de mooistkleurige schelpen te zoeken en te verzamelen en soms, bij het
opkomen van de vloed, zette hij het plots op een lopen en droeg zijn kleine stem het
gebruis van de golven tegen, zo hard hij kon. Als hij nadien weer bezig was zijn
huizen te bouwen met grachten er omheen, werd zijn aandacht echter aldra geboeid
door het spel van de meeuwen over het water. Trillend hingen zij in de lucht om dan
plots steil neer te schieten in de golven en zich voor een wijl te laten onderdompelen
in de aanrollende brekers. Dan weer volgde hij de dunne, aarzelende sporen van
konijnen, die hier en daar door de wind waren weggewist en klapte in zijn handjes
wanneer het hem gelukt was hun hol onder een pol helmgras te ontdekken.
Doch vooral wanneer de grote avond over de duinen kwam en de zee, was
Christophs wereld groot en heerlijk en slechts aarzelend kon hij er toe komen zijn
vormpjes bijeen te pakken, die in het wegstervend licht vreemde kleine dieren werden
die in zijn hand zouden kunnen gaan bewegen. Het ruisen van de zee werd dan
zachter, de branding luwde naar het scheen. Alleen de duinen leefden; het leek als
bewogen zij zich in golvende lijnen voort en de pollen helmgras waren donkere
beweeglijke ogen die overal volgden. Christoph zat dan vol verwachting te turen
naar de branding als kon daaruit plotseling iemand oprijzen, die hem een schoon
verhaal vertellen ging. Maar die iemand kwam nooit en Christoph klom dan maar
langzaam weer terug over de duintop naar huis, waar pappie meestal aan de vleugel
zat en zachte muziek speelde.
Dat was heerlijk; hij kroop dan in een stil hoekje van de kamer dat niet door het
licht van de lamp kon worden bereikt en liet zich overstromen door de donkere tonen,
die als een meiregen door het vertrek warrelden. En als vader zijn stuk beëindigd
had en de handen over zijn knieën vouwde, was daar nog altijd het zingen van de
zee.
En druk met zijn handjes gesticulerend vertelde hij pappie van de kleine en de
grote dingen aan het water.
Nadien was er zijn kleine slaap, die inging op het ruisen van de branding aan het
venster en die in de morgen alle dromen weer meenam.
Doch dit al was voorbij. Al maanden toefde de kleine Christoph nu in het huis van
zijn oom en tante, die alles deden om hem hetgeen zij een gemis vermoedden, te
laten vergeten.
In den beginne beviel hem dat goed: tante die alles voor hem be-
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zorgde met veel vriendelijke woorden en oom die erg vaderlijk voor hem was.
Ook zijn directe omgeving was gans nieuw voor hem: dikwijls stond hij te kijken
als oom druk doende was in zijn werkplaats; hij vond oom groot en sterk wanneer
deze zware balken schijnbaar moeiteloos versjouwde en ook het huis, dat groot was
met veel donkere gangen, trapjes en portalen, had zijn bizondere aantrekkingskracht.
Dikwijls klom Christoph naar de zolder waar hij een luikje kon opendoen en dan
uitkijken over het polderland, dat geweldig was van wijdheid.
Als hij zo te kijken stond konden zijn ogen niets anders vangen dan heel vaag aan
de einder rijen populieren en knotwilgen, de rechte wegen van de sloten tekenend,
die door de weiden blinkende kruisen sneden. Gans anders was dit land dan de
omgeving waarin hij voorheen had geleefd. Over deze weiden lag stilte, zij waren
verzadigd van groen, maar wel was er de wind die ergens aan de horizon scheen te
ontstaan en als een wit meisje op hem toegelopen kwam. De boeren die op het land
hun bezigheden verrichten, stonden klein tegen de grote hemel. Soms, van hun werk
terugkerend, spraken de boeren een hard maar vriendelijk woord tegen den kleinen
Christoph, die vaak bij hen was als zij doende waren de paarden in te spannen of 's
avonds de dieren te voederen.
Thuis sprak Christoph even weinig als daarbuiten, doch zijn oom en tante, die
daags geheel door hun werk in beslag genomen werden, waren reeds tevreden met
zijn glimlach over de attenties die zij hem zo veelvuldig bewezen.
Niet in het minst verschilde Christoph hierin van de meeste andere kinderen van
zijn leeftijd, dat men hem nimmer tweemaal behoefde aan te sporen te gaan slapen.
Hij ging zelfs met een zekere vreugde als het eenmaal zijn tijd was, want, gelegen
onder het koele wit van de lakens, die altijd de bizonder zorg van tante hadden, kon
hij kijen naar de bloemen op de ouderwets-bonte gordijnen, waar het laatste brandende
zonlicht door scheen, want het was weer zomer. Die bloemen brachten hem elke
avond de vreugde van hun gedaanteverwisseling. Hoe langer hij met toegeknepen
wimpers naar ze lag te kijken, hoe meer zij hun vorm van bloemen verloren. Langzaam
vormden de bladeren zich tot de omtrekken van een gezicht en na nòg een poosje
lichtten ook de ogen op. Alleen als hij zijn wimpers niet bewoog ontstonden de
gezichten en bewogen zij, gelaten van mannen en vrouwen, maar als hij zijn hoofd
even afwendde om de koelte van het kussen te voelen, waren het weer gewone, bonte
bloemen.
Meestal echter werd hij al snel moe van het ingespannen kijken
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en sliep in.
Het spel met de bloemen was iets dat hij vroeger bij pappie en mammie nooit had
gekend, doch het veel meeslepender spel aan zee, dat hij daar elke dag had gehad
miste hij hier. Soms kon Christoph daar hevig naar verlangen, zonder dat hij het
zichzelf bewust was. Hij ontbeerde hier het stage ruisen van het water en zijn uren
aan het strand. Het ruisen was hier niet, het grote ruisen dat om zijn ontwaken, om
zijn dag en om zijn slaap had gestaan. En vaak, in bed, poogde hij zich te herinneren
hoe dat geluid was en hij kon wel huilen, dat hij het zich niet tebinnen kon brengen,
of hij drukte herhaaldelijk zijn vingers in de oren en dan begon het ook te suizen,
maar dat was niet het machtig ruisen van de branding, waarvan het rythme in zijn
bloed scheen te leven als hij eraan dacht. Steeds vaker en steeds meer wilde Christoph
zich het zingen van de zee herinneren en hoe langer hoe stiller werd zijn doening.
De attenties van oom en tante gingen langs hem heen en toen hij de leeftijd had,
waarop hij naar school moest met al zijn leeftijdsgenootjes, die hem met geweld in
hun kring meevoerden, voelde hij zijn gemis meer dan ooit. Het ruisen was weg. En
soms kon het gebeuren dat hij zich in plotselinge woede van zijn vriendjes losmaakte
en alleen zijn weg door de weilanden nam.
Over dit polderland kwamen de seizoenen groot en onweerstaanbaar. Herfst en
winter genaakten als een doem. Maar lente en zomer waren één geweldige bloei,
waarbij alle donkere machten van de aarde schenen te werken. Christoph voelde dit
alles aan alsof het zich aan hemzelf voltrok. En zonder precies te weten waarom,
zonderde hij zich af.
Toch had de noodgedrongen omgang met zijn klasgenootjes hem een ontdekking
gebracht waarvan hij nimmer had kunnen dromen. Eens had zijn tante hem
aangespoord zijn vriendjes naar huis te brengen en tot het vallen van de avond bij
hen te blijven spelen.
De weg door het dorp liepen zij ten einde en Christoph kwam aldra op terrein waar
hij nog nimmer een voet had gezet vanwege tante's angst dat hem iets zou kunnen
overkomen en de geringe lust tot wandelen die de vrije uren van zijn oom kenmerkte.
Onderweg speelden de andere kinderen en enkele van de jongens verdwenen grijnzend
met één van de meisjes achter een oppertje vers hooi dat aan de berm van de weg
lag opgetast. Hij lette niet veel op hen, want hun gedrag vond hij zonderling en
onaardig, temeer daar zij hem vroegen ook mee te doen. De kinderen giechelden
verder en Christoph, op geringe afstand alleen volgend, merkte hoe de weg langs
een boerderij met een bocht steeg en veranderde in een dijk. Daar moesten ze heen
en staande op de dijk
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zag Christoph links van zich een rivier, die kabbelend blonk in het zonlicht. Dit moest
die rivier zijn, waarover oom wel eens gesproken had als hij op een verjaarsvisite
met mannen uit het dorp avonturen bij de visvangst uitwisselde.
Als kleine eilandjes rekten de kribben, op sommige waarvan lange staken met
kleurige bollen aan het boveneinde stonden, zich nieuwsgierig uit in de stroom. Aan
de dijkzijde stonden hier en daar groepjes populieren, wier bladeren ruisend heen en
weer bewogen in trillende, zilverige schittering.
En over het water streek als een duif zo licht de wind.
Van die tijd af ging Christoph vaak met de kinderen mee, onder voorwendsel te
spelen, in werkelijkheid om hen al spoedig te verlaten en alleen te toeven aan het
stromende water dat hij hier weergevonden had. En oom en tante verheugden zich
reeds dat er bij den kleinen Christoph een verandering had plaats gevonden. Hij sprak
weliswaar minder nog dan vroeger, doch hij zocht nu toch het gezelschap van zijn
medescholieren, en dat was toch veel beter voor zo'n jongen, zeiden ze.
Christoph begon het polderland lief te krijgen: de weilanden waar een enkele
windmolen stond, die ratelend het water naar de weteringen zoog, de bomen die
eenzaam de hemel zochten en de hoge luchten over het wijde, vlakke land.
Maar het meest toch trok hem de rivier en de dicht met riet begroeide kolken, die
daar vlakbij lagen omdat zij de kinderen waren van de stroom. Christoph wist niet
waarom hij er vrijwel iedere avond weer naar terugkeerde, want de rivier had ook
iets dat hem angst aanjoeg. Misschien omdat hij niet ruiste gelijk de zee, open en
groot. De rivier nam kalm zijn loop en op één van de vooruitstekende kribben gezeten
keek Christoph naar het water en zag hoe het met kleine curvende golfjes langs de
bazaltstenen spoelde. Hoe later het werd, hoe minder het water bewoog en tenslotte
viel het tussen de twee kribben als een meer gans stil. Er kwamen muggen dansen
en nu en dan sprong een vis met een kleine plons op.
En hoewel hij het grote ruisen niet hoorde, kwam hij hoe langer hoe meer onder
de ban van de staagstromende rivier. Want op een avond, dat hij weer op zijn krib
zat, had hij plots de stellige zekerheid gekregen dat eens uit dit water een mens zou
opstijgen, die hem het verhaal vertellen kwam dat hij aan zee ook steeds had verwacht.
Christoph had er al vaak van gedroomd en steeds vaker keerde die droom terug;
zijn nachten geraakten zonder slaap en op zijn gezicht verschenen vlekken van
rusteloosheid. Zijn oom en tante merkten wel, dat hij alsaan magerder werd, doch
zij schreven
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dit toe aan het vele ravotten 's avonds met zijn makkertjes. Christophs ogen
daarentegen, die donkerbruin waren, wonnen steeds meer aan glans; zij werden groot
en wijd als het polderland waarin hij leefde.
Zo werd Christoph een vreemd kind van zorgen voor zijn pleegouders en voor de
mensen uit het dorp.
Tot laat op een avond van de voorzomer een vreemd gerucht door het dorp ging
dat aan dit verhaal zijn einde geeft.
Christoph was, zonder een bepaald doel te hebben, de dorpsstraat uitgelopen en
kwam op de smalle, witte weg, die links af naar een steenfabriek leidde en rechts
naar de dijk en de rivier. De voorzomeravond was vol van geuren die sterker waren
doordat er een paar uren tevoren een lichte regen viel. Geuren van bloemen uit de
tuinen van de boomgaarden bij het grote herenhuis, waarlangs hij nu liep, geuren
van het roodbont vee, dat de weiden bevolkte en geuren ook van het water.
Christoph werd moe van die geuren, zijn benen werden alsaan zwaarder en
gedachten had hij eigenlijk niet; misschien klonken in hem nog een paar tonen na
van den harmonikaspeler, die straks voor het huis van oom en tante had staan spelen
en die daareven haastig door de weiden reed om in het hooi van den een of anderen
boer een onderkomen te zoeken voor de nacht.
Ja, Christoph was moe, als had de dag boordevol zonlicht gestaan. En toch was
dat niet zo. Hij had lust om te slapen en hij dacht aan het ruisen van de zee, vroeger.
En alsof het de moeheid was, die zijn kleine stappen stuurde, ging hij naar de rivier
en zocht zijn plaatsje op aan het begin van de kribbe, dat nog bedekt was met gras.
Het water stroelde erlangs. Het leek alsof het licht van de hemel ten dele afgeschermd
was want het viel met helwitte, onregelmatige plekken op het water. Er waren lichte
en donkere rimpelingen. En er waren geuren van de avond en de rivier.
Christoph legde zich languit neer in het gras, met het heerlijk gevoel dat hij vaak
op herfstavonden had gehad, als mammie na het vertellen van een sprookje van hem
was heengegaan en de stormen om het huis wild de ronde deden.
Christoph lag; de wind streek over zijn voorhoofd en zijn oogleden wilden toe
vallen. Hij knipperde voor de helle lichtplekken op het water, dat hem toescheen te
ruisen als voorheen de zee.
En misschien sliep hij, misschien sliep hij ook niet, toen er gebeurde wat hij altijd
verwacht had: dat uit een van de lichtplekken op het water, waarover reeds een lichte
deemster lag, langzaam een verschijning rees.
Christoph zag duidelijk dat het een man was, donker van uiter-
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lijk, met ogen glanzend als karbonkels. En zijn hoofd en handen waren omwonden
met slingers van planten die op de bodem van de rivier moesten groeien.
Het was Christoph als kwam het ruisen nu vlak bij zijn oor; zeer duidelijk merkte
hij de schaduw van den man naast zich en hoewel hij een lichte krieuweling voelde
van het aan zijn handen afhangend groen, had hij toch niet de kracht zich op te richten.
Want hij was moe, heel moe.
Donker hoorde hij de brede stem naast zich zeggen: ‘Christoph, gaan we spelen
op het water?’ Christoph wilde zich oprichten, maar hij kon niet. Doch de man, die
om hem heen liep als een slagschaduw, nam hem bij de hand en zeide dat híj Christoph
wel dragen zou. Ze gingen dan samen naar de grotten onder water, waar het ruisen
geboren werd. En de vreemde man droeg Christoph tot aan het eind van de kribbe
en wiegend voerde hij hem over het water, waar de avond een waas over geweven
had. Christoph rustte in zijn armen in de waterplanten die rins en kruidig roken naar
vochtige aarde. Hij schommelde heen en weer bij elke stap, die de lange man over
het watervlak deed.
Christoph zag, dat de bomen langs het water in hun kruinen vreemde gezichten
hadden. Dat benauwde hem, maar de man sloeg zijn armen vaster om hem heen en
fluisterde hem zachte woorden toe die het ruisen van het water zelf waren. Christoph
keek naar de wonderlijke planten, waaraan waterdroppels fonkelden en opeens was
het als gleden zij steil naar beneden. Gelijk kleine zilveren schichten schoten vissen
langs hen heen. Christoph had over die vissen willen vragen, maar toen hij zijn mond
wilde openen en spreken, kon hij zijn eigen woorden niet verstaan. Alleen de man
in wiens armen hij lag, sprak zachte woorden op de klank van het water. Nu eens
boog een boomkruin over hen heen als een donkere wolk, dan weer gleden zij over
de bedding van de stroom. Maar steeds was er de man die hem droeg.
‘Dit zijn de grotten’, hoorde Christoph hem zeggen en zij gingen door een gewelf
van groen, waarvan de opening door afhangende plantenstengels nauw zichtbaar
was. Christoph keek naar de kleine kevers en torren, die op het water, dat hier
donkerblauw was, rondroeiden. Met lange veerkrachtige tred, die de vochtige aarde
onder zijn voetzolen deed zuigen, liep de man verder.
‘We gaan hier weg’, hoorde Christoph hem zeggen als was zijn stem veraf. En
plotseling, aan de uitgang van het groene gewelf stonden bundels licht als aanhoudend
bliksemvuur. Verblindend en fel van witheid. Christoph wilde roepen, zich losmaken
uit de armen van den vreemden man. Hij zag niets meer. Alles was wit. Oh, dat wit!...
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En verder was er niets dan het ruisen van het water over haar stroombed en de lange
man, die Christoph droeg met zijn veerkrachtige tred.
Toen tegen de nacht Christophs oom en enkele mannen uit het dorp er op uit wilden
trekken om den kleinen jongen te zoeken die op dit late uur nog niet was thuisgekeerd,
beraadslaagden zij niet lang waarheen zij zouden gaan.
Op de kribbe, waar hij volgens een der mannen dikwijls zat te dromen, vonden ze
hem liggen.
Bij het bleke licht van een zaklantaarn zagen zij hoe zijn mond ietwat opengevallen
was als in een onverklaarbaar verbazen. Maar verder lag hij daar rustig, de ogen
geloken.
De mannen riepen hem bij de naam, eenmaal driemaal, doch Christoph gaf geen
antwoord.
Dan keken de mannen elkaar aan en schudden het hoofd.
Zij wisten: dit was de dood.
GEORGE DE SÉVOOY
Uit een eerlang te verschijnen bundel verhalen AARDGEEST.
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Valerius en wij
In memoriam N.B. Tenhaeff
De 27ste Januari 1625 sterft in zijn huis aan de kade van de Zeeuwse stad Vere
Adriaen Valerius, schepen en raad, ontvanger van de convooi- en licentgelden,
fortificatiemeester en notaris, bovendien overdeken van het rederijkersgilde. Hij laat
een vrouw en vijf kinderen achter, de oudste is nauwelijks 21, de jongste nog een
wiegekind. Bovendien wordt in zijn nalatenschap een manuscript gevonden; het
bevat ‘de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien,
'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625’. De
erfgenamen laten het op het eind van het volgend jaar bij een Haarlemse uitgever in
druk verschijnen, in oblong-formaat, enigszins luxueus van uitvoering, versierd met
allegorisch-historische kopergravures. Zo staat het in de rij der contemporaine
geschiedverhalen van de Opstand tussen Bor, van Meteren, le Petit en van Reyd, die
er aan voorafgaan, en Hooft en de Groot, die eerst later het licht zouden zien. Het is
minder volledig en omvangrijk dan al deze andere boeken, minder belangrijk ook
voor de wetenschap, omdat Valerius' werk niet op bronnenonderzoek berust, maar
niet meer is dan een uiterst subjectief verhaal van een man, die door vaderlandsliefde
gedreven zijn bescheiden deel heeft willen bijdragen tot de verheerlijking van de
jonge Republiek, waarvan hij krachtens geboorte en inwoning deel uitmaakte.
De Neder-landtsche Gedenck-clanck zou terecht de dood der vergetelheid gestorven
zijn, die het geschiedverhaal ervan inderdaad heeft ondergaan, als Valerius de
prozatekst niet afgewisseld had met ruim zeventig historisch-godsdienstige liederen,
die in de eerste plaats al daarom merkwaardig zijn, omdat hun populariteit, niet alleen
in Nederland, maar ook daarbuiten, tot in Amerika, toeneemt met hun ouderdom.
Twee en een halve eeuw lang hebben ze verborgen gelegen in onze bibliotheken;
eerst toen men zich, in 1871, opmaakte om het derde eeuwfeest van het vrijheidsjaar
1572 te vieren, heeft de Amsterdamse hoogleraar Loman er de aandacht op gevestigd.
Pas in 1914, aan de vooravond van de eerste Wereldoorlog, gaf Coers alle liederen
uit de Gedenckclanck tezamen uit, en eerst enkele maanden geleden, terwijl we ons
nog midden in de tweede Wereldoorlog bevinden, is na ruim drie eeuwen de eerste
volledige herdruk van het boek verschenen. Van de laatste tientallen jaren dateert de
internationaal
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georiënteerde belangstelling voor het lied van Valerius; in Duitsland en Oostenrijk
en over de Oceaan, in Amerika, zingt men op hoogtijden ‘Wilt heden nu treden voor
God den Heere, Hem boven al loven van herten zeer’, een van de vele liederen die
de tijdgenooten van Valerius niet gekend hebben, een van de vele die bijna drie
eeuwen lang gesluimerd hebben als de klank in een vergeten instrument.
***
De liederen van Valerius zijn liederen van geloofsvertrouwen en nationale trots.
Ze werden geboren uit hetzelfde hechte Godsvertrouwen, waaruit zo al niet de Opstand
tegen Spanje, dan toch de kracht om deze opstand door te zetten en tot een goed
einde te brengen, ontstond. Valerius geloofde in het goed recht van de Opstand en
in de verdorvenheid van de Spanjaarden met volkomen dezelfde blinde overtuiging,
waarmee hij geloofde in Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Hij was allerminst een
objectief historicus, die in de stilte van zijn studeerkamer aan de hand van authentieke
bronnen en met de gemoedsgesteldheid van de wijze en bedachtzame geleerde pro
en contra tegen elkaar afwoog, hij was nog minder een relativist, die de
betrekkelijkheid der dingen nimmer uit het oog zou verliezen. Hij was, misschien
wel bewust, in elk geval sterk eenzijdig, en het palet van zijn lyriek kent maar twee
kleuren: het sombere zwart der verontwaardiging en het blanke wit der dankbaarheid.
Voor tussentinten en schakeringen schoot geen plaats meer over.
De vroomheid, die uit de liederen van het Geuzenliedboek tot ons spreekt, zoekt
men in de Gedenck-clanck tevergeefs. Vroomheid wordt geboren uit nood en strijd,
in vervolging en verdrukking, in aanvechting van de geest en teistering van het
lichaam. Zij kan ook het deel worden van de wijze, die afdaalt tot de bodem van zijn
ziel en er naar het woord van de vrome Jan Luyken God de grond van zijn grond
bevindt te zijn. Maar het is een bovenmenselijk zware opgave, midden in het gewoel
der wereld te staan, er met al zijn zinnen en alle vezels van zijn lichaam in verankerd
te zijn, en tegelijk de vroomheid te betrachten. Vroom waren de kloosterlingen van
het Soniënbos en de Agnietenberg, vroom waren de Dopersen en de Calvinisten die
om des geloofs wille blijmoedig het offer van lijf en leven brachten, vroom waren
de piëtisten en reformateurs, die zich in hun konventikels terugtrokken en zich
bezonnen op de wijsheid van Jacob Boehme, de schoenmaker van Görlitz, of
Antoinette Bourignon, die men het licht der wereld noemde. Het geslacht dat, in de
beginperiode van de Opstand geboren, de eerste oogst binnenhaalde van het
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gewas, dat hun vaderen met zware opofferingen hadden gezaaid, had alles tegen om
tot vroomheid op te stijgen. Het moest wakker en waakzaam zijn. Het moest gebruik
maken van de economische ondergang der Zuidelijke Nederlanden en zich een plaats
veroveren in een nieuwe wereld, het moest ondernemingszin en avontuurlijkheid aan
de dag leggen. Geboren uit die ondernemingszin en de moedige vastberadenheid der
Calvinisten, stond het in het geloof even vast en onwrikbaar als de vaderen hadden
gestaan, maar na de tien jaren, waarin het lot der Republiek voor een eeuw en langer
was beslist, waren er geen wezenlijke gevaren meer te duchten geweest. Zo behoefde
men het niet uitsluitend op God te laten aankomen; de zeventiende-eeuwers
beoefenden naast het bidden ook het werken. De Calvinistische zekerheid des geloofs
was omstreeks het begin der eeuw niet minder hecht gefundeerd dan een of twee
generaties terug, maar ze berustte bij het jongere geslacht meer op ervaring dan op
blind geloof alleen.
Op politiek terrein vond ze haar tegenhanger in de hechtheid, waarmee de
Republiek haar staatsbestel gefundeerd had. De Hollander en de Zeeuw zijn bezig,
de wereld stormenderhand te veroveren, met al het zelfbewustzijn en de overmoed
van een jong volk, en de fortuin is aan hun kant.
Waar dat men zich al keert of wendt,
End' waar men loopt of staat,
Waar dat men reist of rotst of rent,
End' waar men henen gaat,
Daar vindt men, 't zij ook op wat ree,
d'Hollander end' de Zeeuw:
Zij lopen door de woeste zee
Als door het bos de leeuw.
In koud' en hete landen al,
Gelegen zuid of noord,
Of oost, of west, op berg en dal,
Men van haar spreken hoort.
Zij krijgen menig schip en boot
Uit 't Indiaanse rijk.
Daar zijn geen volken, ook hoe groot,
In velen haars gelijk.
Het drijft haar alles op de hand,
Hoe menig schip en schuit
Bezeilt er wel dat zoete land,
Of tijt van hier ook uit?
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Wat vaart er menig af en aan?
Wat komt haar niet al voor?
Daar met z' haar handel drijven dan
De hele wereld door.

Er breekt uit deze trotse verzen een fierheid los, die zich nauwelijks door rijm en
maat laat beteugelen; er is in dit lied een vaart, die in heel onze zeventiende-eeuwse
letterkunde nauwelijks zijn weerga vindt. Wel groot en onwrikbaar vast gefundeerd
moet het zelfvertrouwen zijn van een dichter, die in zo ongemeen krachtige
bewoordingen uiting weet te geven aan zijn trotse vreugde, deel uit te maken van
een volk dat zich in weinige jaren tot een wereldmacht heeft opgestuwd. Maar Valerius
is niet alleen Nederlander, hij is ook Calvinist, en weet dat in laatste instantie Gods
vrijmachtige genade deze zegen - een onverdiende zegen - heeft verleend. Het
slotkoeplet, naar het einde opstijgend tot een klimax van overmoed, berust op de
nederige erkenning dat Godsvertrouwen het fundament is óók van de staat:
O Neerland! zo gij maar en bouwt
Op God den Heer altijd,
Uw pijlen vast gebonden houdt,
End' t'zaam eendrachtig zijt,
Zo kan u duivel, hel noch dood
Niet krenken noch vertreen,
Al waar ook Spanjen nog zo groot,
Ja, 's werelds machten één.

De betekenis van deze woorden reikt ver uit buiten de grenzen van de tijd, waarin
ze neergeschreven werden. Het beeld van de pijlen die, hecht verenigd, tot een
onoverwinnelijk wapen worden, spreekt tot alle geslachten een even luide en even
doordringende taal, maar allermeest dan, wanneer land en volk in nood verkeren.
Ook deze eendracht, de noodzakelijke voorwaarde voor de vrijheid en de
onafhankelijkheid van volk en staat, ziet Valerius in de eerste plaats als door God
gewild: alleen op deze hechte grondslag kunnen kerk en staat zich handhaven.
De sterkste muur of wal daar God door wil bewaren
Zijn kerk, zijn volk, en 't land, in stormen ende baren,
Is eendracht, en te zijn, in doen, en laat, en daad,
Eén zin, één hert, één ziel, één wil, één stem, één raad.
d'Eendrachtigheid die is de moeder van de krachten,
End' 't grootst geweld dat ooit wij bij malkander brachten.
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Geen wapen doet zo veel, geen oorlogstuig zo sterk,
Z'is 't alderzwakste volk het sterkste bollewerk.

Wie zich in onze dagen op deze woorden bezint, geeft er zich vóór alles rekenschap
van, dat Valerius deze verzen in zijn geschiedverhaal inlaste op het jaar van de Unie
van Utrecht (1579), maar dat hij ze bijna een halve eeuw nadien heeft neergeschreven,
toen het gelukkige gevolg van dit verbond zich al proefondervindelijk had bewezen.
Deze wetenschap mag voor ons gevoel de betekenis van dit lied verminderen, aan
de waarheid van zijn inhoud doet het geen syllabe af. Valerius is in zijn liederen
altijd retrospectief; hij neemt nooit deel aan de krijgsbedrijven, hij gordt geen harnas
aan en men drijft hem niet naar de brandstapel, hij zeilt niet uit over de ongewisse
zeeën op hoop van avontuur, hij is alleen maar de meelevende toeschouwer, die zijn
tijd verdeelt tussen zijn kantoor, het stadhuis en de rederijkerskamer, maar die er wél
van doordrongen is dat daarbuiten ook zíjn strijd gestreden wordt. Hij is tenslotte
een nuchtere Zeeuw, deze notaris die weet wat er in koopmanskringen omgaat, deze
fortificatiemeester van Vere, aan wie de stad de zorg voor zijn verdedigingswerken
heeft opgedragen, en hij kán in alle gemoedsrust nuchter zijn: de geschiedenis is rijk
genoeg aan feiten, die een duidelijke taal spreken; wat is het nodig, zich daarnaast
nog in ijdele speculatieve droombeelden te vermeien? De hand des Heren grijpt in
de geschiedenis der mensheid in; God is met degenen die hem vrezen en zijn naam
belijden, en verdelgt alwie zijn heilige wet overtreden. De wereldgeschiedenis is het
wereldgericht: wie ogen heeft om te zien, die zie. Op verschillende wijzen heeft hij
dit thema uitgewerkt.
Die God den Here vreest ziet m'in den geest verblijden,
Der bozen herte wordt gegeten en geknaagd,
En die rechtvaardig leeft, is als een leeuw in 't strijden,
De goddeloos die vliedt, eer dat hem iemand jaagt.
De geest der vromen is gerust in zwaar beproeven,
Maar 't godloos volk geplaagd, zeer ongerustig leeft;
Die God zijn Heer bemint, verblijdt zich in 't bedroeven,
Het goddeloos gemoed nooit echte blijdschap heeft.

En op een andere plaats luidt het:
Bij 't jachtig dorstig hert, dat in de waterbeken
Zijn heten dorst verslaat, wel mogen zijn geleken
De Nederlanders al, die even alzo zoet
Nu werden t'zaam verkwikt door Gods genadig goed;
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Als zijnd' in zijn verbond, en van hem wel gekocht dier;
Die liepen als verdwaald, heeft hij nu zelf gezocht hier,
En bijgestaan in nood, en hare pijn verkort.
Gelukkig is hij die van God geholpen wordt.

Onmiddellijk daarop volgt een der meest bekende liederen uit de bundel: O Heer,
die daar des hemels tente spreidt. Dit danklied naar aanleiding van de hulp, in 1585
door de koningin van Engeland aan de Staten geboden, toen na de moord op Willem
van Oranje de positie der Noordelijke Nederlanden uiterst hachelijk stond, dankt zijn
succes stellig voor een groot deel aan de vlotte, lichte muziek waarop het gezongen
moet worden. De eerbiedvolle woorden van de tekst, waarvoor men een gedragen
psalmwijs zou wensen, verkrijgen door het vrolijke danswijsje, waarop Valerius het
gedicht heeft, een wel wonderlijke, maar niettemin zeer geslaagde mengeling van
ernst en vreugde, waarbij de helle fluittoon der vreugde op harmonische wijze gedempt
wordt door een diepe ondertoon van ernst. Het wordt in populariteit slechts overtroffen
door een ander danklied: Wilt heden nu treden voor God den Here, geschreven naar
aanleiding van de overwinningen die de jonge Maurits in 1597 op de vijanden
behaalde. Ook hier is, zoals in de meeste liederen die hij heeft gedicht, de wijs
belangrijker dan de woorden, en ook dit lied dankt zijn grote bekendheid zeker meer
aan de muzikaliteit van zijn begeleiding dan aan de welluidendheid van zijn tekst.
Ook hier werkt Valerius met die primaire kleuren van wit en zwart, de enige die hij
wil gebruiken. Het recht is uitsluitend aan de zijde van de Nederlanders, en wat de
Spanjaarden doen is alleen maar onrecht en boosheid. De evangelische voorstelling
van de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden,
past Valerius zonder enig gewetensbezwaar op de Spanjaarden toe. Sterker dan alle
boosheid is evenwel het blanke zwaard, waarmee de rechtvaardige strijdt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
Al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

De strijd van het volk in de lage landen tegen de machtige vijand is voor Valerius
een heilige oorlog. De Heer is met degenen die hem vrezen en verdelgt alwie zijn
wet schenden. Zo wordt de strijd van de Spanjaarden tegen de Nederlanden een
opstand tegen God zelf.
Maraan, hoe moogt gij spies en lans
Verheffen tegen God?
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vraagt Valerius met bijtende spot, wanneer de Staatsen in 1600 de schans van St.
Andries aan de Schelde-oever hebben ingenomen, een feit waarbij de Spanjaarden
er stellig geen ogenblik over gedacht zullen hebben om tegen God in opstand te
komen. Maar onze dichter is ook hierin de vertegenwoordiger van een geslacht, dat
groot geworden is óók door zijn eenzijdige levens- en wereldbeschouwing, en dat
stellig nooit een zo volledige overwinning zou hebben behaald wanneer het niet voor
de volle 100% geloofd had in het goddelijk recht van de zaak, waarvoor het streed.
***
Valerius is als dichter geen persoonlijkheid in die zin waarin Vondel en Hooft en
andere dichters uit onze gouden eeuw dat waren. Er is niets individueels in zijn werk,
noch in zijn proza, noch in zijn liederen. Beide zijn geschreven in een vrij
onpersoonlijke stijl; elk Calvinistisch rederijker van Nederlandse nationaliteit uit het
begin der zeventiende eeuw had ze kunnen schrijven. Valerius is maar één uit de
vele tientallen rederijkers die onze zeventiende eeuw heeft gekend, een van de velen
die geheel of vrijwel naamloos zijn gebleven, ook wanneer ze wel beter werk hebben
nagelaten dan deze Verenaar deed. Het aantal liederen uit zijn bundel, dat boven de
middelmaat uitstijgt, is betrekkelijk gering. Waarschijnlijk is het er Valerius niet in
de eerste plaats om te doen geweest, kunst te scheppen, maar zal hij veeleer gedacht
hebben aan ‘stichtelijkheid’ in de zin van opbouwende lectuur tot versterking van
het nationale bewustzijn. Men mag bij de beoordeling van de artistieke betekenis
van deze liederen trouwens niet uit het oog verliezen, dat de melodieën primair waren
en de teksten pasklaar moesten worden gemaakt op de al bestaande wijzen. Ook
Valerius' liederen waren klaarblijkelijk bedoeld om door het volk gezongen te worden,
zoals dit een halve eeuw tevoren de liederen, die in het Geuzenliedboek zijn
verzameld, gezongen had: al te dikwijls gebrekkig van vorm, maar direct en op de
man af wat de inhoud betreft, scherp en raak en appellerend op de volksmentaliteit.
Valerius was het type van de zeventiende-eeuwse Nederlander, in zijn
geloofsvertrouwen, zijn nationalisme, zijn eenzijdige instelling tegenover vriend en
vijand. In hun onpersoonlijke stijl vertegenwoordigen zijn liederen de
zeventiende-eeuwse gemeenschapskunst; al liet hun uiterlijke vorm te wensen over,
ze spraken een taal die het volk maar al te goed verstond.
Just Havelaar heeft de Nederlanders eens getypeerd als mensen van de middelmaat,
even weinig groots als ons land het is. In zijn algemeenheid en zijn beknoptheid is
deze typering zeker juist
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en stellig geldt ze ten volle voor een man als Valerius was. Zijn figuur past zo
wonderwel in de kleine stad waar hij leefde en stierf, het Vere van het eerste kwart
van de eeuw, die men de gouden zou noemen, de stad van de Schotse wolstapel, de
zetel van het belangrijk koopmansgilde der Merchant Adventurers, de stad van een
Balthasar de Moucheron, maar met dat al toch maar een kleine stad. In Vere heeft
Valerius gezien wat de ondernemingsgeest van het Nederlandse volk vermocht; hij
heeft er jaar in, jaar uit de handelsvloten zien uitzeilen naar Indië en Afrika, hij heeft
ze na jaren de haven zien binnenvallen, doorgaans met behouden bemanning en
overvloed van exotische waren, soms ook met zwaar verlies van scheepsvolk en
zonder buit, al naar de grillige fortuin het wilde. Voorspoed en tegenslagen, geluk
en ongeluk, leven en dood, de rampzaligheden van de oorlog en de zegeningen van
de (al was het maar tijdelijke) vrede, hij heeft het alles aan zijn ogen zien
voorbijtrekken in deze stad, bescheiden van omvang weliswaar, maar waarin toch
ook de polsslag van het leven klopte en die als handels- en havenstad de wisselingen
van de fortuin in haar welvaart als het ware registreerde. In Vere kon Valerius, die
waarschijnlijk een man van bescheiden formaat was, in elk geval iemand die nooit
een universiteit heeft bezocht en die van huis uit noch tot de koopmans-, noch tot de
officiers-, noch tot de regentenstand behoorde, zich opwerken tot een figuur van
plaatselijke betekenis, wat hem het gevoel van een rechtmatige voldoening zal hebben
gegeven, de wetenschap dat hij in deze kleine, maar niet onaanzienlijke gemeenschap
een functie vervulde, die niet van belang was ontbloot en waardoor hij ingeschakeld
werd in het grote raderwerk van de Republiek der Zeven Provinciën. In een grotere
stad was hij misschien een vergeten burger geweest, in Vere konden zijn gaven tot
hun recht komen, Vere gaf hem dat gevoel van eigenwaarde, waarvan duizenden
Nederlanders in die dagen doordrongen zijn geweest, duizenden die dachten en deden
als hij. Tezamen hebben deze duizenden naamlozen het ferment gevormd van onze
Gouden Eeuw.
Niet ieder van ons bezit die eigenschappen, die een man tot leider stempelen en
hem het vertrouwen van de menigte doen winnen, maar wel bezitten wij allen het
vermogen, de zaak die wij voorstaan in volle overgave getrouw te dienen. Dat heeft
Valerius gedaan. Het is een merkwaardig feit dat de Opstand van ons volk tegen
Spanje geen van de vele dichters, die van een kortere of langere episode uit deze
worsteling toeschouwer en medespeler zijn geweest, bezield heeft tot een heldendicht,
dat een goede kans zou hebben gemaakt om ons nationale epos te worden. Niet
minder opmerkelijk is de omstandigheid, dat de meestbekende
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werken over onze Opstand, die van Schiller en Motley, door vreemdelingen zijn
geschreven. Meer dan één Nederlands auteur heeft de bedoeling gehad, deze
luisterrijkste episode uit de nationale geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden
te bezingen, in de vorm van een heldendicht mogelijk, mogelijk ook in dramatische
vorm, maar geen van hen heeft het verder gebracht dan tot een in de kiem gesmoorde
poging. Hooft zocht de stof voor zijn nationale drama in het legendarische begin van
onze geschiedenis, Vondel in het Middeleeuwse Amsterdam. Hoofts Nederlandsche
Historiën zijn meer als wetenschappelijk dan als letterkundig werk bedoeld, al bezitten
ze stylistische kwaliteiten, die het werk tot litteratuur verheffen. Dramaturgen uit de
zeventiende en latere eeuwen hebben verschillende episoden uit de Opstand bezongen:
het beleg van Leiden, de dood van Willem van Oranje, de terechtstelling van
Oldenbarneveld (trouwens meer een binnenlandse aangelegenheid), de vrede van
1648. De liederen van Valerius zijn de enige vrijwel aaneensluitende litteraire
illustratie zo al niet van de gehele Tachtigjarige oorlog, dan toch van het grootste en
belangrijkste deel van deze strijd.
***
Het is een niet zo heel eenvoudige opgave, aan te tonen in hoeverre het werk van
Valerius nog belang heeft voor onze tijd. Bij de waardebepaling van dat belang speelt
het litteraire element maar zeer ten dele een rol; het zwaartepunt moet dus elders
liggen. Ik meen dat men de betekenis van Valerius allereerst moet zoeken in de trouw
waarin hij zijn land en zijn volk, maar bovenal zijn God heeft gediend, bewust van
zijn roeping als Christen en als Nederlander, maar evenzeer bewust dat hij die roeping
met duizenden en nog eens duizenden deelde. Juist omdat hij niet boven het
middelmatige uitsteeg, konden zijn woorden de stem van geheel een volk worden.
Men kan uit de hoogte van zijn individualisme smalend op de menigte neerzien en
zich boven haar verheven wanen, maar men kan moeilijk haar bestaan ontkennen,
men kan moeilijk loochenen dat het deze middelmaat is, die in laatste instantie de
geschiedenis maakt. Niet Willem van Oranje, niet Maurits, niet Oldenbarneveld, niet
Frederik Hendrik, maar het Nederlandse volk is de held van onze Opstand, de held
die, naar het bekende woord van Fruin, nimmer sterft, en wiens geschiedenis geen
rustpunten behoeft bij de dood van zijn grote mannen. Van dit volk is Valerius als
het ware de belichaming. Is het niet symbolisch, dat geen van zijn tijdgenoten over
hem heeft gesproken, en dat men hem tot op de huidige dag slechts als de verzamelaar,
niet als de dichter van de liederen uit zijn bundel
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beschouwt, alhoewel aan zijn auteurschap op geen enkele steekhoudende grond
getwijfeld kan worden?
Vondel en Hooft, Bredero en Revius en andere zeventiendeeeuwers, die in
aesthetisch opzicht mijlen boven Valerius uitrijzen, hebben het nooit tot internationale
en nauwelijks tot nationale bekendheid kunnen brengen. Maar overal in onze lage
landen voert de wind het lied van Valerius mee, dat neerklinkt van onze beiaarden,
over dorpen en steden, en in Berlijn en Wenen, in Nieuw-York en Washington, zong
elk jaar op 11 November, de dag van de Wapenstilstand, een duizendkoppige menigte
‘das Niederländische Dankgebet’ en ‘the Prayer of thanksgiving’. Wát onze Veerse
notaris ooit gedroomd zal hebben als hij, voor zijn clavecimbel of orgel gezeten, zijn
liederen begeleidde, of uitstarend over het Veerse Gat zijn gedachten liet uitzweven
met de vlucht der meeuwen over het water, zeker zal nooit de gedachte bij hem zijn
opgekomen dat na drie eeuwen zijn woorden nog gemeengoed zouden zijn van vele
volkeren. Zo schenkt de geschiedenis aan bescheiden toewijding haar rechtmatig
loon.
P.J. MEERTENS
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Groot Nederland april 1943
Âmâtyatvadaça, dat is de twaalf vertellingen van den kanselier
1
In 't zuiden ergens ligt een koningsstad.
Daar heerschte' een vorst van jaren oud en treurend
Omdat hem, schoon hij maanden vastte' en bad
En offerde' al zijn kracht en heel zijn schat,
Der Godheid wil een zoon onthouden had.
Tot eindlijk hem de wensch, zijn rouwe beurend
Tot laatste vreugd en 't lang verkwijnen scheurend,
Gewerd uit een prinsesse jong en fleurend.

2
En toen de vorstenzoon geboren lag,
Kwam daar een wijze naar de stad getogen,
Die blij de teekens en de sterren zag.
Hij sprak: ‘Dees, die de wereld winnen mag,
Verslaat zijn eersten vijand nog den dag,
Waarop het volk tot vorst hem zal verhoogen’.
De koning heeft dit woord gehoord, gewogen,
En sloot te vree na negen jaren de' oogen.

3
Het rijk was machtig, vrede heerschte' alom,
In vreugden vierde' het volk de koningswijding.
Maar, onder al het juichen doof en stom,
Zat 's vorsten kanselier en dacht zich dom,
Welk vriendenkleed den vijand hem vermom.
En sprak: de jeugd behoeft eens ouden leiding,
Ik blijf hem bij en raad hem tot vermijding
Van eenige' ondoordachte toebereiding.

4
Zoo naakte de' avond en, met pracht omkleed,
Betrad de jonge heerscher zijn vertrekken;
Doch achter hem in zwaar gepeinzen schreed
De kanselier, nog weiflend wat hij deed,
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Uit de voorzegging voelend angst en leed.
‘Ik moet’, zoo dacht hij, ‘hem tot weldoen wekken
En met voorzichtigheid zijn geest doortrekken,
Eer ik des noodlots woord hem zal ontdekken’.

5
Toen sprak de jonge prins: ‘Mijn raadsman, zeg,
Hoe zal ik dezen wijdingsdag bekronen;
Welk eerste werk wacht me' op mijn heldenweg?’
En de' ander: ‘Roem groeit aan een doornenheg;
Eens vorsten eerste deugd is overleg;
Te groote daadlust brak reeds keizerstronen.
Tracht niet in eerzucht uwen moed te loonen,
Zoolang gij moogt bij vreedge volken wonen.

6
Wanneer gij slechts den jeugdgen ijver hoort
En sluit den zin voor wat u grijzen raden,
Zal, door de kracht van eenig duister woord,
Uw bloeiend rijk licht spoedig zijn verstoord,
Gelijk het volk der muizen uitgemoord’.
‘Hoe was dat?’ Eerste vertelling: ‘Hoor! - In oude tijden baden
De muizen om een leidsman op hun paden,
Nadat zij zwervend juist een stroom doorwaadden.

7
Hun God verhoorde' hen en 't orakel sprak:
‘Slechts kort nog zwerven die den jongste kiezen
In moed en strijdlust, maar wie moe of zwak
Den oudste volgt, vindt menig ongemak
Eer hij tot rust bereike' een veilig dak’. Een hongrig kattenvolk snoof ze' in de biezen.
De jongste riep: ‘Valt aan, laat de' oude kniezen!’
Zij volgden alle' en moesten 't lijf verliezen.

8
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Nog jaar en dag tot in een ouden toren
Hij veilge woonst en schrale kost verwierf.
Hun God, bezorgd dat heel zijn volk bedierf,
Schonk hem nog honderd zonen eer hij stierf;
Zoo was het muisdom nieuwe bloei beschoren.
Maar sedert worden grijzaards reeds geboren
Die tot des wijzen nageslacht behooren.

9
Zoo gaf 't orakel in zijn duisterheid
Het muizenvolk den dood door zijn vervullen’. ‘Zij stierven eervol, door hun God gewijd’,
Hernam de prins, ‘des ouden kindsch beleid
Heeft ballingschap en armoe slechts bereid’. ‘Gij spreekt niet wijs, mijn zoon; verstandgen zullen
Niet meenen dra des noodlots raad te' onthullen,
Zooals de beer die honig dacht te smullen’.

10
‘Hoe was dat?’ Tweede vertelling:
‘Luister! Ergens in een woud
Hoorde' cens een beer, begeerig om te drinken,
Een ruischend beekje' en gleed door 't kreupelhout
Den berg af, juist waar korts een milde schout
Tot nut des dorps een badplaats had gebouwd.
Daar zag hij wonder-blanke wezens blinken
En hoorde' een nooit-gekenden juichtoon klinken;
Schier voelde' hij zich de werklijkheid ontzinken.

11
Dan schreed hij nader, en in wilde vlucht
Uiteen stoof heel de schare' alleen één jongen
Hield stand en zag hem naadren onbeducht.
‘Hoe?’ slaakte' ons beertje met een zaalge zucht,
‘Is dit der hemelingen blij gerucht?
Wat wondre wellust heeft mij plots doordrongen?
Mijn moeder heeft weleer mij voorgezongen
Van 't paradijs waar honigbronne' ontsprongen.
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12
Waar ben ik, spreek, wie zijt gij?’ - En de knaap
Bezon niet lang en sprak: ‘Dit zijn de reien
Der zaalge zielen, die den laatsten slaap
Ontstegen; ik des doodengods satraap
Zorg naar zijn wet dat elk slechts vreugde raap;
Volg ons, wij zullen feestlijk u geleiden,
Waar ge' aan de honigbron u neer moogt vlijen,
Om eeuwiglijk met ons u te vermeien’.

13
‘O moeder’, sprak hij, ‘zijn de sprookjes waar,
Die ik als kind nauw waagde te vertrouwen?
De honigbron! Ik smeek, o breng mij daar’.
Hij liet zich leiden en de kinderschaar
Omdanste' hem lachend of het kermis waar;
Maar in het dorp moest hem zijn graagheid rouwen.
Men stelde' hem aan een paal, men bond zijn klauwen,
En 't burgervolk kwam spottend hem beschouwen’.

14
‘Zoo wordt de lompaard door bedrog misleid,
Tot gloof verblind door 't onbedacht begeeren’,
Hernam de prins, maar de' ander: ‘Majesteit,
Toch wordt niet slechts aan grove' onnoozelheid
Door sluwe list een droeve val bereid;
Maar ook wie meent met welgericht beleid
Zijn raad te kiezen en bedrog te keeren
Zal vaak in 't eind met schade' en schande leeren,
Als de' egel die de mieren zou regeeren’.

15
‘Hoe was dat?’ Derde vertelling:
‘Hoor! Een oude mierenstam
Van 't arbeidzaam en vrij geslacht der rooden
Leefde' ergens vreedzaam, tot het plots vernam
Dat er een woeste horde derwaarts kwam
Van zwarte strijders, die met zwaard en vlam
Het land vertraden en de werkers doodden.
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De raad des volks in aller ijl ontboden
Besloot een machtig vorst tot hulp te nooden.

16
De wijze Krieuwelpoot, 's lands advocaat,
Stond op en sprak: ‘Wat helpt veel overwegen?
Slechts bij den sterkste vinden thans wij baat,
Verwint uw vrees en uw kleinzielige' haat,
De mierenegel is mijn toeverlaat’.
Men twistte' en zocht, bezag het voor en tegen,
Tot Krieuwel eindlijk de' opdracht had verkregen
Den egel tot 's lands redding te bewegen.

17
Hij ging en sprak: ‘Als vriend en landgenoot
Waag ik het, heer, voor uwen troon te treden.
Mijn volk, dat u sinds jaren voedsel bood,
Steeds willig tot uw dienst in rouwe' en dood,
Roept om uw macht tot redding in den nood.
Uw edelmoedigheid verhoore' ons heden
En late', in spijt van die ons onrecht deden,
Zich met het opperkeizerschap bekleeden’.

18
‘Wees welkom, vriend; den voorspoed van uw stam,
Die tot mijn vreugd zich staag vermenigvuldigt’.
Sprak de' egel, ‘altoos ik ter harte nam.
Trof u de vloek eens toovnaars of de vlam
Van godenwraak? Verklaar, wat overkwam
Dit volk, zoo werkzaam en in 't leed verduldigd,
Dat plots het mij dus boven maten huldigt?
Spreek vrij, ik acht mij tot uw hulp verschuldigd’.

19
‘Grootmoedig is uw zin’, sprak Krieuwel weer,
‘En niet voor niets de wijste' in 't woud geprezen.
Der zwarte mieren oorlogzuchtig heir
Dringt in ons rijk vanaf het zwanenmeer,
Vertrapt ons land en werpt ons volk terneer.
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Maar u als tot een feestmaal uitgelezen.
Zoo worde' uw kroningsdisch wie ons deed vreezen’.

20
‘Dat is te doen’, dus was des egels woord,
‘Wijs mij den weg; gij kunt op mij vertrouwen’,
En minzaam schreed naast Krieuwelpoot hij voort.
De raad der rooden wachtte' hen bij de poort
En 't volk heeft juichend het bericht gehoord.
Dan trok men door de bloedige landouwen
Om de verwoesting huiverend te' aanschouwen
En voor den keizer een verblijf te bouwen.

21
Zoo lag hij welig in het nieuwe nest
En hield zijn woord en weerde braaf zijn kaken.
De rooden vierden, eerden hem op 't best.
Niet één der zwarten keerde tot zijn vest,
Die slechts zich buiten waagde; - tot in 't lest
De sluwe Gruwelkaak hem zag te naken
En hem zijn doen dus tegen wist te maken,
Dat hij beloofde dit bedrijf te staken.

22
Den anderen dag, omstreeks het eerste' ontbijt,
Kwam Krieuwel naar gewoonte' om raad te plegen,
Maar vond hem droef en met zich zelf in strijd.
Hij zag 't en sprak: ‘Wat schort uw majesteit?
Is u niet alles naar mijn woord bereid?’
Maar de' egel zei: ‘Ik ben er mee verlegen.
Nu zie ik recht dat wat u sterkt tot zegen
Maakt dat ik andren boos en wreed bejegen.’

23
‘Gij helpt met recht die u het naast bestaan’,
Sprak Krieuwel weer, ‘zoo is het juist besloten.
Want zonde werd aan andren eerst gedaan,
Zoo 't nutloos was en tot vermaak begaan.
Maar zie, het heil uws volks slechts drijft u aan
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Uit vreemde boosheid is uw werk gesproten,
De vreugd der onzen moet uw deugd vergrooten’.

24
--------------------------------------------(De afloop van de derde vertelling en de negen
volgende ontbreken. Het is mogelijk dat de prins
niet meer luisterde.)
‘Ik dank u vriend, dit was uw laatst verhaal’,
Hernam de vorst, ‘dees heilge morgenstonden
Zij wijden mij den dag voor de' eerste maal.
Mijn werk begint’. Hij hief zich, trok zijn staal Dood lag de grijs bij d' eersten zonnestraal.
Zoo werd de zin der godspraak klaar bevonden.
De prins, tot aardbeheerscher neergezonden,
Ging machtig uit en won de wereldronden.

FRANS HARMEN KIVERON(1)

(1) Frans Harmen Kiveron, geboren te Soerakarta in 1894, studeerde in Utrecht en Leiden, ging
in 1920 als ambtenaar naar Nederlandsch Indië, waar hij in 1927 op Borneo overleed. In de
jaren 1914 tot 1919 gaf hij eenige gedichten en letterkundige bijdragen uit onder verschillende
schuilnamen.
(Red.)
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Seminarist
Even oud als mijn toog
en even versleten
is tussen hart en geweten
de dagelijkse dialoog.
Vandaag zal het heten:
't geweten bedroog...
Morgen vecht oog om oog
tand om tand het geweten...
Zal ik het nooit weten?
Weten de beelden het wel,
de heiligenbeelden rondom?
In dit huis zal ik krom
groeien en verbeten
vechten om hemel of hel.

MICHAËL DEAK
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Bespiegeling
Iemand, die bij zijn voor- en achternaam kan worden aangeduid, maakt den
vertrouwenwekkenden indruk ingeschreven te staan in de registers van den
burgerlijken stand. Men kan zoo iemand, zonder het te weten, misschien elken dag
tegenkomen. Menschen trouwens, die niet overal hun visitekaartje kunnen afgeven,
behooren tot het soort ongeregelde lieden, aan wie uitsluitend roman- of
novellenschrijvers aandacht besteden. Die dan ook slechts fantasten en leugenaars
zijn. De rechtvaardige, nuchtere en waarheidlievende wereld vertrouwt alleen op
gesteendrukte visitekaartjes en zou het risico niet op zich durven nemen belang te
stellen in een mensch zonder meer, een wezen dat een deel uitmaakt van de groote
gemeenschap, welke men, euphemistisch, samenleving noemt. Daarom zij, ter
geruststelling van de rechtvaardigen, de nuchteren en de waarheidlievenden
geboekstaafd, dat François Désiré Latour, Nederlander van geboorte, op 25 December
1875 op de wereld kwam en door een gelukkigen vader als Kerstkind werd begroet.
De moeder was daar, op dat oogenblik, nog niet aan toe, aangezien de piepjonge
Latour een duidelijke neiging had vertoond het levenslicht niet te willen aanschouwen.
Zijn onwil om op de wereld te komen, gaf zijn moeder het verlangen die te verlaten.
En zoo geschiedde. De baby Latour slaakte zijn eersten kreet als halve wees, hetgeen
nog geen man overboord zou zijn geweest, indien zijn vader zich dit voorval niet
zoo had aangetrokken, dat hij hopeloos aan den drank geraakte, al moet, om der
waarheids wille hierbij worden vermeld, dat hij er voor dien tijd ook niet heelemaal
afkeerig van was. De eerste zes maanden, niets bijzonders in het leven van een
zuigeling, schreeuwde het kindje Latour en werd verwenscht. Toen het een jaar oud
was stootte het ongearticuleerde klanken uit en werd verwenscht. Het leerde vader
zeggen en werd verwenscht. Op zijn derde jaar viel hij van de trap en werd
verwenscht. Hij werd de kleine Latour, de jonge Latour, jongenheer Latour en werd
verwenscht. Eindelijk, toen hij meneer Latour was, stopte hij zijn vader in een gesticht
voor drankzuchtigen en verwenschte hij zichzelf. Zoo, met het verstrijken der jaren,
werd hij de heer François Désiré Latour - in bouwmaterialen.
Nadat de heer Latour de weinige haren die hem nog gebleven waren, in een plukje
naar rechts en een plukje naar links over zijn schedel had gekamd, bleef hij een
oogenblik peinzend voor zijn toiletspiegel staan. De zilveren tressen van zijn zwart
zijden pyama wekten herinneringen bij hem op aan zijn diensttijd, bij de
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huzaren. Dat was lang geleden, te lang en, zooals hij zich nu zag, te pijnlijk ook om
over te denken. Voor dezen spiegel stond een oud kind, met een bijna kaal hoofd,
een griezelige verschijning. Dit was een geheim tusschen den heer Latour en zijn
beeld, de wereld wist daar niet van, die zag hem voor een man aan, een heer op
leeftijd, voor wien het leven niet anders meer dan herhaling kan zijn, een mensch,
die tijd genoeg heeft gehad om alle deuren te openen en dus weet wat daarachter
verborgen ligt.
Zoo is de wereld, die kijkt alleen naar de rimpels om de oogen, de groeven om
den mond en naar tanden van goud. Dan staat zij met haar oordeel gereed: een oud
man, voor wiens jaren de jeugd eerbied wordt ingeprent. Wat beteekent ouderdom,
wat beteekenen de golven van tijd die over een mensch heenslaan en alleen maar het
lichaam afknabbelen, zooals de staag opkomende vloed zich invreet in de kunst?
Hoe kan men een kind respect inboezemen voor dit redelooze verdwijningsproces?
Hoe kan men ooit weten of een door den tijd afgeknabbeld mensch eerbied waard
is? Laat de ouderdom eerbied hebben voor het kind, voor de ontplooiing van kracht
en schoonheid en laten allen verdoemd zijn, die daar niets mee hebben uitgericht,
die kinderen zijn gebleven, doch met een kaal hoofd, een moeden gang en valsche
tanden.
Zoo ongeveer was de sombere gedachtengang tusschen den heer Latour en zijn
spiegelbeeld. Met hem voelde hij zich elken morgen wonderlijk op zijn gemak, als
met een trouwen, toegewijden vriend, die een geheim kan bewaren.
‘Ik ga mij nu weer kleeden’ - sprak hij - ‘voor mijn dagelijksche rol in de groote
wereldrevue: Hoerah! wij sterven. Ik stel een net heer op leeftijd voor, die in de tram
nog maar alleen behoeft op te staan voor een vrouw met een zuigeling op den arm,
een meneer die, zegt de regisseur, een van alle kanten gepermitteerd genoegen is,
die een afschuw heeft van jazz-muziek en van Engelsche sigaretten, die alle
vrouwelijke wezens met een vermoeid oog bekijkt, omdat zijn begeerten gebluscht
zijn en hij in de liefde niet meer gelooft, een dikbuikig man, dien de kinderen en de
honden met vertrouwen tegemoet treden, omdat het instinct hun zegt, dat hij geen
kwaad meer kan doen.
Het spiegelbeeld knipperde even met de oogen, daarna gingen ze wijd open en
staarden den heer Latour aan, vol ontzetting.
‘Ja’ - ging hij voort - ‘ik heb die rol al zooveel jaren gespeeld, dat ik niet meer
weet waar de grens is tusschen werkelijkheid en verbeelding, tusschen waarheid en
leugen en als ik moet sterven, in het laatste tafereel, wie zal dan gestorven zijn, jij,
of ik... de waarheid of de leugen, een oud man, of een oud kind?’
De heer Latour mocht onder het aankleeden gaarne zulke mono-
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logen houden. Dan scheen hem de stilte minder drukkend en de leegte om hem heen
minder zwaar.
‘Maar komaan’ - hervatte hij op luchthartigen toon - ‘laten wij ons voor het te laat
is niet bedriegen, goede vriend, laten wij dezen morgen eens en voor altijd vaststellen,
dat wie hier staat een armzalige komediant is en dat jij, die me nu zoo hulpeloos
aanstaart, een kind bent, een verwenscht, een vervloekt kind en dat ik ten slotte een
beetje meelij met je heb, erger zelfs, dat ik je vrij belachelijk vind. Ik speel tenminste
mijn rol op dit wereldtooneel op een behoorlijke manier. Het geheim van
komediespelen is, het zoo te doen, dat iedereen in je gelooft. Wanneer de anderen
zeggen, dat je een komediant bent, dan bedoelen ze daarmee dat je minder goed
speelt dan zijzelf, dat zij je doorzien en je niet vertrouwen. Van mij heeft nog nooit
iemand gezegd, dat ik een komediant ben. Op datzelfde oogenblik zou ik ophouden
er een te zijn en me even diep rampzalig gaan voelen als jij en als alle anderen die
de toeschouwers zijn van zichzelf.’
Het beeld in den spiegel keek den heer Latour verwilderd aan. Zulke oogen, ze
puilden ook een beetje uit hun kassen, heeft een aangeschoten haas, die door de
honden achterna wordt gezeten. De schouders waren gebogen en ingezakt, de armen
hingen slap langs het lijf, armen met behaarde handen, die open waren en doelloos,
als de argelooze, onwetende handen van een kind.
‘Ja,’ - zei de heer Latour, terwijl hij langzaam en aarzelend de tressen van zijn
pyama begon los te maken - ‘ik zou de menschen een geschiedenis kunnen wijsmaken,
een van de duizenden verhalen kunnen vertellen, die jij nooit beleefd hebt, want jouw
ondervinding gaat niet verder en niet dieper dan de bouwmaterialen, dan steenen en
raamkozijnen, waar alleen de enkeling belang in kan stellen, een verhaal voor de
massa, van wat ik gevonden heb achter de vele levensdeuren, die ik, overmoedig
lachend, heb opengetrapt. En zooals ik dat kan voordragen, zouden de menschen me
gelooven, ademloos luisteren, elkaar angstig aanstooten en elkaar toefluisteren: die
Latour... hoe cynisch... hoe wreed... hoe krachtig en onverzadelijk... laten we ons
voor dien mensch, wien geen deur ooit veilig is geweest, in acht nemen, laten we
onze vrouwen tegen hem waarschuwen, onze dochters voor hem verbergen, want al
is hij nu oud en kaalhoofdig, al heeft hij nu tanden van goud, groeven om zijn mond
en rimpels om zijn oogen, toch blijft hij even gevaarlijk als een tijger tusschen de
lammeren. Dat, vriend, is de kunst van komediespelen, van te zijn wat je niet bent.
De rol, die ik thans nog te vervullen heb, van het aan alle kanten gepermitteerde
genoegen, is tam en goedaardig, maar ik wacht, tot de marqué in onze groote revue
aan zijn
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eigen wandaden sterft, - dat staat zoo voorgeschreven en ik voor hem in kan vallen.
Want ook ik wil aan eigen gemeenheid en aan eigen wreedheid ten gronde gaan. Dat
is een veel beteekenende rol, waar de bloemen des levens aan vastzitten, die je in
overvloed worden toegeworpen. Jij bent een stumper, een oud kind, dat op ons
tooneel, zoodra je maar je mond zou hebben opengedaan een lachsucces zou oogsten,
waar de wereld van zou daveren. Want wat zou er uit jouw keel kunnen komen; een
kramp..., een snik..., een zacht gestameld woord... of hoogstens een kindergebed...’
De heer Latour had de zwartzijden pyama met de zilveren tressen op het bed
gegooid. Hij zweeg en keek verachtelijk naar het beeld in den spiegel, dat een man
vertoonde in zijn ondergoed, een man van ineengedrongen proporties, met een dwaas
bollend buikje en rare voeten, met aan elk slechts vier teenen. De twee kleine waren
in den tijd toen de jonge Latour nog verwenscht werd, vergroeid en toen hij er niet
meer mee loopen kon, geamputeerd.
Aan zoo iets wanstaltigs, waarin dan nog de, wel niet heel en al onbedorven, maar
toch sterk belegen ziel huisde van een vergeten kind, was het den heer Latour
onmogelijk verder zijn geheime gedachten toe te vertrouwen.
Daarom stapte hij, meewarig zuchtend, uit het bereik van zijn tweede ik en begon
zich te kleeden.
Hijgend en kreunend van inspanning trok hij zijn grijze wollen sokken over de tot
aan zijn hielen reikende pijpen van zijn onderbroek, daarna haalde hij zijn gestreepte
pantalon voor den dag en een schoon overhemd, dat hij met welbehagen ontvouwde.
Het denkbeeld zijn rol te gaan spelen, zich weer te gaan vermommen als eerbaar
handelaar in bouwmaterialen en straks aan de wereld zijn gesteendrukte visitekaartje
te kunnen presenteeren, stemde hem eenigszins opgewekt, waartoe ook niet weinig
de gedachte bijdroeg, dat een gekleed man een bedrieglijker indruk maakt, dan
wanneer hij zijn pyjama heeft uitgetrokken.
Nadat hij zorgvuldig zijn das had gestrikt en zijn vest en colbert had dichtgeknoopt,
bemerkte de heer Latour, dat hij nog altijd op sokken stond, hetgeen hem niet belette
aldus zijn beeld tegemoet te treden.
‘Ouwe jongen’ - sprak hij, - ‘ik moet nu op... ik weet niet wie vandaag in onze
revue zal sterven, wie uitgefloten zal worden, of wie succes zal hebben... ik weet
alleen dat ik vandaag een scène moet spelen, die ik nog nooit gerepeteerd heb... Ik
moet op mijn kantoor een typiste veroveren... Dat moet!...’ herhaalde de heer Latour
met vreemde, schorre stem, waarbij hij zijn lippen
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nerveus voelde trillen.
Het beeld in den spiegel keek hem triestig aan.
‘Jij begrijpt dat niet! Jij bent ook maar een oud kind, jij bent bang voor vrouwen,
jij, die nooit een moeder gekend hebt, alleen maar een dronken vader, jij wilt, zoo
oud en dor en kaal en zoo afgeknabbeld als je bent eerst nog een moeder hebben, om
te leeren wat een vrouw voor je zijn kan en hoe je daar mee om moet gaan... stomme
hond!... Maar ik, François Désiré Latour... acht en vijftig ben ik en komediant... ik
speel vandaag mijn groote scène... succes wil ik... toegejuicht en benijd wil ik zijn met bloemen gehuldigd... Jij hebt alleen nog een grafkrans van noode - durf eens te
zeggen dat het niet zoo is!...’
De heer Latour had, onder het spreken, in uiterste opwinding, zijn gezwollen, paars
geworden gezicht tegen den spiegel gedrukt. Van heel dichtbij zag hij twee oogen,
twee rampzalige oogen, groot en wijd opengesperd, waaruit, als uit een diepe bron,
een oneindige droefheid welde. Het maakte hem schier razend van een plotseling in
hem opziedende drift. Hij greep naar zijn schoenen en sloeg wild met de hakken naar
zijn spiegelbeeld, net zoolang tot hij er zelfs geen stuk van een arm, of van een been
meer van kon zien.
Met zijn schoenen nog in zijn hevig trillende handen geklemd, wankelde hij naar
een stoel. Hij voelde zich onwel en sloot zijn oogen. Zoo zat hij een oogenblik,
roerloos, schuin weggezakt in zijn stoel. Toen bewogen zijn lippen zich bijna
onmerkbaar en prevelde hij, nauwlijks hoorbaar den naam van de groote wereldrevue,
waarin hij acht-en-vijftig jaar lang een rol had gespeeld: ... Hoe... rah... wij... ster...
ven...
ALBERT VAN WAASDIJK
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Hollywood
Hollywood! Licht en zon, veel zon, die in hooge, blauw omkoepelde luchten als een
gloeiend gat staat te branden. De atmosfeer trilt. Vogels, achter de schaduwrijke
blâren van de boomen verborgen, fluiten een gebroken melodie. Over den
blauw-grijzen asphaltweg, glinsterend glad als een gepolijste spiegel, suizelen
geruischloos de limousines langs de groene geschoren hagen en de glooiende gazons,
waarachter de crême villa's in al hun pronk staan te blakeren. De weg is lang,
onwezenlijk van volmaaktheid, even onwezenlijk als de stille, roerlooze boomen, de
groene hagen en de feillooze gazons. Het lijkt op een millioenen malen vergroote
prent van een teekenaar zonder verbeelding, een zielloos ding, waar omheen de zon
en de fluitende vogels wat mildheid hebben gegoten. Doch hoe onwezenlijk ook, de
weg leidt naar een doel, naar de groote productiegebouwen, de filmfabrieken, waar
de gouden droomen van de wereld tot zilveren dollars worden gedraaid. Alleen de
kinderen van het geluk komen daar binnen. Wie zal het vandaag aanraken en toegang
verleenen door de hooge, witte poort, bewaakt door een neger-portier, wiens huid
glanst als ebbenhout en in wiens troebele oogen duistere geheimen liggen? Hij is de
geweldige, de onbewogen Petrus van den filmhemel, die niemand binnen laat zonder
deugdelijk bewijs. Doch het is nog te vroeg, het geluk heeft den tijd en slaapt nog.
Alleen de luxe-wagens, grijze, blauwe, roode, gele en violette, wagens in alle kleuren,
glijden met een zacht brommend geluid over den gepolijsten weg.
Achterover geleund in de kussens peinst de beroemde filmregisseur, die zich naar
zijn studio begeeft. Een groote sigaar gaat van den linker mondhoek naar den rechter
mondhoek en van den rechter naar den linker, onophoudelijk. Hij is nerveus. De
Lijdensweg eener schuldige vrouw, in twaalf versies. Een half millioen dollars is er
mede gemoeid. En zijn naam. Een film, buiten de productieleiders om. Het eerste
deel is klaar, moet vandaag proefdraaien in de projectiekamer van de Bank. Zal de
Bank financieren? Mr. Ownman heeft een scherp oog en een fijnen neus voor zaken.
De Lijdensweg eener schuldige vrouw... Schuldige vrouw... heeft de wereld wel veel
op met schuldige vrouwen? En wat is in Kamschadka een schuldige vrouw, wat in
Turkije, wat in China en wat in Engelsch-Indië? De Lijdensweg eener Moeder.
Moeders zijn over de heele wereld. Mr. Ownman, directeur van de Bank, moet
beslissen tusschen moeder of schuldige vrouw. De sigaar gaat van rechts naar links,
onophoudelijk en sneller.
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Het geluk slaapt nog en ook de negerportier van de Metro-Goldwyn-Mayer
Production. Hij droomt van de jungle en van hongerige leeuwen, die hem besluipen.
Hij schokt wakker, bijtijds, want anderen komen hem besluipen, menschen, de
dagelijksche horde, die in de wereld van celluloid tracht door te dringen - met een
beetje geluk.
Zij allen hebben den orkaan gekend, die hen opnam en naar Hollywood dreef, in
een storm van wilde droomen. En zij allen hebben den honger gekend, die diepblauwe
schaduwen om hun oogen heeft gelegd en hen drijft, elken morgen, naar de hooge
witte poort en den zwarten portier.
Van alle kanten komen ze aan, plotseling, als had de grond zich geopend en hen
uit zijn spleten gespuwd. Ze klitten samen tegen het hek van de poort. Het lijkt een
groeiende optocht van misgeboorten: zeldzame Albino's, gedrochten, dwergen,
krommen, verminkten en reuzen met de tronie van een misdadiger.
Hun gelaten zijn grijnzende maskers van felle mismaaktheid, photogeniek - als
de honger gestild is - en de schaduwen rond hun oogen zijn weggetrokken, voor den
dag dat 't geluk hen heeft aangeraakt.
De misgeboorten naast de model-geboorten! Mooie, jonge en slanke vrouwen,
blonden, donkerbruinen, zwarten en rossen, meisjes met groote, zacht-brandende
oogen, schoonheidskoninginnen, even volmaakt en even onwezenlijk als de gepolijste
asphaltweg, de geschoren hagen en de glooiende gazons. Zij hoopen zich op voor
de poort en gluren hunkerend door het hek, als gevangenen die naar vrijheid snakken.
Alle talen worden gesproken, Russisch, Hongaarsch, Roemeensch, Engelsch,
Zweedsch, Fransch... De wereld, in al haar oorden, heeft hen afgezonderd: de
droomers, fantasten, eerzuchtigen en avonturiers, samengekluwd in dat eene oord
van onbegrensde mogelijkheid: Hollywood.
Ze schreeuwen, stooten klanken uit en gesticuleeren tegen den negerportier, die
onverschillig langs hen heen kijkt. Hij kent dat. Tegen hem spreken ze allen dezelfde
taal, de taal van Hollywood.
Maar ze spreken niet veel, ze wachten en hopen en bouwen beelden op.
Daar ginds in de studio wordt gedraaid. Een nieuwe film, regisseurs, camera- en
lichtmannen en de ster: Greta Garbo, of een ander. De filmhemel is bezaaid met
sterren. Een scène. Alles is gereed. De geluidvangers doen hun werk. Dat is het niet,
denkt de regisseur. Dan... ja... hij heeft het gevonden... contrastwerking... een dwerg,
een gedrocht, die opduikt aan de voeten van Garbo. En hij wenkt zijn hulpregisseur.
Een dwerg... breng mij
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een dwerg!... De hulpregisseur is al weg, naar de poort. Dwergen en gedrochten voor!
Dat is het geluk en drie dollars per dag.
Zoo bouwt de dwerg het beeld op van zijn verwachting, zoo bouwt de Albino, zoo
bouwt de reus en zoo bouwt ook het mooie, blonde kind met het deugdzame
Gretchengezicht en zoo bouwt de Vamp, met het lenige, slangachtige lijf.
Zoo bouwen allen en wachten.
Een zware auto stopt voor de poort. Het geluk! Een regisseur stapt uit. Hij is van
de Paramount, moet dus nog veel verder zijn, maar hij stapt uit, hier. Hij is de man
van de massaregie, wat zoekt hij? Een volksoploop, een revolutie, een staking...?
Zoekt hij bandieten voor een nachtkroeg, verminkten voor een oorlogsfilm, of Albino's
voor een circusdrama? Of zoekt hij een verleidelijke vrouw, sex appeal, een type,
dat de mannen ten val brengt?
In de hersens worden koortsachtig, snelle beelden van verwachting gebouwd...
De gezichten - photogeniek - zijn sterk gespannen. Allen staan onbeweeglijk, tot
het uiterste in de rol die de mismaaktheid of de schoonheid hun heeft opgedrongen,
bandieten, oproerkraaiers en bruten, sluwe moordenaars en vlugge dieven. En
vrouwen, hooghartig-koel, of brandend van begeerte, vrouwen, als sphinxen, als
furies, als engelen en als Sylphiden.
Een, achteraan gekomen, doch nu het dichtst bij den regisseur, staat in haar
bevalligste houding. Haar soepele lichaam schijnt te roepen: zie mij onder een
nauwsluitend kleed van witte, glanzende zijde, zie de ronding van mijn heupen en
de ranke lijn van mijn beenen!
Zoo staat zij, al de vezels in haar lichaam gespannen. Ziet hij haar dan niet, in die
pose, in de jaren der puberteit al bestudeerd voor den spiegel in haar slaapkamertje,
met het portret van Willy Fritsch tegen den muur boven haar bed?
Neen, de regisseur heeft alleen belangstelling voor zijn carburator. De chauffeur
heeft het ongemak verholpen. De motor doet geruischloos dienst. Hij is al ver weg.
De groep staat onbeweeglijk, een nachtmerrie in de blikkerende zon. De ontspanning.
Het is of de groep ineenvalt, verschrompelt, doodelijk vermoeid. Dit was het geluk
niet, - slechts een panne. Het meisje staat nu gebogen, klein en hulpeloos, zichzelf.
Haar schoonheid treft niet, zij is schoon onder de schoonen, een roos in een garve
uitgezochte rozen. De blauwe schaduw, bode van den honger, heeft zich, dieper en
scherper, als een doorzichtige wade, om haar oogen gespreid. Vreemd-mooie oogen,
als met lichtend goudpoeder bestrooid. Nu zijn ze dof en bijna levenloos. Dat is de
poort, die haar krachten verteert, haar wil verlamt, dat is de negerportier, met zijn
huid,
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glanzend als ebbenhout, die de droomen uit haar hart zuigt, met zijn koele
onbewogenheid. Alleen op het geluk valt nog te hopen.
De film werkt terug. Een hoedenwinkel in Heidelberg. Zij is modiste, de mooie
Friedel van den horlogemaker. De nieuwste modellen past zij op. Bij elken nieuwen
hoed toovert de fantasie haar tot een andere vrouw. 's Avonds na het sluiten, gearmd
den berg op. Glimwormen en een lied in de verte. De droomen worden wakker,
rekken zich en nemen bezit van haar ziel. Zoo wonderlijk! En nu ziet zij alles anders,
in een gouden licht. Zij leeft in een purperen wolk. Haar gang naar den winkel voert
haar langs de reclameprenten van de bioscoop. Lillian Harvey of is het Dolores del
Rio? Het hoofd van een vrouw, vele malen vergroot, daaroverheen gebogen een man,
zijn mond dicht bij haar lippen. Een doode prent. Niet voor Friedel. Haar gedachten
blazen er leven in. De man buigt zich nog dieper over de vrouw. Nu raken hun lippen
elkaar. Het meisje rilt. Haar ziel is niets dan vrouw, ontwaakte droom. Zij koopt een
beeld van Willy Fritsch en prikt dat boven haar bed. Het beeld wordt groot, het gaat
leven, het spreekt, zooals alles wat zij bezit gaat leven en spreken. Een Jeanne d'Arc.
En de kroon, die zij gaat veroveren, zet zij zichzelve op, als Koningin van het witte
doek.
Daar is al de brandstapel. Het witte doek eischt meer dan geloof, - ook tranen en
schande. Zij offert haar ziel en haar lichaam, zij brandt en gelooft, - in Hollywood.
De handeling gaat weer door.
Ze weten allen, voor de poort, wat een goed scenario is. Het geluk blijft slapen.
Er zal niets gebeuren, dien morgen, hier niet, misschien verderop, bij de Paramount.
Slap en moe slenteren ze verder langs de geschoren hagen. Een vreemde optocht.
De glazen deuren van een villa worden geopend. Een jonge vrouw komt te voorschijn.
Haastig treedt zij weer terug en sluit de deuren. Zij is een ster. Zij schaamt zich een
beetje en weet niet waarom. De optocht trekt voorbij. Langs vele villa's en aan elk
blijven flarden hangen van een droom.
De zon staat hoog en het zindert in de lucht. Blanke duiven kirren hun paringsdrift
en kleine vogels, met een purperen gloed overgoten, vliegen laag over de glooiende
gazons, als weggeschoten kogeltjes vuur. Een zuchtje waait streelend door de toppen
van de boomen. De waaiervormige blâren neigen zich hoofsch en speelsch tot elkaar.
Het is of in dat teere geritsel een lach is verborgen.
Gezegende literatuur, die zulke beelden veroorlooft, als een kostbare lijst om een
slechte schilderij.
De trieste karavaan sleept zich voort.
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Friedel, waar is Friedel? Verbrand. Zij heet nu Gwendolyn en sleept zich voort, heel
achteraan. Uit de dichte allee, loodrecht op den asphaltweg, komt een gorilla. Neen,
een mensch, want hij is gekleed. Hij heeft een opzichtig geruit pak aan en een helroode
das. Hij draagt lichtgele schoenen, met breede platte zolen. De leelijkste uit den
optocht is mooi, bij hem vergeleken. Hij loopt op korte, gedraaide beenen. Zijn armen
zijn lang. Hij heeft geen hals, zijn hoofd staat plomp op zijn magere borst. Hij lijkt
wel een Carnavalspop.
Hij loopt met zekere passen, brutaal en bewust, want hij heeft gegeten, hij heeft
dollars en kent alle regisseurs, die hem gebruiken voor hun griezelfilms.
Ook heeft hij het kirren van de duiven gehoord, en zijn grove, breede mond, met
zwarte, brokkelige tanden, splijt vaneen. Hij lacht, want hij ruikt de vertwijfeling.
Een kans. Hij kan iets voor haar doen, de aandacht op haar vestigen. Dat is het
geluk, tóch, op den laten morgen.
Hij gaat naast haar, door de dichte allee. De wit-omboorde rand van zijn grijzen
deukhoed, te klein voor het groote hoofd, schuurt tegen haar borst. Hij is uit
Tsjechoslowakije en praat Hollywoodsch. Zij luistert niet, zij is als een renpaard
voor het afgaan van het schot. Haar droomen gaan snel, sneller dan de pooten van
het winnende paard.
De regisseur heeft een nieuw scenario, een knal-scenario. Eén millioen dollars.
Hij is bezig aan de Duitsche versie. Jonge, mooie vrouwen, ras, sex appeal. Een is
er die niet voldoet, geen stem, geen houding, geen plastiek. Een vrouw moet het
waard zijn verleid te worden. De groote scène. De heldenspeler moet, razend van
begeerte door haar koelen, geraffineerden afweer, het bovenmenschelijke doen om
haar te bezitten. Hij weigert verder te spelen, dat is geen tegenspel, geen minachting
voor den man, die haar naderen wil. De regisseur loopt wanhopig rond, hij weet geen
raad. Eén millioen dollar. Het monster in het geruite pak komt naar hem toe. Ze zijn
goede vrienden samen. Weet jij niets bijzonders? Waar iets uit te halen is... een
instrument dat ik bespelen kan... een mooi lichaam is niet genoeg - talent. Het geruite
pak denkt aan dien morgen in de allee en aan zijn belofte. Hij noemt haar naam:
Gwendolyn... Zij wordt ontboden in de studio. De negerportier tikt eerbiedig aan
zijn pet. De regisseurs en de cameraman staan verbaasd. Een ontdekking! Een nieuwe
ster. De lampen flitsen, de geluidvangers staan opgesteld, alles is gereed... En zij
speelt.
Zij ziet alleen zichzelf, de groote scène, de vrouw voor wie de mannen een moord
begaan. En zij ziet het groote aanplakbiljet,
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het hoofd van een vrouw, Lillian Harvey, Dolores del Rio of is het Gwendolyn...?
Daarover heen gebogen een man, zijn mond dicht bij haar lippen.
Het is het monster met het geruite pak dat haar naar een eenzame bank heeft
gevoerd. Zijn behaarde gorillahanden betasten haar.
Een walging stijgt in haar op. Niet denken - spelen. Weet je niets bijzonders?
vraagt de regisseur. Haar gezicht trekt zich in de zoo vaak bestudeerde plooi van
minachting voor den man, die haar in 't voorbijgaan vrijmoedig aankijkt.
Dat is het, roept de regisseur, vasthouden, die trek... dat is subliem!
Het gedrocht drukt zich tegen haar aan, zoent haar, zijn gore, afgebrokkelde tanden
bijten in haar jonge lippen.
De droomen snellen voort, sneller dan de pooten van het winnende paard.
Een nieuwe ster... en nieuwe rol... een contract... duizend dollars per week...
‘De Vrouw die hem doodde’. Met in de hoofdrol de beroemde filmster
Gwendolyn... Het is een Paramount.
Een duizeling, een aanval van zwakte, de honger richt zich op. Het is of zij wegzinkt
in een oneindige leegte. De droomen snellen niet meer, lossen zich op in het niets.
Zij tracht ze te grijpen, de film... de kans... de rol... de gorilla... de belofte... Waar
is hij?... Weg, zonder belofte.
Zij blijft zitten. Een traan groeft een glimmende voor in het pâte op haar gezicht.
Een echte traan, heet en brandend.
Geen traan van Hollywood...
ALBERT VAN WAASDIJK
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Zee en vrouw
Kwatrijnen
1
In dorp noch stad te huis, eenzaam zoo dag als nachten,
Waar nog vind ik den troost, dien ik zoozeer behoef?
- Geen god, geen vaderland, geen vrouw, geen kind! - 't Is droef,
In het portaal der jeugd, de komst des doods te wachten!

2
De nacht is hol en zwart en leus gelijk mijn hope
Niets haat, niets min ik meer, de vreugd, de smart zijn waan.
- Kwam nu de dood! - Helaas, waar komt die vrees vandaan;
Wordt wie niets meer en hoopt wel door dien angst bekropen?

3
Het avondrood, ter kim, bouwt feestelijke bogen
En gij zijt als een vrouw, die voor haar spiegel zit.
- Karmijn streept ge daan mond en met het dofste git
Trekt gij een matten kring om uw verlievende oogen.

4
O zuster, groote zee, wil me de wijsheid leeren
Ik ben zoo rusteloos - wat toch heb ik misdaan?
- Laat mij aan uw groot hart, mijn koortsig hart verstaan
Opdat ik, gaandeweg, mijn driften moog regeeren.

5
Aan listen zijt ge rijk, bedreven in 't verlokken
Want pas vermeent ge, zee, dat ik uw wellust vrees
Of, wenschend dat ik weer uw vroegre minnaar wees
Werpt gij den amber, op den zoom van uwe rokken!

6
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Lichtzinnig zijt ge en toch, aanminnig om uw grillen
Gij die nu schaterlacht ofschoon de zomer vlood.
- Voelt gij mijn vrees dan niet voor 't naken van den dood,
Voelt gij niet voor den herfst, uw lichaam huiverrillen?

7
Zwin, daar ik buig, wiens beeld toont gij dat naar mij zweemde?
Wie is die vreemdeling met koortsig-schuinen mond?
Ben ik dat, spiegel, ik? Moet wie zich-zelf doorgrondt
Zich, op den langen duur, zich van zich-zelf vervreemden?
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Een meeuw sterft aan uw voet, de schoone vlerk aan flarden
En hals en flank en borst zijn rood, scharlakenrood.
- Wat, schatert gij? Wees stil! Beween met mij den dood!
Is dan die vogel niet 't symbool van 's dichters harte?

9
In uw barkassen, zee, kotters, karveel, galjoenen
Stelde ik mijn vreugd en heb aldus mijn jeugd verdroomd
- De knaap dankt U 't genot, dat van de beelden koomt,
De man zijn fijnst gevoel, zijn puurste vizioenen!

10
De dag is schier voorbij! Pas werd me 't juk ontheven
En, zee, ik kom bij U, gelukkig als een kind!
- Ik raap wat schelpen op bewonder vorm en tint
En ik vergeet de stad, met haar zóó tragisch leven!

11
Wat is dat plots geglim, wat zijn die huiveringen
En wat beduidt die glans van fosfor in uw schoot?
- Daar overvalt me weer het hangen naar den dood
De ziekelijke zin in uwen schoot te springen.

12
Ontroerend schoon zijt gij, onder de zomertransen,
Gehuld in 't staatsiekleed van donkerdof fluweel
- Wanneer gij ademhaalt, zie ik in elk juweel
Aan oorlil, hals en borst, schielijk de sterren glansen.

13
Wreed zijt ge want jaloersch, geen gaven wilt ge deelen!
Schonk ik een vrouw mijn hart, uw liefde scheen voorbij.
- Gij duldt niet dat mijn min, gedeeld, tweeledig zij
En kunt, want zelf een vrouw, geen andre naast U velen.

Groot Nederland. Jaargang 41

14
Bemin ik dan in U, iets dat ik niet moog minnen?
Ik bid U aan en toch, ik vrees in U de vrouw.
- Wie van U beiden dan, blijf ik het best getrouw?
Ik wijd U mijnen geest, ik weiger U mijn zinnen.

15
Bedreven in den list aan schoone vrouwen eigen
Besprengt ge, zee, met geur uw lichaam als uw tooi!
- Het zomert en daar waait de zoete geest van hooi
En klaver, versch gezweeld, me sterk bedwelmend tegen.
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16
Vrij wil ik zijn van U, mijn hang na U verleeren!
Doch, welk een macht is het die mij steeds naar U praamt?
- Gij neurt, ik luister zoet - verleid, en met beschaamd
Naar U, een makke slaaf - deemoedig wederkeeren.

17
‘Het kruinet voor de borst, het saaiem aan de koorde
Zoo trok ik, beurt bij beurt, bij gunstig tij, ter vangst.
Doch keerde vaak naar huis, maar zonder buit, vol angst,
Dewijl ik, in de vert, den kommer kreunen hoorde!’

18
Wat kom ik me bij U verpoozen, stille wadden,
Alsof mijn harte rust, nabij uw spiegels vond?
- Daar wringt een worm zich naar, een krab grijpt naar mijn mond
En angstig schuift mijn voet in de drassig zwarte schadden.

19
Medoogenloos zijt gij! Gij, die met looze listen
Matrozen, oud en jong, van 't vasteland verlokt
En kog, karveel en schuit, in gruizelmenten schokt
Op zandbank en op klip, verborgen in uw misten!

20
Wat neurt ge van mijn jeugd en van de glunder dagen,
Toen ik geen onderscheid wist tusschen man en vrouw?
- Ik werd een vroegwijs kind en voelde, veel te gauw,
De rupsen van den lust in mijn gedachten knagen!

21
Gij ligt naast mij ter koets, waar wij ons, zwijgend strekten.
Gij waakt. Uw wimper roert in 't schijnsel van de maan.
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Daar biggelt van uw koon, een traan, zie, nog een traan
Maar ik en troost u niet, schoon ik uw smart ontdekte.

22
Hoe werd gij, als ge zijt, begeerelijk geschapen,
Gij, die ontroerend schoon, uw kuische lenden keert
En, als een schuchter maagd, den minnaar van u weert
Terwijl de schaamte plots den glans verhoogt der slapen.

23
De gordel is ontgespt, mijn kleedsel viel ten gronde,
Wat deert U dit gebaar, dat gij niet meer en lacht,
Maar, met uw scherpen arm, uw aanzicht bergt en wacht
En huivert of gij weer bevreesd zijt voor de zonde?
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24
Gij reikt de hand en spitst de mooi gekorven lippen
Opdat de vrede zij bezegeld met een zoen.
- Laat ons, na dit geschil, den diepen zin bevroen
Dat niemand menschlijk leeft van loutere begrippen.

25
Gij allen, die mij hebt gefolterd en geslagen:
O lieve broeders van dees harteloozen tijd,
Hebt dank! Schoon wordt het leed dat men gelaten, lijdt,
Doch 'k weet er die beschaamd, de kroon des martlaars dragen.

26
Verkeer ik in den nood, Zee, kom ik bij U klagen
Hoe spoedig blijkt mijn angst, voorbarig, uiterst klein.
- Een dwerg, zoo sta ik voor uw wisselend gedein
En ik voel de eeuwigheid aldoor mijn harte slagen.

27
Ik kan niets anders meer dan koel me zelf betrachten
En ik doorgrond mijn hart, mijn zinnen, ook mijn geest.
- Drieledig ben ik, mensch, en engel en een beest
En 'k voel die drieëenheid het best bij sterrenachten.

28
Zijt ge niet steeds geweest? Wie dan deed U bewegen
En wie bestiert uw storm, uw stilt, uw eb, uw vloed?
- Verwant ben ik met u, in 't diepst van mijn gemoed!
- Zee, welk genot is er in het gebed gelegen?

29
Den dwingeland heb ik mijn felsten haat gezworen
Sinds gij den zin in mij der vrijheid hebt gewekt.
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Want wie gebiedt met recht die zich op 't sterfbed strekt?
Zee, alles sterft en alles wordt gelijk geboren!

30
‘Bedroefd dewijl ik niet de drieëenheid doorgrondde
Zwierf ik aan zee en zag een kind en sprak het aan.
De zee moest in zijn put. Ik troostte: “'t Zal nooit gaan!”
“Wat gij wenscht ook niet, man!” zei 't kind en was verzwonden.’

31
Toen ik beseffen moest dat ik een dag zou sterven
Heb ik den dood gevloekt in wilde razernij.
- Thans wacht ik op zijn komst, gelaten, innig - blij,
Dat ik intusschen, zee, nog aan uw strand mag zwerven.
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32
Dit is een vaarweldag! Zee, wil uw minnaar schenken
De schelp waar soms de wulk of heremijtskrab huist,
Opdat ik, zoo de lust mij nog verleidlijk suist,
De stem der eeuwigheid en uwen raad gedenke.

33
Het anker aan de flank, de zeilen zonder reven.
Dees morgen voer een bark plechtstatig door de zee.
- Waarom moet ik, vannacht, dit schip gedenken, zee,
Welke beteekenis heeft dat voor mijn diepst leven?

34
‘Gevloekt is het bedrijf en schamel het genieten
Van wie de schoonheid dient. Hij zwalkt als op een boot
En vischt en hijscht het net en wint niet eens zijn brood
En ziet eer hij dien grijpt den schoonen buit ontschieten.’

35
‘De voeten op een steen en om het lijf een reepe
Zoo dook ik ademloos gezwind tot op uw grond
En koortsig heb ik elke schelp, ontwricht, gewond
En, schoonheidsduikelaar, de parels losgenepen.’

36
Wat kommer dreigt me, zee, welk lijden, welke rampen,
Gij, die sibyllisch, op het strand uw runen strooit.
- Gij profeteert, maar ach, vat ik den zin dan ooit
Van wat gij, met het lijk beduidt der hippocampen?

37
Zal ik dan altoos zijn: een wie de lust zal lokken,
Die dorsten zal naar vreugd, tot dat de dood genaakt?
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- Den dienst van de gedachte heb ik weer verzaakt
En, zee, ik volg verliefd 't gefrommel van uw rokken!

38
Wat diepe zin schuilt er in uw phosphorescentie?
Ik ben zoo moedeloos, ik hunker naar den dood.
- Daar glimt, daar gloort alweer dat groen, dat ras vervlood
- Wat draal, wat vrees ik weer... wiens eeuwige presentie?

39
Moet U dan telkendag de dood der zon bedroeven
Gij, die u als een jonge weduw hult in 't zwart?
- Weet gij dan niet de wijze lessen van de smart? Dra bonst op de Oosterpoort de vreugd met gulden hoeven.
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40
Gij, die de palen haat die uwe drift beperken,
En wrat, balaan en warm laat drillen in het hout,
- Zij staan onwrikbaar vast, dat wie ze lang beschouwt,
Den geestelijken zin van zijn bestaan zou merken.

41
Weer spant gij met den mist uw looze kinderlagen!
Schril gilt de fluit, dof dreunt het noodschot knal op knal.
- Vreest, wie U mint, dat hij in U, zee, sterven zal?
Wiens hulpe mag hij dan, wiens beter liefde vragen?

42
Goor wordt het oorlogswrak, van mossels wier en wratten,
Het hijgt en gromt en kreunt, of er een spook in woont.
- Zee, waarom mij dit puin van hoovaardij vertoond,
Den diepen zin, van zulk een beeld, kan ik wel vatten?

AUGUST VANHOUTTE
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Georg Forster en zijn ‘Ansichten vom Nieder-Rhein’
Georg Forster is een stiefkind der duitsche klassieke literatuur - stiefmoederlijk
behandeld door zijn tijdgenooten, omdat hij in een voor zijn land beslissenden tijd
een houding aannam, die velen niet begrijpen konden. Hij wilde deelnemen aan de
groote veranderingen van de wereld, waarin hij leefde, maar dit werd niet geduld;
hij werd in de ban gedaan, een prijs van honderd dukaten op zijn hoofd gezet, en
tengevolge hiervan werden zijn letterkundige en wetenschappelijke werken lange
jaren opzettelijk verontachtzaamd en verdonkeremaand, hoewel mannen als Alexander
von Humboldt, Lichtenberg en vooral Gervinus, later ook de natuurkundige Jacob
Moleschott niet nalieten op de groote waarde ervan te wijzen.
Forsters familie was van Schotsche oorsprong. Ze waren landeigenaars in Yorkshire,
in Noord-Engeland. Een van hen, een trouw aanhanger van koning Karel I, wordt
door Cromwell het land uitgejaagd, en is gedwongen met zijn familie de wijk te
nemen naar Oost-Pruisen. Talrijke emigranten uit Engeland hebben zich in die jaren
in Danzig, Königsberg en omgeving gevestigd; ook Immanuel Kant is immers van
Schotsche afkomst.
Johann Reinhold Forster, Georg's vader, wordt 1729 te Dirschau (Oost-Pruisen)
geboren; tegen zijn wil noodzaakt men hem theologie te studeeren, en hij wordt tot
predikant te Hochzeit bij Danzig benoemd. Nimmer in zijn lange geschiedenis zal
dit dorp een predikant hebben gehad, die zoo volkomen ongeschikt was voor het
ambt van zieleherder, en tevens zoo begaafd en met rijke talenten was gezegend, als
de jonge dominee Forster, die steeds met iedereen ruzie had. Johann Reinhold Forster
leert in den loop der jaren - schrijven zijn biografen - niet alleen zeventien levende
talen, maar houdt zich ook ijverig bezig met natuurlijke historie en geologie. Zijn
inkomsten als predikant zijn gering, zijn vrouw schenkt hem zeven kinderen, zijn
gemeente en de kring zijner ambtsbezigheden drukken en benauwen hem steeds
meer; maar tenslotte, in 1765, schijnt er redding te zullen komen. De gezant van den
Russischen Keizer bij de Republiek Danzig doet hem het voorstel, in opdracht zijner
keizerlijke regeering een rondreis door de Duitsche kolonies aan de Wolga te
ondernemen, hierover een uitvoerig verslag uit te brengen, en een wetboek voor dit
gebied uit te werken. Met beide handen aanvaardt Johann Reinhold Forster deze
opdracht, die hem uit de bedompte sfeer van zijn troos-
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telooze pastorie zal bevrijden. De eenige voorwaarde die hij stelt is, zijn oudste zoon
Georg op deze expeditie te mogen meenemen.
Het aantal arme boeren en handwerkers, dat in die jaren aan gene zijde der Duitsche
grenzen zijn toevlucht zoekt, is ontelbaar. Het is de tweede breede stroom Duitsche
emigranten, want zestig jaren tevoren hebben reeds tienduizenden Zwaben en
Westfalen zich door de beloften van keizerin Katherina II laten verleiden. Onder
groote ontberingen zijn ze naar Rusland getrokken, en hebben zich tenslotte in het
gebied der Midden-Wolga gevestigd.
Deze kolonies zal Forster thans bezoeken, de klachten der uitgewekenen aanhooren,
en hierover een rapport uitbrengen aan de regeering te Petersburg. Georg, zijn zoon,
die hem vergezelt, is 27 November 1754 geboren, en dus nog maar een knaap van
elf jaren. Hij heeft van zijn vader onderwijs genoten en waarschijnlijk meer geleerd,
dan zijn jeugdig brein kan opnemen en verteren. Maandenlang trekken beiden door
Zuid-Rusland tot de Kaspische Zee en reizen daarna naar Petersburg, waar Georg
op een school wordt gedaan.
Het uitvoerig rapport van Johann Reinhold Forster, dat stellig rechtvaardige
klachten bevatte, al zullen deze wel niet op een zeer diplomatieke wijze tot uiting
zijn gebracht, heeft tot gevolg - daar Petersburg de droeve waarheid niet hooren wil
- dat hij uit zijn functie wordt ontheven en het rapport afgekeurd, waarover Forster
senior met recht verbolgen is. Als hij van de Russische regeering voor het uitgebrachte
verslag de afgesproken som van zes duizend roebels verlangt, en men weigert deze
uit te betalen, wordt hij zelfs zoo grof en baloorig, dat het ministerie hem zonder
schadevergoeding ontslaat. Terug in Oost-Pruisen, vindt hij zijn pastorie door een
opvolger bezet, en zijn familie tengevolge hiervan in zeer behoeftige omstandigheden.
Ten einde raad neemt hij het besluit om terug te keeren naar het land zijner
voorvaderen, naar Engeland, waar hij als leeraar en door het schrijven van
wetenschappelijke werken in zijn onderhoud hoopt te voorzien en tevens een breeder
veld voor zijn werkzaamheid te vinden. In 1766 wordt hij inderdaad aan het Collegium
te Washington tot leeraar in de natuurlijke historie benoemd, maar zijn salaris is zoo
karig, dat Georg in deze jaren reeds wetenschappelijke werken uit het Engelsch moet
vertalen, en zelfs op een leeftijd, waarin andere jongelieden zelf nog onderricht
genieten, genoodzaakt is door het geven van lessen bij te dragen in het onderhoud
van zijn familie.
Ondanks nood en zorgen, ondanks tegenslag en miskenning, nadert toch het groote
oogenblik in het leven van Johann Reinhold Forster, hetwelk ook op de ontwikkeling
van Georg Forster een
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beslissenden invloed zal uitoefenen. In Juni 1722 doet niemand minder dan Cook,
de wereldreiziger, die door zijn eerste tocht reeds beroemd werd, hem het voorstel
als natuurvorscher aan zijn tweede tocht om de wereld deel te nemen, en later aan
de beschrijving van deze wereldreis zijn medewerking te willen verleenen. Gretig
wordt dit aanbod aanvaard en weer stelt hij - zooals enkele jaren geleden aan de
Russische regeering - als eenige voorwaarde, door zijn zoon Georg vergezeld te
mogen zijn. Ook ditmaal wordt zijn verzoek ingewilligd, en bij zijn vertrek zal zelfs
een belangrijke som worden uitgekeerd aan zijn familie die achterblijft.
Nauwelijks veertien dagen later, 14 Juli 1772, steken vader en zoon in zee. Cook
heeft opdracht om de Zuidkust van de Stille Oceaan te onderzoeken. De beide Forsters
bevinden zich aan boord van de ‘Resolution, waarover Cook zelf het bevel voert,
terwijl een tweede schip hen vergezelt. Drie zomers lang poogt Cook vanuit Kaap
de Goede Hoop in Oostelijke richting om de kust van de Zuidelijke IJszee te zeilen,
en zoo ver tot de Pool door te dringen, als het drijfijs hem toestaat. Maandenlang
blijven de schepen in het ijs steken, en tweemaal moet men, daar de bemanning door
scheurbuik en ondervoeding te veel verzwakt is, enkele maanden bij Nieuw-Zeeland
voor anker gaan.
Reeds vanaf de eerste dagen ontstaat tusschen Forster Senior en Cook een
gespannen verhouding. Forster weigert zich uitsluitend met - zooals hij het uitdrukt
- ‘het drogen van onkruid en het vangen van vlinders’ - bezig te houden, en tracht
terstond als ‘scheepsphilosoof, - zooals de Engelsche regeering het later in haar
rapport zeer goed definieerde, - meer universeele waarnemingen op het gebied der
physicalische geographie te verrichten, een gebied, waarop hij stellig - zooals later
is erkend - een pionier is geweest. Hij heeft, hetgeen uit talrijke werken van Georg
Forster blijkt, deze gedachten ook op zijn zoon overgedragen, die ze op zijn beurt
overdroeg op Alexander von Humboldt, die later - onder zijn invloed - zijn ‘Kosmos’
schreef. Niet de afzonderlijke resultaten die hij hierbij bereikte zijn het belangrijkst,
maar zijn pogingen, om door een vergelijkende beschouwing tot een omvattend,
dieper inzicht te geraken in de physicalische structuur der aarde. Georg Forster
vertoeft op deze tocht enkele maanden op de Zuidzee-eilanden, vooral op Tahiti, dat
met zijn zuivere, goedhartige bevolking, zijn tropische plantengroei, en zijn nog niet
door Europeesche zeden en invloeden besmette samenleving, zijn leven lang voor
hem een paradijs zal blijven. Hier op deze eilanden leert hij - zooals anderhalve eeuw
na hem de groote schilder Gauguin - in de goedheid der menschen en de zuiverheid
der natuur te gelooven. Het is merkwaardig voor de ontwikkeling van
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den schrijver Georg Forster, dat hij op deze expeditie - hetgeen vooral blijkt uit zijn
reisbeschrijvingen - naast botanische, geologische en zoölogische waarnemingen,
steeds de mildste aandacht schenkt aan de menschen, die hij op zijn tochten ontmoet,
aan de omstandigheden, waaronder ze leven, hun zeden en gewoonten, aan de
invloeden, die ze ondergaan en aan hun verhouding tot hun medemenschen en tot
de natuur.
Drie jaren en achttien dagen heeft deze tocht geduurd, - de eerste wereldreis vanuit
westelijke richting naar het Oosten - wanneer ze in den zomer van 1755 in Spithead,
Engelschen bodem betreden. Terstond na hun aankomst schrijven vader en zoon een
boek over het botanische resultaat der expeditie, dat reeds in 1766 verschijnt onder
den titel ‘Charakteres generum plantarum’, waarna beiden tot lid der Royal Society
en andere geleerde genootschappen worden benoemd.
Johann Reinhold Forster begint hierna met het schrijven van het uitvoerige
reisverslag, maar zoowel door zijn moeilijk karakter en eigengereidheid als ook door
de handelwijze van de Engelsche autoriteiten ontstaat hierover weldra oneenigheid,
tengevolge waarvan deze opdracht hem wordt ontnomen. Zeer waarschijnlijk heeft
Forster senior allerlei buitensporige eischen gesteld, met het gevolg, dat het zoo hard
noodige financieele resultaat van deze reis uitblijft, en opnieuw de armoede het huis
van Forster binnenkomt. Georg, die zich tot niets verplicht heeft, toen hij aan de
tocht deelnam, werkt dus zijn eigen aanteekeningen en die van zijn vader over deze
wereldreis uit, en laat in Maart 1777 ‘A royale round the world’ verschijnen - een
ietwat haastig geschreven werk, daar de beide Forsters wilden, dat het boek eerder
verscheen dan het officicele verslag van Cook. Een jaar later publiceert Forster senior
zijn ‘Observations on physical geograph natural history and ethic philosophy’, dat
echter weinig bekendheid verwerft, en - volgens zijn biografen - door zijn verbitterde
stemming en de armoedige omstandigheden, waarin hij verkeert, niet geworden is,
wat het had kunnen zijn.
Steeds nijpender wordt de nood door de halsstarrige en eigenzinnige houding van
den ouden Forster. De ruime belooning, die hij, ondanks het gerezen verschil, van
de Engelsche regeering verwachtte te zullen krijgen, komt niet; de schulden worden
zoo groot, dat Forster senior ten slotte wordt gegijzeld. Georg - als oudste zoon draagt thans alleen de zorg voor zijn talrijke familie. In den herfst van 1778 vertrekt
hij naar Duitschland, om te trachten daar een betrekking te vinden, en de collectie,
op het gebied der natuurlijke historie, die vader en zoon van de tocht naar de Zuidzee
hadden meegebracht, te verkoopen. Onderweg -
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in Parijs - ontmoet hij Buffon en Benjamin Franklin, die hem vriendelijk ontvangen
en groote waardeering hebben voor zijn talent, zijn veelzijdige kennis en scherpen
blik. Beide mannen maken op den jongen geleerde een diepen indruk, vooral Franklin,
‘die met zijn onomkoopbaar verstand tot aan het einde van zijn leven vrijheid,
rechtvaardigheid, broederlijke trouw, vrede, liefde en wederkeerige verdraagzaamheid
predikte, en in elk dezer deugden steeds het voorbeeld gaf',’ zooals Forster jaren later
van hem schrijft.
Nauwelijks in Duitschland gearriveerd, stelt hij alles in het werk om zijn familie
te helpen en zijn vader uit zijn netelige positie te bevrijden, hetgeen hem tenslotte
gelukt. In Düsseldorp, waar hij aanvankelijk vertoeft, brengt Wilhelm Heinze den
jongen Forster, hoewel beiden er geheel verschillende denkbeelden op na houden,
vooral op het gebied der beeldende kunsten, en zij ook niet veel sympathie voor
elkaar gevoelen, in kennis met Friedrich Heinrich Jacobi, die voor Forster zijn heele
verdere leven lang steeds een vaderlijke vriend is geweest en hem geholpen heeft,
waar hij maar kon. Het resultaat van deze kennismaking is dan ook, dat Forster wordt
benoemd tot professor in de natuurlijke historie aan het Carolinum te Cassel, een
inrichting voor hooger onderwijs. Alvorens hij deze betrekking aanvaardt, maakt hij
nog een reis door Duitschland, bezoekt in Göttingen Lichtenberg, die hem om zijn
bijdragen voor ‘Das Göttinger Magazin’ vraagt, en met wie hij steeds contact zal
blijven houden. In de lente van 1779 aanvaardt Forster zijn functie, die hij vijf jaar
zal uitoefenen. In Cassel komt hij in aanraking met den beroemden Zwitserschen
geschiedschrijver Johannes von Müller en den anatoom Söommering, en ten huize
van Heijne, de professor in de oude talen, een der beroemdheden van de universiteit,
ontmoet hij diens dochter Thérèse, waarmee hij zich weldra zal verloven. Lessing,
met wien hij in Brunswijk kennis maakt, heeft hij eerst veel later leeren bewonderen.
Berlijn vindt hij onbehaaglijk, want men vraagt hem steeds opnieuw alleen naar zijn
wereldreis, hij ontmoet er geen mannen naar zijn aard en ook de door Frederik de
Groote gestichte Fransche Academie bevalt hem niet.
Enkele jaren volgen, waarin Forster nauwelijks tijd heeft om eigen werk te
schrijven, doch genoodzaakt is allerlei vertaalwerk op zich te nemen, om het hoofd
boven water te kunnen houden. Hij wil echter meer: een grootere werkkring, meer
geestelijke vrijheid en ruimere middelen, vooral om zich wetenschappelijke werken
aan te kunnen schaffen. Een tijdlang geraakt hij onder den invloed der Rozenkruisers
en houdt hij zich ook - samen met Söommering - met alchemistische proeven bezig,
doch deze periode

Groot Nederland. Jaargang 41

175
is spoedig overwonnen. Wanneer hem aan het einde van 1783 een professoraat in
de natuurlijke historie aan de pas opgerichte Poolsche universiteit in Wilna wordt
aangeboden, accepteert hij dit terstond. In Göttingen, op doorreis naar Wilna, wordt
thans de officieele verloving met Thérèse gevierd, en besloten, dat Forster eerst alleen
zal vertrekken en Thérèse zal hem een jaar later volgen. Over Praag en Weenen
vertrekt hij naar Polen, waar hij hoopt te vinden, wat hij tot nu toe in Engeland en
Duitschland tevergeefs heeft gezocht. Vanuit Weenen schrijft hij zijn vriend
Sömmering, dat hij er een buitengewoon vriendelijk onthaal vindt, veel waardeering
ontmoet - een balsem, die hij zeer noodig had - en dat zoowel graaf Kanitz als de
Keizer, door wien hij in audiëntie ontvangen is, verwachten, dat hij het wel niet lang
‘bij de Polen’ uit zal houden, doch spoedig naar Weenen terugkeeren. Thérèse heeft
hem in haar verlovingstijd als volgt beschreven: ‘Zijn persoonlijkheid vergrootte de
belangstelling, die hij als wereldreiziger inboezemde, niet omdat hij een knap jonkman
was - zijn oorspronkelijk regelmatige gelaatstrekken waren door de pokken
geschonden en met litteekens bedekt, de hevige scheurbuik, waaraan hij tijdens de
lange zeereis geleden had, en waarvan hij zijn heele leven de nadeelige uitwerking
ondervond, had het wit van zijn oogen gekleurd, en zijn tanden bedorven; - maar
zoodra hij bij het spreken in vuur geraakte, kregen zijn trekken een bijzonder levendige
uitdrukking, en bijna nooit zag ik een gezicht, dat door verstand en gevoel zooveel
schooner en tegelijk zooveel leelijker kon worden. Een uitdrukking van
bescheidenheid en vastberadenheid gaf hem het voorkomen tot de beste kringen te
behooren. Kalm was hij niet wanneer hij sprak, maar als hij van een idee vervuld
was, drukte hij zich niet alleen in het Duitsch, maar ook in het Engelsch en Fransch
zoo gemakkelijk en duidelijk uit, dat zijn onbeholpen optreden onverklaarbaar werd.
Zijn houding in den familiekring was steeds buitengewoon gedistingeerd. Nooit
kregen de zijnen een ruw woord van hem te hooren, nimmer verwaarloosde hij zijn
kleeren of zijn kamer, of verzuimde hij zijn vrouwelijke kennissen een attentie te
bewijzen.’ Op dertigjarigen leeftijd is Georg Forster nu professor in Wilna, een stad,
wier bevolking in dien tijd van 100.000 zielen tot 20.000 geslonken is. Er is een
kleine universiteitsbibliotheek, die echter weinig bevat om de weetgierigheid van
den jongen geleerde te bevredigen, en een kabinet van natuurlijke historie, dat volgens
hem ‘een kind in de wieg, en niet eens een mooi kind is.’ Een verzameling ertsen en
gesteenten, waar hij zooveel belangstelling voor koestert, is niet aanwezig. Achter
de universiteit bevindt zich, veertig meter in het vierkant, de Hortus Botanicus,
‘nauwelijks
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groot genoeg om er wat kool te planten.’ De universiteit is een voormalige
Jezuïetenschool, de meeste professoren zijn onbelangrijke figuren, ‘armselige
Schächer’, zooals Forster zich uitdrukt, slechts enkelen van hen zijn Polen, de overige
Italianen, Franschen en nog een Duitsche arts uit Weenen. Zijn toehoorders bestaan
hoofdzakelijk uit monniken en opgeschoten jongens, en van de dertig tot veertig zijn
slechts drie of vier in staat, om zijn colleges te volgen, vooral daar hij, volgens de
voorschriften, gedwongen is het Latijn te doceeren. Het is bovendien uiterst moeilijk
boeken uit Duitschland te laten komen, en steeds opnieuw lezen wij in zijn brieven
klachten, over de bezwaarlijke uitgaven voor vracht en boekenverzendingen. Wat
baat het Forster, dat hij thans als professor de rechten van den Poolschen adel geniet,
land mag koopen en bezitten, dat de kinderen, die hij zal krijgen, tot den Poolschen
adel gerekend zullen worden, dat hij bij den Koning aan tafel genoodigd wordt en
met gravinnen omgaat in een land, ‘wo die Gräfinnen sich zum Fenster hinaus kämen,
Ritter des Stanislausordens sich in des Fürstbisschofs Abendgesellschaft die Nase
mit den Fingern Schneuzen?’ Hij moet zich in een dergelijk milieu doodongelukkig
gevoeld hebben en zelfs, wanneer zijn jonge vrouw zich een half jaar later hier bij
hem voegt, blijft dit gevoel van cultureele verlatenheid, van wanhoop hier zijn
krachten te moeten verspillen. Wilna is voor hem: ‘ein Raupenstand, in welchem er
unbemerkt fehlen und durch fehlen klug werden konnte’, zooals hij zich in een brief
aan zijn vriend Sömmering uitdrukt. - Daar hij met zijn karig tractement onmogelijk
in de, zij het nog zoo geringe behoeften van het gezin kan voorzien, denkt hij er een
oogenblik aan - in Göttingen is hij immers tot doctor in de medicijnen gepromoveerd
- zich ergens op het platteland te vestigen, maar hij wordt herhaaldelijk ziek, en ook
van deze plannen komt niets terecht. Om zijn schulden in Cassel te kunnen betalen,
heeft hij, alvorens hij naar Wilna vertrok, van de Poolsche regeering een belangrijk
voorschot op zijn tractement ontvangen, waarvoor hij zich echter moest verplichten,
een overeenkomst voor acht jaren te sluiten, terwijl het voorschot bij gedeelten van
zijn tractement wordt afgetrokken. Zelfs indien hij dus Wilna wil verlaten, is hij
hiertoe niet in staat, daar hij dit bedrag immers onmogelijk kan restitueeren. Een
aanbod der Russische regeering schijnt plotseling een totale verandering in zijn
bestaan te zullen brengen. Catharina II is van plan een groote ontdekkingstocht naar
de Zuidzee te organiseeren, en de leiding daarvan zal worden toevertrouwd aan een
zekeren kapitein Mulowsky, die in het voorjaar van 1788 met vijf schepen zal
vertrekken. Forster wordt uitgenoodigd als natuurvorscher aan de tocht deel te nemen.
‘Van
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de Kaap rechtstreeks naar Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland, vandaar naar de
Sociteits- en Sandwich-eilanden; dan naar Amerika, waar Cook was, vervolgens of
naar Japan, of naar Kamschatka.’ Vier jaren zal de expeditie duren. Geestdriftig
aanvaardt hij, zonder zich lang te bedenken, het aanbod, dat hem uit zijn troostelooze
cultureele eenzaamheid zal bevrijden. De Russische regeering belooft hem een zeer
behoorlijke bezoldiging, en ook voor Thérèse en hun dochtertje, die gedurende dien
tijd bij haar ouders in Göttingen hun intrek zullen nemen, zal gezorgd worden en hetgeen niet minder belangrijk is - de Russische regeering regelt Forsters schuld bij
de Poolsche regeering, zoodat hij ook in dit opzicht zijn volledige vrijheid herkrijgt.
Doch tusschen Rusland en Turkije breekt plotseling de oorlog uit, en van de groote
reis kan niets komen. Forster is intusschen uit Wilna bevrijd, en in staat enkele
maanden rustig in Göttingen af te wachten, tot zijn faam hem een nieuwe positie zal
verschaffen. Ditmaal behoeft hij niet lang te wachten.
***
Johannes von Müller, dien Forster reeds uit Cassel kent, is te Mainz
hoofdbibliothecaris der Universiteit geworden, en weet van den Keurvorst gedaan
te krijgen, dat zijn jonge vriend tot bibliothecaris wordt benoemd. In Maart 1788
aanvaardt Forster deze betrekking. Hij vindt hier zijn groote vriend Sommering terug,
evenals Wilhelm Heinse, waar hij echter, evenals te Cassel, weinig mee omgaat. De
bibliotheek, waar hij het beheer over krijgt, bevat officieel weliswaar 50.000 deelen,
maar 15.000 daarvan zijn slechts aanwezig, en hiervan stellig niet meer dan 5000 na
1700 gedrukt, en meer dan de helft hiervan zijn werken op theologisch gebied. ‘Het
nut van deze bibliotheek’, schrijft Forster dan ook reeds enkele weken later
teleurgesteld aan zijn schoonvader Heijne, ‘is daardoor voor studenten en leeraren
ongeveer nul, als men haar niet als een rariteiten-kabinet wil beschouwen.’ Hij werkt
in deze jaren veel voor zichzelf, geeft zich echter ook veel moeite voor de bibliotheek,
maar moet, daar zijn ambt wederom slecht bezoldigd is, weer veel vertaalwerk op
zich nemen. Ook nu weer gaat hij gebukt onder zorgen voor
boekhandelaarsrekeningen. Hoe vaak zal hij in die jaren van zijn ongerept
sprookjesland Tahiti gedroomd hebben, vooral toen zijn huiselijk geluk langzamerhand
verduisterd werd, zijn huwelijk met Thérèse in elkaar dreigde te storten door
psychologische en waarschijnlijk ook door economische oorzaken, en zij een
verhouding met den schrijver Huber begon - een liefde, die Forster in zijn huis
langzamerhand zich heeft zien ontwikkelen. Telkens opnieuw geeft hij in die jaren
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in brieven aan zijn vrienden uiting aan het leed, dat hem getroffen heeft. ‘Ik geloof’,
schrijft hij aan Lichtenberg, ‘dat ik sinds eenigen tijd minstens 20 jaren ouder
geworden ben, en dat niet in den goeden zin van het woord, ik voel me om zoo te
zeggen gestorvener, dan ik me moest gevoelen; als een plant, die door de vorst is
aangetast en zich niet meer kan herstellen.’ En in een brief aan Johann von Müller,
enkele maanden later, rept hij over ‘een soort huiselijk verdriet, dat vermoedelijk
slechts goede menschen kan wonden.’ Het eerste bedrijf van de tragedie met Thérèse
is begonnen.
In Göttingen heeft Forster intusschen ten huize van professor Heijne kennis gemaakt
met Wilhelm von Humboldt, die daar in dien tijd enkele semesters studeert, en bij
Heijne oude talen loopt. Reeds na enkele maanden geeft hij den jongen man, voor
wien hij terstond een groote sympathie koestert, een aanbevelingsbrief voor
Söommering, en wanneer de Forsters enkele dagen in Frankfurt doorbrengen, waar
Wilhelm von Humboldt zich in dien tijd eveneens toevallig ophoudt, worden daar
de vriendschapsbanden nog nauwer aangehaald.
7 October komt Humboldt te Mainz, waar Forster nu gevestigd is, en neemt enkele
dagen bij hem zijn intrek. Forster schildert hem zijn wedervaren in Wilna, maakt
hem deelgenoot van zijn literaire plannen, spreekt uitvoerig met hem over de
vrijmetselaars en de Jezuïeten, waarover in die jaren veel geredetwist wordt, over
Dalberg, de coadjutor, die zoo'n belangrijke rol in het keurvorstendom Mainz speelde.
Ook over anthropologische problemen werd breedvoerig gesproken. Forster heeft in
Wilna een verhandeling over de menschenrassen geschreven, die tegen Kant gericht
is, en Wilhelm von Humboldt is van meening, dat Forster ‘stellig de eenige is, die
op dit gebied iets kan presteeren, want slechts enkelen hebben gezien, wat hij gezien
heeft, en deze enkelen, b.v. zijn vader, bezitten niet zijn genie, niet zijn wijsgeerig
verstand’.
Terstond na Wilhelm von Humboldt's vertrek begint een levendige correspondentie,
waarvan helaas alleen de brieven van von Humboldt bewaard zijn gebleven. Uitvoerig
schijnt Forster in zijn correspondentie geschreven te hebben over von Humboldt's
geschrift ‘Von den Grenzen der Wachsamheit des Staates’, - het resultaat van zijn
bezoek aan Parijs in gezelschap van Campe, Humboldt's vroegere gouverneur, die
thans een bekend paedagoog is met zeer vooruitstrevende ideeën, en enkele maanden
geleden ‘Der junge Robinson’ gepubliceerd had. Ze waren er heen getogen om,
zooals Campe het formuleerde, ‘Der Leichenfeier des Französischen Desmotismus
beizuwohnen’. Er valt niet aan te twijfelen, dat Georg Forster von Humboldts
publicatie ten zeerste heeft toege-
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juicht, waarschijnlijk tijdens hun lange gesprekken zelfs een belangrijken invloed
op het tot stand komen ervan heeft uitgeoefend, evenals op de ideeën, die hierin geuit
worden - hetgeen, behalve uit Forster's geschriften, uit diens verdere houding
tegenover de gebeurtenissen duidelijk blijkt. Geweldig was de indruk, die de mare
der Fransche revolutie in Deutschland had gewekt. Geleerden als Schlözer, denkers
als Immanuel Kant en Fichter begrepen er terstond de groote beteekenis van. Hetgeen
toen in Frankrijk geschiedde, was destijds immers ook een boodschap voor het
Duitsche volk, velen der besten van Duitschlands zonen hadden reeds jarenlang
dezelfde ideeën verkondigd, Schubart had er tien lange jaren voor in den kerker van
den Hohenasperg moeten smachten, Schiller had er onder geleden, velen waren
eenzaam en verbitterd gestorven, naar andere werelddeelen vertrokken of naar de
oevers der Wolga.
Wat is in 1789, in Duitschland vooral, het gevolg van de gebeurtenissen geweest?
Een beter begrip van het Fransche volk - dat zich rehabiliteerde en steeg in de
waardeering van het Duitsche. Ondanks Rousseau en Voltaire, Diderot en
Beaumarchais, was door de politieke wantoestanden, het verwaarloosde regisme, en
de vele justitioneele misdaden het aanzien van het Fransche volk ondermijnd. Lessing
heeft in die jaren de Fransche literatuur scherp aangevallen - een aanval, die in wezen
niet tegen de Fransche oppositie, maar tegen het Fransche absolutisme - hetzelfde
absolutisme, waar hij eveneens onder leed - bedoeld is geweest. Acht jaren later, in
1789, zien de Duitsche dichters en geleerden met eerbiedige bewondering naar
Frankrijk, en het was meer dan een leeg gebaar, toen in 1792 in het Parijsche Convent
aan Klopstock, Schiller en Campe de Fransche burgerrechten verleend werden.
Wilhelm von Humboldt schreef November 1792 in een brief aan Forster, eerst
onlangs door de Humboldt-vorscher professor Leitzmann gepubliceerd, over de
politieke ontwikkeling: ‘Ik verheug me, dat menschen weer eens laten zien, dat een
vaste wil en stoere kracht ook een sinds lang bevestigde en met duizend bolwerken
omgeven macht het hoofd kan bieden. De zaak der vrijheid of liever gezegd de eigen
energie moet de zaak van elk cultureel ontwikkeld mensch zijn, en ik gevoel om deze
redenen voor elke nieuwe ontwikkeling een buitengewone belangstelling.’
Aan geen van allen - aan Kant noch Herder, Hölderlin noch Schiller, Klopstock
noch Campe, noch von Humboldt - heeft deze sympathie voor de Fransche revolutie
- die vaak niet bestendig bleek - schade berokkend aan hun goeden naam en faam.
Anders bij Georg Forster. In Mainz woonachtig, aan de oevers van
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de Rijn, die weldra strijdtooneel zullen vormen, moet hij niet alleen slechts partij
kiezen in den geest, maar ook met inzet zijner geheele persoonlijkheid. Hij kan niet
buiten schot blijven en moet zijn plaats bepalen. Vóór het zoover is, - vóór de Fransche
legers zegevierend Mainz binnenrukken, zal hij echter nog een nieuwe
ontdekkingstocht ondernemen, hoewel van korteren duur dan die met Cook en naar
dichterbij gelegen oorden.
***
Alexander von Humboldt leert Forster kennen door zijn broer Wilhelm, die in
September 1789 in Mainz vertoeft, juist wanneer Alexander zich op reis begeeft van
Göttingen naar het Rijngebied. Hij is in gezelschap van van Geuns, een Hollandsche
arts en het doel van zijn reis schijnt vooral het bestudeeren van bepaalde mineralen
in deze streek te zijn geweest. Een schriftelijk relaas, in een brief of in een
dagboek-aanteekening, bezitten we van deze eerste ontmoeting van Alexander von
Humboldt met Georg Forster niet, maar het staat vast, dat von Humboldt's eerste
publicatie op aandrang van Forster ontstaan is. Reeds 10 Januari schrijft hij aan
Wegener: ‘Forster verlangde van mij een mineralogische beschrijving der
Unklerbazalten voor het volgende deel zijner kleine geschriften. Deze beschrijving
werd tenslotte zoo omvangrijk, dat ze nu waarschijnlijk spoedig afzonderlijk gedrukt
wordt’. Einde Januari is het werkje voltooid en 26 Januari biedt von Humboldt het
zijn vroegeren leeraar en vriend Campe in Brunswijk aan voor diens uitgeverij voor
schoolboeken, die terstond op zijn aanbod ingaat. Na enkele maanden verschijnt het
onder de titel ‘Mineralogische Beobachtungen über einige Bazalte am Rhein mit
vorangeschickten zerstreuten Bemerkungen über der ältener und neueren Schriftsteller’
met de volgende opdracht: ‘Herrn Georg Forster, kurfürstlich Mainzischen Hofrat
und Bibliothekar, widmet mit innigster Freundschaft und Verehrung diese
mineralogische Arbeit der Verfasser’. Het werkje bestaat uit twee heterogene
gedeelten, waaruit duidelijk de belangstelling en stand van ontwikkeling in de studie
van den jongen onderzoeker blijkt. Als philoloog - ook Alexander von Humboldt
heeft aanvankelijk enkele semesters oude talen gestudeerd - poogt hij de dwaling
aan te toonen, die bij de antieken in verband met de namen der verschillende mineralen
voorkomt. In een zuiver mineralogisch gedeelte beschrijft hij vervolgens de
samenstelling der bazalten bij Linz en Unkel en probeert (naar we in de groote, onder
leiding van Bruhns met behulp van talrijke medewerkers op het gebied der
verschillende takken van wetenschappen samengestelde biografie van Alexander
von Humboldt vernemen) in overeenstem-
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ming met de theorie van Werner tegen het vaak, vooral door Cellini, Hamilton en
Deluc verdedigde vulcanischen oorsprong, vooral haar neptunisch ontstaan te
bewijzen. Wanneer Forster later in het derde hoofdstuk van zijn ‘Ansichten vom
Nieder-Rhein’ de bazalten uit de Rijnstreek en hun vermoedelijk ontstaan uitvoerig
behandelt, met een dieptastenden blik voor de groote problemen der aarde, heeft hij
hierbij herhaaldelijk aan de ‘zusammendrängenden Beobachtungen unseres
scharfsinnigen Freundes A. von H. gedacht’, die zijnerzijds, hetgeen hij ook later
steeds erkend heeft, als jeugdige vorscher veel aan Georg Forster te danken had.
Bij zijn bezoek aan Mainz heeft Forster hem toen uitgenoodigd om hem op zijn
voor de lente van 1790 vastgestelde reis naar Engeland te begeleiden. Deze
uitnoodiging bewijst duidelijk welk een aangenamen indruk de jonge Alexander von
Humboldt in de paar dagen van hun samenzijn op Forster gemaakt heeft.
Met welk doel wilde Forster deze reis naar Engeland - want dit zou het hoofddoel
der tocht zijn - ondernemen? Hij is immers niet bij machte een dergelijke reis zuiver
en alleen voor ontspanning te kunnen ondernemen, daar hij als bibliothecaris ook te
Mainz steeds in behoeftige omstandigheden verkeert. Forster voelt zich lichamelijk
weliswaar buitengewoon zwak, maar de voornaamste reden is toch, dat hij bij de
Engelsche regeering pogingen wil aanwenden om van de hem en zijn vader als
belooning voor hun deelname aan Cooks tweede tocht officieel toegezegde som
tenminste een gedeelte te kunnen krijgen, hoewel hij bij voorbaat vreest, dat de
halsstarrige en onconciliante houding van zijn vader elk verder contact met het
ministerie onmogelijk heeft gemaakt. Hij hoopt tevens voor een groot werk over de
Zuidzee, dat hij wil schrijven en waarvoor hij in Londen reeds kostbare teekeningen
heeft laten vervaardigen, een uitgever of in ieder geval een ondersteuning van een
macaenas te vinden, die hem de uitgave ervan in Duitschland mogelijk zal maken.
Tenslotte wil hij ook ‘omzien naar een rijken Engelschman, waarvan men hem de
opvoeding toevertrouwt, die hij op verre reizen begeleiden zal en die verschrikkelijk
veel moet betalen’...
Van al deze plannen komt echter niets terecht en wanneer jaren later een Engelsche
landeigenaar bereid is hem zijn zoon toe te vertrouwen, is Forster reeds in politiek
vaarwater beland en houden heel andere problemen hem bezig.
‘De heer von Humboldt verliet me heden, stellig niet zonder dat we allebei ontroerd
waren. Ik heb weinige jonge mannen leeren kennen, aan wie ik me zoo heelemaal
zou willen toevertrouwen. Hij zou met U, m'n beste, de eenige zijn, in wier gezelschap
ik als derde de reis mee zou willen maken’, schrijft Heijne op 17 Maart
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uit Göttingen aan zijn schoonzoon. Vier dagen later arriveert Alexander von Humboldt
in Mainz, 6 Maart verlaten beiden Mainz op een Rijnboot en steken 5 Mei van Holland
over naar Engeland. 29 Juni wordt de terugreis aanvaard; de route gaat ditmaal over
Parijs, waar ze slechts enkele dagen vertoeven. Daar Forster's verlof ten einde loopt
en von Humboldt Thérèse beloofd heeft haar man op de reis niet alleen te laten, of
zonder hem te vertrekken, verlaten beiden Parijs reeds na enkele dagen en zijn 11
Juli weer te Mainz terug. Von Humboldt schrijft 20 Juli uit Oxford aan zijn vriend
Wegener een uitvoerigen brief over de reis met Forster, waarin hij de indrukken
weergeeft, die deze tocht en het reisgezelschap van Forster op hem gemaakt hebben:
‘Wij konden deze reis niet op een gunstiger tijdstip gemaakt hebben dan juist nu.
We zijn alle afzonderlijke provincies doorgetrokken en hebben de voornaamste
gebeurtenissen, de gevangen-name van generaal van der Mersch, de vlucht van den
hertog van Aremberg, de breuk tusschen Brabant en Vlaanderen, ja zelfs het oproer
in Rijssel bijgewoond. Forsters naam, die alom belangstelling wekte, verschafte ons
overal toegang tot de belangrijkste persoonlijkheden. In Den Haag, Amsterdam en
Leiden werden de hoffelijkheden, die men hem bewees, bijna lastig. En nu in Engeland
ook weer; Hastings proces, de Spaansche oorlog, muziek in Westminster, nieuwe
parlementsverkiezingen, tentoonstellingen van alle schildersacademies en de
onnoembare schatten op het gebied der natuurlijke historie en physica. Sinds 14
dagen maken we een fraaien tocht door de Engelsche provincies Reading, Bath,
Bristol, Gloucester, Birmingham, naar Buxton, Castleton en Matlock in het gebergte,
vandaar naar Derby, Stratford (Shakespeare's geboorteplaats), van Blenheim naar
Oxford, waar we nu reeds drie dagen vertoeven. Maar hoe kan het register van onze
uitstapjes U eenig vermaak bieden? Uw voornaamste belangstelling is stellig op
mijzelf gericht en ik kan U verzekeren, dat ik niet alleen een zeer aangename, maar
ook zeer nuttige en leerrijke reis heb gemaakt. Onze terugreis over Parijs, die we in
enkele weken beginnen, zal niet veel meer dan alleen een doorreis zijn. We zullen
daar maar een paar dagen blijven en Forsters verlof van drie en een halve maand zal
dan afgeloopen zijn.’
Door de maandenlange reis in diligence's en trekschuiten, het samen overnachten
in logementen en het eten in herbergen leerden de beide reisgenooten elkaar beter
kennen dan anders wellicht in jaren het geval zou zijn geweest. In de talrijke brieven
van Forster aan Thérèse uit deze weken lezen we allerlei karaktertrekjes en de
schildering van scènes, waar von Humboldt het middelpunt van vormt. Hij is vaak
stil: ‘tegen elke verwachting in ‘taciturne’ en
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Forster moet hem vaak opvroolijken, daar hij anders nog stiller en ernstiger wordt,
terwijl vaak ook het omgekeerde het geval is.
Komt men vol indrukken in het logement terug, dan is zijn weetgierigheid nog
niet bevredigd en neemt hij terstond, zoodra hij thuiskomt, Blumenbach's
Compendicum der natuurlijke historie of het werk van Volkmann over de Nederlanden
ter hand of gaat alleen weer weg om zich de inrichting van een zoutziederij te laten
verklaren. Voor alle indrukken heeft hij een open oog; hij Duinkerken ziet hij de
golven der zee-sterren, koralen en mosselen van allerlei soort.’
Alexander von Humboldt ziet te Ostende voor het eerst van zijn leven de zee,
hetgeen hem, zooals Forster ons meedeelt, een kreet van verrukking en bewondering
ontlokt. In Amsterdam ziet hij een schip van stapel loopen en oordeelt dat ‘het stijgen
van een luchtballon daarbij vergeleken slechts een onbelangrijke gebeurtenis is.’
Vanuit Hamburg, waar hij de handelshoogeschool bezoekt, bericht von Humboldt
3 Januari 1791 in een brief aan Jacobi, die hij door Forster heeft leeren kennen, en
aan wien hij in geruimen tijd niet geschreven had: ‘Van mijn reis met Forster, wanneer
men drie en een halve maand rondtrekken van Mainz tot het Noorden van Engeland
en vandaar tot Champagne en Lotharingen een reis kan noemen, schrijf ik niets...
Hoe ijlings onze reis ook was, toch was ze uiterst leerrijk voor me; vooral heb ik
veel kennis op het gebied der natuurlijke historie kunnen vergaren en gedeeltelijk
door de buitengewone vriendelijkheid van Banks, gedeeltelijk door een mineralogisch
uitstapje naar de Peak van Derbyshire, veel opgestoken. Forster's naam verschafte
me overal toegang en ik leerde in enkele weken zoovele voortreffelijke lieden kennen
als ik alleen misschien in even zoovele jaren niet had gekund. Forster's ‘Tafereelen’,
die nu reeds spoedig verschijnen, zullen U dit alles beter en in een edeler taal
schilderen’. Ook in een auto-biografische schets ‘Mes confessions’, die von Humboldt
3 Januari 1806 op verzoek van den natuurvorscher Mare-Auguste Pietet schrijft,
gewaagt hij uitvoerig over de reis met Forster: ‘Le retour à Göttingne, je publiai, à
l'age de vingt ans, mon premier ouvrage, ‘Observations sur les bazaltes du Rhijn’.
Ou, dans un discours préliminaire je donnai l'histoire de cette roche, et surtout des
observations sur le bazalte basanite et le lapin heracleus des anciens. Au printemps,
Mr. Georg Foster, avec qui j'avais lié connaissance à Mayenu, me proposa de le
suivre en Angleterre dans ce voyage rapide, qu'il a décrit dans un petit ouvrage
(‘Ansichten’ etc.). Justement célèbre par l'élégance du style. Nous passâmes par la
Hollande, l'Angleterre et la France. Ce voyage
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cultivant mon esprit me décida aussi plus que j'amais pour le voyage hors d'Europe.’
Na hun terugkeer, 11 Juli 1790, is Humboldt nog vier weken bij Forster te gast.
Ze maken in dien tijd samen botanische en mineralogische excursies en zoeken vooral
bepaalde mossen en paddestoelen, waar Forster een bijzondere voorliefde voor
koestert en met recht kan von Humboldt in December 1790 aan Forster schrijven:
‘Ik dank aan Uw zoon de gelukkigste en leerrijkste uren van mijn leven.’
De gelegenheid van zijn oponthoud te Mainz neemt hij tevens te baat om enkele
colleges van professor Dorch over Kant's wijsgeerig stelsel te hooren.
Het kan niet anders of na von Humboldt's vertrek ontspint zich langzamerhand
een vriendschappelijke briefwisseling tusschen beiden, die, hoewel in den beginne
nog al levendig, vrij spoedig inslaapt. Beide mannen hebben elkaar na deze groote
reis nimmer meer ontmoet en hoe Alexander von Humboldt op Forster's echtelijke
misère en - hetgeen nog belangrijker zou zijn te weten - op zijn politieke houding
gereageerd heeft, is helaas niet bekend. Von Humboldt heeft enkele jaren later financieel onafhankelijk geworden na den dood van zijn moeder - zijn groote
ontdekkingsreis naar Amerika ondernomen, waaraan, zoo was tusschen hen
afgesproken, ook Georg Forster oorspronkelijk deel had zullen nemen.
Tweemaal heeft Alexander von Humboldt in later jaren nog getuigenis afgelegd
van zijn vriendschap voor Georg Forster en daarbij nadrukkelijk te kennen gegeven,
hoe hoog hij hem schatte en van hoe groote beteekenis hij in zijn leven is geweest.
Vooral in een brief aan Heinrich Koenig, den schrijver van een levensbeschrijving
van Forster (‘Georg Forster's Leben in Haus und Welt’, Leipzig 1858), komt dit
duidelijk tot uiting. Deze brief is gedateerd 28 Juli 1858 - langer dan een halve eeuw
dus na de reis met Forster en luidt aldus: ‘Hoe zou ik U genoeg kunnen bedanken,
dat ge den vriendelijken raad, dien U door de edele, vrijmoedige groothertog in
Wilhelmstal werd gegeven, hebt opgevolgd? Ge hebt een levendige, physiognomisch
ware, onpartijdige biographie van mijn gestorven vriend geleverd en mijn aandacht
twee lange nachten beziggehouden, daar ik uw fraaie, met gemoedelijkheid en een
vrijen, scherpen blik geschreven werk bladzijde voor bladzijde gelezen heb. Ik heb
vele gelukkige, doch ook vele droeve indrukken ontvangen. Sedert dertig jaar kan
ik alleen 's nachts rust vinden; ik heb een halve eeuw doorgebracht, waar me mijn
steeds onrustig veelbewogen leven heen ook voerde, om me zelf en anderen te zeggen,
wat ik aan mijn leeraar en vriend
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Georg Forster op het gebied van natuurbeschouwing, de versterking en ontwikkeling
van hetgeen lang voor dit gelukkige bevriend-zijn in me ontlook, te danken heb. In
deze nachten, droef gestemd bij de nu steeds vlugger wegkwijnende krachten, werd
de herinnering weer in me gewekt aan de merkwaardige overeenkomsten en contrasten
met Forster: dezelfde politieke opvattingen, geenszins door Forster in het leven
geroepen, doch reeds veel ouder en slechts gevoed; de eerste aanblik van de zee in
gezelschap van den wereldreiziger in een tijd, waar nog geen hoop bestond, dat ook
ik twaalf jaar later de Zuidzee zou bevaren; mijn oponthoud in Londen toen Cooks
weduwe nog leefde en Sir Joseph Banks mij, den 21-jarigen jongeling, in zijn hart
sloot; op mijn Siberische expeditie betrad ik de oevers van de Samara, vanwaar de
oude Forster de zoo vreemd verwilderde tarwe aan Linnaeus naar Upcala zond, ik
in 1829, Reinhold Forster met Georg als knaap in 1765, vier jaren voor ik geboren
werd; ik werd onder Keizer Alexander door Graaf Numjanzow in 1812 tot een groote
reis door Centraal-Azië uitgenoodigd, evenals Georg Forster onder Keizerin Catharina
voor de wetenschappelijke zeiltocht om de wereld door kapitein ter zee Mulowski;
dezelfde teleurgestelde verwachtingen, beide malen verhindering der expeditie door
oorlogen tegen de Franschen en Turken!’ Buitengewoon belangrijk is in het schrijven
Humboldt's mededeeling, dat hij er toen ‘dezelfde politieke opvattingen’ op nahield
als Forster, wiens opinies over de wereldhistorische en wijsgeerige beteekenis der
Fransche revolutie van 1789, die we uit de ‘Tafereelen’ duidelijk leeren kennen, dus
ten volle door Alexander von Humboldt gedeeld werden.
Op twee plaatsen in zijn oeuvre heeft Alexander von Humboldt openlijk van zijn
diepe verbondenheid met Forster en diens invloed op zijn wetenschappelijke
ontwikkeling getuigenis afgelegd. In zijn verhandeling: ‘Das Hochland von
Caxamarca, den alten Residenzstadt des Inka Atahualpa. Erster Anblick der Südsee
von dem Rücken der Anderkette’ (1807), rept hij over de weemoedige belangstelling,
die hem reeds als knaap het verhaal van de dappere expeditie van Vasco Nunoz de
Balboa inboezemde, die als eerste Europeaan op de land-engte van Panama den
aanblik der oostelijke Zuidzee genoot en vervolgt dan (‘Ansichten der Natur’): ‘de
aanblik der Zuidzee heeft iets plechtigs voor dengeen, die een deel zijner beschaving
en vele richtingen zijner verlangens aan den omgang met een metgezel van kapitein
Cook te danken heeft. Mijn reisplannen had Georg Forster reeds vroeg in algemeene
trekken gekend, toen ik het voorrecht had, onder zijn leiding - nu meer dan vijftig
jaar geleden - Engeland te
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bezoeken. Door Forster's bekoorlijke schilderingen van Tahiti was vooral in het
noorden van Europa voor de eilanden der Stille Zuidzee een algemeen, ik zou bijna
kunnen zeggen weemoedige, belangstelling gewekt’.
En toen de grijze Alexander von Humboldt in 1847, in het tweede deel van zijn
‘Kosmos’, het beroemd geworden gedeelte over het natuurgevoel bij de verschillende
volkeren publiceerde, herdacht hij onder de baanbrekende pionieren voor een dieper
natuurbegrip naast Rousseau, Buffon, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand en
Playfair, ook den ‘beredten und dabei jeder Verallgemeinerung der Natur-Ansicht
glücklich zugewandten Georg Forster’ (Kosmos II) en richtte in het kader der Duitsche
literatuur voor alle tijden met de volgende uitspraak een waardig gedenkteeken voor
hem op:
‘De schrijver, die in de geschiedenis van ons vaderland volgens zijn gevoel het
krachtigst en met het meeste succes den weg in deze richting gebaand heeft, is mijn
beroemde leeraar en vriend Georg Forster geweest. Met hem begon een nieuw tijdperk
van wetenschappelijke reizen, waarvan het doel vergelijkende landen volkenkunde
is. Begaafd met een artistiek gevoel, in zijn diepste innerlijk bewarende de levens-blije
beelden, die op Tahiti en andere destijds gelukkiger eilanden der Zuidzee zijn
phantasie vervuld hadden, zooals kort geleden die van Charles Darwin, schilderde
Georg Forster als eerste den afwisselenden plantengroei, de voedingsstoffen in
betrekking tot de beschaving der menschen naar verschil van hun oorspronkelijke
woonplaatsen en hun afstamming. Alles, wat de aanblik van een exotische natuur
aan waarheid, individualiteit en aanschouwing kan bieden, is in zijn werken vereenigd.
Niet alleen in zijn voortreffelijke beschrijving van de tweede reis van kapitein Cook,
meer nog in de kleinere geschriften ligt de kiem voor veel groots, dat de tijd heeft
doen rijpen. Maar ook dit zoo edele, gevoelvolle, steeds hopende leven zou niet
gelukkig zijn.’
Forster's ‘Ansichten vom Nieder-Rhein, von Brabant, Flandern, Holland, England
und Frankreich’, het literaire resultaat van de met Alexander von Humboldt
ondernomen reis, neemt in de klassieke Duitsche literatuur een vooraanstaande,
bijzondere plaats in en is inderdaad een werk, dat men, zooals Gervinus het uitdrukte,
met ‘gar nichts in seine Art vergleichen kann.’
Een zoo buitengewoon streng criticus als Lichtenberg noemde het ‘eines der ersten
Werke unserer Sprache.’
Forster betrekt niet alleen, zooals Goethe in zijn ‘Italienische Reise’, de natuur en
de kunst, doch ook, zooals Johann Gottfried Seume in zijn ‘Spaziergang nach
Syrakus’, geschiedenis en poli-
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tiek in het rijk zijner beschouwingen en overpeinzingen en wijdt in zijn
reisbeschrijving bovendien aandacht aan den landbouw, de techniek en de industrie
van de streken, waar hij doortrekt. Forster's oordeel is intusschen, de lezer zal het
spoedig bemerken, vaak eenzijdig, bijvoorbeeld bij de beoordeeling der Nederlandsche
schilderkunst, doch ze blijft steeds de kritiek van een belangrijke persoonlijkheid,
wiens oordeel in ieder geval, ook wanneer hij dwaalt, gewicht in de schaal legt. Vele
opmerkingen zijn ook foutief, zooals die over het bazalt in de Rijnstreek en de
wisselwerking tusschen steenkolengebieden en de wijnbouw, maar ondanks deze
gebreken blijft dit boek een klassiek meesterwerk, door een oorspronkelijken geest
en rationeel denker geschreven, uitmuntend door klaarheid en zuiverheid van
beschouwing en dus ook van stijl.
‘Ik heb eens’, schreef Lichtenberg, ‘een aangename schildering in een sprookje
gelezen; de held daarin reisde namelijk en onder de aarde reisde hem steeds een schat
na, waar hij ook ging. Had hij iets noodig, dan klopte hij zacht tegen de aarde en
stond de schat stil en opende zich. Zooals deze gelukkige reiziger in de
sprookjeswereld, zijt ge me, lieve vriend, op Uw tocht honderdmaal voorgekomen;
ook waar uw staf niet tegen den bodem klopte, zag ik den schat U steeds volgen. De
gave om aan elke opmerking door een enkel woord een zekere individualiteit te
geven, waardoor men er dadelijk aan herinnerd wordt, dat U de opmerking niet alleen
zegt, maar ook maakt, heb ik slechts hoogstzelden bij een schrijver in een dergelijke
mate aangetroffen.’
Over de natuurhistorische bijzonderheden der Rijnstreek, haar wijnbouw en
geologische structuur, de landbouw in Brabant en Vlaanderen, de zeden en gewoonten
van het volk, de omstandigheden, waaronder zij leven en de oorzaken van hun ellende
of welstand, de fabrieken en grondwetten der landen, die hij bezoekt, de collecties
schilderijen en mineralia - over dit alles schrijft Forster met een stevig-gefundeerde
kennis van zaken en blijft nimmer in détails steken en verliest geen oogenblik het
algemeen verband uit het oog. Een aparte plaats nemen zijn beschouwingen over
den Dom van Keulen in, voor het eerst in Schiller's ‘Thalia’ verschenen (II. Heft,
Leipzig 1790), die er veel toe hebben bijgedragen, dat dit bouwwerk voltooid werd,
zoodat Bloemer in zijn geschrift ‘Zur Literatur des Kölner Doms’ hem ook de
‘Johannes in der Wüste für Kölns Dom’ noemt, ‘dessen erschütterndes Wort diesem
Werke die nahe Erlösung anzeigte’ - een vergelijking, die stellig niet zeer fraai is,
doch de groote verdiensten van Forster bij het tot stand komen van dit kunstwerk in
het juiste licht stelt. Over zijn oponthoud in Engeland en de terugreis over Frankrijk
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bezitten we slechts korte fragmenten, die eerst na den dood van den schrijver
gepubliceerd werden en ook minder doorwrocht, doch daardoor een enkele maal ook
levendiger zijn, zoodat Gervinus dan ook van oordeel is, dat dit laatste derde deel
het fraaiste is. ‘Wir überraschen hier’, schrijft hij, ‘dem Schriftsteller in seinem
Hauskleid und finden ihn liebenswürdiger, weil er ungezwungener ist, weil er die
Eleganz abgelegt hat, ohne von seinem natürlichen Adel das geringste einzubüszen.’
Forster zelf zou het laatste deel, dat uitsluitend aan Engeland gewijd zou zijn,
gaarne uitvoeriger uitgewerkt hebben en was van meening, dat het ‘noch eine Dosis
Zepphyrhauch, Blütenduft, Frühlings-Sonne, Nachtigalengesang und Augenweide
am hervorprossenden Gründe’ noodig had. Hij heeft steeds betreurd, niet in staat te
zijn om het te voltooien, maar hij moet zijn tijd noodgedwongen immers steeds
verdeelen tusschen oorspronkelijk werk en vertaalwerk, helaas zijn voornaamste
bron van inkomsten. Moest in den loop der jaren zijn scheppingskracht ten slotte
niet eenigszins verlammen tengevolge van dit eeuwige vertalen?
Behalve een meesterlijke bewerking van de ‘Sakuntala’, dat hij trouwens meer als
een ‘Spiel mit den Blumen Indiens’ beschouwt, vertaalt hij in zijn Mainzer jaren een
groot aantal Engelsche en Fransche reisbeschrijvingen in het Duitsch en hem komt
- mede door de inleidingen, die hij voor al deze werken schrijft - de verdienste toe,
de literaire reisbeschrijving in Duitschland in hoog aanzien te hebben gebracht, nog
vóór Alexander von Humboldt, Leopold von Buch, Gregorovius, Carl Ritter en Jacob
Philipp Fallmerayer. Zijn eigen kleine geschriften, zijn verhandelingen over Cook,
Klein Holland, en vooral over de Broodboom, zijn kunstwerken en tevens wonderen
van wetenschappelijke kennis. Vooral ‘Tahiti’ dient steeds weer te worden genoemd;
Tahiti, dat Forster steeds opnieuw beschrijft als een paradijs en waar hij zoo vaak
naar terug verlangt. Hoevele kostelijke contrasten schildert hij ons niet, wanneer hij
de klassieke oudheid en de oer-toestanden op de Zuidzee-eilanden schetst! De strategie
der Hellenen en de dapperheid der Spartanen vergelijkt hij op een aanschouwelijke
wijze met de strijdmethoden en krijgsmansdeugden der bewoners van Tahiti, hij
toetst de waarheid der Homerische schilderingen aan de feesten en de nijverheid, de
tochten en gevechten der kleine Zuidzee-volkeren. Deze werken van Georg Forster
hebben voor Alexander von Humboldt de gedachtenwereld, die Jean Jacques Rousseau
in het leven heeft geroepen, overwonnen, want ze zetten ons de Natuur, die gene
zocht, bijna in haar oertoestand voor oogen en toonen ons, dat ze slechts een stadium
in het leven en de ontwikkeling der menschheid is, onherroepelijk, wanneer het
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voorbij is, zooals kindsheid en jeugd.
***
Nadat Georg Forster in Mainz is teruggekeerd, volgen de politieke gebeurtenissen
binnen korten tijd op elkaar. 20 April 1792 verklaart Frankrijk den oorlog aan
Oostenrijk en meent de Keurvorst van Mainz tegenover de Franschen een steeds
uitdagender houding te moeten aannemen. In Juli vindt in Frankfort a./Main de
keizerkroning plaats; 10.000 vreemdelingen bezoeken Mainz, en feestelijke en
plechtige optochten worden gehouden. Ook Goethe is met zijn hertog op de
bijeenkomst der vorsten aanwezig, Forster ontmoet hem bij deze gelegenheid en
beide mannen hebben een lang onderhoud met elkaar. Hij schijnt thans een hoogtepunt
in zijn leven bereikt te hebben. De ontmoeting met Goethe en diens beminnelijkheid
tegenover Forster, die allen opviel, boezemt den Mainzers een grooten eerbied in
voor hun geleerden bibliothecaris. Hoe spoedig zal hier verandering in komen!
Drie maanden later rukken de Fransch-Jacobijnsche troepen op naar den Rijn, is
de Keurvorst genoodzaakt de vlucht te nemen en volgen honderden ingezetenen zijn
voorbeeld. Custine, de Fransche generaal, trekt met zijn troepen Mainz binnen, dat
zich bijna zonder slag of stoot overgeeft. Forster aarzelt geen oogenblik en stelt zich
aan de zijde der Jacobijnsche regeering, die terstond in Mainz gevormd wordt. Reeds
na korten tijd is hij de ziel van de Mainzer Clubisten, die spoedig 400 leden tellen,
en waartoe overigens nog meer geleerden behooren, o.a. Joseph Dorch uit
Hoppenheim, die wijsbegeerte doceert, Georg Christian Wedekind uit Göttingen,
een medicus, die ‘Der Patriot’ uitgeeft, Mattheas Matternich, een mathematicus, die
de redactie van ‘Der Bürgerfreund’ op zich neemt, Andries Hoffmann uit Würzburg,
die zijn heele vermogen aan de beweging schenkt en ook een broer van den uitgever
Cotta uit Stuttgart speelt er een groote rol in.
De haat der tegenstanders richt zich vooral tegen Georg Forster. Hij wordt terstond
een verrader genoemd, een door Frankrijk betaalde agent en slechts enkelen, waartoe
echter Goethe behoort, toonen in die jaren eenige sympathie voor hem. Deze houding
ten opzichte van den schrijver der ‘Tafereelen’ is tientallen jaren daarna zoo gebleven,
niemand begreep dat zijn houding slechts de consequentie is van denkbeelden, die
hij steeds verkondigd heeft, dat hij, nu als eerlijk man met een gefundeerde politieke
overtuiging, niet anders kon, dan hij gehandeld heeft. Men kan - ook thans nog - met
hem van meening verschillen, zijn politieke denkbeelden afwijzen en zelfs bestrijden;
zijn volkomen eerlijkheid en belangeloosheid in twijfel trekken kan men echter niet.
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‘Mijn ongeluk’, schrijft hij enkele jaren later, toen hij, in Parijs vertoevend, door zijn
vaderland, dat hij meer lief had dan iets ter wereld, in de ban is gedaan: ‘Mijn ongeluk
is het werk mijner principes, niet dat mijner hartstochten.’
Hij staat alleen, de meesten zijner vrienden hebben hem verlaten, maar hij houdt
voet bij stuk en beklaagt degenen, die het nieuwe niet voelen en erkennen: ‘Het is
beter vrij te zijn, of zeggen ze liever naar vrijheid te streven, dan jammerlijk om
brood te bedelen bij een despoot. En dan zijn het steeds weer de lieden, die nog
gelooven aan God, Christendom, en een wijze schikking van het Lot, die zich tegen
alle middelen, om de zware last die het arme geslacht torst, lichter te maken, tegen
alle pogingen van het verstand om het juk der veroordeelden af te schudden, verzetten
als tegen iets monsterachtigs. Menschen, die op een beter leven in de toekomst
rekenen, omdat ze de ellende van het heden erkennen, hechten nu zoo'n groote waarde
aan dit leven, dat hen het geringste gevaar, het op een andere wijze dan in hun bed
te verliezen, een dochter na te laten, die inplaats van een professor te krijgen, met
een schoenmaker moet trouwen, een ontzettende ramp toeschijnt.’ (Mainz, 28 Januari
1793).
De breuk met Thérèse wordt nu volledig, de politieke gebeurtenissen bespoedigen
haar en in December laat Forster zijn vrouw met de kinderen naar Straatsburg
vertrekken. Aan Huber, die zich daar bij haar voegt, schrijft hij: ‘Dat ik van Thérèse
het offer met mij te leven en te sterven niet verlangen kan, voel ik; des te ongelukkiger
is mijn situatie.’ En een paar maanden later: ‘Dat het me niet naar den vleeze gaat,
weet ik zelf het best, en wat me nu vooral bang maakt en kwelt, kan ik U moeilijk
zeggen en toch begrijpt gij me eerder dan eenig ander sterveling. Ik ben hier
moederziel alleen. Gij weet het en ook dat ik de waarheid schrijf.’ Steeds opnieuw
wenden vroegere vrienden zich van hem af, ze beschuldigen hem van landverraad
en trekken zijn loutere motieven in twijfel.
Begin Maart 1793 vertrekt Georg Forster naar Parijs en overhandigt daar in het
Convent het verzoek der Mainzers om het door de Franschen bezette Rijngebied bij
de Fransche republiek in te lijven, waartoe bij acclamatie besloten wordt. Kan het
anders of de verdachtmakingen van zijn vijanden worden in die dagen nog wilder
en dreigender? Is het te verwonderen, dat een premie uitgeloofd wordt voor dengeen,
die hem dood of levend den Duitschen heerschers in handen speelt? ‘Honderd dukaten
alleen dus voor mijn hoofd,’ schrijft hij vanuit Parijs - ‘die arme schelm van een
generaal, die niet beter weet wat zoo'n hoofd waard is. Ik geef nog geen zes stuivers
voor het zijne. Maar we zijn nog lang
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niet aan het einde en misschien spreken de hoofden elkaar nog op hun rompen.’
Forster is in deze dagen eveneens in een hevige woede ontbrand op den Keurvorst
van Mainz, die beweerd had zijn gedrag niet te begrijpen, omdat hij - Forster - ‘foch
een behoorlijk tractement had.’ Alsof een zoo zuivere figuur als Forster zich door
een handvol zilverlingen had laten omkoopen! Deze Keurvorst, die zich had laten
ontvallen, ‘dat Mainz gerust verwoest mocht worden, daar hij er immers toch niet
terugkeerde,’ begrijpt niet, dat Forster alles op het spel heeft gezet, niet alleen zijn
tractement, maar ook zijn leven en zijn naam - juist om te bereiken, dat Mainz tot
nieuwen bloei zal geraken.
In Parijs leidt Forster een teruggetrokken leven en treedt hij politiek niet op den
voorgrond. Op verlangen der regeering vertaalt hij de nieuwe Fransche grondwetten
in het Duitsch en in het Engelsch en maakt hij deel uit van een commissie ter
uitwisseling van krijgsgevangenen en vertoeft voor dat doel enkele maanden in
Cambrai en Arras. Aan den partijstrijd neemt hij als buitenlander niet deel. Hij
veroordeelt echter de moord op Marat en keert zich af van zijn landsman Adam Lux,
die sympathie koesterde voor de girondisten en voor Charlotte Corden en uit Forster's
brieven en documenten der laatste maanden is op te maken, dat zijn sympathieën
voor de ideeën van Gracchus Babeug steeds grooter worden. Hij leert nog Bernardin
de Saint-Pierre kennen en Condorcet, koestert het plan voor een jarenlange tocht
door Azië, begint voor dit doel reeds Perzisch en Arabisch te leeren, maar ook deze
plannen worden geen werkelijkheid...
In November heeft hij nog een ontmoeting met Thérèse en zijn kinderen in het
dorp Pontarlier bij de Zwitsersche grens. Het is de laatste maal, dat hij hen ziet,
Thérèse zal spoedig na zijn dood met Huber in het huwelijk treden, later, uit een
soort schuldgevoel voor den gestorvene, zijn werken uitgeven, nog vele jaren op zijn
roem en vrienden teeren, de connecties met Wilhelm en Alexander von Humboldt
blijven aanhouden, evenals de vriendschap met Benjamin Constant, die langer dan
vijf en dertig jaren geduurd heeft, voor zij op 15 Juli 1829 te Augsburg sterft.
Terug in Parijs krijgt Forster einde December een longontsteking, die steeds
ernstiger afmetingen aanneemt en waaraan hij, tenslotte, in Januari 1794, in het huis
der Hollandsche kolonie, sterft. Naast zijn bed lag een boek over Tahiti - het land
zijner jeugd en zijner droomen. Hij is slechts veertig jaar geworden.
Georg Forster is - zooals reeds in het begin van dit opstel werd gezegd, - een stiefkind
der klassieke Duitsche literatuur. Als een
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stiefkind behandeld, in zijn tijd en later ook om zijn politieke houding en zijn
denkwijze, was hij een voor zijn tijd te vooruitstrevend en in een te verre toekomst
blikkend schrijver, die onder de materialistische denkers der 18e eeuw geheel eigen
wegen ging en door een geologische en natuurkundige studie een diep inzicht kreeg
in de wetmatige gestadige veranderingen van het zijnde en uit wiens
wetenschappelijke kennis zijn politieke beschouwingen gegroeid waren, zooals uit
zijn ‘Tafereelen van de Neder-Rijn’ duidelijk blijkt.
Het is thans, meer dan honderd vijftig jaar na zijn dood, nu de tijd het oordeel over
hem heeft gewijzigd en zijn waarde en beteekenis ontdaan van de verdachtmakingen
en het misprijzen zijner tijdgenooten, steeds meer erkend worden, niet meer dan een
daad van eenvoudige rechtvaardigheid, hem recht te doen wedervaren. Zijn
‘Tafereelen van den Neder-Rijn’ zijn waarlijk een kostbaar geschenk van de klassieke
Duitsche literatuur aan de Lage landen.
N. DE PRAETERE
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Marcellus Emants als romancier
Het gaat in de letterkunde precies eender als op alle andere gebieden der menschelijke
belangstelling, d.w.z. er zijn oogenblikken dat men zich gedrongen voelt een of
anderen achterstand in te halen. Het is dan ook zeer gevaarlijk te beweren, dat een
schrijver voor een kleine groep heeft geschreven, of zelfs, dat zulks in de praktijk is
gebleken zoo te zijn. Men kan verder gaan en zeggen, dat het nimmer de bedoeling
van eenig schrijver kan zijn, voor een groote of kleine gemeente te schrijven, want
als hij werkelijk iets te zeggen heeft, zal hij het schrijven als een noodzaak voelen.
Hij zal er dan ook zeer zeker behoefte aan hebben, tot een zoo groot mogelijk aantal
menschen te spreken. Dringt zijn stem niet, of althans niet in voldoende mate door
tot zijn tijdgenooten, dan zullen er ongetwijfeld in een latere periode menschen
gevonden worden, die zijn werk op de juiste waarde weten te schatten.
Het geval doet zich echter ook voor, dat een schrijver de belangstelling geniet van
zijn tijdgenooten, terwijl de volgende generatie hem vergeet. Misschien zou het
daarom niet onredelijk zijn de vraag te stellen wat voor een schrijver wenschelijker
is, dat zijn werk dadelijk aanspreekt of dat het langzamerhand doorwerkt. In de
economie zou men terstond spreken van conjunctuur en crisis, en men zou aan de
hand van grafieken trachten aan te toonen, in hoeverre betere voorwaarden dienen
te worden geschapen om de diepste curven te voorkomen. Dit lijkt dwaasheid, maar
toch zou het misschien sommigen schrijvers bepaalde reactiemogelijkheden
verschaffen, die zij thans tot nadeel van zichzelf en van hun werk ignoreeren. Want
men vergeet maar al te vaak, dat een schrijver onvermijdelijk midden in den strijd
van zijn eigen tijdperk staat, zelfs moet staan. Anders zou hij nooit als vernieuwer
kunnen optreden.
Voor een man als Marcellus Emants zou het onmogelijk geweest zijn, niet den
strijd aan te binden voor datgene wat naar zijn overtuiging in de letteren tot
uitdrukking moest komen. Mag men nu maar losweg beweren, dat die strijd niet
meer actueel is? Dat zou gelijkstaan met te zeggen, dat onze tijd in geen enkel ver-
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band staat met het verleden. Voor hem die de geschiedenis onzer letteren kent is het
aan geen twijfel onderhevig, dat alle tijdperken met elkaar verbonden zijn, in elkaar
vervloeien, zich herhalen, sprongsgewijze verbonden zijn, enzoovoort. Hij beseft
ook, dat die strijd nooit uitgevochten kan zijn, en dat zich alleen maar andere vormen
ervan voordoen. Want die strijd is de eeuwige strijd voor de dwaasheid, die geen
mensch ooit onverschillig kan laten.
Toen ik hierboven sprak van conjunctuur en crisis, dacht ik natuurlijk vooral aan
die periode in de wereldliteratuur, die werkelijk als een crisistijdperk kan worden
beschouwd, n.l. de laatste twintig jaren van de vorige eeuw. Fin de siècle! Hoeveel
is daarover niet geschreven. Maar ook, zou er wel ooit een andere periode in de
literatuur geweest zijn, dat men zich meer bewust was van den toestand waarin men
leefde? Wie over Marcellus Emants wil schrijven, moet zijn werk dan ook in verband
brengen met dat van andere schrijvers uit dien tijd. Meteen constateert hij dan, dat
Emants behoort bij die schrijvers welke in die jaren een Europeesche bekendheid
genoten, zooals Oscar Wilde en J.K. Huysmans. Vooral Huysmans zou ik hier ter
vergelijking willen noemen en dan in het bijzonder zijn boek ‘A Rebours’, verschenen
in 1884. Ik herinner mij weliswaar niet op eenige plaats bij Emants gelezen te hebben,
dat hij het boek van Huymans kende, maar waarschijnlijk zal dat toch wel het geval
geweest zijn.
De hoofdfiguur van ‘A Rebours’, des Esseintes, is volgens Huysmans' eigen
getuigenis de belichaming geweest van zijn uiterste pessimisme. Het verschil in
landaard tusschen de beide schrijvers en het dagelijksche milieu heeft er ongetwijfeld
toe bijgedragen, dat Huysmans in taal en stijl, vooral wat betreft de bewogenheid,
de meerdere was van Emants. En toch aarzel ik niet uiteindelijk Emants hooger te
schatten. Immers is het voor de literatuur niet veel belangrijker, dat een schrijver aan
zichzelf getrouw blijft, dan dat hij, onder welke mooie voorwendsels ook, terugkomt
van datgene wat hem in staat heeft gesteld een werk te scheppen van groote waarde?
Beider uitgangspunt was het pessimisme. Dit blijkt dermate uit hun werk, dat
citaten overbodig zijn. Huysmans, opgevoed en levende in het zich steeds verfijnende
Parijs van de tweede helft der negentiende eeuw, gevoelde zich in zekeren zin ten
prooi aan het pessimisme. Voor hem was een worsteling dus onvermijdelijk, en deze
liep uit op een bekeering. Hijzelf heeft hiervan uitvoerig verslag gedaan in de ‘Préface
écrite vingt ans après le roman’, d.w.z. het voorwoord dat hij twintig jaren later, in
1903, aan ‘A
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Rebours’ heeft doen voorafgaan. Huysmans onthult ons daarin: ‘Je n'admettais pas
la douleur infligée par un Dieu, je m'imaginais que le pessimisme pouvait être le
consolateur des âmes élevées. Quelle bêtise! c'est celà qui était peu expérimental,
peu document humain, pour me servir d'un terme cher au naturalisme. Jamais le
pessimisme n'a consolé et les malades de corps et les alités d'âme.’ Toch laat hij er
dadelijk op volgen, dat ‘A Rebours’, ofschoon de getrouwe uitdrukking van hetgeen
hij als pessimist in het leven zag, de bron is geweest waaruit hij al zijn volgende
werken heeft geput: ‘Mais ce qui me frappe le plus, en cette lecture, c'est ceci: tous
les romans que j'ai écrits depuis “A Rebours” sont contenus en germe dans ce livre.
Les chapitres ne sont, en effet, que les amorces des volumes qui les suivirent.’ Dit
werd geschreven door hem die na een grooten strijd op zijn leven terugblikte.
Hoe stond het nu met Emants die in hetzelfde jaar als Huysmans geboren was, n.l.
1848? In 1878 verschenen een drietal novellen onder den verzamelnaam ‘Monaco’,
dus vijf jaren voor ‘A Rebours’. De twee eerste novellen hebben een eigen
hoofdfiguur, doch als het ware in verbinding met den man die in de derde - in
briefvorm - zijn eigen levensgeschiedenis geeft. Emants is veel soberder dan
Huysmans, en ofschoon het pessimisme hier een veel tragischer uitdrukking vindt,
is Emants ook veel menschelijker gebleven. Van een worsteling tot het uiterste is
geen sprake, veeleer van een zich schikken in het onvermijdelijke.
Het is misschien goed op deze plaats op te merken, dat voor den gemiddelden
lezer het woord pessimisme een klank heeft, die hem die term doet voorkomen als
een verwerpelijke levenshouding. Geen ontwikkeld mensch zal er natuurlijk aan
denken na een halve eeuw een schrijver zijn inzichten kwalijk te nemen, maar
niettemin kan het van belang zijn te zeggen, dat men de eerlijkheid van een schrijver
heeft te aanvaarden. Bovendien is het dwaasheid te meenen, dat pessimisme als
absolute corollaire cynisme zou hebben. Er bestaat niet zooiets als een onverschillige
schrijver, tenminste niet onder de waarachtige kunstenaars, d.w.z. menschen die het
leven onverbloemd tot thema durven nemen. Maar waarom noemt men hen eigenlijk
pessimisten? Omdat zij de werkelijkheid durven uitbeelden? Diegenen onder ons die
het leven in zijn vollen omvang hebben leeren kennen, weten maar al te goed, dat
de ware werkelijkheid meestal nog heel wat minder fraai is, en dan ook altijd de fijne
charme mist, die het kunstenaarschap van Emants eraan geeft. Tenslotte zijn diens
personnages lieden die redeneeren, die soms de meest vertwijfelde pogingen doen
om zichzelf een behoorlijk inzicht in eigen
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toestand te verschaffen.
Om nu op ‘Monaco’ terug te komen, de drie hoofdfiguren zijn weliswaar menschen
die onder een onafwendbaar determinisme leven, maar binnen die sfeer leven ze met
dien gloed. Het is mij niet duidelijk, hoe men ooit heeft kunnen beweren, dat Emants
zijn figuren koud en scherp behandelde. De eigenlijke verteller van de drie novellen,
de Poolsche vluchteling Osinsky, is een edelman die zijn afkomst niet verloochent,
en slechts in zooverre is hij verwant aan Des Esseintes uit ‘A Rebours’ dat hij het
nutteloos vindt te strijden tegen zijn neigingen, nadat hij zich rekenschap van hun
realiteit heeft gegeven. Zonder twijfel is ‘A Rebours’ als kunstwerk verfijnder dan
‘Monaco’, maar ik herhaal dat dit laatste oneindig veel menschelijker is.
Voortaan verschijnt er niets meer van zijn hand, of Emants voelt de noodzaak van
een verantwoording. Dat was ook zoo met zijn beide groote gedichten, ‘Lilith’ en
‘Godenschemering’, onderscheidenlijk verschenen in 1878 en 1883. Hierin heeft hij
zijn levensbeschouwing gelegd. Het schijnt, dat over beide dichtwerken nogal wat
te doen is geweest. Emants nam trouwens zelf op vinnige wijze deel aan de polemiek,
niet slechts voor wat men zou kunnen noemen de filosofische kant dezer werken,
maar ook voor wat betreft de authenticiteit der personnages. Men leze bv. Emants'
voorrede bij den tweeden druk van ‘Godenschemering’.
Ik heb nog niet gesproken van zijn eersten grooten roman ‘Jong Holland’,
uitgegeven in 1881. Uit dit boek blijkt, dat Emants zijn eigen tijd zeer sterk beleefde.
Zooals bij hem gebruikelijk, heeft hij bij dat werk een voorrede geschreven, waarin
hij zijn lezers ervoor waarschuwt, ‘Jong Holland’ niet als een sleutelroman te
beschouwen. Zijn strijdbaarheid blijkt vooral uit zijn artikel in de Gids van 1889
‘Pro Domo’ waarin hij zich rekenschap geeft van het publiek waarvoor de
Nederlandsche kunstenaar schrijft. Hoewel er sindsdien wel het een en ander is
veranderd, zou ik toch iedereen die wat meer van Emants en zijn werk wil weten,
aanraden dit Gidsartikel niet over te slaan. Want er blijkt uit, dat Emants wien het
niet aan middelen of cultuur ontbrak om andere oorden op te zoeken en, zij het slechts
uit artistieke overwegingen, zich van ons land en ons volk te vervreemden, op
overtuigende wijze een in ons midden levende Nederlandsche kunstenaar is gebleven.
‘Evenals een plant in haar bodem’, zoo zegt hij in genoemd artikel, ‘wortelt een
kunstenaar in zijn tijd en in zijn volk. Snijdt hij een of meer van die wortels door,
dan is verkwijning en afsterving het onvermijdelijk gevolg.’
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Nu is ons volk niet altijd even dankbaar geweest jegens zijn kunstenaars. Zoo is het
ook Emants vergaan. Daar hij de werkelijkheid gaf, zooals die in zijn oogen was en
daar hij consequent verkoos te blijven, is hij eigenlijk maar weinig begrepen. Men
verweet hem zijn pessimisme, maar men zag niet het hartstochtelijke van zijn
tijdsbewustzijn. Huysmans' des Esseintes was een product der te groote verfijning
van ‘la fin du siècle’. Emants' Osinsky uit ‘Monaco’ was dat ook maar, ik herhaal
het, het volle leven was door lijf en ziel gegaan en daardoor kunnen wij die figuur,
met zijn onverminderde pessimisme, volkomen aanvaarden. Gemeenlijk karakteriseert
men zoo'n wezen als een gedegenereerde. Ik meen, dat dit woord er een is dat men
gekozen heeft bij gebrek aan beter, zooals dat trouwens het geval is met de geheele
schaal van waarden die men op volkomen willekeurige wijze voor het menschdom
heeft aangelegd. Hoe het ook zij, Emants heeft de observatie van genoemd
menschentype langen tijd volgehouden, en na in het overigens niet zoo belangrijke
tooneelstuk ‘Artiest’ en in de twee novellen ‘Dood’ (eerste druk 1892, onder den
titel ‘Afgestorven’ herdrukt in 1916) bepaalde kanten ervan te hebben bestudeerd,
kwam de roman ‘Een nagelaten bekentenis’ als het volmaakte slotstuk. Men kan
gerust zeggen dat Emants door een onvermurwbare analyse en daarbij geleid door
zijn pessimisme, den gedegenereerde hoe langer hoe meer van zijn menschelijke
eigenschappen, dat zijn die welke hem tot gemeenschapszin drijven, heeft ontdaan.
Van Osinsky uit ‘Monaco’ via Gérard uit ‘Artiest’ en de beide figuren uit ‘Dood’
zijn wij aangeland bij dezen Willem Termeer die inderdaad de verpersoonlijking is
van bewust determinisme. Literair beschouwd - en daarom moet het ons te doen zijn
- is dit boek volmaakt.
Ik denk, dat ook vandaag nog heel wat menschen, bij gebrek aan de juiste
overwegingen, zullen worden afgeschrikt. Maar dan stel ik de vraag: waarom is
Wilde's ‘Picture of Dorian Gray’ vrijwel courante lectuur in alle talen, en waarom
is ‘Een nagelaten bekentenis’ zelfs den meer ontwikkelden Nederlandschen lezer
onbekend? Ik twijfel eraan of men het boek niet leest op grond van zoogenaamde
moreele overwegingen, want dan zou men ook Wilde's boek niet moeten lezen. Wilde
heeft er immers zorgvuldig voor gewaakt, dat Dorian Gray een moreele beteekenis
kreeg, want hij schreef in ‘The Preface’: ‘There is no such thing as a moral or an
immoral book. Books are well written or badly written. That is all.’ En wat dit laatste
betreft, ik lees liever ‘Een nagelaten bekentenis’ dan ‘Dorian Gray’, ofschoon ik
‘Dorian Gray’ toch een belangrijk boek vind.
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Omtrent de ware reden behoeven we niet in het duister te tasten. Emants, hoewel
immuun voor teleurstellingen, schreef toch in ‘Pro Domo’, dat het in ons land voor
een boek voldoende is van buitenlandschen oorsprong te zijn, om veel gelezen te
worden. Inderdaad schijnt de Nederlander bij een buitenlander normaal te vinden,
wat hij bij zijn landgenooten ongepast vindt. Laten wij vooral zijn klacht niet
overdreven vinden, want in onzen tijd is het nog net zoo. Zou men zelfs niet met
eenig recht mogen zeggen, dat indien ‘Een nagelaten bekentenis’ in het Fransch of
Engelsch geschreven ware, en dan met hetzelfde meesterschap, dit boek over de
geheele wereld bekend zou zijn geworden? Nu heeft het nog maar net een slecht
verzorgden tweeden druk beleefd.
Daarna - in 1899 - zag ‘Op Zee’ het licht. Men neemt algemeen aan, dat Emants
in dit boek autobiografische bijzonderheden heeft verwerkt. Vroeger had men
gemeend dat zulks met ‘Een nagelaten bekentenis’ het geval was geweest. ‘Op Zee’
is dan ook geen roman in den eigenlijken zin des woords. Het is de geschiedenis van
den man, die om aan de benauwende herinneringen van zijn leven te ontkomen, een
zeereis naar Indië maakt, en tusschen de wederwaardigheden van die reis, telkens
weer genoodzaakt wordt in zijn brein al het doorleefde te reconstitueeren. Ook dit
is geen boek voor menschen die moraliseeren, of voor hen die in de literatuur alleen
maar naar datgene zoeken wat zij abusievelijk verstrooiing noemen. Maar ‘Op Zee’
is voor de kennis van Emants' denkwijze van groot gewicht, niet alleen om de
biografische bijzonderheden, doch ook omdat zijn meening als kunstenaar over
publiek en kritiek er zeer scherp tot uitdrukking komen.
Emants heeft niet uitsluitend voor eigen voldoening geschreven. Dat zal in het
algemeen trouwens zelden gebeuren. Een kunstenaar wil nu eenmaal een publiek,
en een zoo groot mogelijk publiek, bereiken. Nu geloof ik, dat hij dat publiek vooral
heeft willen bereiken in den roman ‘Inwijding’. Zou men mij vragen welk boek van
Emants mij het dierbaarst is, dan zou ik zonder dralen antwoorden ‘Inwijding’. Dit
boek is zeer omvangrijk; ik heb een exemplaar van den tweeden druk in mijn bezit
uit het jaar 1901, in twee dikke deelen. Het eerste deel bevat 414 pagina's, het tweede
360 pagina's. Ik signaleer dit, wijl het goed is zich er nog eens rekenschap van te
geven, dat Emants in staat was in zoo'n omvangrijk werk onze aandacht onafgebroken
te boeien. Men spreekt tegenwoordig wel eens van ‘romans-fleuve’, maar dat is niet
hetzelfde. Bij laatstgenoemd type is het te doen om afzonderlijke romans die op één
stam zijn geënt. ‘Inwijding’
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is evenwel één op zichzelf staande roman, zonder verband met andere, hetgeen
overigens met al Emants' boeken het geval is.
Ongetwijfeld is de persoonlijkheid van Tonia in dit werk de meest sympathieke,
maar ook alle andere personnages zijn even fel levend geworden. Er zijn passages
aan te wijzen die slechts door de grootste schrijvers zijn geëvenaard. Ik noem onder
andere die gedeelten waar Theodoor als een gekwelde voor Tonia's huis op en neer
loopt. Een gelijke sensatie beleven wij in het eerste deel van Proust's ‘A la recherche
du temps perdu’ (Du coté de chez Swann) wanneer Swann onder het venster van
Odette vertoeft. Proust's boek is van veel later en er is natuurlijk een verschil van
beginsel, maar de analyse bij Emants is m.i. niet minder meesterlijk behandeld. Was
‘Een nagelaten bekentenis’ de afsluiting van een bepaalde type-studie, ‘Inwijding’
toont ons Emants op het hoogtepunt van zijn schrijfkunst. Dit boek is meer dan een
‘étude de moeurs’, het is van een aangrijpende menschelijkheid.
Na ‘Inwijding’ zijn nog ‘Liefdeleven’ en ‘Waan’ als groote romans verschenen.
Zonder op gelijke hoogte te staan, is ‘Liefdeleven’ toch onmisbaar voor de kennis
van Emants' oeuvre. Het is niet zoo boeiend of zoo menschelijk als het voorgaande
werk, doch het is belangrijk op een ander punt, om zoo te zeggen als ‘littérature à
thèse’. Na zijn verschijning in tijdschriftvorm ontstond er nl. een duel tusschen
Emants en Carel Scharten, die Emants verweet de Pathologie in de Nederlandsche
letterkunde te hebben binnengeloodst, dat is te zeggen als hoofdthema. Deze polemiek
heeft Emants als naschrift opgenomen in de eerste uitgave in boekvorm. Na zooveel
jaren verwonderen wij, die Freud, Lawrence, e.a. hebben leeren kennen, ons over de
heftigheid waarmede die polemiek gevoerd werd. Het belangrijkste is, dat dit boek
- waarin Emants overigens niet voor de eerste maal een pathologisch geval
behandelde, het was immers met ‘Monaco’ al begonnen - ons een sterk principieele
kant van zijn talent doet kennen. Misschien school het nieuwe voor Emants zelf
hierin, dat een arts een der hoofdpersonen is. Ook ‘Waan’, dat veel kleiner is, heeft
dezelfde strekking.
Het zou ons te ver voeren, de groote reeks andere novellen, grootere of kleiner,
uitgebreid te behandelen. Wie de hierboven beschreven werken aandachtig leest, zal
trouwens in al het andere niets vinden, dat een nieuw licht werpt op deze groote
figuur uit onze literatuur. Maar het is wel belangrijk nog stil te staan bij Emants als
taalkunstenaar. Zijn stijl is onberispelijk en verveelt nooit. Zijn beschrijvingen zijn
rijk en gevarieerd, de dialogen natuurlijk. Heel vaak blijkt in Emants' werk de invloed
van de
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Haagsche schildersschool een groote rol te spelen. Gerard Brom spreekt hierover
zeer terecht in ‘Hollandsche schrijvers en schilders in de vorige eeuw’ (Rotterdam,
1927), verwijzende naar ‘Lilith’. Inderdaad treft men deze neiging in Emants' werk
bijna overal aan. Daardoor zijn de beschrijvende gedeelten meestal zeer kleurrijk,
en slechts een enkele maal wordt de goede smaak uit het oog verloren, n.l. op de
eerste bladzijden van ‘Waan’. Voor wat betreft de dialogen zal misschien bij den
lezer de vraag opkomen, waarom ik mij zoo weinig heb bezig gehouden met het
tooneel van Emants, dat toch vrij omvangrijk is. Ik heb hiervoor twee redenen, nl.
dat zijn tooneelproductie minder interessant is dan zijn romans, met uitzondering
misschien van ‘Domheidsmacht’, en dat de stukken tè veel aan hun tijd gebonden
zijn. In tegenstelling tot de vaak boeiende dialogen in zijn romans, zijn die van zijn
tooneelstukken nogal flauw. Ik twijfel er zelfs aan, of een opvoering van
‘Domheidsmacht’ dat toch zijn beste stuk is, het publiek zou interesseeren, ofschoon
het gehalte der tegenwoordig gespeelde stukken ook vaag is. Het is echter mijn
bedoeling belangstelling te wekken voor een Emants die dat dubbel en dwars waard
is. En dat is die van de romans. Met zijn romans behoort hij stellig tot onzen tijd, en
zal hij ook voor de toekomst belangrijk blijven. Misschien zelfs dat latere geslachten
hem nog hooger zullen schatten, zooals ook het Fransche volk Balzac in eere houdt.
Al liggen de door hem geschilderde milieux vele jaren achter ons, alles leeft voor
ons in die boeken. Emants' plaats is onder de grootste schrijvers en dichters onzer
literatuur, Bredero, Wolf en Deken, Multatuli. Ik hoop dan ook dat het bovenstaande
voor velen aanleiding moge zijn naar de romans van Emants te grijpen. Een
‘conjunctuur’ als waarover ik in den aanvang sprak zal er voor Emants wel niet
komen, maar het is al veel gewonnen, wanneer de gemiddelde lezer zich wat meer
voor hem zal gaan interesseeren. Wanneer ‘Een nagelaten bekentenis’ en ‘Inwijding’,
een zij het ook goedkoopen herdruk zouden beleven, dan zou dat niet alleen het
inhalen van schade beteekenen, het zou ook onze Nederlandsche cultuur ondersteunen.
Van ‘Liefdeleven’ bestaat een uitstekende herdruk in de onvolprezen
‘Salamander-reeks’. Maar voor ‘Inwijding’ en ‘Een nagelaten bekentenis’ zou dat
nog veel noodzakelijker zijn.
A.H. UNGER
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Fragment uit: Een nagelaten bekentenis
De Kantere nam de uitnoodiging aan.
Op zijn vraag om weer eens samen te wandelen was ik het antwoord schuldig
gebleven. Ik voelde hem al veel te veel op Anna's hand, om nog openhartig met hem
te kunnen praten en bovendien hield ik mijn beschikbare tijd liever vrij, ten einde
op alle uren van de dag Carolien te kunnen bezoeken.
Reeds bij onze tweede samenkomst vertelde deze me, dat een bejaard heer, die
vier weken geleden gestorven was, haar onderhouden had. Gedurende zijn leven zou
ze mij niet ontvangen hebben, want ze was noch ontrouw, noch ondankbaar. Nu
echter had ze een nieuwe beschermer noodig en, daar 't haar stuitte telkens met een
ander aan te leggen - want ze was niet gemeen - vroeg ze, of ik die beschermer wilde
zijn.
't Liefst had ik haar nog in het bezit van een ander geweten en die ander dan gefopt.
Dit zou me een soort zekerheid hebben gegeven van een ‘amant de coeur’ of iets
dergelijks voor haar te wezen. Nu dit even onmogelijk was, als 't me mogelijk leek
èn dat ik haar zoo gauw al zou opgeven, èn dat ik haar met een ander op gelijke voet
zou deelen, zat er niet veel anders op dan te overwegen, of ik haar voorstel niet kon
aanvaarden. Ik noemde dus een som; maar tot eenig antwoord vroeg ze lachend, of
ik haar voor zoo'n luitenant aanzag, die een geschilderde osserib op tafel zet en spek
op zijn bord neemt. Dit afschuwelijk taxeeren van haar liefkoozingen deed voor een
oogenblik mijn illusie haast geheel verbleeken. Had ze mij die woorden maar
geschreven, nooit ware ik tot haar weergekeerd. Nu mijn oogen haar echter bleven
genieten, was mijn verstand onmachtig zich af te wenden. Ik verzwolg de pijnlijke
impressie gelijk een visch de hoek verzwelgt, die verborgen is in het aas.
Evenwel, ik had het hoogste cijfer geboden, dat ik geven kon en zag geen kans
me zelfs tijdelijk meer geld te verschaffen. Anna's vader had nog altijd de administratie
van mijn fortuin en er bestond niet één reden, waarom ik hem eensklaps dat beheer
zou ontnemen. Ja, daar hij een brandkast met kluis en ik noch het een noch het ander
bezat, was zelfs het tegendeel het geval. Wat dus te doen? Om tijd te winnen beloofde
ik de zaak nog eens te zullen overwegen en verkreeg daarvoor van haar de belofte,
dat zij intusschen zich tevreden zou stellen met hetgeen ik haar gaf. In die belofte
geloofde ik, omdat ik niet twijfelen wilde. Edoch, reeds de volgende avond stuurde
ze me zoo gauw mogelijk weg, voorge-
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vende, dat ze bij een vriendin thee ging drinken.
Ik vroeg, of die vriendin soms het gerokte ventje uit de opera was en met een
tergend grinniklach je antwoordde ze: ‘Precies.’
Liegt ze, dacht ik, of plaagt ze me maar?
Het was me niet ontsnapt, dat Anna veel meer drukte maakte om de dominee te
ontvangen, dan zij voor haar zuster en zwager had gedaan. Allerlei kleine verfijningen,
vroeger wel eens bij anderen of in de vreemde opgemerkt, zooals hors d'oeuvres vóór
de soep, reukwater in de hand-wasch-kommetjes enz. werden deze keer in toepassing
gebracht en zij zorgde voor een bijzonder uitgewerkt dessert, vermoedend of liever
vreezend, dat de Kantere na het eten spoedig heen zou gaan. 's Morgens redderde zij
zelf alle slingerende couranten en boeken op, schikte de ornamenten op de schoorsteen
en hield het oog op de toebereidselen. Daarna schreef ze met ongewone
zorgvuldigheid het lange menu, gaf me eenige wenken omtrent de wijn en verscheen
eindelijk in een nieuwe japon van zwart fluweel, die haar zeer goed en toch stemmig
kleedde.
Haar opgeruimdheid was nog niet geweken; herhaaldelijk had ik haar weer hooren
zingen en behalve de geluidlooze lach van vroeger, die ik weer bij oogenblikken om
haar lippen terug vond, ontwaarde ik in haar oogen een droomerige teerhartigheid,
die ze aan mij nooit had getoond. Als om te ontkomen aan mijn blik, die wel evenveel
verwondering als spot zal hebben uitgedrukt, ging ze op eens aan de piano zitten en
speelde uit haar hoofd eenige maten van de Mondschein Sonate.
't Was onder dit spelen, dat ik de verandering in haar wezen het best besefte. Het
onnadenkende kind, dat alleen getrouwd was, wijl 't zoo hoorde en iemand haar
gevraagd had, dat zich van het huwelijk geen mooier voorstelling had gevormd dan
te mogen leven gelijk andere vrouwen schenen te leven, dat volmaakt tevreden had
kunnen zijn met een expansie van haar bescheiden krachten in het alledaagsch
liefhebben van een man, het zorgen voor een huishouden, het koesteren van een kind,
het belangstellen in een kleine kring van vrienden en vriendinnen, dit kind was door
een overweldigende druk van de omstandigheden tot een vrouw geworden, wier
bestaan ongewoon was, wier krachten, overal teruggestooten, zich schuw in het diepst
van haar ziel hadden verschanst en nu daar gewijd waren aan de dienst van een ik,
zoo zelfverloochenend mooi, dat alleen hij, die naast haar voor dat ideaal wilde
knielen en 't ascetisch aanbidden, kans had op een afstraling van haar vereerend
liefhebben.
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En ik vermoedde, dat de Kantere uitnemend begreep, wat voor rol hij moest spelen
in deze comedie.
Zou hij die rol echter kunnen en willen volhouden?
Beducht - zonder reden natuurlijk - dat de Kantere iets weten kon van mijn
verhouding tot Carolien, had ik om me goed - in dit geval onverschillig - te kunnen
houden, vóór zijn komst eenige borrels naar binnen geslagen. Ik was dus tamelijk
prikkelbaar, gereed om te ver te gaan in welke richting ik me ook zou bewegen. Toen
ik de dominee vriendelijk, haast neerbuigend lachend, met een langzame hoofdknik
vol kwalijk verborgen eigenwaan en een nedergeslagen blik vol geveinsde ootmoed,
onder het lispelen van een overhartelijk: ‘gaat het u goed’ zijn blanke hand Anna
zag toesteken, kreeg ik lust uit te roepen: als jelui nu je mooie rollen voor je eigen
plezier speelt, best; maar denkt niet, dat je er mij mee voor de gek houdt!
In haar zenuwachtige opgewondenheid bood Anna haar gast niet dadelijk een stoel
aan. Een paar minuten lang bleven wij dus midden in de kamer staan praten en als
gewoonlijk wierp ik een blik in de spiegel.
Ach, wat was ik schraal en vaal naast die groote man met zijn vierkante schouders
en zijn gitzwart omlijst, aristocratisch bleek gelaat. Hij gesticuleerde weer mooi.
Mijn handen leken wel geboeid, zoo vast bleven ze ineen geklemd op mijn rug; hij
stond kalm te praten; aan mij was altijd iets, dat zenuwachtig bewoog. Ik zag, dat
Anna's oogen geen seconde van zijn gelaat afdwaalden en ik nam me zelf waar als
‘une quantité négligeable’, die toch te veel was. Gelijk gebochelden, die, bespot
wegens misvormingen, waaraan zij onschuldig zijn en miskend in 't geen zij
verworven hebben ten koste van allerlei bittere ervaringen, er toe komen een
sarcastische toon aan te slaan, als om zich daardoor nog boven degenen te stellen,
die op hen nederzien, zoo voelde ook ik de lust om sarcastisch te worden, die in de
regel aan mijn onverschilligheid en mijn traagheid van denken vreemd was, zich
wederom van me meester maken.
Evenwel, in de beginne zei ik nagenoeg niets.
De Kantere's vraag, of we nooit meer samen wandelden, beantwoordde ik met de
uitvlucht, dat ik boodschappen te doen had gehad en aanstonds leidde Anna het
gesprek af.
Aan tafel voerde de dominee lang bijna alleen het woord, terwijl Anna hem maar
droomerig lachend in de oogen staarde, nu en dan haastig de meid een wenk gevend,
of vlug en zacht, als om onopgemerkt te blijven, de dominee zelf bedienend, 't Was,
of ik de invloed kon voelen, die als een magnetische stroom van hem uitging en als
een opwindende Champagne haar bedwelmde. Al
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gauw kwam hij op zijn kind, vertelde, dat men hem had aangeraden liever terstond
naar Davos te vertrekken dan af te wachten, dat de verraderlijke ziekte zich in de
borst had genesteld. Voorkomen was altijd te verkiezen boven genezen; in de hooge
berglucht zouden de jonge longen zich misschien zoo krachtig ontwikkelen, dat ze
binnen kort onaantastbaar waren. Niets bond hem; dus mocht hij niet aarzelen.
Toen ik - meer om iets te zeggen dan wel uit overtuiging - daarop aanmerkte, dat
het moeilijk zou wezen het kind in Davos een goede opvoeding te geven, riep Anna
met lichtende oogen schokschouderend uit:
‘Net, of de dominee dat zelf niet af zou kunnen!’
Daarna vroeg ze, wanneer hij van plan was heen te gaan en ik zag haar
wenkbrauwen even op en neer gaan, haar mondlijn verstarren, het fletse rood van
haar wangen nog verschieten, toen hij antwoordde:
‘Denkelijk al vóór de zomer.’
En voorbij hem heen kijkend, zei ze:
‘U heeft wel gelijk. Niets bindt u en... een wezen, waaraan je heele hart hangt, te
moeten verliezen... dat is verschrikkelijk!... Hoe gelukkig, als je nog strijden kunt
en strijden moogt voor zijn behoud!’
Nooit had Anna een zin van zooveel beteekenis tot mij gezegd; dit prikkelde me
om gauw in de Kantere's plaats te antwoorden:
‘Dat is dan toch een strijden tegen de Voorzienigheid, die immers berusting verlangt
en iedereen geeft wat goed voor hem is!’
Anna kleurde en wierp me een verontwaardigde blik toe; zij schaamde zich zeker
over zulk een taal tegenover een gewezen predikant, die bovendien op dit oogenblik
mijn gast was. Ik besefte volkomen goed het kwajongensachtige van mijn schermen
met een argument, waarvan ik niets meende; maar het deed me toch plezier te zien,
dat ik haar ergerde en de dominee in moeilijkheid bracht.
De Kantere scheen zich niet in mijn bedoeling te vergissen: hij antwoordde althans
op een bijna schertsende toon:
‘Wil u de theoloog eens met zijn eigen wapenen in het nauw brengen? Pas op,
meneer Termeer; 't is gevaarlijk een wapen te hanteeren, waarvan men de scherpte
onderschat.’
En zijwaarts buigend voer hij voort:
‘Ik geloof dat het u verwondert een ex-dominee zoo weinig over God te hooren
praten. U is de eerste niet, die dit vreemd vindt; maar toch vlei ik me een goede reden
te kunnen geven. Stel eens, dat u me dit huis wilde overdoen. Zou u dan, om 't aan
te bevelen, me vertellen, dat de architekt zoo knap is, of zou u de soliditeit,
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de inrichting, de afwerking prijzen en 't aan mij overlaten daaruit af te leiden hoe
hoog de bouwmeester staat? Het werk moet immers de meester loven, heeft Schiller
al gezegd.’
‘En vindt u heusch, dat het werk de meester looft?’
‘Als wij 't maar aandachtig en zonder vooroordeel willen beschouwen, ja. Ik weet
wel, dat er in uw oogen veel onrechtvaardigs in het leven is, omdat het verkeerde
wel eens een kortstondige voldoening schenkt en alle goede daden niet op de voet
gevolgd worden door de belooning. Nietwaar? Maar een voorbeeld, dat het kwaad
gelukkig maakt, kan u me toch niet noemen en waar het goede ons dikwijls
aanvankelijk smart baart, maakt het ons immers juist ontvankelijk voor het hoogste
geluk. Is 't niet zoo, mevrouw? Lijden is nu eenmaal de prijs, waarvoor dit geluk te
verkrijgen is. Aan wie hebben wij 't te wijten, als wij te gierig zijn die prijs te betalen?’
Terwijl hij zoo sprak, had ik Anna's oogen weer helderder en dweepender op zien
glanzen; nu riep ze in vervoering uit:
‘O, dominee, hoe waar is dat! Hoe waar is dat!’
Deze hysterische instemming maakte me bijzonder kregelig en met een
onaangenaam lachje zei ik ongeveer:
‘Een fijne waarheid! Ik had van een almacht iets beters verwacht dan zoo duur te
koop aan te bieden, wat i graties zou kunnen geven. Nu weet ik wel, wat u daartegen
zal inbrengen. We kunnen 'm niet doorgronden, niewaar? Mij wel; maar dan vraag
ik al weer, of het werk ooit de meester kan loven, als dat werk bestaat uit de dwang
om naar een doel te streven met het verbod ooit dit doel te leeren kennen?’
‘Dat doel voel je,’ schetterde Anna triomfantelijk. ‘Je voelt 't elk oogenblik, als
je je plicht doet en dan voel je ook, dat daarin je eenig waar geluk is gelegen!’
Ik werd steeds korzeliger en toen de Kantere met al de klem van een leermeester,
die zich eindelijk begrepen ziet, gezegd had:
‘Juist, mevrouw!’ viel ik in:
‘Ja, als je naïef genoeg bent het toegeven aan je neigingen voor plichtsvervulling
te houden.’
Anna had weer een tegenspraak bij de hand.
‘Wanneer je geen kind meer bent, dan heb je juist alle andere neigingen op zij
gezet. Zegt Feuchtersleben dat ook niet?’
Voor 't eerst hoorde ik deze naam uit Anna's mond. Daar zij vroeger bijna nooit
een boek las, zelfs geen lichte roman, moest ze de kennismaking met die
oppervlakkige wijsgeer wel aan de Kantere te danken hebben. Dus verdiepte ze zich
nu om zijnentwil in min of meer diepzinnige bespiegelingen! Het schermen met de
wijsheid van anderen heeft me altijd geërgerd; in Anna vond ik 't
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onuitstaanbaar.
Terwijl de Kantere haar vraag beantwoordde, schonk ik bedaard wijn in; zoodra
hij uitgesproken had, vroeg ik met een plagend lachje:
‘Sinds wanneer lees jij philosophische boeken of liever: sinds wanneer lees jij in
't algemeen?’
Een dof rood overtoog Anna's wangen en ik zag het glas in haar hand beven, toen
zij op een kalme, maar afbijtende toon me toevoegde:
‘Sinds ik iemand ken, die in staat is me uit te leggen wat ik niet begrijp.’
‘O, mevrouw, bij u is het ambt van uitlegger een sinecure. Dat heeft uw man al
lang ingezien.’
Wij zwegen beiden stil; ik zenuwachtig lachend, bang mijn zelfbedwang geheel
te verliezen, zij zich gemakkelijker beheerschend, maar in haar ziel toch opgewonden
verontwaardigd.
Nog een lange tijd sprak de Kantere door over von Feuchtersleben en andere
denkers; maar ik luisterde niet meer. Wat konden die praatjes me ten slotte schelen?
Ik schonk nu een fijnere wijn, dronk daar zelf veel van mee en verloor de draad
van het gesprek. Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten naar Carolien. Daar was
mijn vergoeding. Ik zag me naast haar zitten, mijn hoofd tegen haar schouder geleund
en ik voelde haar ronde arm om mijn hals. Haar zachte hand streelde me over het
voorhoofd, haar kopje boog zich over me heen. Ik zag haar mond, haar oogen nader
komen en fluisterde: heb me lief, geef me genot, dat ik al de ergernis, al de
vernederingen, al de dorheid van mijn dagelijksch leven kan vergeten.
Ik voelde, dat niemand anders me geven kon, wat zij me gaf. Ik kon haar
onmogelijk meer missen; een toekomst zonder haar leek me een levend doodzijn. Ik
moest... en geen laagheid zou me te laag, geen bedrog zou me te gemeen zijn om het
gevraagde jaargeld bijeen te brengen. Een geluk, als zij me gaf, had ik nooit gekend,
zou ik nooit weer vinden. Er viel niet te aarzelen; morgen al wilde ik naar Utrecht
gaan om Bloemendael mijn effekten af te nemen. Wat drommel, ik hoefde er hem
toch geen rekenschap van te geven, waarom ik mijn vermogen zelf verkoos te
beheeren en wat ik er mee verkoos te doen!
Pas bij de Cognac keerde ik tot de werkelijkheid terug, hoorde ik weer, wat er
naast me gesproken werd. Ik herinner me toen de indruk te hebben gekregen, dat ze
mijn afdwalen niet eenmaal hadden opgelet. Anna was geheel verdiept in de aanblik
van haar dominee, die haar extatische blik geen seconde losliet en hij - aan zoo'n
vereering zeker gewend - reeg zijn mooie zinnen zoo
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keurig aan elkaar als stond hij op een kansel en als sprak hij tot de menigte.
Op eens riep Anna geestdriftig uit:
‘Precies, precies! Dat heb ik zoo dikwijls gedacht; maar hoe heerlijk moet het zijn
zoo juist te kunnen uitdrukken, wat er in je omgaat!’
De Kantere glimlachte met gemaakte bescheidenheid en van die pauze maakte ik
gebruik om te zeggen:
‘Als ik mijn leven moest overdoen werd ik dominee! Het moet aardig zijn zóón
prestige in de oogen van de vrouwen te hebben, dat zij elk woord van je lippen
opvangen, als de waarheid!’
‘Net, of dat jou wat zou kunnen schelen!’ zei Anna met een smadelijk lachje.
De Kantere wierp 't over een andere boeg:
‘Ik ontken niet, dat er iets aan is van dat prestige; maar daarin schuilt wel het
gevaar, niet de voldoening aan ons ambt verbonden. Wat er op den duur het
aantrekkelijke van uitmaakt, is het vertrouwen te bezitten en dientengevolge te kunnen
troosten en steunen.’
‘Vindt u dat niet gevaarlijk?’
Een lange uitweiding over de plichten van een dominee en de takt die hij moet
bezitten, waarmee de Kantere mijn vraag beantwoordde, besloot deze bijeenkomst.
Ik plaatste alleen nog de opmerking:
‘Het verdriet, waarvoor een troost of liever een trooster is te vinden, heeft niet
veel te beduiden,’
en het ergerde me, dat Anna, ondanks mijn uitdagende blik, hier volkomen kalm
bij bleef. Zij deed, alsof ze me niet eenmaal verstaan had.
Toen ze daarna opstond, verklaarde de Kantere niet op de thee te kunnen blijven.
Hij wilde Sofietje nog zien, eer het kind naar bed ging; dat was zijn vaste gewoonte.
Anna gaf hem wat suikergoed mee en maakte een afspraak om morgen met de kleine
te gaan wandelen.
Van een wandeling met mij repte niemand meer.
Is 't een eigenaardigheid van mij alleen of kennen ook anderen de zonderlinge
gewaarwording, dat de tegenwoordigheid van een derde - stel A - iemand zoowel de
lust als de moed kan geven om tot B sarcastische en hatelijke opmerkingen te richten,
die hij onder vier oogen evenmin zou kunnen als willen uitbrengen?
Zoodra de Kantere verdwenen was, had ik geen trek meer een woord met Anna
te wisselen, laat staan haar onaangenaamheden te zeggen.
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We namen dus ieder weer een vel van de courant en een groot half uur lang kwam
er geen geluid over onze lippen.
Toch was er geen spoor meer te vinden van de stille opgeruimdheid, waarmee we
de avond begonnen. Meer dan ooit wrokten we, voelden we elkanders bijzijn als de
onoverkomelijke hinderpaal voor de bevrediging van onze begeerten. Bovendien
hinderde me voortdurend het besef, dat haar genegenheid zooveel mooier... laat ik
liever zeggen zooveel minder leelijk was dan de mijne. En, wat me nog 't meest
kwelde was de gedachte, dat zij mij zooveel meer plagen kon dan ik haar. De publieke
opinie, mijn gebrek aan moed om die opinie ruiterlik te trotsen, de omstandigheid,
dat haar vader mijn geld nog in zijn bezit had, ja, ten slotte, als zij 't verlangen zou,
politie en rechterlijke macht... alles zou haar helpen, mij tegenwerken.
En ik vermocht niets, zoolang zij maar het voorgeschreven grenslijntje, dat de
conventioneele moraal tusschen verboden en geoorloofd genot getrokken heeft, niet
overschreed.
Alsof er niet altoos aan de feitelijkheid, die echtbreuk heet en die maar een gevolg,
soms zelfs maar een onvoorzichtigheid is, een breuk van twee zielen of twee
zinnelijkheden voorafgaat, waarin de gansche scheiding al ligt opgesloten! Ons heele
verschil was, dat voor mij de bevrediging pas begon met de daad, terwijl zij zich in
het willen vermeide met het geruststellend bewustzijn van een tijdige
zelfbeheersching.
Maar het menschdom verlangt feiten, ziet alleen feiten, oordeelt alleen over feiten!
Daardoor was 't dus ook ook nu weer niet alleen Anna, die vijandig tegenover me
stond; maar achter haar de heele menschelijkmaatschappelijke samenleving met zijn
star willekeurige onderscheiding van goed en kwaad en zijn onzinnige regelen,
waarnaar i vrijspreekt of vonnist.
Het was Anna, die nog altijd rood van opwinding en boosheid, eenigszins hakkelend
een gesprek begon:
‘Nu de Kantere al zoo gauw heengaat, zal hij denkelijk hier niet meer komen eten.
Trouwens... dat kan ook geen genoegen voor hem zijn na de ondervinding van
vandaag. Maar... we zullen hem nog wel eens samen ontmoeten. Ik verzoek je
vriendelijk me dan... in zijn tegenwoordigheid... wat beleefder toe te spreken dan je
vanavond hebt gedaan.’
Nog zie ik haar zitten. Voorbij waren de oogenblikken van genot, waarop zij zich
had verheugd en die vergald waren geworden door mijn scherpe uitvallen. Thans
was zij weer de Anna van een paar weken geleden, het koude, ondoorgrondelijke
beeld met de stalen blik, de opgetrokken neus en de neergebogen mondlijn.
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Verhit door de wijn en de likeur had ik weinig lust me zoo ijzig bedaard terecht te
laten wijzen.
‘En ik verzoek je vriendelijk voortaan in het bijzijn van derden je minachtende
toon wat te matigen. Ik trek 't me niet aan; maar als je 't noodzakelijk vindt je opinie
over mij aan anderen mee te deelen, doe 't dan ten minste in mijn afwezigheid. Wat
de Kantere van me denkt is me onverschillig; maar je moest begrijpen, dat het nu
juist geen pretje voor me is een belachelijke rol te moeten spelen..’
‘Ik begrijp niet, waarop je doelt.’
‘Zoo... vraag 't dan maar aan de Kantere. Die begrijpt 't des te beter.’
Zonder meer een syllabe te uiten stond zij op en ging heen.
Van dat oogenblik af heeft ze me zelfs geen hand meer toegestoken. Alleen gebleven haalde ik de Cognac, schonk me een toddy in, nam de kat op mijn
schoot en verdiepte me in de warreling van mijn onsamenhangende denkbeelden.
Had ik vroeger, bij het toetrekken van mijn huisdeur, me veilig gevoeld, afgesloten
van de vijandigheid der menschen, nu was het huis voor me samengekrompen tot
een kamer en het vijandige doorgedrongen in alle gangen en alle andere vertrekken
daaromheen. Ik nam 't overal om me waar als een onzichtbare, benauwende
overmacht, die al mijn verlangens veroordeelde en poogde te smoren in de duffe
atmosfeer van deze kleine ruimte.
Ik wilde er uit, er uit en ik wist maar niet hoe!
Diep voelde ik me verongelijkt en gekrenkt en toch moest ik erkennen, dat feitelijk
niet Anna, maar ik me had misdragen.
Doch aan wie de schuld, aan wie de oorspronkelijke schuld?
Was 't te veel gevergd, dat ik van mijn vrouw de liefkoozingen had verwacht, die
zelfs een aanhalige kat me gaf?
't Is waar, al had ze me die gegeven, ik zou er op den duur niet tevreden mee
geweest zijn. Maar ik had er toch behoefte aan en recht op! Daar was 't, of een stem in mijn binnenste uitriep: recht of geen recht, niet één
vrouw ter wereld zal aan een man als jij anders dan voor de schijn, uit noodzaak
zulke liefkoozingen geven?
De gedachte was me waarlijk niet nieuw en toch verlamde i eensklaps mijn wil
om nog die avond naar Carolien te gaan.
Was 't de opwinding van de wijn, of wat was 't, dat me op eens belette genoegen
te nemen met een illusie, waarin ik zoo even nog mijn hoogste geluk had gezien?
Ik dronk meer en meer en allengs keerden allerlei visioenen uit mijn jeugd terug,
gevoelde ik weer, zooals ik toen had gevoeld.
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Wat beteekende mijn meest intense genot van thans naast dat ingebeelde van vroeger
en waarom had die inbeelding me niet voldaan, toen i me nog zóóveel gaf?
De volgende morgen ontwaakte ik, gelijk ik in Amsterdam vóór mijn huwelijk
zoo dikwijls ontwaakt was: met een schrik voor de nieuwe dag, voor de lange reeks
van ellendige uren, die weer doorworsteld moesten worden.
En als voorheen vroeg ik me af: waarom de oogen geopend? Was mijn naarste
droom niet beter dan mijn werkelijkheid van verbittering en wangunst afgewisseld
door teleurstelling en onverschilligheid?
Mijn wangen gloeiden weer als in koortshitte; 't was, of aanhoudend rookwolkjes
voor mijn oogen omhoog trokken en mijn loodzware hersenen waren tot geen
nadenken in staat. Ik voelde me te moe om een voet te verzetten en te gejaagd om
een kwartier lang te blijven zitten of liggen. Opziende tegen elk tweetal woorden dat
ik zou moeten wisselen, draaide ik mijn kamerdeur af en toch snakte ik naar een
afleiding, naar iets nieuws, iets onverwachts. Een avond alleen met Anna leek me
ondoorkomelijk, een samenzijn met Carolien in 't geheel niet meer verleidelijk. Ik
wilde niets en wilde toch iets willen. Zoodra het tweede ontbijt voorbij was - waarbij
we elkander geen syllabe toevoegden - ging ik de lucht in om wat op te knappen;
maar de Noordewind, die mijn heet hoofd afkoelde, kon de wrevel tegen alles en
allen niet uit mijn gemoed verjagen. Wat kwamen die middag de dingen me zeldzaam
stug en kil en onaangenaam voor! Het zonlicht scheen me pijnlijk schel, alle kleuren
waren stuitend hard; 't was, of een koude luchtstroom de optrillende warmte gedurig
voo me uitjoeg en de zware, overtrekkende schaduwen leken flarden van een
uiteengewaaide winter.
Met het vaste voornemen de eenzame duinen in te gaan was ik uitgetogen; toch
belde ik om drie uur aan bij Carolien.
Wat had haar straat toen een leeg en armoedig en doodsch aanzien! En toch drukte
ik me angstig tegen haar deur aan, rondglurend of niemand me bespiedde! Die angst
was ergerlijk dwaas en laf; maar juist daardoor werd mijn woede tegen de
onrechtvaardigheid van het leven, dat me alles onthield en dus dwong mijn genot te
stelen, net als een werkelooze zijn broodje, weer geprikkeld en opgezweept.
Carolien schonk me Port, veel Port zelfs en terwijl haar blanke hals me weer
verlokte, terwijl haar warme zoenen me opwekten, voelde ik me langzamerhand
moediger worden en krachtiger en helderder. Ze overlaadde me met lieve woordjes
en al proefde ik er het leugenachtige ook van, ze streelden me de ziel gelijk
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lauw-warm water de handen streelt in de winter. Opeens kwam een scheiding van
Anna me onvermijdelijk voor. Ik wilde een zuivere toestand en die mocht Anna me
niet weigeren, als ze ten minste naar waarheid een fatsoenlijke vrouw verlangde te
heeten. Was ik eenmaal weer vrij, dan zouden mijn daden zooal niet te rechtvaardigen,
ten minste te verontschuldigen zijn en niemand het recht meer hebben er me
rekenschap van te vragen.
Ik dankte er voor tot repoussoir te dienen voor Anna's schijnvoortreffelijkheid en
me te laten belemmeren door een dood blok aan mijn been.
Terwijl Carolien op mijn schoot zat en me al kussend naampjes gaf, begon ze weer
over de geldquaestie.
O, ik voel 't nog, hoe ik de oogen niet af kon houden van haar verrukkelijke lippen,
die in een voortdurende golving, als zoenden ze elkander, over het zachte karmijnrood
een vochtige glans onderhielden en hoe 't me bij haar vraag eensklaps te moede werd,
of er uit mijn maag een gulp gal opsteeg naar mijn keel.
‘Stil,’ riep ik uit, ‘zwijg over dat geld... of ik loop de deur uit en kom nooit terug!’
Zij schrok van mijn heftigheid, zoende me weer en suste:
‘Nu... nu... nu; word maar niet boos, je bent lief’; maar nadat ze een poos,
glimlachend en me altijd door streelend en kussend, gezwegen had, begon ze toch
weer van voren af aan en nu was 't, of er allengs harmonie kwam in haar eisch en
mijn verlangen. Ik maakte me diets onrechtvaardig te zijn geweest. Indien ik vergde,
dat Carolien heelemaal voor mij zou wezen, dan moest ook ik immers heelemaal
voor haar zijn. Zoolang zij niet eenige zekerheid bezat, dat ik haar langer zou
verzorgen dan in de regel de eerste bekoring van een vrouw stand houdt, zoolang
had zij volkomen gelijk geen middel onbeproefd te laten om zooveel mogelijk geld
te slaan uit onze verhouding en zich daardoor te vrijwaren voor armoede op haar
oude dag. Als ze niet een beetje van me hield, althans genot bij me vond, gelijk ik
bij haar, dan had ze me al lang een plaatsvervanger gegeven of haar gunsten met
anderen doen deelen. Een mooi kind als zij moest zeker meer aanbidders afwijzen
dan ze aannemen kon; ergo was ik, ondanks het geld, toch wel een ‘amant de coeur,’
minstens iemand, die zij boven anderen voortrok.
Bespottelijke redeneering en kwajongensachtige zelfverlakking; ik spreek 't niet
tegen; maar ook het eenige middel om mij het leven dragelijk te maken. Verloor ik
Carolien, dan - ik wist 't immers bij ondervinding - was ik niet in staat een vrouw te
vinden, wier liefkoozingen de hare konden vervangen.
Met het beeld van haar heerlijke mond in mijn oogen, met de
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smaak van haar zoenen op mijn lippen ging ik naar huis, vast besloten tot elke prijs
van Anna te scheiden en ik vatte niet meer, dat ik nog gisteren avond Carolien had
versmaad en van Anna gedacht: als zij van me af wil, om met de Kantere te kunnen
trouwen, dan zal ze nog eens voelen, wie ze geminacht heeft!
Ik werd in die tijd soms drie, viermaal per dag telkens een heel ander mensch.
Aan tafel bracht ik de quaestie te berde.
Wij hadden als gewoonlijk gedurende het eerste kwartier geen woord gewisseld;
maar de veranderde uitdrukking van Anna's trekken bewees, dat mijn zwijgen haar
in 't geheel niet hinderde. 't Was, of niet alleen haar oogen, maar haar geheele gelaat
glansde van een stil, opgesloten, onmededeelzaam geluk. Ongetwijfeld had zij met
de Kantere gewandeld en vertoefde zij in gedachten nog altijd bij haar dominee.
Zij keek nu niet langs, maar over me heen.
Het kostte me eenige moeite de onaangename stilte te verbreken; maar het lukte
me toch.
‘Hoor eens, Anna, dat je hoe langer hoe minder om me geeft, weet ik. Een enkele
keer heb je ook al eens een paar van je grieven tegen me geopenbaard. Zou ik ze nu
eindelijk allemaal mogen vernemen?’
Alleen het uitspreken van deze vooraf beraamde woorden was al voldoende om
mijn stille wrok om te zetten in een kwalijk bedwongen, opbruisende drift. Mijn stem
beefde, toen ik vervolgde: ‘Je denkt natuurlijk, of je hebt gedacht: ik zal maar zwijgen;
het baat toch niets; maar... dat... dat is nog zoo zeker niet.’
Snel wierp ze me een uitvorschende blik toe; doch ze hield zelfs niet op met eten
en antwoordde haast lachend, met de leukheid van iemand, die door kalmte een
nutteloos gevecht meent te kunnen ontwijken:
‘Wat bedoel je met... mijn grieven?’
‘Wel... je aanmerkingen... je redenen van verontwaardiging... je... Je zult toch niet
beweren, dat... dat je nog dezelfde opinie van me hebt, als toen we geëngageerd
waren!’
‘O, neen. Ik geloof, dat ik je nu beter ken en dan... we zijn allebei veranderd.
Menschen veranderen altijd door. De een gaat vooruit, de ander achteruit... ouder
worden we allemaal; maar... ik klaag immers niet.’
‘Dat is 't juist!’
De gewone minachtende schouderophaling bleef niet uit.
‘Ik begrijp je niet.’
Ze loog. Ik was overtuigd, dat ze zich verbeeldde me heel goed te begrijpen. Ze
vond 't evenwel beter maar te doen, alsof het tegen-
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deel het geval was en juist dit nu, dit zich-zelf-toekennen van een verstandelijk
inzicht, waardoor zij in staat werd gesteld te beoordeelen, wat ik al dan niet mocht
vernemen, juist dit maakte me razend. Maar als gewoonlijk wist ik in mijn
zenuwachtigheid geen woorden te vinden voor al mijn gedachten, die rondspookten
door mijn brein. Ik nam ze niet duidelijker waar dan als een doorgaande trilling,
ongeveer gelijk een voortgaande wandelaar de spijlen aanschouwt van twee hekken,
welke loodrecht op elkander staan. Bovendien zag ik geen kans de zaak de Kantere
goed aan te pakken. Meer dan een al te groote vertrouwelijkheid kon ik haar met
eenig recht nog niet verwijten en met dit verwijt stelde ik me even belachelijk dom
aan, indien er meer tusschen hen bestond als belachelijk jaloersch, indien hun
verhouding zich daartoe beperkte. In onsamenhangende brokstukken van zinnen
weidde ik nu wel uit over mooie dweperijen, waarin ze troost en afleiding scheen te
zoeken en over een bespottelijk hoog voetstuk, waarop ze zich zelf in haar verbeelding
scheen te stellen; doch ze bleef maar met opgetrokken wenkbrauwen het hoofd
schudden en midden onder mijn woordengehaspel herhalen:
‘Ik begrijp je heusch niet!’
Het lukte me dus niet haar eens pijnlijk te treffen en ze volhardde onverstoorbaar
kalm in haar neerzien, met andere woorden in haar opvatting, dat zij hoog stond en
ik laag, dat zij mij misleiden mocht, misleiden kon en misleiden moest.
Die kalme aanmatiging maakte me razend.
Gestoord door het binnenkomen van de meid was ik genoodzaakt een tijd lang te
zwijgen en in die pauze slaagde ik er in wat te bedaren. Ik vond een paar frasen, die
me in staat zouden stellen langzaam mijn doel te naderen en hervatte dus, zoodra wij
weer alleen waren:
‘Je klaagt niet; dat is waar; maar... we dienen elkaar toch hatelijkheden toe, hè?
Is dat het bewijs van een goede verstandhouding?’
Geen antwoord.
‘En dan... ook zonder te klagen... door zijn houding, zelfs door zijn stilzwijgen
kan iemand duidelijk genoeg toonen, dat i niet gelukkig is. Is 't niet waar?’
‘Gelukkig-zijn hangt van je zelf af. Het geluk woont in je binnenste.’
Het antwoord sloeg echt vrouwelijk op iets, dat naast de quaestie lag; tegelijkertijd
was 't weer een uiting van haar onverdragelijke zelfgenoegzaamheid.
‘Goed,’ riep ik, al weer veel minder bedaard, uit; ‘maar als jou geluk dus niet meer
van mij afhangt, dan hangt het mijne ook niet

Groot Nederland. Jaargang 41

214
meer van jou af en... als dit zoo is, dan wordt ons huwelijk tot een onzinnige
vertooning... dan speel ik ook daar weer een belachelijke rol en daar heb ik nu genoeg
van... daar bedank ik voor!’
‘Ik zie niet in, dat jij in eenig opzicht een belachelijke rol speelt en ik zou ook niet
weten, wie of wat je daartoe dwingt.’
Ik had lust haar een klap om de ooren te geven, zoo ijzig koud en hoovaardig
uitdagend tevens keek ze me bij deze verklaring aan. Een vloek siste door mijn tanden
heen.
‘Godverd...! Waarvoor denk je, dat ik getrouwd ben?’
Het antwoord bleef een poos uit en ik moest mijn vraag snauwend herhalen, eer
zij zei:
‘Ik denk met de beste bedoelingen. Het schijnt, dat je niet vindt wat je gezocht
hebt. Dat spijt me; maar... 't is buiten mijn schuld. Ik kan niet meer doen dan mijn
plicht.’
Bij deze woorden schuimde mijn drift tot zulk een paroxysme omhoog, dat mijn
grijpende vingers onwillekeurig een zilveren vork omklemden en tot een kurketrekker
verwrongen. Mijn stem kon mijn nijpende keel haast niet meer door en de woorden
bibberden op mijn lippen, toen ik uitkrijschte:
‘Je plicht!... Aha!... Dus... jij houdt het voor je plicht wel mijn vrouw te schijnen;
maar 't niet... in geen enkel opzicht te zijn!’
Anna verloor haar kalmte niet. Klaarblijkelijk had zij op dit onderhoud zich al
lang voorbereid.
‘Ik begrijp, waarop je doelt; maar je vergist je. Je weet zelf bij ondervinding, dat
je je vergist. Ik zal me daar nu niet verder over uitlaten. Het is me onaangenaam
zulke dingen te bespreken.. haast nog onaangenamer dan... en... het geeft toch niets.’
Deze raadselachtige verklaring werkte op mijn boosheid als olie op de golven. 't
Was, of er een slot aan mijn lippen werd gehecht en een dorre kou doorzeeg mijn
gansche lichaam.
Weet ze 't - dacht ik - of bedoelt ze, dat ik als man zóó terugstootend ben?
Ik was te zeer verbijsterd om terstond in dit alternatief te kunnen kiezen; maar de
eene mogelijkheid leek me even erg als de andere en het duurde vrij lang eer ik mijn
hersenen dwingen kon zich bezig te houden met de vraag: wat nu?
Eindelijk hernam ik met vrij goed geveinsde onverschilligheid: ‘Wij schijnen van
het huwelijk zeer uiteenloopende opvattingen te hebben.’
‘Ja, dat schijnt wel zoo!’
‘O, ik dacht, dat je daar niet over wilde spreken.’
Geen antwoord.
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‘Bedenk één ding wel. Ik ben volstrekt niet van plan een blok aan jou been te zijn;
maar ik wil evenmin een blok aan mijn been hebben! Elkander plagen kan in mijn
oogen nooit,... zelfs niet in het huwelijk, een plicht zijn. Mij dunkt... menschen, die
't over de hoofdquaestie in het huwelijk, zoo geheel en al oneens blijken te zijn, als
wij, moeten... niet langer aan elkander verbonden blijven.’
Opstaande om voor het oogenblik een einde te maken aan het onverkwikkelijke
gesprek, voegde ik er nog bij:
‘Je hoeft me daar nu niet dadelijk op te antwoorden; maar ik raad je wel aan de
zaak eens ernstig te overwegen. Bij gelegenheid spreken we dan nader.’
Ik was de kamer nog niet uit, toen haar antwoord me naklonk:
‘Doe wat je goedvindt. Ik ben me bewust in de vervulling van mijn plicht nooit
te kort te zijn geschoten en dat zal ik ook in de toekomst niet!’
De deur bonsde achter me dicht.
O, ik wist 't toen al: ze zou mij met plicht dienen, waar ik liefkoozingen verlangde.
Alle recht van klagen, anders dan tot me zelf, zou ze me ontnemen en ondanks mijn
dreigen zou zij toch een blok aan mijn been wezen, in schijn voor mijn welzijn,
inderdaad voor haar voldoening.
Nog eens smakte ik een deur zoo hevig in het slot, dat het gansche huis er van
dreunde. Toen zonk ik met krampachtig gebalde vuisten op mijn canapé neer en
vroeg me in mijn crispatie af, wat zou nu beter zijn: haar zóó te sarren, te mishandelen
des noods, dat ze wel moet buigen, of me voor haar zoogenaamde plichtsbetrachtingen
blind te houden, mijn gang te gaan, alsof ze niet meer bestond en... des noods mijn
intrek te nemen bij Carolien?
Zeker het laatste... maar... zou ik ooit tot zulk een krasse maatregel durven
overgaan?
Ondertusschen kwam er niets van mijn tocht naar Utrecht om mijn effecten terug te
halen. Van dag tot dag stelde ik 't uit, aldoor zoekend naar een deugdelijk argument
zoowel tegenover mijn schoonvader als tegenover Anna. Op mijn eenzame
wandelingen viel 't me gemakkelijk genoeg een onderhoud te fantaseeren, waarin ik
eenvoudig verklaarde: mijn vermogen behoort mij; ik verlang 't voortaan zelf te
administreeren; wees dus zoo goed en geef 't af. Toch deinsde ik terug voor de
onverwachte wendingen, die het gesprek zou kunnen nemen. Strikt genomen hoefde
ik geen woord meer te zeggen. Bloemendael kon eenige tegenwerpingen in 't midden
brengen; recht tot weigeren had hij per slot van rekening niet. Maar al deze
overwegingen beletten niet, dat er ook nu weer voor
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mij een afgrond lag tusschen het voornemen en de daad, en zat ik tegenover Anna,
dan zag ik die afgrond gapen, dan leek i me onoverkomelijk. Gesteld al eens, dat
haar vader mijn plan van eigen beheer ernstig opvatte, dan lag 't immers voor de
hand, dat hij mij voor de veiligheid aan zou raden de couponbladen mee te nemen
en de stukken achter te laten in zijn kluis en brandkast.
Een brandkast te koopen zou nog verdedigbaar zijn; maar een kluis te doen metselen
in een huurhuis was al dwazer en ten slotte bleef het toch 't veiligst stukken en
couponbladen te verdeelen.
Wat kon ik dus zeggen, dat me niet dwingen zou hem ten slotte botweg tegen te
werpen: het gaat je niet aan; ik doe wat ik wil?
Alleen van mijn inkomen kon ik Carolien onmogelijk geven wat ze verlangde;
één à twee duizend gulden zou ik jaarlijks moeten interen. Hoe verschafte ik me dit
geld, als ik niet in staat was een paar papieren te verkoopen? Daar kwam bij, dat
mijn handelwijze Anna onvermijdelijk nog meer achterdocht - het spreekt van zelf,
dat mijn argwaan ook bij haar argwaan veronderstelde - moest geven, dan ze reeds
had. Waarschijnlijk zou ze dus bij van Swamelen om raad en hulp aankloppen. Van
Swamelen zou me laten volgen, zou alles te weten komen; dan...
Ziedaar nu juist het zonderlinge van de zaak. Wel beschouwd zou Anna dan wel
moeten scheiden en ik dus bereiken was ik begeerde; maar op deze manier wenschte
ik de scheiding niet, ja durfde ik 'm niet eenmaal aan. Onopgelet van elkander gaan,
haar des noods binnen de vier muren op allerlei manieren daartoe dwingen... best;
maar de moed ontbrak me om een schandaaltje uit te lokken en, al was 't ook alleen
door mijn zwijgen, aan de wereld te toonen, dat ik me om niemands oordeel
bekommerde en deed wat me aanstond, omdat het me aanstond. Ondanks - of
misschien door - mijn menschenhaat was en ben ik bang voor... de menschen. Ik
voelde me dus als een vlieg in een spinneweb; ragfijn, haast onzichtbaar waren de
draadjes, die me gevangen hielden; toch was ik machteloos me los te scheuren door
een brutale, krachtige ruk.
En onderwijl werd Carolien van dag tot dag dringender, terwijl eveneens van dag
tot dag haar liefkoozingen me dierbaarder werden.
Een toekomst zonder haar lippen om te kussen, zonder haar hals om te streelen,
zonder haar blankheid om me tegen aan te vlijen, kon ik me onmogelijk meer indenken
en elk oogenblik, dat ik niet bij haar doorbracht, voelde ik als een vale dorheid in
mijn bestaan, als een waanzinnige opoffering van geluk, als het verlies van een brok
leven. Waarom heb ik haar niet vroeger gekend, zoo dacht ik voortdurend; waarom
ben ik niet met haar de wereld inge-
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trokken om te zwerven van plek tot plek, steeds de zomer volgend, steeds mijn genot
vernieuwend in steeds veranderende décors? En in het licht van dit verlokkend visioen
leek me Anna met haar koude preutschheid, haar burgerlijk fatsoen, haar sarrende
zelfgenoegzaamheid een gevangenbewaarster, aangesteld door de maatschappij om
mij in mijn vrijheid te belemmeren.
Ik zag gauw, dat zij zich voor had genomen net te doen, alsof ik niemendal had
gezegd.
Zij ging voort al, wat het huishouden betrof, zoo zorgvuldig te behartigen, dat het
mij onmogelijk zou geweest zijn ééne gegronde aanmerking te berde te brengen en
in de tijd, die zij overhield, wandelde zij met Sofietje en de Kantere, lei ze eenige
bezoeken af of zat ze in haar kamer te lezen. En waar ik haar ook ontmoette, wat ze
dan ook deed, altoos keerde ze mij hetzelfde minachtend zwijgende, hooghartig
berustende gelaat toe. Elk gebaar, elke blik, elke buiging van haar hoofd zei: je zult
me nooit iets te verwijten hebben; liever zou ik elk menschelijk gevoel in mijn gemoed
verstikken dan iemand het recht geven te twijfelen aan mijn vlekkeloosheid. En
terwijl zij, in het trotsche bewustzijn van die vlekkeloosheid, zich niet ontzag ten
aanschouwe van de buren met de Kantere gearmd in den tuin heen en weer te loopen,
maakten de verwaande eigengerechtigheid van deze houding en de machteloosheid,
waartoe i me doemde, me soms half krankzinnig van jaloezie en woede.
Op mijn kamer brak ik een paar vazen en vouwbeenen om mijn drift eens te kunnen
koelen. Wanneer ik haar aanzag, voelde ik, dat mijn oogen haat uitstraalden en mijn
tanden op elkander klemden, als wilden ze iets vermorzelen door hun beet. En wat
viel er te doen tegen iemand, die geen ander verlangen had dan als een dood lichaam
aan me te blijven hangen, verbonden door een artikel van de wet, dat een levende
scheidingswil eischt om zijn bindende kracht te kunnen verliezen?
Op een dag, dat ik haar van mijn kamer uit weer met de Kantere zag wandelen,
deze keer tot mijn verwondering zonder Sofietje, hoorde ik eensklaps in mijn hoofd
de vraag: hoe ver zouden ze nu wel zijn in hun wederzijdsche ophemeling?
En zoekend naar een middel om daar een antwoord op te krijgen viel 't me in, dat
misschien een verscheurd of weggeworpen briefje me zekerheid zou kunnen
verschaffen. Met Anna's correspondentie had ik me nooit bemoeid. Het was me
bekend, dat de Kantere haar dikwijls brieven schreef tot begeleiding van een boek,
tot wijziging van een afspraak. Wie weet, of zij daar niet wat achteloos mee omsprong!
Dadelijk naar beneden gelopen doorzocht ik in Anna's boudoir
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alle openstaande kasten, laden, de prullemand; maar vond natuurlijk niemendal. Juist
wilde ik weer heengaan, toen ik hun stemmen op de trap hoorde naderen. Ik schrok,
zag eensklaps dat het regende, sprong op een zijdeur toe en viel nagenoeg het salon
binnen. De deur glipte achter me in het slot en onbeweeglijk bleef ik staan, verbijsterd
door al het plotselinge in de laatste seconden.
Ze hadden me niet gehoord.
Al pratend over de onverwachts opgekomen bui kwamen ze binnen.
Gedempt, maar duidelijk genoeg drongen de klanken door het dunne hout van de
deur.
‘Ga nog even zitten,’ zei Anna, ‘de regen zal niet lang aanhouden. Wat ik nog
zeggen wilde...’
Het ratelen van een paar voorbijrollende rijtuigen belette me te hooren, wat zij er
op volgen liet. Toen ik weer verstaan kon, sprak de Kantere:
‘Daarom zal ik niet beweren, dat ik hem in alle opzichten begrijp. O neen, hij is
me heel dikwijls een volkomen raadsel. Bijvoorbeeld vat ik in 't geheel niet, waarom
hij me in de laatste tijd weer vermijdt. Wij waren zoo goed op weg; hij had vertrouwen
in me gekregen; ik vleide me eenige invloed ten goede op hem te kunnen uitoefenen
en... op eens... ontglipt hij me weer.’
‘Invloed op hem? Dat is een hersenschim, hoor. Op hem heeft niets en niemand
invloed. Hoe zou 't ook anders kunnen zijn? Weet je iets, waarvoor Willem zich
warm maakt... één mensch, om wie hij wat geeft? Ik geloof niet, dat er een
onverschilliger wezen op de wereld bestaat dan hij!’
Als dit niet voor de eerste maal is - dacht ik - dat Anna hem met ‘je’ toespreekt,
dan hebben ze in mijn tegenwoordigheid me eendrachtiglijk voor de gek gehouden!
En nu klonk de stem van de Kantere weer:
‘Neen, neen; dat wil er bij mij niet in! Menschen, die om niets en niemand geven,
bestaan er niet. Zoo'n groote onverschilligheid is altijd maar schijn. Ieder levend
wezen heeft een teere snaar en het komt er maar op aan die teere snaar te vinden en
te doen vibreeren. Je man...’
Anna liet hem niet uitspreken.
‘Met andere woorden: ik heb zijn teere snaar niet weten te vinden en 't is dus mijn
schuld...?’
Er was ergernis in haar toon geweest; zeker meer ergernis dan de Kantere lief was.
Snel viel hij althans in de rede:
‘Neen, neen, neen; zoo bedoel ik 't niet! Ik weet heel goed, dat zoo'n teere snaar
niet altijd iets moois is en dus... Ik spreek niet
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van Willem, maar... in 't algemeen... Enfin... ik neem graag aan, dat je die snaar wel
degelijk kent, maar... met opzet... en om goede redenen, niet verkiest te doen
vibreeren. Wat ik zeggen wilde, is dat... weer in 't algemeen... heel dikwijls de fout
van een ongelukkig huwelijk in een misverstand ligt. De menschen kennen elkander
niet genoeg. Leerden ze elkander beter kennen dan zou...’
Nog nooit had ik hem zoo hooren hakkelen; nu viel Anna hem in de rede:
‘Ach, ik ken Willem maar al te goed! Toen wij trouwden... ja... als iemand me
toen eens had gezegd, dat hij eigenlijk heel anders was dan hij zich voordeed! Maar...
papa en mama doorzagen hem volstrekt niet. Mama wantrouwde hem; dat is zoo;
maar papa riep maar: hij is zoo vreemd, en dit vreemde... ik weet niet waarom; maar
dit vond ik juist aardig en interessant. Onze bruidsdagen waren saai... o, erg saai en
in die tijd heb ik wel dikwijls gedacht: zou dat nu bij iedereen zoo wezen; maar wat
wist ik van anderen en vooral van mannen af? Ik geloofde, dat ik hem niet goed
begreep, dat alles wel beter zou gaan, als we maar eenmaal ingericht waren... als hij
een bezigheid had net als papa... Het leven was t'huis ook zoo vroolijk niet... en...
nu ja... dat is dan ook gebeurd. Op onze huwelijksreis zijn me de oogen al open
gegaan en nu weet ik zeker, dat hij nergens... neen maar nergens plezier of lust of
ambitie in heeft. Niets kan hem schelen! Op alles zegt hij: ik wil niet of ik kan niet
of... iets dergelijks! Wat je straks opmerkte is wel zoo: hij is ook voor zich zelf
ongelukkig en diep te beklagen; want... ik ben zeker, dat hij nooit van iets geniet;
maar...’
Wat er volgde ging weer voor me verloren. Een zwaar dreunende verhuiswagen
rommelde langzaam voorbij en het duurde geruime tijd, eer mijn oor, dat nu tegen
de deur was aangedrukt, door het knarsen en brommen heen, weer een syllabe kon
onderscheiden. En dit juist, terwijl Anna bezig was haar afkeer van mij onder woorden
te brengen! Het luisteren zonder te kunnen verstaan maakte me half gek van
inspanning. Ik voelde mijn hart bonzen en 't was, of met elke slag het bloed alleen
naar mijn hoofd opsteeg, terwijl de rest van mijn lichaam gevoelloos werd en
krampachtig verstijfde. Ik durfde mijn oor niet van de deur verwijderen en was toch
bang door mijn op en neer hijgen mijn tegenwoordigheid te zullen verraden.
Eindelijk kon ik de Kantere weer verstaan.
‘... dan is 't zeker een hopelooze taak; maar... toch spijt het me... Ik heb zoo'n diep
medelijden met je. Het zou een genot voor me geweest zijn, als ik daar ginder had
mogen denken: ze is ten
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minste iets aan me verschuldigd... ik heb iets... zij 't dan ook heel weinig voor haar
kunnen doen.’
Nu zou komen, wat ik bovenal wenschte te vernemen. Ik geeuwde van
zenuwachtige spanning en roode vlammetjes dansten voor mijn oogen. Zij antwoordde
niet gauw en bijzonder zacht:
‘Ik dank je voor die bedoeling... 't Is lief van je, heel lief; maar... wat iemand voor
mij doen kan... dat... dat heb je al gedaan... Meer... meer kan niemand... Ik moet
dragen, wat me op is gelegd en mijn troost vinden in... me zelf.’
De woorden weergalmden in mijn hoofd; ik vond ze even ondankbaar als
aanstellerig en ik had lust te voorschijn te komen om niets anders uit te roepen dan:
‘Vind 'm dan, je troost; maar laat mij de mijne zoeken!’
Toch had ze gelijk; want al waren mijn voornemens een tijd lang nog zoo mooi
geweest, had ik feitelijk iets voor haar gedaan? Was ik er zelfs maar toe in staat
geweest? Konden mijn zelfopofferende plannen voor haar meer zijn dan woorden,
leege woorden?
Geluiden in de keuken beletten me weer het begin van de Kantere's repliek te
verstaan. Ik onderscheidde pas het volgende:
‘Zoo'n plichtsopvatting vind ik wel mooi, verheven zelfs; maar geeft i je werkelijk
de troost, die je er van verwacht?’
Het antwoord kwam er weifelend uit.
‘Meer en meer. Er zijn oogenblikken... 't is zoo; maar... ik geloof... ja, ik ben
overtuigd, dat ik 't aller-ongelukkigst zou wezen, als ik ontevreden werd over mezelf.’
Een lange en diepe stilte volgde.
Wat doen ze, vroeg ik me af; hoe zitten ze nu? Staren ze naar de grond of kijken
ze elkander aan? 't Was, of ik door de deur heen iets van de emotie voelde, die hun
zielen doortrilde en of zij die emotie stalen... stalen van mij.
Eindelijk hernam de Kantere:
‘Ik bewonder je... en toch... toch doen je woorden me leed. Ze zeggen me, dat ik...
dat ik... zoo heelemaal niets voor je beteeken.’
Wat deed die uiting me een plezier! Zekerlijk wenschte ik soms, dat Anna zich
zou misdragen jegens mij; maar dit misdragen zou tegelijkertijd mijn jaloezie hebben
geprikkeld. Nu koelheid en hoogmoed haar bewaarden voor die fout, lag er voor mij
een genot in, dat ook de Kantere niet bereikte, wat ik altijd tevergeefs had begeerd.
In plaats van de vlam te zijn, waaraan zij haar vleugels zou zengen, was hij slechts
de nieuwe schaduw, waartegen haar eigen licht uitkwam. Ze was als een vrouw, die
zich noch voor haar man, noch voor haar minnaar mooi aankleedt, omdat ze geen
ander verlangen kent dan zich in een spiegel te verlustigen aan
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de aanblik van haar eigen beeltenis.
Evenwel... er trilde toch een onmiskenbare aandoening in haar stem, toen zij haast
fluisterend antwoordde:
‘Je weet wel beter.’
Thans werd ook zijn stem onzeker en begon ook hij zacht te spreken.
Was hier affectatie of natuurlijk gevoel in het spel?
‘Ik weet?... Weten is... te sterk... Hopen?... Heb ik daar reden toe?’
Op nieuw trad een lange stilte in. Doodsbang, dat een of ander geluid me beletten
zou de volgende woorden op te vangen, hield ik me zoo strak mogelijk tegen de deur
aan geperst, ofschoon mijn knieën onder me knikten, alle nekspieren me pijn deden
en mijn hoofd gloeide, als waren mijn hersenen aan het zweren.
Het eerst sprak de Kantere weer:
‘Anna... je bent streng voor je zelf en streng voor anderen... Ben je niet wel eens
te streng?... Stel je soms niet al te hooge eischen aan je zelf... en aan anderen? Op
den duur is 't onmogelijk, dat zulk een volkomen opoffering van al het menschelijke
een mensch bevredigt. Ons gemoedsleven heeft rechten, heilige rechten... en als die
miskend worden... dan... ja, dan eindigen ze met zich te wreken... Ik weet heel goed,
dat ik nu gevaarlijke stellingen verkondig... stellingen, die ik zeker niet met alle
vrouwen zou durven bespreken. Maar jij kunt ze begrijpen... jij weet te onderscheiden,
waar de regel en waar de uitzondering moet worden toegepast... en jij moet ze
kennen... die stellingen; want anders... anders zal 't je gaan als mij... anders zal je
eenmaal berouwen, wat... wat toch je edelste zelfverloochening is geweest.’
Even zweeg hij en terwijl ook zij niet sprak, hoorde ik een flauw geritsel... een
geluid als het kraken van zij, die gedeukt wordt door een hand.
Toen ging hij voort:
‘Laat ik je een voorbeeld geven... een bekentenis doen. Ik ben in mijn huwelijk
heel gelukkig geweest. Het zou schandelijk zijn, als ik anders sprak. Emma was een
edele vrouw, wier nagedachtenis ik altijd in eere zal houden... en toch... toch heeft
me iets ontbroken. Zoodra we getrouwd waren, heb ik een gemis gevoeld... gevoeld
als een benauwende onvoldaanheid en al de affectie van mijn vrouw, van mijn
dochtertje heeft die leegte niet kunnen vullen... Kijk... Emma was zeker lief... en
zacht... en vol toewijding; maar... ze zag te veel tegen me op... ze beschouwde me
als een vader en voor mij was ze... een kind... Menige harde strijd heb ik moeten
strijden. Geloof me, ik weet

Groot Nederland. Jaargang 41

222
wat verleiding is en ik weet ook, wat het zeggen wil niet te zijn bezweken. Lang
heeft dit besef me met trots vervuld; maar nu de rijpere leeftijd voor me aan is
gebroken, nu de ouderdom opdaagt in het verschiet, nu... ik beken 't je eerlijk... nu
verwensch ik mijn zegepraal.’
Haast onhoorbaar, maar toch bijzonder vast klonk daarop Anna's stem:
‘Je meent 't niet... Dat kan je niet meenen.’
En luider, met iets dreigends in zijn toon hervatte de Kantere:
‘Och, twijfel niet aan mijn oprechtheid, waar ik je zulk een diepe blik gun in mijn
ziel.’
Zachter voer hij weer voort:
‘Maar... misschien versta je me verkeerd. Ik wil volstrekt niet zeggen, dat het
huwelijk niet voldoen kan. O, neen; ik beweer alleen, dat het mij en... ook anderen...
niet voldaan heeft. Nu beweer ik ook, dat ieder mensch in dit leven recht heeft op
een quantum geluk en... denk eens goed na: zou hij dit niet aan een ander... aan de
ander, die 't met hem deelen moet... ontnemen door 't zich zelf niet te gunnen?’
Geen antwoord volgde en nadat de Kantere nog gevraagd had:
‘Vindt je 't onwaar of... slecht, wat ik beweer?’ trad op nieuw een stilte in.
Waarschijnlijk heeft Anna toen zwijgend en ontkennend het hoofd geschud. De
dominee vervolgde althans:
‘Ik wist 't wel... en dan... kijk... niet alleen mijn gemoed komt er bij te kort, maar
ook mijn geest. De geest heeft behoefte aan strijd, aan tegenspraak. Hij wil kampen
en overwinnen; de rust verzwakt hem en eindigt met hem uit te dooven. Ik vond
onderwerping, gehoorzaamheid; jij vindt hatelijkheden, miskenning; maar geen van
beiden hebben we de kamp gevonden, die staalt en verheft.’
‘Neen, dat is waar.’
‘A, zie je 't in!... En nu... nu dat... Je weet, dat ik ernstig en oprecht mijn best heb
gedaan om tusschen jou en je man een betere verstandhouding te weeg te brengen...
Niet waar, dat weet je? Daar ben je van overtuigd?’
‘Ja, dat weet ik.’
‘Maar als dit nu een onmogelijkheid blijkt te zijn?’
Hij zweeg, als wachtte hij een antwoord; maar Anna gaf hem er geen.
Nogmaals vlamde mijn lust hoog op om eensklaps te voorschijn te komen en hun
mijn minachting eens te toonen, mijn oordeel eens in het gezicht te gooien. Maar
vreemd genoeg - of was 't misschien niet zoo vreemd in een cerebraal en harteloos
wezen, zooals ik immers ben - mijn leuke nieuwsgierigheid om eens te zien, hoe
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dit alles wel af zou loopen, won 't nog van mijn verbittering, mijn verontwaardiging
en mijn groeiende haat. Ik begreep zoo goed, dat Anna een triomf genoot, gelijk zij
er nooit een genoten had, terwijl de Kantere werd meegesleept door zijn heftige
begeerte om zijn wil door te drijven en te zegevieren over elke hinderpaal. Nu wilde
ik ook weten, wie van beiden ten slotte zou kunnen zeggen: mij is de overwinning
gebleven.
Pas toen de Kantere herhaald had:
‘Dat heb je toch zelf gezegd: het is een onmogelijkheid,’ begon Anna aarzelend:
‘'t Is waar, dat ik niet veel voor Willems geluk vermag.’
‘Niets!’
‘Goed; zeg niets... niets voor zijn geluk; maar... ik kan toch voor hem zorgen,
nietwaar? Mijn bijzijn houdt hem ten minste... eenigszins... in toom. Ik weet nu, wat
ik niet wist toen wij trouwden. Suze heeft me verteld... van Swamelen is daar achter
gekomen... hoe hij geleefd heeft vóór zijn huwelijk... allertreurigst. Nu begrijp ik
heel goed... o, ik bemoei me er niet mee... ik zal hem nooit iets verwijten... ik wil er
zelfs niets van hooren; maar... toch begrijp ik wel, dat zijn verkeerde neigingen hem
weer dezelfde kant heen drijven...’
‘Welnu, dan...’
‘Neen, neen... er bestaat nu eenmaal een band tusschen ons, die mij heilig is. Hij
kan die band verscheuren... zeker. Ik zal 'm niet ontwijden... Willem heeft op mijn
zorgen, op mijn plichtsbetrachting recht; ik mag hem niet aan zijn lot overlaten.
Neen, heusch niet! Daar zou iedereen me met recht om veroordeelen. Ik wil voor
hem doen wat ik kan. Gloeiende kolen wil ik stapelen op zijn hoofd en ik wil me
zelf niets... niets... niets te verwijten hebben.’
Mijn geheim was dus nog altijd mijn geheim. Ze wilde niets hooren en zou me
nooit iets verwijten. De ontdekking jubelde me door het hoofd; maar ik had geen tijd
er over na te denken. Onmiddellijk viel de Kantere weer in, nu op een zonderling
opdringende toon, waarin niets meer was overgebleven van zijn gewone zalvende
vriendelijkheid.
‘Je hebt gelijk, groot gelijk; maar... omdat je een plicht tegenover hem te vervullen
hebt en vervullen wilt, zal je daarom je gemoedsleven, dat hij niet op prijs stelt,
waarin hij zelfs geen aandeel heeft, laten verdorren? De menschen hoeven immers
niet te vernemen, wat alleen ons beiden aangaat! Je wilt hem niets verwijten... goed;
maar heeft hij dan wel het recht jou verwijten te doen? Mag je mij niet geven, wat
hij, die er een recht op zou kunnen doen gelden, maar dat recht niet op prijs stelt,
voor waar-
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deloos houdt? Anna... Anna... naar hart en geest behoor je mij al toe. Dat kan je niet
ontkennen; dat mag je niet ontkennen. Daar kan je man niets aan veranderen. Wees
nu ook...’
Het slot verstond ik niet; het klonk gedempt, als fluisterde hij 't haar in de ooren.
Dat iemand zóó tot een vrouw als de mijne spreken kon, was me raadselachtig; al
moet ik bekennen, dat - hetzij door jaloezie, hetzij door een verandering van smaak
- mijn oordeel over Anna's bekoorlijkheid in de laatste tijd bij vlagen wel veranderd
was. Maar... wat benijdde ik een man, die zulke woorden durfde uiten en die ze ten
minste eens in zijn leven met volkomen begeerte geuit had!
Doch wat gebeurt er nu, klonk 't in mijn hoofd. De zaak werd me hoe langer hoe
meer tot een interessante vertooning.
Niet dadelijk volgde Anna's antwoord. Eerst hoorde ik haar naam als een uitroep
galmen door de kamer. Toen was 't, of beiden tegelijk spraken en beletten allerlei
geluiden in huis me te verstaan wat ze zeiden.
Als 't eindelijk weer stil was, klonken haar woorden zóó gesmoord, hoewel heftig,
dat ik dacht: zeker houdt hij haar in zijn armen tegen zich aan en dan... dan heeft hij
haar ook gezoend.
‘... Nooit meer... hoor! Neen, neen... nooit meer! Ik zou je kunnen gaan haten! Ik
zou je... O, God, neen, dat zou verschrikkelijk zijn!... Wil je dat riskeeren?... Neen,
neen; probeer 't nooit meer!... Beloof me dat!... zweer 't me! Ik stelde je zoo hoog.
Dwing me niet... min van je te gaan denken. Vergeet ook niet... je weet 't immers
nog wel... De fout, die een vrouw zich zelf te verwijten heeft, wordt heel gauw een
doorn in het oog van de man voor wie zij faalde.’
Het vermoeden, dat deze zin aan een boek ontleend was, dat de Kantere zelf haar
gegeven had, deed me bijna in lachen uitbarsten.
Onderwijl voer ze veel kalmer en zachter voort:
‘Ik wil, dat je altijd aan me zult kunnen denken als aan iets moois. Rein...
onbesproken rein wil ik in je herinnering blijven leven... En ik wensch dit niet alleen
voor mij; maar ook... voor jou. Toe... laat me een van je lieflijkste, niet een van je
pijnlijkste souvenirs zijn.’
En op nog innigere toon:
‘Zal je dikwijls aan me denken? Ik zal 't zeker aan jou doen. Ik zal 't elke dag doen,
waneer ik de regels herlees, waarbij ik eens een vouw heb gevonden in een van de
boeken, die je me geleend hebt. ‘Femme, qui vous garde rigueur, vous aime mieux
au fonds du coeur.’
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Zulke woorden uit Anna's mond; ik kon mijn ooren nauw gelooven, en ik vroeg me
af, of de Kantere nu niet oogstte, wat hij gezaaid had: frases?
O... vergiste ik me? Vergiste ik me in beiden; meenden en voelden zij heusch, wat
ze zeiden?
Had Anna wellicht nooit zoo lief tot mij gesproken, omdat ik als een Medusa-kop
haar gevoel deed versteenen?
Was hij misschien toch te goeder trouw en werd hij werkelijk meegesleept door
een warme affectie?
Wie weet, flitste 't door mijn brein, of menschen, zoo gemoedloos als ik, niet altoos
de gewaarwording hebben, dat elke gevoelsuiting van anderen een aanstellerij of een
overdrijving is. Ja, misschien acht iedereen zijn evenmensch, die hij niet begrijpt en
dus niet natuurlijk kan vinden, min of meer een acteur. Nu hoorde ik de Kantere zijn neus snuiten, als iemand, die tegen wil en dank heeft
moeten schreien. Anna troostte hem niet met woorden; maar uit een flauw geritsel
meende ik op te maken, dat zij van houding veranderde. Was ze nog dichter bij hem
gaan zitten; had ze misschien zijn hand gevat, haar hoofd tot hem over gebogen, of
had ze zich integendeel van hem verwijderd, omdat hij toch al in haar achting was
gedaald, afgevallen van zijn voetstuk?
Na een poos sprak hij weer, nagenoeg fluisterend:
‘Het zij zooals je wilt. Ik buig me voor de adel van je hart, voor de hoogheid van
je plichtbesef. Je hebt misschien gelijk... maar... Ach neen... niets... 't is beter zóó! Dus... is 't nu uit... Voor altijd...? Neen, neen... die gedachte kan ik niet verdragen.
Ik moet hopen... Ik wil niet zeggen waarop, ik wil 't niet uitspreken; maar... Een
mensch... Vergeef me toch, als ik je onwillens gegriefd heb... Ik dacht... ik wilde in
alle geval niet... en... Ach... als 't dan toch moet gebeuren... wat zal ik...? O, je weet
niet wat een afschuwelijk gevoel 't voor me is je zoo... hoe zal ik 't noemen... zoo
eenzaam, zoo onbeschermd achter te moeten laten! Maar... we mogen elkander toch
wel schrijven, niet waar?’
Een snik was haar antwoord.
‘Beloof me dan, dat je in je brieven me alles van je leven zult vertellen... alles...
alles zonder uitzondering... goed en kwaad. Beloof je me dat?’
Niets verried me, wat ze daarop zeide.
Een poos bleef 't zoo stil, als ware de kamer leeg.
Toen sprak hij nog, weer zalvend:
‘Over een paar dagen zal meneer de Kantere afscheid komen nemen van mevrouw
Termeer; maar nu... moeten onze zielen el-
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kander vaarwel zeggen. Zal 't een vaarwel voor immer zijn?’
Ik verbeeldde me te hooren, dat een kus de woorden op zijn lippen smoorde. Daarna
stommelde hij overeind en verliet eensklaps haastig het vertrek.
Bevend en gloeiend van zenuwachtigheid bleef ik nog een poos stil achter de deur
staan, om langzamerhand mijn zelfbedwang terug te kunnen vinden. En nog eer ik
weer kalm recapituleeren kon, schalde de vraag me door 't hoofd:
Zijn dat nu de normale menschen, in wier gevoel geen inbeelding, geen zelfbedrog,
in wier woorden geen huichelarij, geen onwaarheid is?
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Ludovicus van Omswinkel's breeeje opvattingen.
Zijn vader had hem Ludovicus genoemd. Die schijnt dus ook al een man van breeeje
opvattingen te zijn geweest. Maar in Ludovicus zelf bereikten deze breeeje opvattingen
toch hun volle wasdom; hij stierf dan ook doodarm.
Uit de geschenken, die Ludovicus vereerde aan moeder, zuster en vrienden, bleek
zijn aard al vroegtijdig. Nooit kwam hij met iets kleins of mins aan; altijd waren zijn
kado's groot, zoowel van omvang als van waarde.
Zijn moeder, die in zuinigheid op was gevoed, zag in dit veel-gelduitgeven een
gevaar en berispte hem er over; zijn kennissen lachten er hem later om uit en noemden
het dan bluf. Alleen zijn zuster en een paar zeer intieme vrienden begrepen waarom
Ludovicus zulke mooie, dure dingen wegschonk. Zij wisten, dat hij aan vertoon in
't geheel niet dacht en van zuinigheid nooit besef zou krijgen. Ludovicus wilde zich
zelf tevreden stellen en een ander genoegen doen. Het koopen van iets moois en
duurs verschafte hem een genot; het wegschenken er van deed hem nog eens genieten.
Natuurlijk bezorgde deze karaktertrek hem warme vrienden; maar later toch nog
meer vijanden, daar zij, die niets kregen en zij, die ongaarne een vriendelikheid
beantwoordden, zich vereenden in hun afkeuring van zulk een aanstellerige
geldweggooierij. Gelukkig voor Ludovicus lette hij die vijandigheid niet op; wat
mensenkennis aangaat ging hij het leven door als een blinde. Zijn breeeje opvattingen
waren de stok, waarmee hij rond tastte, soms ook wel om zich heen sloeg - zonder
echter ooit iets te vernielen - en die breeeje opvattingen hielden hem steeds in verzet
tegen elk gezag van personen, wetten, leerstellingen, vormen, ofschoon ze hem elk
gezag vereren deden, dat zich op breeeje wijze wist te doen gelden. Als knaap begon
hij met in botsing te komen tegen het gezag van personen... vader, moeder, politie,
onderwijzers... later stuitte hij op wetten, leerstellingen, vormen, waarvoor hij toch
instinktief meer eerbied koesterde. Op school bedankte Ludovicus - aanvankelijk
algemeen Lu genoemd, een verkorting, waarmee hij zich later niet liet afschepen er voor alles te leren, wat het leerprogramma voor zijn vorming als noodzakelik
voorschreef. Daarentegen gunde hij zich veel vrije tijd voor het uithalen van
baldadigheden op straat. Reeds toen bestond een van zijn breeeje opvattingen in het
minachten van alle theorie en het enkel-waarde-hechten aan praktiese - altans hem
prakties
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voorkomende - zaken. Hij werd dus al gauw een vlijtig beoefenaar van vechten,
paardrijden, schaatsenrijden, schijfschieten, gymnastiek, biljarten, zwemmen, fietsen;
maar een beslist tegenstander van algebra, kosmografie, oude talen, meetkunde,
geschiedenis.
Vooral aan geschiedenis en oude talen had hij een broertje dood.
‘Wat heb j'er in Godsnaam aan,’ was hij gewoon te zeggen, ‘je te verdiepen in
gewurm en gepruts en geleuter van lui, die nog geen spoorwegen, geen telegraaf
kenden, die niet wisten hoe hun huizen behoorlik te verwarmen en hun straten te
verlichten, die zich nog uitdosten als harlekijnen en geloofden in allerlei nonsens.
De mensen zijn dood gegaan; dat was 't verstandigste wat ze doen konden; laat ze
rusten.’
Voor nieuwere talen toonde hij enige ijver ter wille van zijn plannen om naderhand
grote reizen te ondernemen. Geen reizen als de burgemeester deed, die elk jaar naar
Zwitserland ging, of de rijke Weverdingen, die zo dikwels heen en weer naar de Oost
trok, of meneer en mevrouw Van Zijst, die zo zoetjes aan - Ludovicus zei 't met
minachtende ironie - aardig wat van Europa hadden gezien. Dat was hem allemaal
veel te krenterig opgevat. Hij zon op reizen dwars door alle vijf de werelddelen heen
en wellicht eenmaal - als er gauw vervoermiddelen werden uitgevonden - ook naar
andere planeten. Maar die ijver voor vreemde talen bekoelde toch, in zo verre hij
zich weldra bepaalde tot de studie van het Engels, dat wereldtaal was of wereldtaal
werd en dus het leren van andere talen volkomen overbodig maakte.
Dit scheiden van de leerstof in een nuttige en een nuttelooze was natuurlik noch
zijn ouders, noch zijn onderwijzers naar de zin. De zaak werd hun zelfs tot een
ergernis, toen zij tot het inzicht kwamen, dat Ludovicus bloot uit onwil en volstrekt
niet uit onmacht enkele vakken geheel verwaarloosde. En dit kwam vooral aan het
licht, toen hij op de Hogere Burgerschool plotseling grote vorderingen maakte in de
scheikunde, wanende alle levensgeheimnissen daarmee te kunnen doorgronden, en
hij tevens onbewimpeld te kennen gaf gesijfer, lijntjes-getrek,
regeltjes-namen-en-getallen-van-buiten-geleer... snert te vinden.
Juist daardoor - profeteerden zijn vader en zijn leraars - zou hij 't in geen enkele
wetenschap ooit ver brengen, want zijn kennis werd een gebouw zonder fundamenten.
Deze redenering liet Ludovicus volmaakt koud. Hij bleef de chemie ernstig
bestuderen, totdat ook in deze wetenschap het gesijfer, geweeg en gemeet hem tegen
begonnen te staan. Toen hield hij zich voor een kenner van de vele vraagstukken,
die te pas komen bij voeding en hygiëne en las hij alleen nog... kranten.
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Onderwijl werkte hij met halters zó zwaar, dat geen van zijn vrienden ze omhoog
kon heffen, zwom hij 's winters tussen drijfijs door en bereed hij bij voorkeur een
manegepaard, dat haast niemand aandorst. Bovendien gebruikte hij zijn grote
lichaamskracht om de rechtvaardigheid een handje te helpen. Waar hij een zwakkere
het onderspit zag delven tegen een sterkere, onverschillig of het vrienden of
onbekenden gold, begon Ludovicus altijd met de sterkere op zijn gezicht te slaan,
om daarna de zaak te onderzoeken en hem, die ongelijk bleek te hebben, dit nog eens
handtastelik te doen gevoelen.
Dat naderhand Ludovicus tot de overtuiging kwam: alleen het Russiese
regeringsstelsel deugt en het Russiese volk zou het gelukkigste volk van de wereld
zijn als ik maar op de troon zat in plaats van die onbenullige Czar, kan nu geen
verwondering meer baren, al blijkt hier uit, dat er breeeje opvattingen bestaan, die
niet door iedereen breed worden gevonden.
Ludovicus was nog op de Hogere Burgerschool, toen zijn vader en moeder kort
na elkander stierven en hij alleen bleef met zijn oudere zuster, een zachtzinnig, maar
koppig meisje, waarvan hij veel hield zonder precies te weten waarom.
Een broeder van zijn moeder werd voogd; maar Ludovicus wist hem spoedig te
beduiden, dat hij wenste meerderjarig verklaard te worden, om nu eindelik zijn leven
eens geheel te kunnen inrichten naar zijn eigen zin, wat hem, ontslagen van elk
officiëel gezag, dank zij het fortuin door zijn vader bijeengegaard en door zijn moeder
gekoesterd, niet moeilik zou vallen.
‘Ben je dus niet van plan ooit iets te worden?’ vroeg zijn voogd.
‘Wat bedoelt u, oom, met die uitdrukking: iets worden. Ben ik dan nu niets?’
‘Zeker nog geen nuttig lid van de maatschappij.’
Een uitdagend hoongelach was aanvankelik Ludovicus' enig bescheid. Toen oom
van zijn eerste verbijstering scheen te bekomen, liet zijn pupil er op volgen:
‘Heeft u waarachtig gedacht, dat ik levenslang me af zou sloven om 'en zoodje
aandeelhouwers aan dividenden te helpen, of me dertig jaar zou laten ringeloren om
op m'n ouwen dag 'en zotte titel en misschien 'en stukkie lint van 'en paar senten de
el in m'en knoopsgat te mogen dragen, of, voor 'en hongerloon en 'en pensioentje,
op 'en kruk standjes van de een of andere opgeblazen gek zou gaan zitten afwachten,
of m'en beste tijd in 'en aperokkie zou willen rondlopen om met malle vertoningen
op straat domme meiden het hoofd op hol te maken en voor onbruikbaar te worden
verklaard als er nog geen grijs haar in m'en knevel te bekennen is? Neen, oom, voor
al die onzin heb ik te breeeje opvattingen.’
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‘Dus minacht jij werkzame mensen?’
‘Wel neen, oom, es musz auch solche Kaüze geben. Ik hou niet van dichters; maar
Goethe was ten minste 'en groot dichter. Werkzame mensen moeten er wezen, al was
't maar alleen om verstandige mensen in staat te stellen... niets te doen, altans niets
zogenaamd nuttigs. Voorts zal ik u zeggen, dat er in mijn ogen voor 'en onafhankelik
man maar één menswaardige manier van leven bestaat en die is: vrij rondkijken en
doen waarin je lust hebt. Of ik daarmee nog eens keizer van Patagonië word of 'en
middel uitvind om in de oorlog met één enkele handbeweging 'en heel volk te
vernietigen of eindig met de keizerin van China te trouwen... dat zal de toekomst u
en mij moeten leren.’
Oom gevoelde kracht noch lust een strijd aan te binden, waarin hij toch geen
overwinning kon behalen; maar Ludovicus ondervond al gauw, dat zelfs de vrijste
man er niet altijd in slaagt zijn zin te verkrijgen. Met zijn zuster, Carolien, moest hij
zich brouilleren, omdat zij iets deed waarmee een Amsterdammer van zijn breeeje
opvattingen onmogelik vrede kon hebben en omdat zij in zake haar zin te willen
doordrijven er niet aan dacht voor haar broer onder te doen. Zij gaf namelik haar
jawoord aan een onvermogende luitenant van de infanterie en bekreunde zich in 't
geheel niet om Ludovicus' ergernis.
‘Carolien,’ zei Ludovicus, ‘je lijkt heus wel gek en 't zou beter zijn geweest als je
me tijdig in die zaak gekend hadt. Dat 'en winkelmamsel verliefd wordt op zo'n mooie
man in 'en kleurig pakkie met goudgalon op z'en schouwers, 'en pluim op z'en hoofd,
'en hakmes op zij, 'en firmament op z'en kraag... 't is te begrijpen; maar jij, die toch
je vijf zinnen bij elkaar hebt en wat beters kunt krijgen...’
‘Lu,’ antwoordde het meisje lachend, ‘je bent 'en goeie, beste jongen; maar van
liefde heb jij geen flauw besef.’
‘Kind, leuter me nu niet van liefde. Je bent uit pa's eerste huwelik en dus heb je
niet veel in de melk te brokken. Dat spijt me voor jou; maar juist daarom kan je zo'n
gegalonneerde armoedzaaier op den duur onmogelik liefhebben. Liefde met rijtuig
en paard, 'en goeie kelder, elektries licht en 'en volle brandkast... à la bonne heure;
maar bij geschilderde osseribben, aqua destillata, petroleumstank, tramwaykaartjes
en honderdmaal omgekeerde dubbeltjes kan de liefde niet gedijen.’
‘Lu, Lu,’ zei Carolien nog steeds lachend, ‘wat ben je weer vreselik materialisties!’
‘Ja, ja; zolang ik in m'en aardse envelop moet rondlopen... en ik heb nog volstrekt
geen verlangen naar 'en witte jurk, 'en harp in m'en hand en engelenvleugeltjes aan
m'en schouwers... kan
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ik me niet behelpen met geestelik voedsel, genietingen in m'en fantazie en ideale
vervoermiddelen. Maar laat ik je nu één ding zeggen: jij bent natuurlik vrij te doen
en te laten wat je aanstaat; maar...’
‘Gelukkig zie je dat in!’ viel ze hem in de rede. ‘En van die vrijheid Lu'tje, zal ik
gebruik maken om mijn luitenant, die 'en beste vent en 'en knap offisier is...’
‘Hola!’ viel Lu op zijn beurt haar in de rede, met breed gebaar van zijn brede hand
tot zwijgen nopend. ‘Knap... knap! Een knap man kiest geen soldaatje-spelen voor
z'en ambacht. En die reist ook niet half-geld net als de kleine kinderen. Wat drommel...
als 't nodig is er op los te slaan, gebruik je je knuisten en dat doe je dan nog maar
alleen als je niet overtuigd bent zelf op je gezicht te zullen krijgen.’
‘Heb jij dan niets over voor de eer?’ vroeg Carolien.
Een lach, die op leeuwengebrul leek, was Lu's antwoord en toen hij uitgelachen
had, voegde hij er aan toe:
‘Dat mooie woord heb je natuurlik van je luitenant; maar 't spijt me, dat ik 'et je
zeggen moet: 't is verouderd, schrikbarend verouderd! Weet je wat tegenwoordig
zo'n ventje doet als hij geraakt is in... z'en eer? Dan haalt hij z'en kameraads er bij...
dan wordt er 'en eregericht belegd... dan vermorsen de lui flessen inkt... dan komt
soms de kolonel... ja, ook wel eens de generaal er bij te pas en dan is 't eind, dat 'en
gewoon burger zich afvraagt: zijn die kereltjes dan helemaal vergeten, dat ze 'en
sabel op zij hebben. Och, kind... dat militairisme is ook al... snert.’
Carolien was intussen ernstiger geworden.
‘Het kan zijn, Lu'tje, dat je gelijk hebt; maar je zult er je toch in moeten schikken,
dat je zuster van die snert niet afkerig is.’
En ook Ludovicus werd ernstiger.
‘Zo... zal ik me daarin moeten schikken. Nu... vergeet dan niet, wat ik je bij tijds
zeg. Als jelui... ondanks geschilderde osseribben, petroleumlampen, rafelend tafelgoed
en omgekeerde dubbeltjes, toch in de berenkuil verzeilt... dan help ik je daar niet
uit.’ Nu werd Carolien zeer ernstig, zelfs boos.
‘Als het eens werkelik zo ver mocht komen, hoef jij ook niet bang te zijn, dat wij
jouw hulp zullen inroepen.’
Had Ludovicus uit gierigheid gesproken, Carolien zou 't hem vergeven hebben;
maar juist omdat hij in 't geheel niet gierig was, brachten zijn woorden haar een
ongeneselike wonde toe.
En van dat ogenblik af was Ludovicus met zijn enige zuster gebrouilleerd, wat
hem erg bleef hinderen, ofschoon zijn breeeje opvattingen hem steeds in de weg
traden, zo vaak hij er over dacht zich met Carolien en haar man te verzoenen.
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Zodra Ludovicus zich geheel alleen op de wereld voelde... een toestand, die
aanvankelik veel aantrekkeliks voor hem had, hoezeer de brouille met Carolien hem
ook speet... trok hij er op uit. Van het opzitten en pootjes-geven bij vrienden en
kennissen van de famielie, waartoe zijn vader hem nog wel eens had weten te dwingen,
moest hij niets meer hebben; zijn vermoeden, dat in Nederland het klimaat zeldzaam
bedonderd, de mensen meskijn, traag suf, de regering flauw, kleingeestig, de
nijverheid pietluttig, knoeierig, de handel durfloos, sleurig, in één woord alle dingen
allermiserabelst zijn, had zich tot een overtuiging in hem gezet en dus wilde hij zijn
hart ophalen aan klimaten, waarin het voor een mens de moeite waard is te leven,
aan lui met even breeeje opvattingen als de zijne, aan regeringen, die weten wat
aanzien en gezag is, aan nijverheidsinrichtingen, die hun aandeelhouders tot
millionairs maken, aan handelsbewegingen, waarin het je duizelt, in éen woord aan
al, wat niet afgrijselik petiterig is en een man van zijn ontwikkeling belang kon
inboezemen.
En hij bleef vijf jaren weg, vijf jaren, waarin de Amsterdammers voor zover ze
hem gekend hadden, zijn bestaan volkomen vergaten, op zijn weinige zeer intieme
vrienden na, die op de hoogte werden gehouden van zijn doen en laten door zijn
beste vriend Jan Zagthout, de enige aan wie hij nu en dan schreef een lange brief vol
weidse ontboezemingen, vervat in grote geletterde zinnen, alle door uitroepingstekens
van elkander gescheiden.
Na zijn terugkeer nodigde Ludovicus zijn oude vrienden dadelik tot een diner bij
Couturier uit, waarop hij aan allen tegelijk zou vertellen, wat anders ieder afzonderlik
hem zou dwingen te herhalen, tot hij er wee en ziek van werd.
Voor dit dinee bestelde hij eenvoudig het beste aan eten, wat het jaargetij en het
beste aan drinken, wat de Amsterdamse kelders opleverden. De prijs liet hij aan het
hoofd der firma over; maar dit hoofd werd met ophanging bedreigd voor het geval
een der gasten één gegronde aanmerking zou kunnen maken.
‘En,’ voegde hij er bij, ‘geen primeurs, geen liflafjes, geen kalfsvlees. Embryo's
van koeien, suikergoed en broeikastproducten lusten wij niet. Stevige kost; maar
alles puike waar, puik klaar gemaakt en de oudste wijnen, die je kunt opdelven.
Alleen de Champagne moet jong zijn; maar extra dry.’
Om behoorlik dorst te krijgen liet Ludovicus vóór het eten een vaatje Duits bier
aanrukken, dit deed hij slechts wanneer hij een hevige dorst wilde lessen of een
hevige dorst wilde krijgen. Zonder dorst verwaardigde hij zich slechts Mouton
Rothschild en Corton te drinken en dan nog van de beste jaren.
Toen het gezelschap bijeenkwam, kon ieder zich overtuigen van
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de juistheid der geruchten, die al een poos in omloop waren betreffende Ludovicus
van Omswinkel's kledij en wie hem op de soos nog niet hadden ontmoet, zagen nu,
dat deze geruchten geenszins overdreven waren. Ludovicus' breeeje opvattingen
bleken tans ook uitwendig aan hem waarneembaar. Hoewel zijn Herkuliese gestalte
er in het buitenland niet magerder op was geworden, droeg hij met soevereine
minachting voor de mode zulke wijde broekspijpen, dat een spotvogel zijn benen
met olifantspoten vergelijken kon. Zijn jas, schoon bij een eerste Londense kleermaker
gesneden, hing hem als een zak om het lijf; van zijn hoge boord omlijstten de punten
zijn stierenek in de schuinse lijnen van breed uitzwierende schaatsenrijders; zijn
daspunten golfden naar weerskanten over zijn machtige schouders weg, evenwijdig
aan zijn wijd-afwapperende, rossige knevelspitsen en van een hoedsirkel als de rand
van zijn silinder beschreef had Amsterdam de weerga nog nooit aanschouwd. En
voor elk lijnen-exces gaf hij een hygiëniese, mode-gezag-trotsende reden van
doelmatigheid op.
Aan tafel had Ludovicus achter iedere gast een bediende geplaatst. Op het Oosten
was hij niet gesteld; maar wat de bediening aangaat, bezaten de lui daar toch breeeje
opvattingen, waarvan hij de eerbiedwaardigheid had leren kennen.
Toen met de vis de Chateau Yquem verscheen, begon hij op verzoek van Zagthout
van zijn reizen te vertellen en werden de vrienden op beschrijvingen en beoordelingen
onthaald, die velen oppervlakkig leken; maar niemand alledaags.
Want Ludovicus bezondigde zich nooit aan konventionele mooiof lelikvinderij,
traditioneel gefrazeer of ander nagebauw. Al zagen zijn ogen noch diep, noch scherp,
noch veel, al verwerkten zijn hersenen de stof zo goed als in het geheel niet, wat hij
beweerde gezien te hebben, was niet tot hem gekomen door ogen en mond van derden;
wat hij gaf als zijn oordeel sproot werkelik voort uit zijn eigen brein.
Hij begon met Indië, dat veel geprezene, geheimzinnige Indië, die bakermat van
leven, wijsbegeerte, kunst. Voor hem was 't een verlopen rommel, een versleten
lorreboel, een uitdragerij vol onbruikbare antikiteiten en modern prullegoed. Tempels
vol gedrochtelike goden; maar nergens een fatsoenlik hotel, waar een beschaafd mens
zijn hoofd durft neerleggen en zijn maag onthalen op 't geen hem wordt voorgezet.
Aan vorsten en grote hanzen met kleurige lappen om hun lijf, pluimen en tulbanden
op hun kop geen gebrek; maar in de straten te weinig politie om de smerige bedelaars
van je lijf te houden, in 't geheel geen reinigingsdienst om de krengen van dieren op
te ruimen en mul zand of papperige slijk in de plaats van een behoorlik plaveisel.’
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‘En de fakiers?’ vroeg Zagthout.
Ludovicus trok zijn schouders op.
‘Gekken stoppen wij in 'en gesticht en gochelaars in kijkspelletjes; maar in 't
Oosten zijn gekken en gochelaars één en worden ze in of bij de tempels aangebejen
door 't stomme gepeupel. China, 't ouwe China met porseleinen torens, reusachtige
paleizen, ouwe kloosters, waar in toverspreuken de hoogste geleerdheid heet bewaard
te worden... och herejee... op de keper beschouwd is 't eenvoudig 'n grote zwijnestal
met steden zonder riolen, waar 't van afzichtelike zieken krioelt op hopen drek, waar
allerlei zwijnerij wordt gegeten, allerlei smeerlapperij wordt uitgehaald en waar de
lui zich nog verbeelden de wijsheid in pacht te hebben, terwijl ze niet eens weten,
dat er zo iets in de wereld bestaat als chemie en hygiëne. Maar één ding is in China
goed, namelik de rechtspleging. Voor kleine vergrijpen krijgen de gauwdieven 'en
flink pak ransel en voor grote worden ze 'en kopje kleiner gemaakt. Dat ontslaat de
staat van de verplichting al 't schorriemorrie in gevangenissen te onderhouwen. Voorts
mag je in dat land voor 'en kleinigheid... ik meen tien gulden... je grootmoeder mollen,
wat ook al weer zo kwaad niet gezien is. Wat nu Japan aangaat... ach, Japan is eigenlik
'en honden en apenspel zonder honden. Heel vermakelijk om 'en poosje aan te zien;
maar ernstig kan je die kleine, gele ventjes niet nemen. Wie weet, of binnenkort de
Europese mogendheden dat land niet gezamenlik exploiteren als 'en groot kijkspel
van automaten, waarin ieder voor 'en dollar entrée 'en maand mag verwijlen. Voor
de Yoshiwara zullen ze dan wel extra toegang heffen.’
‘En Australië, Afrika?’ vroeg Zagthout weer.
In Australië en Afrika vond Ludovicus het klimaat over het algemeen best en
voorts al wat er Engels was, goed; maar de rest overblijfselen van de tijden, dat de
mens nog minder ver van de dieren afstond, welke overblijfselen tegenwoordig alleen
nog voor musea konden dienen.
Zuid-Amerika... een stinkend pannetje, waarin negerbloed vermengd met oud
Portugees en Spaans schuim op het revolutie-vuur voortdurend stond te sidderen en
nu en dan overkookte.
‘En dus,’ vroeg Zagthout weer, ‘is Noord-Amerika zeker jouw ideaal, hè?’
Maar Ludovicus antwoordde:
‘Ja en neen... Drinken jullie ondertussen eens uit... De Yankees hebben breeeje
opvattingen; daar gaat niets van af. Hun huizen van twintig verdiepingen, hun
spoorweglijnen, waar doorgaande wagens zeven dagen lang op voortrollen, hun
zaken-doen,
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hun trusts... 't is alles flink aangepakt; van ons Hollands kleinzielig gefriemel, gemier
en gewurm weten ze daar niets af; maar... die lui zit nu weer de vrijheid in de weg.’
Deze uitspraak van Omswinkel's lippen verwekte algemene verbazing. Al de
vrienden schreeuwden dooreen:
‘Wat?... Dat zeg jij?... Jij bent tegen de vrijheid?... Jij, die altijd de Pruisiese
discipline zo verfoeid hebt?’
Ludovicus was genoodzaakt zijn Stentorstimme, waarop hij zich graag
verhovaardigde, te verheffen om verstaanbaar te kunnen spreken in het luide rumoer.
En met die Stentorstimme brulde hij: ‘Als jelui denken, dat 'en mens in de Verenigde
Staten niet gemassregelt wordt, dan heb je 't mis! Jelui hebt je wijsheid uit kranten
en boeken; ik... uit de werkelikheid! In het Central Park van New York mag geen
voetganger op de rijwegen lopen! In Chicago zijn straten, waardoor geen vrachtwagens
mogen rijden! Aan de meeste hotelbars worden geen vrouwen toegelaten, zelfs als
ze verblijven in het hotel, en er bestaan in Amerika tal van restaurants, waar je de
keus gelaten wordt beneden bier te drinken zonder je vrouw of boven te eten met je
vrouw maar... zonder bier. Noemen jelui dat vrijheid? En zijn dat breeeje opvattingen?
Massregeln is 't en anders niet? Daar komt dan nog bij, dat in dit land je maag
stelselmatig bedorven wordt door ongare taarten, in-vet-gekookte bonen en ijswater.
Ook bemoeien de lui zich op hinderlike wijze met je zedelikheid en je matigheid,
wat aan de andere kant weer niet belet, dat je nergens in de wereld beter kunt
uitspatten dan juist in Amerika, als je maar niet vraagt wat 'et kosten moet. Dat noem
ik humbug en van humbug houd ik niet!’
‘Maar,’ vroeg Zagthout al weer, ‘welk land is dan eigenlik naar jouw zin?’
‘Nu,’ zei Ludovicus, nadat hij met zichtbaar welbehagen, één oog dichtknijpend,
zijn glas Corton geledigd had, zo in 't algemeen gesproken... geen een. Van naderbij
bezien valt de wereld niet mee. Ik geef toe, dat 'en beschaafd mens tegenwoordig te
Parijs en alleen in Parijs vrij behagelik leven kan. Leven, zie je, leven... what you
call: leven. Maar dat belet niet, dat ik 'et Franse volk 'en verlopen zoodje vind. In
Engeland kan je wel beschouwd in 't geheel niet leven... al was 't maar om 'et klimaat,
'et afschuwelike brood en de Zondag; maar... in Engeland alleen weten de lui weer
wat aristokratie is. In Londen ontmoette ik eens 'en man te paard. Dood eenvoudig
zag hij er uit; maar dadelik wist ik 'et: dat is niet de eerste de beste. Ik ga 'en winkel
binnen; ik vraag: wie is die meneer... The Duke of Wellington!’
De naam werd uitgegalmd als kondigde Ludovicus de hertog zelf
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aan en weer verhief zich een luid stemmenlawaai.
‘Waar haal jij je aristokratiese neus van daan?... Ben jij zo'n aristokraat geworden?...
Hebben ze je pair van Engeland gemaakt?’
En weer moest Ludovicus zijn Stentorstimme verheffen.
‘Ik ben geen aristokraat... geworden; maar ik ben altijd aristokraat... geweest. Als
jelui niet zulke door en door burgerlike Hollanders waren, met 'en plebeïese smaak
op elk gebied, zou je 't al lang gemerkt hebben!’
‘En hoe rijm je dat met je breeeje opvattingen?’
‘Dat rijm ik... niet; omdat ik 'et breed opvat! Al erken ik, dat we sedert de Romeinen
vooruit zijn gegaan, getuige de spoorwegen en de telegraaf... de afschaffing van de
slavernij is 'en misgreep geweest. Van de wereldse genoegens kan nu eenmaal maar
'en klein aantal mensen profiteren en om te maken, dat ten minste die weinigen
enigszins behoorlik kunnen bestaan, moet er 'en grote hoop zijn, die gehoorzaamt
en dient.
Wordt die waarheid miskend... zoals tegenwoordig haast overal... dan krijgt ten
slotte iedereen 't land en komt er ontevredenheid en oproer. Kijk maar om je heen!
Filantropie is onzin; socialisme is krankzinnigheid! Macht is recht en recht is macht.
Wie zich heerser voelt, doet wel 'en zweep of 'en knoet bij zich te hebben en er op
te ranselen of er op te laten ranselen, en wie daar geen lust of geen kracht toe heeft,
welnu... die moet maar kruipen en dienen en gebrek lijen. Wees goed voor je mensen
net als voor je paarden; maar zorg, dat je de baas blijft en laat voor je werken!’ De
woeste woordenwisseling, die op deze woorden volgde, belette Ludovicus zijn mening
over andere Europese naties ten beste te geven; het feest ontaardde allengs in een
schaterend geschetter, waarvan naderhand niemand zich meer veel herinneren kon.
Slechts één ding bleef allen bij: op de vraag of hij nu hetzij wederom reizen hetzij
naar Parijs verhuizen ging, antwoordde Ludovicus, dat hij noch het een, noch het
andere wilde doen.
‘Reizen, alias slecht eten, vervalste wijn drinken, in besmette bedden slapen, je
op alle mogelijke manieren behelpen... het kan zijn nut hebben om je blik te
verruimen; maar is die blik eenmaal ruim genoeg, dan wordt ook dit een plebeïes
genot. 'en Man, die begrijpt wat 'em toekomt, iemand, die weet te leven, kan er op
den duur geen vrede mee hebben overal maar 'en nummer te zijn. Twee bedrijven
van m'en aardse omwandeling liggen nu achter me; in 't derde wil ik lekker leven en
goeie vrinden om me heen zien. Alleen te zijn staat me niet meer aan; ik word
sentimenteel, dat is de eerste voorbode van den ouwen dag.’
Dus bleef Ludovicus te Amsterdam; maar niet als Amsterdammer.
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Hij voelde zich wereldburger en vond de wereld zelfs bitter klein. Hij zou de lui in
Holland nu eens tonen wat het zeggen wil een man te zijn van breeeje opvattingen.
‘Wou je in de Gemeenteraad komen?’ vroeg hem Zagthout.
‘In 't bestuur van dat faljiete armenhuis?’
Dat vond Zagthout nu toch lichtelik overdreven en hij achtte zich verplicht zijn
vriend onder de ogen te brengen, dat hij zijn breeeje opvattingen ook wel eens tot
heil van de gemeenschap mocht doen strekken.
‘Gekheid!’ galmde Ludovicus. ‘Van breeeje opvattingen is die gemeenschap
tegenwoordig minder dan ooit gediend. Over vijftig jaar is de hele beschaafde
maatschappij één groot werkhuis met gaarkeuken en hospitaal annex. Dat is nu
misschien 'en groots visioen voor 'en arbeider; maar voor mij... niet!’
En zo begon Ludovicus van Omswinkel, volgens zijn eigen uitdrukking, aan zijn
Capua, nadat hij achter zich, even als Hannibal, een heldentijdperk van reizen had
gesloten.
Hij kocht een lap grond, groot genoeg om een villa, stal en koetshuis met een
flinke tuin te kunnen omgeven, liet een schilder komen, van wie hij eens gelezen
had, dat deze man, brekend met alle heersende opvattingen, een nieuw tijdperk van
de kunstnijverheid inluidde en gaf aan deze artiest de opdracht op het terrein naar
hartelust te schalten und walten, mits een modern mens van smaak en breeeje
opvattingen zich in zijn schepping behagelik kon gevoelen. En Ludovicus besloot
met de woorden:
‘Je hoeft niets op 'en goedkopie te doen; dat wil ik zelfs niet. Daarvoor ben ik te
kosmopolities... niets Hollands peuterig genoeg. Maar... mijn huis mag ook geen
muzeum worden van onzinnige artistieke grillen. Wat voor kleuren en lijnen je wilt
gebruiken... 't is jouw zaak dat te beoordelen. 'en Kunstenaar moet niet gemaszregelt
worden; dat snap ik. Als je de dingen breed wilt opvatten; ga je gang. Niets zal me
aangenamer zijn. Maar... ik moet 'et er lekker hebben. Is dat niet 'et geval, dan laat
ik 'et hele rommeltje eenvoudig... razeren. Ik wil er 's winters niet bevriezen, 's zomers
niet stikken en 'et omgekeerde evenmin. Ik verkies er gasten in te kunnen onthalen
zonder zelf onthaald te worden op hun dampen en uitwasemingen. Ik verlang er
menswaardig in te kunnen eten; maar m'en neus mag niet vroeger dan m'en maag op
de hoogte komen van 't geen m'en kok of keukenprinses heeft klaargemaakt. Ik wil
er overal kunnen zien als buiten op 'en heldere dag... zelfs wanneer Onze lieve Heer
beweert, dat 'et nacht is en dus tijd om te slapen. Rijtuig en paarden begeer ik te
houwen; maar van vliegen en stallucht ben ik niet gediend. Laat nu je fantazie maar
werken!’
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De geïmproviseerde architekt volbracht zijn taak op een wijze, die zoal geen algemene
bewondering, toch wel algemene verwondering opwekte.
Zijn villa kreeg, naar mate men 't nemen wilde, in 't geheel geen gevel of een
menigte gevels. Aan alle zijden buikten torentjes, erkers uit, gaapten loggia's,
inspringende deuren, kleefden balkons, trappen tegen de muren. Rechte lijnen, hele
of halve sirkels ontbraken zo goed als volkomen; de meeste omtrekken golfden alsof
ze weerspiegelden in kabbelend water. En tussen al dat geslingslanger door kropen
schoorstenen omhoog, wrongen zich ventilatie-kokers naar buiten, terwijl overal een
bont kleurenspel het levendig lijnengewemel ondersteunde. Met zijn keuken op de
zolderverdieping, zijn lift vlak naast de voordeur, zijn eigen inrichting voor verlichting
door elektrisiteit, verwarming door stoom, verkoeling door ijs en koud water en zijn
stal bezet met kostbare marmers werd van Omswinkel's villa nog vóór de voltooing
een geliefkoosd onderwerp van alle gesprekken. Weddingschappen werden aangegaan
over de vraag, of Ludovicus wel het huis in gebruik nam; maar niet dan nadat hij
enige balkons weer had laten wegbreken, bewerend, dat dergelik speelgoed zijn
gewicht niet torsen kon, nadat hij drie kamers tot één had laten maken om 's nachts
de behoefte aan frisse lucht van zijn machtige longen te kunnen bevredigen en nadat
hij alle gekleurde ruitjes had laten verwijderen, voorgevend niet bekrompen genoeg
te zijn om de wereldse zaken door gekleurde glazen te willen beschouwen.
Voorts werd de wijnkelder tot de dubbele grootte uitgegraven.
‘Zo'n hedendaagse artiest,’ zei Ludovicus, ‘schijnt zich niet meer te kunnen
voorstellen wat toekomt aan 'en gezonde nazaat van de modellen van Van der Helst.’
Toen eindelik alle wijzigingen naar Ludovicus' zin waren aangebracht, begon het
lieve leventje, dat de eigenaar van Breedzicht een allererbarmelikste reputatie
bezorgde; maar een nieuwe hoeveelheid goeie vrienden tevens. Toen leerden alle
Amsterdammers, van de rijksten en voornaamsten tot de armsten en
schooierachtigsten, Ludovicus van Omswinkel kennen; was 't al niet door de wijnen
van zijn kelder, de weelde van zijn salons en de toepassing van allerlei moderne
vindingen en uitvindingen, dan toch door de reusachtige afmetingen van kales en
paarden, waarmede hij rondreed, de ongewone lengte en breedte van zijn koetsier,
de zware bouw van zijn zeldzame hond, de eigenaardige uitdossing van Ludovicus
zelf. En ook wel door het sprookjesachtige van zijn giften, waarmede hij vrienden
zowel als onbekenden soms plotseling verraste.
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De verhalen, die aangaande van Omswinkel's leven op Breedzicht de ronde deden,
waren zo ijzingwekkend, dat men de moed niet had ze elkander voluit over te brengen.
Hoe daar gedronken werd, welke ontzettende sommen er werden gewonnen en
verloren, wat voor vertegenwoordigsters van het schone geslacht er verkeerden, zo
dikwels de nacht er tot een dag werd gemaakt... geen mens scheen het precies te
willen zeggen; maar niemand twijfelde er aan, dat het was... nu... verschrikkelik.
Trouwens, niet alleen in zijn villa, maar ook in de soos, die het voorrecht had
Ludovicus als lid te bezitten, heerste hij als een vorst en bracht hij zijn breeeje
opvattingen in toepassing. Met alle reglementen dreef hij de spot en de leden, die
hem niet op de handen droegen, dorsten zich nauweliks vertonen op de bekende uren
van zijn aanwezigheid. Moest er echter een verbetering of verfraaiïng worden
aangebracht, waarvoor het kassaldo niet toereikend bleek of volgens sommigen niet
gebruikt mocht worden, dan werd op Van Omswinkel's beurs zelden vruchteloos een
beroep gedaan, en verkeerde een lid in nood, dan klopte geen vriend te vergeefs bij
Ludovicus aan en veranderde menige stille of openlike vijand in een vurige - altans
schijnbaar vurige - vereerder.
Wee echter de ongelukkigen, die Van Omswinkel's gunst niet wisten of niet
begeerden te verwerven! Vooral bloedarme, miezerige aristokraatjes of gedekoreerden,
die hun lintje veeleer dankten aan hun ambt of hun relaties dan aan hun verdiensten,
werden door Ludovicus op een soort belangstelling onthaald, die de slachtoffers
zwijgend verdroegen uit eerbied voor 's mans bekende lichaamskracht en even
bekende behendigheid in het omgaan met pistool en degen. Tegenover het aristokraatje
veroorloofde Ludovicus zich meestal de aardigheid van, al pratend met anderen, hem
allengs in een hoek te dringen, om dan zo lang mogelik met zijn breeeje gestalte het
ventje de terugweg te versperren. En trok de gedekoreerde zijn aandacht, dan sprak
Ludovicus hem gemoedelik aan, trok, met zijn hand over de jasklep vegend, het lintje
uit het knoopsgat, om daarna met een komiek spijtbetuigen uit te roepen, ‘ach, neem
me niet kwalik, ik dacht, dat je jas bij ongeluk 'en soevenier droeg van je laatste
bezoek aan 'en modiste; maar ik zal je tien meter van dat lint laten t'huis bezorgen,
dan heb je voorlopig genoeg voor al je jassen, overjassen, mitsgaders flanelletjes!’
Het slechtst kwamen bij hem de lui er af, die hij van parasitiese neigingen verdacht.
Tegen dezen bracht Ludovicus zijn berucht glaswerk in het vuur, waarvan de
bitterkelkjes even groot waren als gewone wijnroemers, terwijl de Champagneglazen
drie kwart fles inhielden.

Groot Nederland. Jaargang 41

240
Uit dergelike bekers werd de zich-opdringende gast vriendelik maar ook instantelik
genoopt net zo lang klare, grok of Champagne te drinken, tot het hem schemerde
voor de ogen en dan miste het nooit, of de vriend daalde de trappen af op een wijze,
die hem de lust benam ze ooit weer te bestijgen.
Dit leven hield Ludovicus vele jaren lang vol en tot grote verbazing, zelfs ergernis
van allen, die verkondigd hadden en telkens weer verkondigden, dat geen mens op
den duur zich straffeloos zó danig te buiten kon gaan, veranderde hij alleen in zoverre,
als zijn omvang aanhoudend toenam, wat hem herhaaldelik noopte zijn kleren
evenredig wijder en zijn hoed-omtrek evenredig groter te laten maken. Van een
afneming in kracht bleek niet. Nooit lag hij log in een hoek van zijn kales neer; kloek
zat hij altijd middenin rechtop met breed-uitwapperende knevelpunten, de
ongehandschoende grote handen plat op elkander gelegd, drukkend de gouden knop
van zijn dikke, kaarsrechte staande wandelstok. En hij scheen zijn rijtuig geheel te
vullen, zo breed breidde zich zijn aanbrallende brasser-gestalte.
Toen gebeurde het, dat zijn kommissionair in effekten hem schriftelik waarschuwde
voor de chroniese afneming van zijn maandeliks te knippen aantal koepons, welke
waarschuwing vergezeld ging van een opgaaf der in de laatste jaren verkochte
papieren. Onmiddellik bracht Ludovicus in zijn kales aan die beheerder van zijn
geldzaken een bezoek. Maar de gemoedelik-ernstig verstrekte raad om voortaan wat
zuiniger huis te houden sloeg hij terstond hooghartig en ondubbelzinnig in de wind.
Hij had het leven altijd breed opgevat en was nu zowel te oud als te wijs geworden
om nog smaak te kunnen krijgen in gezeur en mizerie.
‘Ergo,’ zeide hij, ‘zal ik je eens wat vertellen. Van op-de-kleintjes-passen, tering
naar de nering zetten en dergelike brave-Hendrik-fraaïgheden moet ik niets hebben.
Je zegt, dat 'et zo niet langer gaat. Best; dan zal 'et anders moeten gaan! M'n vriend
Willemsen is bezig 'en oesterput aan te leggen in de Scheveningse duinen. Hij beweert,
dat de zaak 'en goudmijn wordt; waarom zou ik me van die goudmijn niet geheel of
ten dele meester maken? In Engeland zijn wel Lords, die in steenkolen doen! Je
neemt dus zoveel aandelen voor me als je krijgen kunt en...’
‘En als die put dan ook niet gaat?’ waagde de voorzichtige kommissionair te
vragen.
‘Die put moet gaan!’ donderde Ludovicus hem tegen en eer de voorzichtige
financier van zijn schrik bekomen was, had Ludovicus het kantoor al weer verlaten.
Toch ging de put... niet. Zo dicht bij een mondaine badplaats schenen oesters niet
te kunnen leven en in de Scheveningse duinen
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is 't nog aan een vierkante, half-weer-toegestoven uitholling in de zand-massa te zien,
waar Ludovicus' laatste geldmiddelen aan zijn breeeje opvattingen vruchteloos ten
offer werden gebracht.
Toen de mare van de slotkatastrofe der onderneming hem ter ore kwam, liet
Ludovicus wederom inspannen en reed hij naar Haarlem, waar zijn vriend Zagthout,
die inmiddels getrouwd was, een landgoed had betrokken.
Zagthout vermoedde aanstonds waarvoor Ludovicus kwam; eigenlik had hij zijn
bezoek al veel vroeger verwacht.
‘En wat nu?’ vroeg hij met de half gemoedelike, half sarkastiese glimlach op het
gelaat, die hem nog in geen omstandigheid van zijn leven had verlaten.
‘Ja... wat nu?’ herhaalde Ludovicus droog. ‘'en Fabriek opzetten... zo als jij...
boekhouwen... rekensommetjes maken... mooie brieven schrijven... en dan nog op
m'en vingers getikt worden door de afgevaardigden van de een of andere
or-ga-ni-sa-tie, de representanten van het proletariaat... dank je. Dat zou in minder
dan geen tijd uitlopen op handtastelikheden en... je kent me... dan zouwen er
slachtoffers kunnen vallen!’
Zagthout gaf 'et niet toe; maar sprak 'et evenmin tegen. Hij opperde een tweede
plan van uitkomst.
‘Veel luitjes... heel veel luitjes hebben van jou genoten en getrokken. Het zou dus
niet meer dan billik zijn, dat ze nu eens van hun kant...’
Ludovicus' bekend honend-lachen sloot hem de mond.
‘Bedelen?... Ik... bedelen?... Bedelen bij de vrindjes om botje bij botje te leggen?
En dan een jaargeldje te krijgen, waarvoor ik ergens op de hei mag versuffen bij
worst, sla, bruinbrood, grauwe erten, gekookte melk, schuiframen, die geen lucht
doorlaten, een alkoof, waarin je smoort en de konversatie van dominee, burgervader
en ontvanger, die natuurlik allemaal geboren zijn in 't jaar nul... het lokt me niet... ik
denk er niet aan!’
‘Je hebt je zuster nog,’ mompelde Zagthout, meer voor zich zelf dan voor zijn
bezoeker. ‘Die is tegenwoordig in bonis, sinds haar man de dienst heeft verlaten en
die ozonblekerij opgezet.’
Een breed gebaar van ver-op-zij-schuiven was aanvankelik Ludovicus' enig
antwoord. Na een stilte zei hij:
‘Weet je, wat 'et beste zou zijn?... 'en Revolver nemen of cyankali... zeggen: tirez
le rideau, la comédie est finie... Dat zou 'en waardig slot wezen... juist iets voor mijn
breeeje opvattingen. Ik heb er dan ook ernstig over gedacht. De revolver heb ik zelfs
al eens tegen m'en hoofd gehouwen en m'en ouwe boeken over scheikunde heb ik
weer eens opgeslagen; maar...’
‘Maar,’ grinnikte Zagthout, ‘toen heb je ook gedacht: daar kan
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ik nog altijd toe komen, hè?’
‘Als je dat maar begrijpt!’
Nu grinnikte Zagthout nogmaals en zinspeelde hij op een huwelik. ‘Om je de
waarheid te zeggen, is me dat ook al eens door het hoofd gegaan,’ viel Ludovicus
uit, ‘maar... met wie? Van de dames, die ik de eer heb te kennen, komt er natuurlik
geen een in aanmerking en... kennismaken... ik vrees, dat 'et me niet glad zal zitten.
Fatsoenlike lui zijn zo langzamerhand in mijn ogen kniesoren geworden en hoe ze
wederkerig over mij denken... nu, daar zullen wij ons maar niet in verdiepen. Daar
komt bij, dat ik niets weten wil van 'en jong meisje en zelfs niet van 'en oud meisje.
M'en hof-maken... met soep-ogen zo'n schaap aankijken... temen van: engel zonder
jou zie ik geen kans meer te leven... gearmd met 'et kind rond wandelen...
gepresenteerd worden bij famielie en kennissen als 'en paard op de markt... moeten
liefbekken met papa en schoonmama... en dan nog genoodzaakt te zijn moeders trots
en vaders oogappel in te wijden in al de geheimzinnigheden van 't leven, wat met
allerlei vijven en zessen dient te gebeuren, wil 't wurm met die geheimzinnigheden
vrede hebben... dat is absoluut niets voor mij! Ik moet dus hebben 'en weduwe en
nog wel 'en weduwe met veel duiten. Want huishouwentje spelen, potje-koken, samen
overleggen... en s'avonds uit verveling van m'en stoel lummelen als m'en vrouw
bek-af van 'et rekken, vouwen, koken, mazen, stoppen en God weet wat voor
snorrepijperijen meer, zit te snurken naast 'et teeblad... vrindlief, dat hou ik ook al
niet uit. Bovendien moet die weduwe appetijtelik zijn, want ik heb geen zin elk
ogenblik te denken: lieve God, daar komt die totebel met d'r sleutelmand weer aan...
Ach, ach, man, als je dat alles goed overweegt...’
‘Dan,’ viel Zagthout, steeds glimlachend in, ‘heb ik misschien juist iets, dat voor
jou zou passen, bij de hand.’
En nu vertelde Zagthout van mevrouw van Rozemalen, geboren Dekkerslei, die
ook bij Haarlem een aardige plaats bezat, die rijtuig hield, die er nog best uitzag, en
die heel wat gezien had. Als één vrouw ter wereld in staat was zich naar van
Omswinkel's breeeje opvattingen te schikken, dan zou zij 't zijn. Dus stelde hij voor,
dat Ludovicus met mevrouw van Rozemalen eens bij hem kwam eten op een dag in
de volgende week. Een dinee met twee fatsoenlike dames zou wel een corvée voor
Ludovicus zijn; maar dat moest hij voor de toekomst nu maar eens over hebben.
Ludovicus zei, dat hij inderdaad minder op zou zien tegen een audientie bij de
Dalaï Lama dan tegen dit dinee; maar toch gaf hij aan dit dinee weer de voorkeur
boven de revolver en de cyankali... waartoe hij nog altijd kon komen.
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Hij bezat wel geen paasjas, maar die zou hij laten maken.
En weer reed Ludovicus in zijn kales naar Haarlem; deze keer in een geklede jas
gestoken, met een extra halsboord en een extra paar mansjetten in zijn zak. Het was
warm weer; in de laatste tijd kreeg hij last van doorweekte boorden en mansjetten,
die half-weg de avond, zoals hij 't noemde, in katzwijm lagen om zijn brede nek en
polsen en... mannnen durfde hij trotsen, maar voor vrouweblikken was hij bevreesd.
Zijn zenuwachtigheid bij het binnentreden van Zagthouts salon poogde hij te
verbergen onder luidruchtig vertoon en al-maar-door galmend:
‘O, charmant... allercharmantst... wel, 't is biezonder charmant!’ onthaalde hij de
dames op handdrukken zó stevig, dat zij geruime tijd nodig hadden om van de pijnlike
verbazing te bekomen. En daar hij na die woordenrijke begroeting zelfs ook niets
meer wist te zeggen, terwijl Zagthout de kunst van gasten op dreef te brengen slecht
bleek te verstaan, ving de maaltijd aan met een lang en drukkend stilzwijgen. Dit
stilzwijgen stelde Ludovicus echter in staat zich een oordeel te vormen over mevrouw
van Rozemalen's uiterlike aantrekkelikheden en tot het besluit te komen, dat de
weduwe er nog ‘smakelik’ uitzag. Toen hij dus aan zijn geliefkoosde Corton de
nodige vrijmoedigheid ontleend had en het onderwerp ‘reizen’ van zelf in het gesprek
was opgedoemd, slaagde hij er in zeer onderhoudend en breed uit te pakken, wat
mevrouw van Rozemalen prikkelde tot ontboezemingen, die bewijzen moesten, dat
ook zij nu juist niet de eerste de beste was. Gewaagde Ludovicus van zijn strapatzen
in Nubië met de zwartjes, die tussen Assuan en Philae zijn dahabie door het
schuimende Nijlwater heen tegen de helling van graniet moesten opsleuren, vertelde
hij van zijn wedrennen met cowboys onder de rotsen en naast de watervallen van de
Yosemite-valley, beschreef hij zich zelf op een Japanse stoomboot in een Taifoen
als enige koelbloedige en maagvaste passagier te midden van een bende doodsbange
matrozen en zeezieke reizigers, Mevrouw van Rozemalen deed uitkomen, dat zij,
ondanks haar onkunde van het Italiaans, van Italiaanse hotelrekeningen kloekmoedig
aftrok wat haar onbeschaamd duur voorkwam, gaf voorts een verhaal ten beste van
de sluwe wijze, waarop zij in Noorwegen een paar kariolen had bemachtigd, terwijl
andere reizigers toekijkend mochten wachten en verdiepte zich ten slotte in een
opsomming van de grotere bekoorlikheden van het reizen in Duitsland boven het
reizen in Nederland, veroorzaakt door lagere prijzen, doelmatigere inrichting der
hotels, betere orde in stasions en publieke vermakelikheden en vooral... wat zij het
hoogste stelde... veel grotere

Groot Nederland. Jaargang 41

244
beleefdheid zowel van de beambten als van het publiek. En nu was 't merkwaardig,
dat Ludovicus, zijn afkeer van politiek verloochenend, mevrouw van Rozemalen
niet tegensprak en na afloop van het maal op Zagthouts studeerkamer, onder het
verwisselen van halsboord en mansjetten, zelfs verklaarde, dat er in die weduwe wel
pit zat en zij ook wel breeeje opvattingen scheen te hebben.
‘Me dunkt,’ zei Zagthout, ‘dat jelui al aardig samen opschieten.’ ‘Vin je,’
antwoordde Ludovicus.
Zijn toon bewees, dat hij zich gestreeld voelde; maar toch had hij aanmerkingen,
die haast medelijdend klonken.
‘Wie draagt er nu 'en broche van barnsteen? Ach... ach! Zo'n prul van 'en paar
gulden! Als je geen keukenprinses bent, mijn God, draag dan niets of steek voor
minstens duizend gulden op je borst. En dan die moppen van: dat spreekt als een
petje... dan kruip ik in mijn brillehuis terug. Ai... ai... ai! Maar... die dingen zal ik
haar wel afleren. Ze moest ook niet zo schreeuwen. Dat 'en man nu en dan eens 'en
‘Stentorstimme’ opzet... 'et kan nodig zijn; maar 'en vrouw... 'en Vrouw, die niet
zacht spreekt, wordt dadelik 'en Megeer. Maar... zoals ik zei... dat zal ik haar allemaal
wel afleren.’
Zagthout liet die aanmerkingen maar onbeantwoord, grinnikte eens met half
toegeknepen ogen en zei geruststellend:
‘'t Is heus 'en goeie ziel... best van humeur en met veel toewijding. Ik geloof, dat
ze nog wat graag 'en man zou hebben. Je hebt dus kans op d'r dankbaarheid en als
je 't pootje krijgt, ben ik overtuigd, dat ze je voorbeeldig zal oppassen.’
De laatste woorden noopten Ludovicus weer eens zijn ‘Stentorstimme’ op te zetten
en zijn vriend te verzoeken op dergelike akeligheden alsjeblieft niet te zinspelen.
‘Het pootje! Ben jij gek? Schenk me onmiddellik nog 'en Cognacje in; anders
geloof ik, dat je voorspiegeling geen ander doel heeft gehad dan me af te houwen
van je fles.’
Glimlachend schonk Zagthout in; leukweg zei hij er bij:
‘'t Is je zesde.’
‘Misschien neem ik er nog 'en zevende. Alkohol konserveert. Maar vertel me eerst
hoe ik 't nu aan moet leggen om m'en smakelike weduwe aan de haak te slaan. Je
weet, dat ik in zulke spiegelgevechten niet bedreven ben. Wil jij ze voor me polsen...
vragen desnoods? Wat ik kan aanbieden is je bekend. Financiëel niemendal; voor de
rest... de beste voornemens om haar 'en aangenaam leven te bezorgen. Kleingeestig...
zanekerig... zeurig: dat ben ik allemaal niet. Ze kan haar leven inrichten zoals ze
verkiest. Ik behoud me dezelfde vrijheid voor. Het huwelijk vooral moet...
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breed worden opgevat.’
Zagthout vond dit heel goed; maar Ludovicus moest het toch maar zelf aan
mevrouw van Rozemalen vertellen.
‘Het beste is, dat je vraagt, of je haar buitenplaats eens zien mag. Zoekt ze
uitvluchten of probeert ze de zaak op de lange baan te schuiven, dan kan je van
verdere pogingen gerust afzien. Zegt ze: graag; stelt ze dadelik 'en dag voor, dan zou
ik maar niet veel omslag maken en op die eerste bijeenkomst met je aanzoek voor
den draad komen.’
En zo kwam het, dat Ludovicus zes dagen lang zich vermeien kon in het ontwerpen
van zeldzaam breeeje plannen voor een gelukkige samenleving met zijn smakelike
weduwe, waaraan het afhuren van een stoomboot voor een huweliksreis langs de
kusten van de Middellandse zee de schitterende inleiding zou geven, en dat hij de
zevende dag, na zijn reusachtige koetsier te hebben gelast andermaal de weg naar
Haarlem in te slaan om tans aan te houden op Lust en Rust, het buitengoed van
mevrouw van Rozemalen, in zijn kales plaats nam met de onaangename zekerheid
van nog altijd niet te weten in welke woorden hij zijn gewichtige vraag zou
voordragen.
Groot was de verbazing van Lust en Rust's oude, deftige tuinbaas, die van
Omswinkel's spul natuurlik heel goed kende, toen de reusachtige koetsier, de grote
paarden van de straatweg afwendend, op zijn bruggetje toereed en de ruime kales de
planken overdonderend, het grint overknoerpend, driest op de witte villa aanrolde;
maar... hij zag mevrouw van Rozemalen voor het huis zitten, opstaan, glimlachen
en begreep dus dat alles in orde was.
Vlug voor zijn omvang rees Ludovicus in zijn diepe rijtuigbak omhoog,
schommelstapte hij over de trede, hoed in de hand, bepareld voorhoofd glanzend in
de zon, op mevrouw van Rozemalen af. En weer neep hij de bemitainde vingers
krachtig in zijn brede hand samen.
‘Allercharmantst... allercharmantst! Mijn koetsier mag zeker wel even onderrijen.’
‘Natuurlik!’ piepte de weduwe niet zonder een pijnlik grimasje, ‘rijd jij maar onder,
koetsier; maar uitspannen kan je niet, want voor twee paarden is er in mijn stalletje
geen plaats meer. Ja, meneer van Omswinkel, zo ziet u; 't is nooit zo kant of klaar,
of 't hapert hier of daar.’
Ludovicus grijnsde en dacht: die moppen moet ik haar bepaald afleren.
Naast elkaar voor het huis gezeten babbelden ze nu een poosje over koetjes en
kalfjes; Ludovicus deed zo danig zijn best' dat hij herhaaldelik zijn voorhoofd moest
afvegen.
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Toen vroeg mevrouw van Rozemalen, of hij soms iets drinken wilde.
‘Een koppie tee?’
‘Tee... tee... op klaarlichte dag...’ meesmuilde Ludovicus.
‘Ach, neen, dank u.’
En om 't haar nu maar aanstonds duidelik te maken, waarop het bij hem aankwam,
voegde hij er aan toe:
‘Ik drink alleen tee, waar de kurketrekker bij te pas komt.’
‘O! Nu... van 'en glaasje Port ben ik niet afkerig. In dit zwaantje pikt men ook wel
eens 'en graantje.’
Opgestaan ging ze binnenskamers aan een schelkoord trekken; Ludovicus begon
zich op zijn gemak te voelen en toen zij terugkwam, zei hij:
‘Wat 'en last telkens zo'n wandeling te moeten maken. Schaf u toch 'en kleine
batterij aan, dan kan u zonder op te staan overal bellen, waar u gewoon is te zitten.’
‘'en Batterij... 'en batterij’ mopper-gromde de weduwe, ‘da's 'en ding van de
soldaten.’
Ludovicus was aanstonds bereid haar een lesje te geven in de toepassing van de
elektrisiteit en besloot met een aanbeveling van de huistelefoon, die nog gemakkeliker
was dan de elektriese schel.
‘En ik vraag maar: waarom zou 'en mens 't zich niet zo gemakkelik en zo lekker
maken als hij 't maar krijgen kan. Wat zegt u?’ ‘Nu,’ zei mevrouw van Rozemalen,
‘dat weet ik nog zo net niet. Er is voor en tegen. Werklui in je huis... ieder ogenblik
reparaties... het jaagt je allemaal maar op kosten. Neen, ik zal maar aan m'en koord
blijven trekken.’
‘Neem me dan niet kwalik, dat ik 'et zo maar ronduit gezegd heb.’ ‘Wel neen!
Vragen staat vrij en weigeren er bij!’
Al weer zo'n mop, dacht Ludovicus en grijnsde andermaal.
Nadat ze gedronken hadden, begonnen ze met de tuinen, zoals mevrouw Van
Rozemalen het noemde, en bezochten ze het eerst de moestuin of liever het
moestuintje.
‘Ik had 't wel liever groter gehad,’ zei de eigenares; ‘maar de bakker, die
liever-koekjes bakt, is dood en ik ben er al mee tevrejen, dat ik mijn eigen groenten
kan eten.’
Ludovicus zei alleen:
‘Groenten eet ik pas, wanneer ze tot biefstuk zijn geworden.’
Schel-schichtig antwoordde mevrouw Van Rozemalen:
‘Is 't waar!’
Ludovicus moest zich afvragen: wat zou ze wel denken, dat ik bedoeld heb.
Nu gingen ze samen de bloementuin door, waar tal van bloemen werden gekweekt
in kleine bedjes, kleine randjes en een klein
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broeikastje.
‘Niet groot,’ zei mevrouw Van Rozemalen, ‘maar... klein visje... zoet visje. Ik heb
toch in alle jaargetijjen 'en bloemetje op tafel en groen in m'en voorhuis. Wat zegt
u?’
Ludovicus zei niets; maar knikte, alsof hij een helder inzicht kreeg in de zaak.
Op haar stalletje was mevrouw Van Rozemalen biezonder groots, omdat ze dit
zelf had laten bouwen, en ze vestigde Ludovicus' aandacht op het feit, dat ze door
de overdekte verbinding van huis en stal haar koetsier ook als huisknecht kon
gebruiken, wat haar een zuinige leepheid toescheen.
Nu sprak Ludovicus.
‘Ja, ja; maar als uw terrein groter was geweest, had u die vliegenfabriek toch zeker
'en heel eind verder af geplakt.’
‘Wel neen!’ kraaide de weduwe. ‘Vliegenfabriek! Ik heb in 't geheel geen last van
vliegen! En als... als... Als oom niet met tante was gaan leven, had ik geen nichten
en geen neven.’
Grootogig opschrikkend wist Ludovicus niet wat te antwoorden. ‘Willen we nog
eens binnen 'en kijkie nemen?’
‘Met genoegen, mevrouw; met genoegen.’
En om wat aardigs te zeggen, dat hem tegelijkertijd nader tot zijn doel kon brengen,
voegde hij er aan toe:
‘'t Is toch 'en heel ding voor 'en vrouw dat allemaal zelf te administreren.’
Mevrouw Van Rozemalen dacht, dat hij de gek met haar stak.
‘'en Heel ding... dat plaatsje? Nu, zeg eens: bak me 'n koekie als ik dood ben.’
Neen, dacht Ludovicus, was ze een man... het zou me niet kunnen schelen en ik
zou zeggen: hou je bek; maar van een vrouw die moppen met een lachend gezicht
te moeten aanhoren...! Doch tevens moest hij denken: jammer genoeg, want al hebben
de salons geen elektries licht, al staan de meubels er in het gelid als Pruisiese soldaten,
ze heeft drommels mooie, antieke dingen. Het leek hem bewezen, dat haar ouders
en grootouders of de ouders en grootouders van haar eerste man welgestelde lui
waren geweest met breeeje aristokratiese opvattingen en het vermoeden, dat zij zelf
er warmpjes in zat, kwam hem dus zeer gewettigd voor. Zou ze soms voor verbetering
vatbaar wezen?
Ze had hem tot nu toe biezonder vriendelik behandeld; volgens Zagthout was ze
ongetwijfeld ‘willing’; zelf vond Ludovicus ook wel, dat ze zich lang niet
onverschillig toonde voor zijn goede mening... Als hij er eens achter zocht te komen
hoe diep zijn invloed reeds ging?
Zij gaf hem er spoedig gelegenheid toe.
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‘Gaat u nu nog eens zitten en zeg u me eens hoe u mijn boeltje vindt. U heeft verstand
van die dingen... Salomo is goed t'huis. Maar u moet nu geen al te hoge eisen stellen.
U mag niet uit 'et oog verliezen, dat 'et tegenwoordig gerajen is te denken: zachtjes
aan, dan breekt 'et lijntje niet. Oppassen, dat je moet... oppassen! ledereen is er maar
op uit je te bestelen.’
‘Daar is iets van aan,’ zei Ludovicus, ‘maar zulke dingen moet 'en mens breed
opvatten. Als ik u was, begon ik jaarliks mijn boek met 'en paar duizend gulden aan
onverantwoorde uitgaven en dan dach ik daar verder niet over na.’
Mevrouw Rozemalen schokte kaarsrecht in haar stoel omhoog en keek Ludovicus
schichtig aan als een kip in een ren, die plotseling een stok door de tralies ziet naderen.
‘'en Paar duizend gulden!... Zo maar... Me zo maar laten bestelen?... U denkt er
goed over.’
‘Wel... als je daarmee van 'et gemaal af bent. Op Sicilië assureren de grondeigenaars
zich wel bij de bandieten voor zoveel per jaar.’
‘Nu ja... op Sicilië,’ schuddebolde de weduwe, ‘maar hier zijn geen bandieten en
ik zou u hartelik bedanken! 't Is ook maar gekheid, nietwaar. Wat vindt u van mijn
plaatsje? Groot is 't niet; maar vindt u 't niet lief? Voor 'en vrouw alleen, moet u
denken.’ ‘O, charmant... allercharmantst! 't Is maar jammer, dat de stal zo dicht op
'et huis staat. Dat heeft veel tegen; dat zou me niet bevallen.’
Mevrouw Van Rozemalen zette een zeer zuinig gezicht.
‘Hè? Waarom niet? Ik heb er geen last van. In 't geheel niet. Pas du tout!’
‘Maar mevrouw, de vliegen nu daargelaten, begrijpt u toch, dat de voortdurende
indringing van ammoniak in de bodem schadelik moet zijn voor uw drinkwater.’
‘Ammoniak... ammoniak in een stal? Met ammoniak maak je vlekken uit. Wat
betekent dat nu weer?’
‘Ja... als u 'en beetje aan scheikunde had gedaan... 't Is moeilik uit te leggen; maar
mag ik u eens 'en raad geven?’
‘Komaan; geef u me eens 'en raad. Wat nu met deze kat gedaan?’ Ludovicus liet
zich niet uit het veld slaan en deed alsof hij de mop niet hoorde.
‘U begint met een van uw buren 'en flinke lap weiland af te kopen. Die krijg je
tegenwoordig voor 'en appel en 'en ei. Daar zetten we de stal met 'et koetshuis op;
maar... 'en flinke stal en 'en flink koetshuis... ingericht op zes paarden en 'en viertal
rijtuigen. Dan kan de koetsier wel niet in huis dienst doen; maar dat hoort ook niet.
Wie wil nu paardelucht ruiken als ie aan tafel zit?’
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‘Paardelucht? Ik heb nog nooit wat geroken.’
‘Zie toch niet op 'en kleinigheid! 'en Man meer in dienst... 'en handige knecht... is
dat nu zo iets biezonders? 'en Paar honderd gulden en je bent klaar. Bij de stal zetten
we de installatie voor elektries licht, die meteen dienen kan voor de telefoon en de
schellen. Wat kan dat kosten? Enige lappies van duizend en we zijn er! Wie weet,
of we er niet 'en inrichting aan kunnen verbinden voor de zuivering van 't drinkwater
door ozon... ook wel voor 'en ventilatie-sisteem. Daar zou ik dan met m'en architekt
nog eens over moeten praten.’
‘Zuiveren?’ kraaide de weduwe, ‘wat zuiveren? Ik heb water als kristal zo helder.’
‘Wie weet hoeveel bakteriën er in zitten, waar u niets van merkt!’ ‘Welnu... wat
kunnen ze me dan schelen... die bakteriën... als ik er toch niets van merk. Ik ben niet
bang voor bakteriën!’
‘Ik wel,’ zei Ludovicus, ‘en dat is nu juist 'et mooie van elektrisiteit. Heb je eenmaal
'en installatie van voldoende capaciteit, dan ben je eigenlik op alles ingericht. Je hebt
'en elektricien nodig... misschien wel 'en masjinist er bij; maar dat is dan ook alles.’
‘Alles... alles! U heeft goed praten. Al weer twee mannen meer!’ ‘En dan, als ik
u was... dan liet ik dat petiterige moestuintje, dat broeikastje, die perkjes, die randjes...
dat liet ik allemaal opruimen. Kinderspeelgoed... niets dan kinderspeelgoed! Wil je
absoluut 'en moestuin hebben... koop er dan nog 'en paar bunder weiland bij; maar
leg in alle geval om 't huis heen 'en flink park aan... 'en Engels park met mooi hout.
In aanleg kost dat wel wat; maar... stel er maar weer 'en sommetje voor... in onderhoud
is 't niet duur. 'en Paar arbeiders meer en dat is alles. Natuurlik krijgen we dan nog
de leidingen in huis... de leidingen van lucht en water... telefoon, centrale verwarming,
ventilatie; maar als je daar dan ook enige duizenden voor stelt...’
Nu werd het mevrouw Van Rozemalen toch al te kras.
‘Wel neen! Ik denk er niet aan! Ik stel niemendal. U heeft goed riemensnijden van
'en anders leer! Wat denkt u wel? Dat 'et niet op kan? Ho, ho, wacht eens! U zou me
de breeveertien laten spelen! Is me dat omspringen met de duizenden! U ziet op geen
aap, u, die komt uit Oost-Indië; maar ik... wacht eens 'en beetje. Zo heb ik 'et nog
nooit op de viool horen spelen! Herejee! U zou me 't vel over de oren halen! En al
dat gescharrel! Denk er eens aan! Land kopen... huizen afbreken... opbouwen...
masjienes... leidingen... werklui in huis... werklui op de plaats... arbeiers! En dan die
elektrisiteit! Je hebt nog maar kans, dat je in de lucht vliegt. Poef, daar ga je! Pierlala
leit in de kist. Wat zou ik moeten beginnen? Er is hier geen brandweer als in
Amsterdam! Ik wist
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niet wat ik liever deed, hoor! Weet u wat ik zeg? Beter bang dan dood, en lieve Keetje
wat je hebt dat weet je, maar wat je krijgt dat weet je niet.’
Schertsend, met schelle gillachjes tussen de hoogklinkende woorden in, had ze
alles gezegd; maar Ludovicus ontveinsde zich zijn nederlaag niet. En op eens wist
hij 't, dat mevrouw Van Rozemalen zich toch nooit met zijn breeeje opvattingen zou
kunnen verenigen en dat van alle dwaasheden, die hij al gedaan had of misschien
nog doen zou, een huwelik met zo'n bekrompen, moppentappende juffrouw, al was
ze ook nog zo'n goeie ziel, de allerergste zou wezen. Dies maakte hij nu maar met
een kwinkslag een eind aan het gesprek, lette 't niet zonder ergernis op, dat het mens
de kleinzieligheid had zich net te houden of ze aan de Portfles niet meer dacht, nam
uitbundig-dankzeggend afscheid en reed huiswaarts met het verluchtigend besef van
iets heel gevaarliks ter elfder ure, God zij dank, niet te hebben gewaagd.
Toch sliep hij die nacht voor 't eerst in zijn leven zeer slecht. Hij was op Breedzicht
niet alleen en toch voelde hij er zich op eens zo akelig eenzaam.
De volgende morgen was zijn eerste gedachte weer: dus... revolver of cyankali.
Maar toen liep al vroeg Zagthout bij hem op, die eens kwam horen, hoe of hij 't
op Lust en Rust er af had gebracht.
‘Hoor eens, ouwe jongen,’ zei Ludovicus, ‘word nu niet boos, dat ik je mooie
plannen in de war stuur; maar al is je weduwe nog smakelik genoeg,... en een goeie
ziel er bij... 'en schepsel zo rijkelik begiftigd met atavismen van 't hofjesleven, dat
haar voorouwers geleid hebben... dat is toch niets voor mij.’
Zagthout grinnikte maar weer eens.
‘Nu... dan heb ik nog wat voor 't laatst bewaard. Ik kan wel 'en tweede boekhouwer
gebruiken... omdat ik mijn zaken wat ga uitbreien, zie je. 'en Ministers-traktement
heb ik geen plan hem te geven; maar wie twee duizend jaarliks te verteren heeft,
hoeft al weer voorlopig niet te denken aan revolvers of cyankali. Zou dat iets voor
jou zijn?’
Van dat voorstel stond Ludovicus een ogenblik geheel verbouwereerd. Een paar
weken geleden zou hij de vriend, die met zulk een redmiddel aankwam, lachend,
maar toch met een ‘Stentorstimme’ aangeboden hebben hem van alle trappen neer
te kwakken als hij 't waagde nog één keer van zo iets te kikken; maar van morgen
was hij - dit viel niet te lochenen - veel zachtzinniger gestemd, veel bereidwilliger
zich te laten overhalen, veel gereder van aannemen.
Hij dacht een lange poos zwijgend na, aldoor Zagthout van ter
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zijde beglurend zonder zelf te weten waarom hij dit deed en ook aldoor
tandenknersend, wat in de laatste tijd een zenuwachtige hebbelikheid van hem was
geworden.
En eindelik zei hij half nijdassig, half gekscherend:
‘Hou jij 'en fabriek voor de filantropie?’
‘Ben je dwaas! Business, man... alleen business! Wat ik nodig heb is 'en eerlike
kerel. Veel verstand hoeft hij niet te hebben. Van jou weet ik, dat je eerlik bent; van
anderen moet ik 'et nog eerst onderzoeken en dat kan me geld kosten.’
‘Weet je van mij ook, dat ik niet veel verstand heb?’
Zagthout grinnikte andermaal.
‘Te veel zeker niet.’
‘Je bent wel vrindelik; maar... je biedt me dus geen verkapte aalmoes aan?’
‘Ben je niet fris!’
‘En... als ik m'en werk niet goed doe?’
‘Nu... dan ga je de laan uit.’
‘Meen je dat?’
‘Ik wil je m'en hand er op geven en mijn woord van eer ook.’
Weer dacht Ludovicus tandenknersend een wijle na om dan te zeggen:
‘Eén ding snap je: je krijgt 'en bediende en je verliest 'en vrind.’ Zagthout beweerde
daar in 't geheel niets van te snappen, noemde 't zelfs belachelik; maar Ludovicus
hield vol.
‘Neen, neen, neen, neen! Je krijgt 'en bediende en je verliest 'en vrind. Daar hoeven
we geen doekjes om te winden. We moeten dat nu maar dadelik allebei breed opvatten.
Buiten zie je me nooit meer.’
Zagthout vond dit in alle geval een zaak van later zorg; maar Ludovicus toonde
zich vast besloten op dit punt nimmer toe te geven. Voor 't eerst in zijn leven voelde
hij zich ondergeschikte en dit gevoel ontnam hem op eens zijn eigenaardig
op-niets-berustend besef van superioriteit. Voortaan zou hij zich voor de mensen
gaan schamen; niet wijl hij zijn geld had verbarst; maar omdat met zijn
onafhankelikheid zijn bluf was verdwenen. Zijn moed om een hoge toon aan te slaan
was weg; wat deed hij dus nog in een gezelschap?
Dat Zagthout loog... dat hij geen boekhouder nodig had; maar zuiver uit filantropie
dit baantje in het leven riep... Ludovicus twijfelde er geen seconde aan; maar insgelijks
voor 't eerst in zijn leven kostte 't hem geen moeite zijn overtuiging te smoren. Zelfs
zijn dankbaarheid kon hij niet uiten, ofschoon hij oprecht dankbaar was en hoopte,
dat Zagthout hem niet van ondankbaarheid zou verdenken... Ook verzocht hij voor
de vorm om een paar
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dagen bedenktijd; maar in zijn binnenste binnenste zag hij zich dadelik simpel
boekhoudertje op een salaris van twee duizend gulden.
En dit visioen gaf hem zulk een afkeer van zich zelf, dat hij niet goed inzag hoe
voor de rest van zijn leven zijn eigen gezelschap te kunnen verdragen. Wel fluisterde
hij zich toe: es musz auch solche Kàuze geben; maar zijn enige troost, dat hij ten
minste in zo verre vrij man bleef, als hij niet van zijn stoel zou behoeven te lummelen
onder het spelen van een domino'tje met een moppen-tappende vrouw, schonk hem
toch geen vrede met de aanneming van Zagthout's edelaardig aanbod.
En toen begon hij aan het laatste bedrijf van zijn leven, het bedrijf, dat zijn benijders
en vijanden een poos spreken deed van een drama, waarvan de titel had kunnen
wezen: Schuld en berouw of het leven van een verkwister en dat na die poos de
breeeje man met de breeeje hoed en de breeeje opvattingen eerst uit hun ogen en
allengs ook uit hun geheugen deed verdwijnen.
Zodra Ludovicus Zagthout's voorslag had aangenomen, schoot hij zijn grote hond
dood en gaf hij aan de laatste vrouw, met wie hij Breedzicht had bewoond, de grootste
helft van zijn effekten, die hem restten. Zo nam hij van beiden afscheid. Bij de dood
van zijn hond voelde hij weer iets van zijn verwenste sentimentaliteit.
Toen daarna inboedel en huis waren verkocht en hij een paar gemeubileerde kamers
had gehuurd, vastbesloten zich voortaan aan niets meer te hechten, ging hij op de
tweede morgen van het nieuwe jaar naar Zagthout's fabriek en nam daar - zoals hij
't zelf bitter beklemtoonde - plaats op een kruk, meneer... de kruk waarop hij nu ten
einde toe in miezerig gesijfer moest verslijten al wat er nog aan fut in hem over was.
Op die kruk zat hij van 's morgens vroeg tot aan etenstijd en soms ook nog in de
avonduren. Naar die kruk sjokte hij in het gure voorjaar, op smoorhete zomerdagen,
in smerig najaarsweer, over gladheid en door sneeuw, en nooit verscheen hij een
minuut te laat, nooit ging hij een minuut te vroeg heen, nooit vroeg hij een dag verlof,
nooit maakte hij misbruik of zelfs maar gebruik van redenen van gezondheid.
Geblakerd en verschroeid door de Augustuszon, die de brede ruit vlak-voor-hem
doorzengde, doorijzigd en versteend door de Januari-wind, welke diezelfde brede
ruit in een ijsplaat herschiep, zat Ludovicus op zijn kruk zonder ooit één enkel
overbodig woord te spreken, doende met kleingeestige nauwgezetheid wat hij achtte
de plicht te zijn, waarvoor Zagthout hem betaalde. Op die kruk verwijlde hij dag aan
dag in de bakteriënvolle uitwasemingen van vier klerken en de verpestende walm
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van vier drie-sents-sigaren; op die kruk at hij om twaalf uur uit een papier zijn broodje
met kaas of worst, 'et verdraaiend in een bierhuis een plat du jour te gaan halen; op
die kruk rookte hij, na het verorberen van dat broodje, zijn eigen dure sigaar, in
grimmige ergernis zich zelf vervloekend, niet om der wille van zijn zedeloos verleden,
maar om het misselik heden, waarin dit verleden verlopen was; op die kruk eindelik
broeide hij in vrije ogenblikken de gallige opmerkingen uit, die hij ten beste gaf de
hoogst zeldzame keren, dat 's avonds een van de oude vrienden hem nogeens in zijn
armoedige kamers bezocht. Ze opzoeken... die oude vrienden; dat verdomde hij ten
eeuwigen dage! Welk een ingekankerde haat hij aan de eenzaamheid ook had, nog
liever zat hij avond aan avond alleen, juister gezegd: trok hij avond aan avond al om
acht uur naar bed, dan bij één van de vroegere getrouwen vergelding te gaan zoeken
voor genoten gastvrijheid. Daagde een enkele uit eigen beweging eens bij hem op,
dan had hij nog lang enige lekkere flessen bewaard uit zijn goede tijd en bovendien
de zeldzame glazen, waaruit deze wijn gedronken wilde worden; maar toen de
bezoeken hem al te zeldzaam waren geworden, gaf hij de wijn weg aan zijn hospita
en verklaarde hij zich voor niemand meer t'huis, alleen meneer Zagthout uitgezonderd.
En als deze enig overgebleven vriend, die geen wijn meer drinken mocht, aankwam,
werd hem niets gespaard van Ludovicus' geknor over de beroerde lammenadigheid,
de jammerlike meskijniteit, de ellendige kleinzieligheid van al wat in Nederland iets
te zeggen of te bevelen of te leiden had en over het gepruts, het gescharrel, het geknoei
van ieder, die hier iets deed, tot stand bracht, schiep.
Sinds hij voor zijn soos bedankt had, las Ludovicus alleen nog de kranten, waarop
zijn hospita was geabonneerd; maar nooit onthield hij daaruit één enkele loftuiting
op wie of wat ook, en altijd wist hij wonderlik juist wat er in werd afgekeurd,
gehekeld, beschimpt. En kneep Zagthout bij die aanhalingen zijn ogen grinnekend
toe, om daarna te grommen:
‘Geloof toch niet wat in zo'n krant staat. Die vork zal ook wel heel anders in de
steel zitten...’,
dan zette Ludovicus weer zijn ‘Stentorstimme’ op en brulde hij: ‘Wat... anders?
Twijfel jij er soms nog aan, dat 'et Nederlandse volk 'en misselik zoodje mispunten
is? Vin jij 'et gezeur en 't gebazel in ons parlement niet om wee van te worden? Voel
jij ontzag voor onze zogenaamde eerste lui? Kan jij iets flinks, iets groots, iets breeds
ontdekken in onze handel, onze nijverheid, onze kunst? Zijn wij op enig gebied
anderen vooruit of zelfs maar met anderen gelijk? Is al ons miezerig gescharrel,
geknutsel, geknoei,
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gepruts iets beters waard dan zo gauw mogelik van de aarde te verdwijnen? Ben jij
wat biezonders, ben ik 'et? Vin je ergens in ons land 'en groot man... op welk terrein
je maar wilt? Niet eens op 'en grote schurk kunnen wij trots zijn! Klein... klein... 't
is alles klein!’
Tot enig antwoord bleef Zagthout dan maar zachtjes grinniken. Hij wist wel, dat
schimpen voor Ludovicus een laatste middel was om zijn breeeje opvattingen, die
hem erg hinderlik waren geworden, eens te luchten en met de man, die zich 's morgens
als ondergeschikte in zijn dienst zo angstig beijverde nooit een verwijt of berisping
te verdienen, had hij te veel medelijden om 's avonds niet te willen verdragen zijn
onschadelik gebas.
Maar eindelik was 't ook met dat bassen gedaan. Het gebeurde, dat Ludovicus niet
op tijd op het kantoor binnentrad, dat hij zelfs in 't geheel niet opdaagde en er tegen
twaalf uur bericht kwam van zijn
op-straat-door-'en-duizeling-overvallen-neerstorten-en-per-draagbaar-naar-zijn-kamers-teruggebracht-zijn.
De breed-gerande hoed was hem daarbij van het hoofd gevallen; maar spoedig in
het bezit van zijn eigenaar weergekeerd. Vroeger zou er voor dit bekende hoofddeksel
geen eerlike vinder te vinden zijn geweest.
En zo begon het allerlaatste toneel van Ludovicus' leven, dat gelukkig niet lang
meer duurde. Want al behield hij zijn ‘Stentorstimme’ ten einde toe, alleen om de
dienstmeisjes van omliggende huizen te doen uitbarsten in schaterlachen en elkander
toeschreeuwen van de lol kon dit orgaan zijn meester nog dienen. Woorden-vinden
vermocht Ludovicus al gauw in 't geheel niet meer. Telkens drongen verkeerde
klanken naar zijn lippen en ergerde hem zijn machteloosheid, dan brulstootte zijn
mond nog slechts nijdige, onverstaanbare geluiden uit met driftige bulderschreeuwen
afgewisseld.
Van de oude kracht was binnen korte tijd ook weinig meer over; met bevende
handen en op trillende benen moest de zware Hercules van voorheen, ondersteund
door meid en juffrouw, voetje voor voetje, schuifelstrompelen van zijn bed naar het
venster en van het venster terug naar zijn bed. Zijn krantlezen werd leeg starogen;
allengs begon hij een breed geraamte te lijken in een wijde zak van diep plooiend
vel gehuld.
Met zijn vergrauwende haren was het enige, wat nog bij hem groeide, zijn
sentimentaliteit, die hij verwenst had van het ogenblik af, waarop hij zich van deze
zwakheid bewust was geworden. En die sentimentaliteit bleek nu het duidelikst, de
zwijgende verknochtheid van een beest voor zijn meester gelijk, in een stomdierlik
gehecht-zijn aan de hospita, die zich voor haar goede zor-
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gen bij voorbaat schadeloos stelde door hem zo veel mogelik op alles te bestelen.
Zolang die vrouw bij hem zat of de kamer doordrentelde was hij tevreden en rustig,
volgde zijn zwak-schelende blik haar gaan als een magneetnaald omzwervend metaal.
Maar verdween ze uit zijn gezichtskring, dan begon hij angstig op zijn stoel heen en
weer te schuiven, ving hij aan te grommen, zelfs te grienen en eindigde hij met het
huis te doen daveren van zijn gebrul. Totdat de juffrouw wild-gebarend weergekeerd
met woede-gekrijs zijn ‘Stentorstimme’ overschetterde en het stoute kind
terugschuchterde in zijn verdoofd denksuffen en woordenloos geknor. En dan duurde
't niet lang, of hij stootte onsamenhangende lettergrepen uit, huilend tot ze hem
troosten kwam met lieverige verkleinwoordjes en klopjes op zijn brede schouderplaat,
of tot ze hem dreigde met voor altoos te zullen heengaan als hij zich voortaan niet
beter gedroeg. Naast zijn slordige juffrouw en haar smerige meid gold zijn
sentimentaliteit alleen Zagthout, die tot zijn dood het boekhoudsalaris hem uitbetaalde
en elke Zaterdag de aangedikte sijfers van zijn huishoudelike uitgaven kwam nazien
en schouderophalend verzilveren. Zolang mogelik vertellend van zijn eigen zaken,
van oude vrienden, die vervielen en heen gingen, van veranderingen in de stad, hield
Zagthout hem dan telkens een uurtje gezelschap. Toen Ludovicus eindelik ook deze
verhalen niet meer te volgen scheen, bepaalde Zagthout zich er toe hem een sigaar
van drie senten te laten roken, die de kindse man dan met innig welbehagen genoot
als een nog-uit-zijn-goeie-tijd. Roken was de enige uitspatting door de dokter hem
gelaten; daarom schold Ludovicus stamelend die geleerde voor oud... meskijn... lor
uit, totdat hij ook deze woorden niet meer vormen of vinden kon en zich tot een
nijdig tandenknarsen moest bepalen.
Als hem ten slotte de ogen voor immer waren gesloten, trof Zagthout op de soos
geen drie luisteraars meer aan, die horen wilden hoe Ludovicus van Omswinkel was
heengegaan en vond hij in het hele land slechts één neef, Caroliens zoon, die onder
voorrecht van boedelbeschrijving de erfenis dorst aanvaarden. Achter de kist ging
Zagthout met die neef en bij het zandgraf prevelde maar één paar lippen: ‘'t was toch
zo'n goeie vent.’
Uit: Mensen.
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Fragment uit: Inwijding
In de Nieuwe-Havenstraat was op de eerste verdieping het gas al ontstoken. Onder
de opgetrokken valgordijnen door zag Theodoor 't flets weerschijnen tegen het plafond
van de rode voorkamer; het brandde dus dieper-in... waarschijnlik in de slaapkamer,
door hem vermoed achter het blauw-grijze doek.
Hij hoefde zich weer niet te laten aandienen; de meid zei hem maar naar boven te
gaan.
Op het portaal dacht hij er een ogenblik aan de achterkamer binnen te treden; maar
dit dorst hij toch niet.
In de voorsuite... niemand; omkijkend zag hij Tonia naderen uit de blauwheid van
een hel doorlichte ruimte, waarin hij nog juist de tijd had een groot geel-overspreid
bed, daarachter een breed, potjes, flesjes, bakjes dragend toilet en er-tegenover een
zwarte schoorsteen-mantel met hoge, vergulde spiegel op te letten. Ook zag hij, dat
Tonia in het roze was: een kleur, die haar slecht kleedde en die vloekte met de
omgeving. Toen doofde de glans van het licht, dat zij neerdraaide en bleekte zij uit
de neergeslagen zwartheid langzaam op hem toe.
‘Zo. Da's vlug. Ik had je van daag nog nie verwacht.’
De woorden klonken zo blij, dat 't Theodoor was, of hij het lachje om haar mond
zien kon. Even dacht hij: als ze me nu eens om de hals viel; maar zij grauwde voorbij
- 't was hem of hij de warmte van haar lichaam voelde - en zij donkerde op tegen de
trieste daggrijsheid in de ruiten. Toen luidde zijn antwoord voorzichtig: ‘'k Had juist
'n uurtje vrije tijd van middag; maar... als je liever hebt, dat ik 'n andere dag...’
‘Wel nee. Waarom? Ga zitte. 'k Zal licht opsteke.’
Theodoor wist niets meer te zeggen. Zwijgend zag hij haar de valgordijnen
neerlaten, in het donker een lusiefersvlammetje doen opspetteren en met omhoog
gestrekte hand twee breed-uitsissende lichten op het kristallen kroontje ontsteken.
Van de roze peignoir vielen de mouwen niet om; de mooie blanke arm bleef
onzichtbaar.
Nog plooide ze zorgvuldig de rood zijden overgordijnen dicht en ging weer
tegenover hem op de kanapee zitten met de volle tafel tussen hen in, presies als drie
maanden geleden.
In het stil-verbeiden van haar verklaring voelde Theodoor zich onhandig en
teleurgesteld tevens; kille zwartheid kleinsde heen over zijn glanzende verwachting.
‘Vin je 't hier erg warm?’
‘O, nee; 't is net behagelik.’
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‘Wat is 't al weer lang geleje, dat je 't laatst hier ben geweest, hè? Je heb 't zeker heel
druk.’
Theodoor werd het spoor geheel bijster; waarom deed ze zo stroef. ‘Druk en druk
is twee. Als ik je met iets van dienst kan zijn, dan zal ik daar wel tijd voor wete te
vinde; maar dan moet je me natuurlik eerst vertelle, waarvoor je me hebt late komme.’
Schuin naar de grond turend liet ze haar korte, dikke vingers spelen met het lange
wit-zijden lint, dat van voren afhing over haar roze peignoir en deed als had ze de
vraag niet verstaan.
Theodoor werd kregelig.
‘Heb je me dan niets te vrage?’
Nu was 't, of ze met een schok knipogend uit een droom ontwaakte.
‘Ik docht an wat anders. Neem me nie kwalik.’
‘Ik zou graag wete waarvoor je me hier hebt late kome.’
‘Waarvoor ik je hier heb late komme? Och... nou... ik geloof dat Jansen me
bedriegt... Ik weet 't wel haast zeker.’
Weer glansde Theodoors verwachting op; maar om aanstonds nogmaals in kille
dofheid te tanen.
‘Wil hij van je af?’
‘Nee, dat niet. O, gut, nee.’
‘Wil jij dan van hem af?’
‘Nou... as't-ie me bedriegt... natuurlik. Wijve mag-t-ie neme... net zoveel as-t-ie
wil. 't Is me zo onverschillig as...’
Een schouderophaling voltooide de zin.
‘Maar hij kan 't me eerlik zegge. Hij hoef me nie voor de gek te houwe. O, 'k
begrijp heel goed, wat je denkt. Hij denkt: die meid gaat toch niet van me weg. Die
heb niet te vrete... die hou ik wel an 't lijntje met me duite; maar daar vergist ie zich
toch in, hoor; daar vergist ie zich lelik in.’
Geen opwinding had Theodoor in haar toon kunnen bespeuren; maar de vaste
intonasie liet hem niet in twijfel, of zij ook handelen zou naar haar woorden. Aan de
andere kant nam die overtuiging zijn vermoeden niet weg, dat zij eenvoudig van een
ander zeker wilde zijn, eer zij Jansen losliet en hoe verklaarbaar hij dit ook vond,
voor zijn eigenliefde was er iets krenkends in, dat zijn verlangen naar haar bezit
merkbaar temperde. Daarom zei hij koel: ‘Dan zal 't het beste zijn, dat 'k maar 'ns
afwacht hoe de zake lope. Vin je niet?’
Weer waren haar ogen afgedwaald naar de grond; maar op eens keek ze hem met
zulk een zonderlinge, onderzoekende, achterdochtige blik aan, dat Theodoor er geheel
van streek door raakte, als iemand, die, voornemens een slechte daad te bedrijven,
plotseling merkt, dat zijn toeleg geraden is.
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Toen ze kalm trachtte door te spreken, klonk haar stem gedwongen.
‘Och, ja. Waarom zou 'k nie bij 'm blijve, niewaar? Wie weet, of 'k ooit 'n andere
man vin, die zo goed voor me is as hij. Want goed is-t-ie en edel van karakter. En
van de ene hand in de andere te motte valle... nooit vastigheid te hebbe... nee, dat
hoef ie ook al niet voor je plezier te doen.’
Zijn naam was niet genoemd; toch hoorde Theodoor in haar woorden een
wantrouwen van zijn bedoelingen, waarvoor hij meende, dat ze geen enkele reden
had en hem wantrouwen - dat besefte hij - stond gelijk met hem ontglippen.
‘In de regel hebbe vrouwe meer vastigheid aan manne dan manne aan vrouwe.’
Ze lachte en de brede rechterhand met uitgespreide vingers als een waaier voor
het gelaat houdend, antwoordde ze honend:
‘As de vrouw dan maar zó doet, hè... en meneer z'n gang laat gaan. Maar daar ben
ik nooit van t'huis geweest, versta je. As ik me moeite wil geve, dan hoef 'k gelukkig
om 'n man nog niet verlege te zijn; maar as-t-ie me beliegt en bedriegt... saluut!
Zonder geld kan 'k nie bestaan... net zo min as 'n ander; maar verkope... verkope doe
'k me daarom toch niet!’
De laatste woorden werden Theodoor met boos-geronde lippen zo dreigend in het
gezicht gesmeten, dat hij onwillekeurig lachen moest over de voorbarige woede.
Evenwel... in die lach was ergernis.
‘Je doet waarachtig, alsof ik je minstens tienmaal al bedroge had. En eigenlik weet
ik nog niet eens wat je van me wil. Van de zomer heb je me afgeweerd... nu schrijf
je me 'n brief...’
Heftig belgerinkel deed hem verstommen. Ongewoon vlug voor haar zwaarte
sprong Tonia op, trok haastig de deur open en riep over de trapleuning met hees
gesmoorde stem naar beneden:
‘Niet opedoen... niet opedoen!’
Ogenschijnlijk kalm keerde ze terug.
‘'t Is Jansen. Ik ken z'n bel. Doe me 't genoege... ga eve na beneje... in me
voorkamertje. Daar komt ie nooit. In de gang is nog geen licht. Zien kan ie je dus
niet en ik zal 'm wel gauw weer weg krijge.’
‘Ja wel; maar...’
‘Ga nou en wacht eve. Duurt 't je al te lang, snij dan maar uit, terwijl die hier boven
is.’
Theodoor gehoorzaamde.
Zodra hij beneden de voorkamer binnen was gegaan, deed een hand de deur achter
hem op slot. Toen hij een ogenblik later in de pikzwarte duisternis Jansens ‘goeie
middag’ en het kraken van
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de traptreden gehoord had, werd de deur weer op een kier geopend en schemerde
gaslichtschijnsel naar binnen. Boven zijn hoofd bomden dof zware stappen en
gromden stemmen grauw onverstaanbaar.
Een flauw gevoel van in-gevaar-zijn gaf aan zijn stil-wachten in het halfduister
iets piekants, dat hem zenuwachtig opwond. De gedachte: als ze dat t'huis eens wisten,
doorflitste zijn brein en met een angstige samentrekking van zijn aandacht op de
geluiden boven, poogde hij te begrijpen wat er voorviel, te raden wat er uit zou
volgen. Doch 't was te vergeefs; hij verstond geen woord en zag niet klaar in 't geen
hem verbeidde. En toen het grommen altijd maar door aanhield, zonder dat
heftiger-opgalmende klanken of boos-aanzwellende reeksen snel-uitgeschetterde
woorden een konflikt verrieden, begon 't hem onaangenaam te moede te worden in
het donkere, onverwarmde vertrek.
Een dorre, nuchtere kou drong door zijn kleren, omsloot zijn lichaam als kil blik.
Slangetjes slibberden over zijn rug en zijn kaken werden moe van het zenuwachtig
geeuwen. De mogelikheid, dat de zaak wel eens een minder gunstige wending kon
nemen, ontverfde zijn kleurig denken en een bleek vermoeden scheen er doorheen,
dat hij dom gehandeld had, misschien nog eindigen zou met een allermalst fieguur
te slaan.
Indien Tonia zich met Jansen verzoende, was zij in staat hem te vertellen van haar
brief, terwijl hij - Theodoor - zich dan nog gelukkig mocht achten, als zij er niet bij
zei, dat die onnozele van Onderwaarden beneden zat te wachten.
En waarachtig: 't had er veel van, dat die twee zich met elkander verzoenden;
twisten deden zij altans zeker niet; bij buien was 't doodstil.
Als hij nog eens heenging?
Tonia was wel een heerlike vrouw en misschien kwam hij er nooit weer een tegen,
die hem zo aantrok; maar de kans te lopen, dat hij om harentwil op zijn nummer
werd gezet door zulk een nonsenskerel als Jansen... dat zou toch al te dwaas zijn.
O, wat had hij een hekel aan die vent!
En wie weet, of de lummel op dit ogenblik niet door haar werd gezoend!
Hoe was dat heer toch aan Tonia gekomen?
Dat zulke buitenkansjes ook altijd anderen ten deel vallen!
Maar er waren immers vrouwen genoeg te krijgen, die veel minder moeilikheden
maakten en die hem waarschijnlik veel minder in moeilikheden zouden brengen. Hij
zou ze wel weten te vinden.
Ja... het beste was stilletjes heen te gaan.
Wat zouden die twee dan op hun neus kijken!
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Maar als Tonia nu toch eens...
Een half uur lang hoorde hij het onverstaanbare grommen aan, geslingerd tussen
het opperste machtsgevoel van nerveuze vervoering en de kwellendste
kleinmoedigheid bezonken uit twijfel en argwaan.
Toen zwol plots het zeurige gonzen aan tot dreunend gedaver van woedende
woorden en galmden fel-afgestoten klanken er uit op als paukenslagen in de
geluidenzee van een orkest.
Nu zal 't komen.
Weer boemen stappen zwaar heen en weer; boven zijn hoofd kraakt het in de
planken.
Maar nogmaals wordt het stiller, zó stil, dat hij op nieuw denken moet aan een
verzoening, aan onhoorbaar-elkander-kussen. En weer verwenst hij de nonsenskerel,
weer staat hij op sprong schuw weg te schieten uit zijn schuilhoek.
Doch andermaal daveren de stemmen op, scherpe schreeuwen snerpen door de
zoldering heen; een kamerdeur knarst open; een gulp geluid ratelt uit in de gang,
smoort achter de dicht smakkende deur; traptreden piepen en in de tochtdeur rinkelen
de ruiten. Even wacht hij nog.
Dan bonst de voordeur schurend toe en sluipt hij de gang in, de trap op, rukt hij
de deur van de rode voorkamer open.
En weer voelt hij zich teleurgesteld... teleurgesteld als iemand, die hard gelopen
heeft om een geliefde persoon in te halen en dichtbij gekomen ziet, dat hij een
onbekende is gevolgd.
Wat? - Komt ze hem nu niet tegemoet... staat ze altans niet op hem te wachten,
verlangend, dat hij haar aan zal vatten en in zijn armen sluiten? Kan ze daar op de
kanapee blijven zitten, zo kalm van houding, zo kreukelloos van japon? Mag ze op
dit ogenblik een papier bekijken - dat een reklame lijkt van een winkel of publieke
vermakelikheid - terwijl geen trilling van hand of lip, geen gloeing van oog of wang
verraadt, dat ze na een heftig scheidings-toneel de man verbeidt, die haar wil troosten
en steunen?
Neen, neen; dat is de Tonia niet, die hij in gedachten zo vaak aan zijn borst heeft
gesloten en met kussen overdekt. En voelend de wrevel ontnuchterend en verkillend
in zich opstijgen, voegt hij haar verwijtend toe:
‘Als ik niet van zelf gekome was, had je me zeker benede late zitte, hè? Was je
me nu al vergete?’
Een geoefender oog zou gezien hebben, dat Tonia maar schijnbaar kalm was en
maar schijnbaar las, terwijl zij in werkelikheid niets anders deed dan met alle kracht
beproeven haar verloren zelfbeheersing te herwinnen.
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Theodoor werd daar niets van gewaar en schreef haar alleen ijskoude ongevoeligheid
toe, toen zij zwijgend oprees, langzaam om de tafel heenschoof en, met gedachteloze
gewoonte-blik in de spiegel kijkend, toonloos zei:
‘Nou... wil je me hebbe?’
Niet zó had hij gehoopt haar eens te zullen krijgen.
Al was 't niet in hem opgekomen, dat zij verliefd op hem kon wezen, omdat hij
meende dat zelf niet te zijn, toch had hij er onwillekeurig op gerekend in haar toegeven
een weerslag te zullen vinden van zijn eigen gevoelen. En dit gevoelen was wel in
hoofdzaak zuiver zinnelik begeren; maar daar ging toch in sterke mate die
eigenaardige, melankolieke teerhartigheid mee gepaard, welke hem vaak beving bij
het zien van een bekoorlike vrouw en dan aanhield een uur, soms een dag, een enkele
maal nog wel langer. Niets toonde hem aan, dat er in Tonia een dergelike
sentimentalieteit aanwezig was en daarom klonk dan ook zijn antwoord koel:
‘Zeker wil ik je hebbe; dat heb ik je immers al drie maande geleje gezegd.’
‘Nou... dan schrijf ik hem af.’
‘Is 't dan nóg niet uit?’
‘Wel nee.’
En recht hem aanziende, de kleine ogen ongewoon wijd geopend, die groenbruine
pupillen donkerend in het melkige wit, de lippen hoekig samengetrokken, als om
een nijdigheid te zeggen, vervolgde zij:
‘Je ken d'r dus nog af, zie je. Ik zal je heus niet an je woord houwe.’
Koel weer klonk zijn antwoord.
‘Ik wil er niet af. Ik denk er niet aan.’
‘Weet dan wat je begint, 'k Zal je niet vrage me te trouwe. Zo ben 'k niet. Last zal
je niet van me hebbe. 'k Heb net zo goed me fesoen as 'n ander en nog beter misschien;
maar... 'k wil vastigheid hebbe. Ben je niet van zins me die te geve, hou me dan ook
niet voor de mal.’
Al begreep hij niet dadelik wat hem in deze woorden aangenaam aandeed, Theodoor
voelde er zich door gestreeld. Ondanks zijn overtuiging, dat Tonia trouw aan Jansen
was geweest, had zijn fantazie haar altijd omgeven met rijke en voorname mannen,
die haar begeerden. Hij zag haar gekheid met hen maken in de gangen van de komedie,
praten in afgelegen laantjes van het bos, Champagne drinken op soepees. En terwijl
't hem nu was, of hij zegevierde over die onbekende vent met zijn schitterende
voorrechten van geld, van stand en van onbeschaamdheid, doemde de gedach-
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te in zijn hoofd op, dat Tonia hem verkoos uit vertrouwen en dat hij zich dit
vertrouwen waardig moest maken.
En dus sprak hij nog wel kalm; doch met zware nadruk van ernstig man:
‘Ik hou je nú niet voor de mal en ik zal je nóoit voor de mal houwe.’
Een lachje verzachtte even de spanning om haar mond en overtoog haar gelaat
met glans van vriendelikheid; maar het minachtende van haar blik verstroefde die
uitdrukking weer, als zij volgen liet:
‘Beloof nou maar niks te veel. Zulke erg mooie dinge doe je toch niet. Ik zeg 't
niet om je te beledige; maar... 't is ommers altoos zo. 'k Weet heel goed, dat j' eenmaal
genog van me zal krijge. Zeg maar niks; wacht maar. 't Is zoas 't is; ik ken me
voorland. As 't maar niet al te gauw gebeurt, zie je... en as je me dan maar niet ineens...
helemaal laat stikke. Met stene-bikke zou 'k me leve liever niet eindige.’
Verwekend mededogen vulde Theodoors gemoed met ongekende tederheid, 't
Was hem, of hij 't tot berstens toe voelde uitzetten. Tranen trilden in zijn ogen,
verduisterden zijn blik. De vrouw met de vorstelike gestalte, die hem aanvankelik
geïmponeerd had, voor wie hij zich nog zo even de mindere had gewaand van talloze
aanbidders, stond nu eensklaps tegenover hem als een arm, beklagenswaardig
slachtoffer van wrede, maatschappelike toestanden, en de lust om haar te beschermen,
haar te verdedigen, haar staande te houden tegen het onverschillige mensdom, dat
hij huichelachtig vleiend en bot schimpend zag aandringen om haar te misbruiken
en verachtend van zich te trappen, welde verwarmend in zijn borst omhoog en
doorgloeide kleurig zijn gedachten als opstijgende damp van edele wijn.
Zijn arm om haar nek slaande, drukte hij het mooie hoofd tegen zijn schouder aan
en kuste 't op de wangen, kuste 't op de ogen, kuste 't eindelik op het verrukkelike
mondje. En tussen het kussen door riep hij uit:
‘Nee, nee! Jij zal geen stene hoeve te bikke. Ik zal voor je zorge, en 'k zal eerlik
voor je zijn. Je zal 't goed hebbe, zo goed als ik 't je geve kan. Want jij bent niet
slecht, jij bent niet gemeen. Wie jou kan bedriege, moet 'n ellendeling zijn.’
En Theodoor was te goeder trouw, toen hij deze verzekering gaf, al weerlichtte
flauw, heel flauw door zijn brein de gedachte, dat het ten slotte wel van zelf tussen
hen uit zou raken, als zij hem vóór die tijd niet met een ander bedroog en daardoor
zowel het recht als het verlangen gaf haar zonder omzien te verlaten.
Nog had hij zich niet zat gezoend, als zij hem zacht afduwde en
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het hoofd achterover boog.
‘Nou... nou... bedaar nou maar.. bedaar. Wat je zegt is heel lief; maar doe nou
maar geen belofte, die je toch nie houdt.’
Hij liet zich niet meer afschrikken en terwijl zij, nogmaals op de kanapee
plaatsnemend, het reklamepapier op nieuw begon te bekijken, kennnelik zonder te
weten wat zij deed, barstte hij los in opdringende betuigingen van zijn oprechtheid
en zijn trouw aan het eens gegeven woord. Een poos hoorde zij zwijgend toe met
ronddwalende blik, schijnbaar volkomen onaangedaan; maar toch de fijne lippen
over elkander wrijvend als proefde ze iets buitengewoon lekkers. Doch eensklaps
stak zij die lippen hoofdknikkend weer rond vooruit, als ging ze zeggen: praat jij
maar, je meent er toch niets van, en riep met sterk sarkastiese betoning uit: ‘Dag Nel,
slaap wel!’
Overbluft wist Theodoor niets te antwoorden; maar dadelik vervolgde ze:
‘Zeg me liever 's wanneer je wil ankomme. Hoe meer hoe beter en je zeg maar
wanneer je 't verkiest. 'k Weet 't alleen graag vooruit, omdat 'k d'r niet van hou
overvalle te worde.’
Op eens dacht hij nu weer aan het geld; dat had hij zo waar bijna helendal vergeten.
‘Wanneer ik kome wil, zal 'k je straks zegge. Eerst hebbe we nog iets anders te
beprate... nota bene 't voornaamste van alles.’
‘Wat dan?’
‘Hoeveel ik je zal geve. Wie weet, of je niet veel meer van me verwacht dan ik
betale kan?’
Onverschillig haalde zij de schouders op en een peperhuis draaiend van het papier,
bromde ze met neergeslagen, haast gesloten ogen en ternauwernood-geopende mond.
‘Och, dat geld! Wat geef 'k om dat ellendige geld?’
Deze betuiging had Theodoor allerminst verwacht. Hij werd er verlegen mee en
stotterde schuw lachend:
‘Ellendige geld?... Nu ja; maar... ik moet toch wete wat je nodig hebt.’
‘Je geef me wat je geve kan.’
Theodoor had de moed niet te vragen, wat gaf Jansen.
‘Da's goed; maar 'k zou toch wel wille wete hoeveel je nodig hebt.’
Het antwoord bleef uit.
‘Is drieduizend goed?’
‘Ik zeg je ommers: geef wat je misse kan.’
‘Nee, nee, zo kome we d'r niet. Antwoord me asjeblieft op m'n vraag. Is drie
duizend per jaar goed?’
Dromerig keek ze op.
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‘Hoeveel is dat per maand?’
‘In de maand? Wat kan je dat schele? Twee honderd vijftig.’
Minachtend schoven de lippen over elkaar; de ogen dwaalden weer weg.
‘Veel is 't niet; maar 't zal wel goed zijn.’
Een dergelike overeenkomst was Theodoor allesbehalve naar de zin.
‘'t Zal wel goed zijn... 't zal wel goed zijn; maar als jij d'r niet van rond kan kome,
wat dan? Weet je nu niet ongeveer hoeveel je tot nog toe per jaar of per maand
gebruikt hebt? Hoeveel reken je?’
‘Ik reken in 't geheel niet! Waarom zou 'k rekene? Van me zelf bezit ik toch
niemendal. Heb 'k veel, dan gebruik ik veel; heb 'k weinig, dan... dan is 't ook goed.
Kom, late we nou nie zanike over dat vervloekte geld. Ik haat 't geld. Geef me wat
je goedvindt... wat je misse kan. Ik zal d'r wel mee toekomme en kom 'k niet toe,
dan... nou, dan zal 'k me wel zien te helpe.’
Hoe, dacht Theodoor. Door aan te leggen met een ander?
Een kille vrees doorsijpelde zijn denken.
‘Op welke manier wil jij je helpen als je met mijn geld niet toekomt?’
Boos trokken haar wenkbrauwen samen en schel viel ze uit:
‘Dat komt er niks op an, hoor. Da 's nou 's mijn zaak. Maak jij je maar geen zorge.
Ik heb me tot nog toe altoos wete te redde; 'k zal 't voortaan ook wel doen en jij zal
d'r geen last van hebbe.’
Theodoor dorst niet verder onderzoeken.
‘Is drie duizend dan naar je zin?’
‘Och, ja.’
‘Je moet bedenke, dat ik niet schatrijk ben.’
‘Ik bedenk niks. 't Kan me allemaal geen zier schele.’
Theodoor besefte, dat hij in zoverre onhandig was geweest, als Tonia er
klaarblijkelik een hekel aan had over geld te spreken; maar tegelijkertijd was hij veel
te eenvoudig, veel te degelik, veel te eerlik om niet te willen, dat juist de geldkwestie
naar beider zin geregeld zou zijn. Hij meende, dat zijn ernst werd miskend en wilde
haar dit doen inzien. Overwippend naar de kanapee klemde hij een arm om haar
middel en beduidde haar gemoedelik, haast fluisterend:
‘Kindlief... als ik over geld spreek, dan doe 'k dat alleen in jou belang. Begrijp dat
toch. Je wilt vastigheid... zoals je zegt.. goed; maar dan dien ik toch te wete, of ik in
staat zal zijn je die vastigheid op den duur te geve. Is 't niet zo? Denk toch niet, dat
ik gierig ben. Waarlik, ik ben 't niet... vooral niet voor jou.’
Bij zijn laatste woorden begon een vriendelik lachje haar strak ge-
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trokken mondhoeken te omtrillen en terwijl haar fijne tandjes zacht haar bovenlip
streelden en naar binnen trokken, dreef de stugheid van haar gelaat weg als de
somberheid van een overwolkt landschap voor de eerste zonnestraal brekend door
grijze lucht. In haar groen-blauwe ogen lichtte iets, dat Theodoor voor dankbaarheid
hield en eensklaps voelde hij haar kus op zijn wang. Maar, als berouwde haar terstond
deze uiting van gevoel, sprong zij schichtig op, schoof om de tafel en ging voor de
spiegel staan, knutselend aan haar kapsel. Doch ook Theodoor was opgesprongen
en aan de andere zij om de tafel heengegaan. En nu greep hij haar aan, klemde haar
aan zijn borst, troonde haar langzaam, lieve woordjes lispend, mee naar de blauwe
kamer.
Die avond lachte Theodoor aan tafel met buitengewone luidruchtigheid en praatte
hij met zeldzame veelheid van woorden. Op alles maakte hij koddige toespelingen
en herhaaldelik riep Anna verwonderd uit:
‘Mijn hemel, wat ben jij vandaag uiïg!’
't Was hem dan ook te moede, of 't in hem schaterde van pret.
Een heerlike voldaanheid lag over zijn effen denken, als blauwe hemelspiegeling
over de zee op een zonnige Augustus-dag. En onder die effen glanzing gloeide van
na-genieten elke zenuw in zijn lijf. Nog nooit had hij zich zo verrukkelik voelen
leven en met meer blijmoedigheid het morgen tegemoet gezien. En nu hij niet zeggen
mocht waarom hij zo vrolik was gestemd, terwijl hij toch al de momenten van zijn
namiddag: het weggescholen-zijn, het boven-terugkeren, het krijgen van haar eerste
zoen, het klemmenhaar in zijn armen, het zalige genot, het verlangensvol
afscheidnemen zó levend nog voor zich zag en in zich voelde, dat zijn lippen de
melodiën, de zegekreten, de jubelwoorden niet weerhouden konden, die opborrelden
in zijn overvol gemoed en naar buiten sloegen als gouden vlammen door de
rookwolken van een felle brand, nu moest hij wel zoeken naar onschuldige
aardigheden, des noods flauwieteiten ten einde er iets van die op schetterende
zielsmuziek bij te kunnen uitgalmen en uit-lachen en zijn moeder, zijn zusters in de
waan te brengen, dat van daag overschuimende levenslust en wispelturige dartelheid
maar eens hoger in hem opspatten en wilder door hem ombruisten dan ooit te voren.
Toch bleven zij hem vreemd vinden en kon Anna vooral niet bekomen van haar
verbazing. Met vrouwelike intuïtieviteit riep zij eindelik uit:
‘Nou mag je zegge wat je wil; maar d'r is ies biezonders met je gebeurd.’
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‘Zou-d-ie 'n prijs in 'n loterij hebbe getrokke?’ vroeg mevrouw van Onderwaarden
gekscherend.
‘Juist, mamaatje, juist, dat is 't! U heeft 't geraje! Ik heb 'n prijs getrokke, 'n
prachtige, hoge prijs! En nu ga ik 'n pret maken... 'n pret...!’
Anna raakte 't spoor weer bijster.
‘Wel beschouwd geloof ik voor 't naast, dat j' op de Witte 'n borreltje te veel hebt
gedronke.’
‘Mis poes, mis hooggeschatte zuster! Ik ben niet op de Witte geweest en ik heb
zelfs niet één borreltje gedronke.’
‘Nee,’ zei Willemien hoofdschuddend, ‘ik geloof, dat ie verliefd is.’
En weer lachte Theodoor met de overmoedige lach van iemand, die de sleutel van
een geheim bezit, dat, naar hij meent, niemand anders in staat is te ontraadselen en
die aan dat geheim een schat dankt, waarnaar hij weet, dat tallozen om hem heen in
machteloos begeren te vergeefs de handen hebben uitgestrekt.
‘Presies, zuster van ondervinding, ik ben verliefd... smoor verliefd.’
Doch als vreesde hij zich te zullen verraden, voegde hij er gauw aan toe:
‘Wacht anders nog maar met 't kope van 'n kado in m'n huishouwe. M'n aanstaande
wenst zich vooreerst niet aan den volke te vertone. Toch wil ik wel 'ns met je klinken
en mag je me gelukwense; want de gelukwense van 'n liefhebbende zuster zulle zeker
worde vervuld.’
En zij klonken.
‘Die van 'n moeder niet?’
‘Wel mama... misschien vliege die al te hoog om op dit ondermaanse vervuld te
kunne worde.’
Mevrouw van Onderwaarden liet de gelegenheid niet ongebruikt voorbij gaan.
‘Dat hoop ik niet.’
Heel ernstig voegde zij er aan toe:
‘Ik drink d'r op, dat je gauw 'n lief, net meisje mag vinde, die je genegenheid
verdient en krijgt en dat je met dit meisje 'n gelukkige toekomst tegemoet zal gaan.’
‘Amen!’ schertste Anna.
Theodoor klonk, maar zweeg. De toespeling op Dora van Ouderhoorn had hem
onaangenaam getroffen.
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Fragment uit: Op zee
En toen was die dag gekomen, die zeldzame mooie, waarvan alle senzasies hem
duidelik waren bijgebleven, die dag, toen hij in de eenzaamheid van het bos met een
sentiementeel verlangen zijn armen had uitgestrekt naar de vrouw, die hem lief zou
hebben uit zuivere begeerte.
't Was een heldere najaarsmorgen geweest.
De hemel was zo blauw, de lucht zo stil, de zonneschijn zo koesterend, dat de
winter overgeslagen leek. Een bedriegelike waseming van lauw herleven
doorbalsemde de atmosfeer. Heerlik verwekend sijpelde de zoelheid in hem door,
tot 't hem te moede werd, alsof hij zelf een plant was, die een lange winter van doodse
dorheid had doorgedroomd en tans een nieuw-optrillend leven onder zijn koude
schors voelde ontwaken.
O, nog eenmaal liefhebben, klaagde 't in zijn ziel. Nog eenmaal de armen heenslaan
om een mooi, slank lijf, de kussen drinken van een bekoorlike, frisse mond, de blik
verzinken laten in ondoorgrondelik diepe ogen! En in die zaligheid vergeten, dat er
iets meer op de wereld bestaat dan zij en ik en ons genieten van elkander! Maar nu
geen vrouw meer, die op trouwen zint en, al is 't ook volkomen onbaatzuchtig, zich
een toegeven aan haar neiging slechts kan denken met de sanksie van een autorieteit,
achter het vertoon van een offiesieel maatschappelike band. Ook geen liefhebben
meer met het verstand en het hart, die willen bewonderen en zegevieren over benijders,
die begrepen wensen te worden en erkend in hun waarde, die beducht zijn voor spot
en zich opwinden voor een taak.
Alleen zij, die hem niet kende en om zijn stand niet gaf, die van zijn geld geen
vermoeden had en van zijn beetje schrijversnaam niet afwist, zij, aan wie hij bekoorde
als man en die hem bekoorde als vrouw, alleen die kon hem geven wat hij zocht. Of
ze dom en onbeschaafd was, het kleed droeg van armoe of schande... 't zou er niets
toe doen! Zoals hij zelf begeerde, wilde hij ook begeerd worden: om de blik uit zijn
ogen, de snit van zijn mond, de kleur van zijn haar, de klank van zijn stem. Hij wilde
liefkozen en geliefkoosd worden. Hem te kussen moest haar leven zijn, gelijk haar
te kussen het zijne zou wezen. Genot is het enige, dat - zij 't voor een ogenblik werkelik gelukkig maakt.
Waar echter die vrouw te vinden? Was 't geen dwaasheid haar te zoeken?
Telkens en telkens poogde hij zijn behoefte te smoren onder de beredeneerde
overtuiging, dat zijn kans om tegen te komen wat
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hij zocht, zo goed was als nul; doch al lukte hem dit voor een poos, dan was toch de
herinnering aan die ene ochtend vol sentiementalieteit voldoende, om zijn weekhartige
stemming terug te roepen, zijn warmende begeerte te doen herleven. Dagen lang kon
hij aan niets anders denken en de droom, die 's nachts het iedeaal hem in de armen
voerde, verhoogde voor de volgende dag zijn wellustig verlangen. Toch was hun kennismaking nog onverwachts geweest.
Op een goochelvoorstelling had hij haar voor 't eerst ontmoet en niet eens dadelik
opgelet, want haar zuster zat tussen hen in. Pas in de pauze was zij hem in 't oog
gevallen en toen hij een gesprek met zijn buurvrouw had aangeknoopt, in de hoop,
dat de andere er zich in mengen zou, had die andere zich wel schuin naar hem
toegewend, maar aanvankelik niets gezegd. Al doorpratend met de zuster had hij
haar ter dege opgenomen en terwijl zijn kalm onderzoekend oog de mooie lijnen
volgde van haar brede buste en haar ronde schouders, de effen ievoorkleur genoot
van haar Indies-bleke wangen en een klein stukje hals, onderging hij van tijd tot tijd
de bekoring van haar zonderling gloeiende blik, die dadelik zijn lippen zocht en ze
uit de verte scheen te kussen. Ravenzwart haar en lange glanzige wimpers versterkten
het oosterse van haar voorkomen; toch heeft ze nooit erkend van oosterse afkomst
te zijn.
Na afloop van de voorstelling bracht hij de dames naar huis; maar 't was de zuster,
die ja zei op zijn vraag, of hij haar eens mocht bezoeken en 't was de zuster, die zijn
eerste bezoek ontving.
Een paar maanden gingen voorbij, eer hij die zuster weer te zien kreeg en op zijn
vragen antwoordde zij onveranderlik:
‘Suze is uit.’
Moest ze zich eerst losmaken uit een andere band? Hield ze zich op prijs?
Verlangde ze zekerheid, dat hij meer zocht dan een tijdkorting?
Nooit heeft ze hem de reden van haar aanvankelike terughouding geopenbaard.
Ja, in haast alle opzichten is zij hem een raadsel gebleven.
Dat de zusters evenmin demi-mondaines waren als maatschappelik deugdzame
vrouwen had hij terstond bevroed; maar wat er van hun levens verborgen lag in de
duisternis van het verleden werd hem niet opgehelderd. Beiden noemden zich
mevrouw en spraken van hun mannen, die uit het buitenland geregeld geld zonden;
maar meer weigerden zij te zeggen en tot het nemen van informasies ontbrak hem
de lust. Waarom zou hij opzettelik de kans hebben gelopen, dat zijn genot hem vergald
werd?
Op een avond, dat hij er niet aan dacht bij haar aan te schellen,
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kwam zij onvergezeld hem tegen, dicht bij haar huis en van die avond dagtekende
een band, die hem een poos opgewonden gelukkig en ten slotte diep ellendig zou
maken.
O, die eerste zoenen vol vurig begeren, waaraan geen verkillendseremonieel
angaazjementsvertoon, geen ontnuchterend aan-elkander-gewend-raken was
voorafgegaan! Welk bedachtzaam getrouwd paar kent ooit de heerlikheid van het
elkaar-nemen, elkaar-bezitten, in-elkaar-wegzwijmelen, zodra de begeerte ontwaakt
en zonder dat een fatsoenlijkheidsproeftijd er de eerste onstuimigheid van getemd
heeft, gelijk een dageliks opiumgebruik de fiere wildheid temt van een opgesloten
verscheurend dier!
Ja, hij had goed gezien, dat haar blik dadelik zijn lippen had gezocht. Tans kon
zij haar mond er niet afhouden en als zij na een reeks van woest neergedrukte kussen
duizelend het hoofd weer ophief, dan sloeg zij de forse armen om zijn hals, klemde
hem aan zich vast en hijgde hem toe:
‘Wat is 't toch, dat je zo heerlik maakt? Zeg: wat is 't toch? Ik hou van je... ik hou
van je, zoals ik nog nooit in mijn leven van een man gehouden heb!’
Ik weet 't wel, riep hij dan triomfantelik uit. Ik heb 't terstond gevoeld, dat wij bij
elkaar hoorden. Al waren er op die avond nog duizend vrouwen geweest... de een al
mooier dan de ander... toch zou ik jou, jou alleen hebben uitgekozen en tot de mijne
gemaakt!
O, onuitsprekelike verrukking van het zó-elkander-willen!
't Was, of elke zoen nieuwe gloed in hun aderen wekte, of alle bezinning
wegbrandde uit hun hersenen onder de hete golvingen van het opschuimende bloed.
Maar al gauw werd haar passie hem te machtig, voelde hij zich overweldigd door
haar kracht, verteren door haar vuur. Als kussen haar niet langer voldeden, beet zij
hem in het vlees, zoog zij hem bloed uit de lippen. Hij besefte, dat zij een bevrediging
zocht, die geen genot ter wereld haar zou kunnen schenken: ongekende senzasies,
nog nooit genoten weelde. Haar liefde werd razernij, een waanzinnige drift, waarin
ze hem misschien eens zou vermoorden, als zoenen en bijten te laffe spijs waren
geworden voor haar onstilbare lust.
Zeker had hij zich heel iets anders, iets veel zoeters, veel teerders voorgesteld,
toen hij op die wandeling zijn armen uitstrekte naar de onbekende, door wie hij
bemind en begeerd zou worden, gelijk hij zelf beminnen en begeren kon. Pas weinige
weken kende hij haar, toen 't hem al overkwam zich verluchtigd te voelen, als hij
haar huisdeur achter zich toetrok. Dan genoot hij zijn vrijheid in de kille nachtlucht
als een maatschappelik strijder, die
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een paar uren gedebatteerd heeft in een benauwd lokaal; dan snakte hij naar de stille
rust van zijn slaapkamer en de koele eenzaamheid van zijn bed. Maar toch hield de
bekoring hem onweerstaanbaar geboeid; toch moest hij naar haar terug, gelijk de
dronkaard naar de drank, die hij 's morgens heeft vervloekt. Aan niets anders kon hij
meer denken; voor niets anders leefde hij meer. Om harentwil verwaarloosde hij zijn
beste kennissen, zelfs Passtra. Nergens vertoonde hij zich meer; geen boek nam hij
ter hand. Heel de wereld om hem taande achter een grijze nevel en in het wijde ledig,
dat hem omgaf, zag hij alleen nog... haar, bestonden alleen nog haar kussen en zijn
verbijsterend genot. Soms maakte haar woeste omarming hem zó beangst, dat hij er
naar hunkerde aanstonds te kunnen ontsnappen; maar zelfs dan nog zweepte hij haar
op met zijn rusteloos gevraag: hou je van me; zeg 't nog eens, dat je dol van me houdt.
O, wat leken kunstgenot en natuurgenot, ijdelstreling en zelfvoldoening hem toen
armzalige nietigheidjes op de weegschaal van het menselik geluk! Wat kwam 't hem
kinderachtig onnozel voor, dat hij gestreefd had naar een mooi uitblinken boven de
menigte, dat hij wel eens berust had in huiselike tevredenheid. Welk een pauvre sire
was hij geweest, toen hij gemeend had, dat een opgewonden fantazie hem de felste
genotsidderingen kon doen kennen! Nu eerst leefde hij; te voren had hij maar bestaan;
nu eerst genoot hij; voorheen had hij 't zich maar verbeeld.
Evenwel, na een poos kwam er matheid over zijn zieleleven, moeheid in zijn rug,
doezeligheid over zijn denken. Eerst was er zelfs in deze senzasies nog iets
aangenaams, als doortrokken ze hem nog dieper met de gewaarwording van 't
vurig-begeerd-zijn. Hij voelde ze met een zekere trots en sprak er haar over met een
fattig lachje. Maar allengs doofde zijn genot en verbleekte de bekoring, die zijn
begeerte telkens weer opzwepen moest. Zijn humeur raakte van streek. De wereld,
die was gedeinsd, scheen weer nader te komen, drong zelfs hinderlijk op hem toe.
Hij ontweek de volle straten en ging zijn dienstboden uit de weg, bang voor zijn
neiging om ieder af te snauwen, op zij te duwen, ja, te beledigen.
Ook tegen Suze begon hij te razen om de onbeduidendste redenen. Dikwijls welde
de onzinnige drang in hem op de vermindering van eigen kracht van genieten aan
haar te verwijten en soms liep hij plotseling, zonder afscheidnemen, van haar weg,
als kon hij de knellende band onmogelik langer dragen. Om de nietigste beuzelarijen
voer hij heftig tegen haar uit en iedere woordenwisseling spitste zich toe in het
wederzijdse verwijt van niet meer zo warm lief te heben als voorheen. Een poos
volgde op elke onaangename wrijving haast onmiddellijk een verzoening, waarbij 't
was, of zij
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elkander nog liever kregen dan ooit te voren. Dan klemde zij hem zo vast aan haar
borst en persten haar lippen zich zo wild op zijn mond, dat hij dacht te stikken in
haar armen, maar toch voelde hij dan ook zijn spieren stalen, zijn zenuwen zich weer
spannen, nieuwe kracht zijn ganse lichaam doorgloeien. Op zulke ogenblikken
vergeleek hij zich met de afgematte na een drinkgelag, die de volgende avond in de
Champagne nieuwe opwekkingen zoekt en dan meer verdragen kan dan te voren,
terwijl hij meer waant te genieten, omdat hij van een lager peil begint. Maar de
afstanden tussen hun botsingen werden kleiner en kleiner en de verzoeningen volgden
elkander trager en trager op.
Suze begreep nog niet, wat er in hem omging. Toen ze zag, dat haar warmste
liefkozingen en strelendste aanrakingen zijn onredelike boosheid niet meer konden
bedwingen, begon zij te twijfelen aan het voortduren van zijn genegenheid en op een
dag, nadat hij weer als een waanzinnige getierd had, terwijl zij hem zwijgend had
gadegeslagen, zei ze kalm, doch met een stem, die beefde van kwalik bedwongen
toorn:
‘Zeg eens: als je soms genoeg van me hebt, dan hoef je geen standje te zoeken om
van me af te komen. Ik houd veel van je, dol veel. Ik houd van je blauwe ogen, ik
houd van je blanke vel en ik ben dol op je heerlike mond; maar opgedrongen heb ik
me nog nooit. Ik kan me over alles heenzetten. Lust je me niet meer... daar is de
deur.’
Een val in het water had hem niet beter kunnen ontnuchteren. De gedachte, dat
hij haar zou verliezen, doorglansde eensklaps zijn verduisterd brein met zulk een
akelig bleek licht, dat hij onwillekeurig de ogen sloot en er met de hand over heen
wreef, om de duizelingwekkende diepte-vizioenen, welke verrezen in dat schijnsel,
te bedwingen met die druk. Haar te moeten derven: haar lichaam, die wellust van
zijn lijf, haar woorden van liefde en verlangen, die zalige bedwelming van zijn ziel,
haar zoenen, die hem dronken maakten van genot... voor heel zijn verdere leven van
dit alles afstand te moeten doen, vrijwillig neer te ploffen in de zwarte, ijskoude
afgrond van het niets-meer-bezitten, niets-meer-gevoelen, niets meer...
O, God, neen! Hij schrok er voor terug als de slaapwandelaar, die op een dakrand
ontwaakt, voor de neertrekkende afstand aan zijn voeten en eer ze beseffen kon wat
haar woorden hadden uitgewerkt, had hij haar met zijn armen omsloten, neergedrukt
op een kanapee en de lippen toegezoend met duizenden kussen.
Doch ook deze verzoening hield geen stand. De wilde dromen, die zijn nachtrust
doorspookten, de lange uren van slapeloosheid, die er op volgden, brachten zijn
denken hoe langer hoe meer van
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streek en een pijnigende kriewel tegen alles en allen, waarvan hij al de onzinnigheid
besefte zonder er iets tegen te kunnen doen, prikkelde hem bij de geringste aanleiding
tot nieuwe uitbarstingen van drift.
En langzamerhand begon Suze te vermoeden, waaruit het kwaad zijn oorsprong
nam. Zij vergiste zich wel in zoverre zij dacht, dat zijn boosaardigheid tegen haar
was gericht en niet vatte, dat hij alleen verbitterd was over zijn eigen gebrek aan
kracht; maar zij zag er toch de oorzaak van.
Ze zei niets. Slechts aan het omkrullen van haar lippen, aan het trillend uitstaan
van haar neusvleugels, aan het minachtend takseren van haar blik ontwaarde hij, dat
ze hem doorgrondde.
Nu eiste hij, dat zij zeggen zou wat ze vond en dacht. Waarom hij dit eiste, wist
hij niet; maar van dat moment af was elk woord, dat hij haar toevoegde, een uitdaging
tot spreken. Hij tartte haar voortdurend en vreesde tegelijkertijd niets zozeer als dat
zij hem eindelik antwoorden zou.
Een vrouw weet niet wat liefde is, riep hij uit. Ze kent alleen instinktieve driften,
die bevredigd willen worden en die bevredigt ze, al moest ze er een man ook om
vermoorden. Wat heb jij ooit voor me gedaan of... gelaten? Heb je je zelfs maar
afgevraagd, of je misschien te veel van me vergde? Zeg: is die gedachte ooit bij je
opgekomen? Wat kan 't je ook schelen, of ik er onder door ga. Wel beschouwd besta
ik niet eens voor je: want voor jou bestaat alleen... jou begeerte! Is 't niet zo? Zeg ik
niet de waarheid?
Een lange tijd hoorde zij ook dit zwijgend aan, geen andere tegenwerping hem
waardig keurend dan een fel-minachtend kijken uit haar grote gitzwarte ogen.
Poogde hij tans haar beeld zich weer voor te stellen, dan zag hij haar altijd met
die vernietigende blik, met trillende neusvleugels en omgekrulde lip. 't Was, of ze
het tijdstip verbeidde, dat haar groeiende minachting het laatste restje van haar passie
zou hebben versmoord, om hem dan van zich af te kunnen werpen als een verflenste
bloem, waarvan de geur haar een poos had bedwelmd. Op een keer, dat hij haar
bezocht in het nuchtere middaguur, besefte hij dadelik, dat dit ogenblik was gekomen!
Ze wachtte hem af met haar hoed op het hoofd, terwijl haar mantel op de sofa
klaar lag.
Zodra hij binnenkwam, ving ze aan:
‘Zeg... ik heb er eens over nagedacht. Je hebt me in de laatste tijd herhaaldelik
verweten, dat ik niet besef wat echte liefde is, dat ik nooit iets voor je heb gedaan,
dat ik je vermoord en allerlei dergelike grappen meer. Misschien heb je gelijk en
daarom is 't maar beter, dat we elkaar niet langer het leven onaangenaam
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maken. Ik kan dol veel van iemand houden; maar mijn genegenheid kan ook op eens
helemaal weg zijn. Zo gaat het me nou met jou. 't Is uit, glad uit! Je hoeft dus niet
terug te komen. Ik verg... niemendal meer!’
IJskoud had ze gesproken; bij de laatste woorden had ze haar mantel omgeslagen
en eer hij goed begreep wat hem overkwam, eer hij een letter kon antwoorden, stond
hij alleen in het vertrek.
En toen had hij niet gevoeld, wat hij gevreesd en toch gehoopt had te zullen voelen:
die ziel-vaneenrijtende pijn over het onhervindbaar verlorene.
Ja, zijn eerste senzasie was er een van verluchtiging geweest.
Daarna was hij gaan nadenken, zich verdiepen in het leven en toen had hij toch
wel zielepijn geleden.
Was nu eindelik, nu werkelik alles uit..., alles... voor altijd? Bleef hij nogmaals...
alleen?
't Was niet waar; 't kon immers niet waar zijn! Daar stonden toch nog haar meubels;
hij was toch nog in haar kamer; daar moest ze toch terugkeren; dan zou hij...
Maar eensklaps had 't zijn hersenen doorlicht, dat hij niets meer... zou.
't Was uit. Ja, 't was wel voor altijd uit.
En 't was ook beter zo.
Toen had zich over zijn denken een kalme helderheid verbreid, gelijk na een
weggerommeld onweer over een nachtelik verduisterd landschap het kalme licht van
de weerkerende zon.
Een zware zwartheid was heengetrokken over zijn ziel en hij leefde op in het
rustig-bleke schijnsel van de gewone dag.
Maar op hetzelfde ogenblik had hij de leukheid, waarmee hij zich schikken kon
in het wegzinken van zijn intens genieten als een dode hardheid waargenomen,
loodzwaar neerliggend op de bodem van zijn gemoed.
Was hij dan zó op, dat hij niets meer kon gevoelen? Was hij zelfs niet meer in
staat een teer-mooie herinnering mee te nemen, nu hij voor altijd deze kamer verlaten
ging?
't Werd hem niet klaar. 't Was, of zijn brein het dieper-doordenken weigerde. Te
vergeefs keek hij eens rond. Die meubels, die schilderijen, die draperieën, heel de
omlijsting van de vrouw, die van alle vrouwen 't meest aan zijn vurigst begeren had
beantwoord, en zeker 't meest van allen hem had begeerd... dit alles, waarvan hij na
zo menige twist zich ingebeeld had, dat hij er zonder tranen in de ogen, zonder beving
van zijn lippen, zonder knaging aan zijn hart nooit meer aan zou kunnen denken...
op dit ogenblik van de wisse scheiding voor eeuwig zag 't zo koud onverschillig op
hem neer, als aanschouwde hij 't van daag voor de
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allereerste maal.
Een weerzin van zich zelf doorvunsde zijn gemoed en de gedachte flitste op in
zijn brein: waartoe altijd wat nagestreefd, indien toch alles uitloopt op... weerzin?
Zonder meer op te kijken ging hij de kamer uit, het portaal over, de trap af.
De voordeur viel achter hem dicht en toen stond hij in de drukke straat.
O, wat ratelden die rijtuigen onverdragelik; wat hinderde hem het rumoerig
mensengekrioel!
Wat stonden die huizen daar aanmatigend impassiebel en wat ging hij verlaten en
klein en dor door dat opdringende leven heen!
Moest hij daar nu voortaan eenzaam in ronddolen; slenteren tussen die doodse
gevels, waarachter niets meer voor hem leefde; kijken op die onverschillige gezichten,
waaraan hem niets meer interesseerde; luisteren naar dat gedruis, waarin elke klank
hem pijnlik aandeed?
Moest hij dageliks al die vijandigheid om zich heen waarnemen, zonder ooit meer
in zijn ziel een schat te koesteren, waarmee hij zich heimelik verlustigde als een vrek
met zijn goud?
Neen, neen, hij kon niet!
Maar wat dan gedaan? - Waar dan heen?
Naar zijn kennissen... om zich weer te ergeren en mee te praten over niemendal?
.. om zich zelf te ontvluchten in de kunstmatige opwinding van een gedwongen
verveling in gezelschap?
... om leugens te moeten verzinnen voor ieder, die hem achterdochtig vragen zou,
waar hij zolang had gezeten?
... om misschien een nieuwe band aan te knopen, die hij weer zou haten, zodra hij
'm had?
Neen, neen; dat kon hij evenmin!
Naar zijn huis dan... om de trage uren in een lege stilte te horen voorbijgaan?
... om de onduldbare tegenspraak te voelen tussen de weelde om zich heen en de
armoede in zijn binnenste?
... om met de handen in zijn schoot te gaan zitten wachten, tot de tijd het
slopingswerk aan zijn lijf zou hebben volbracht?
Neen, neen; maar... wat dan?
Weg, weg klonk 't in zijn hoofd. Eerst maar weg van al, wat ik heb gekend, al wat
ik heb gehad, al wat ik heb begeerd.
Weg van de man, die ik was, weg van het ondragelike heden, weg van de toekomst,
die me dreigt.
Eerst maar doelloos... ver... heel ver... zo ver mogelik weg,
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en dan... dan weer gezien, wat intussen de tijd gebracht heeft.
O, al was hij ontrouw aan zijn leus geworden, hij had toch wel gelijk: qui se
respecte s' abstient en hij had ook gelijk gehad, het mooie te zien in de mens, buiten
hem verwordende tot het afschuwelike... leven. En toen was voor zijn afgematte geest het verleidelik viezioen verrezen van een
stil-blauwe zee onder een strak-blauwe hemel; toen was de behoefte in zijn ziel
geweld om, achteroverliggend in een rieten stoel, omademd door een reine, warme
lucht, zich weg te gaan mijmeren uit zijn bestaan; toen was de verlangende gedachte
in zijn brein gerijpt om lang, heel lang te gaan omdwalen door het dromenland,
waarin hij al zo vaak voor weinige uren zijn ellende was ontvlucht.
Nog was 't nacht en glansden door de zwartheid om het schip sneldovende groen-gele
vonkjes in het wegvliedende water, vluchtige fletse weerlichten aan de verre horiezont
en strak-schitterende diamanten omhoog.
En hij dacht:
Zou in de lengte der tijden het leven van onze zon wel veel langer duren dan het
opschijnen van zo'n vonkje, het opflikkeren van zo'n licht?
Wat betekende dan een mensebestaan?
Niets.
Ach, zo is 't immers met alle dingen. Alles is... niets.
Nog even doorschemerde 't zijn brein, dat de boot over weinige uren te Colombo
zou zijn.
Zou hij daar aan land gaan, of...?
Nog een zwakke zwenking en de boot lag stil.
Zou hij aan wal gaan?
Sinds hij de grijze landstreep boven de gezichtseinder had zien uitvlekken, was
die vraag al ontelbare keren in hem opgerezen en toch nog altijd onbeantwoord
gebleven.
Hij wist zelf niet, of hij dit naderen van het land aangenaam dan wel onaangenaam
vond. Het ene ogenblik had het vooruitzicht hem toegelachen als een bonte afwisseling
in het eentonig-blauwe doorstomen, als een licht-doorstraalde morgen van vrijheid
in zijn doffe afzondering van gevangene; het andere had hij opgezien tegen het
prijsgeven van zijn weldadig-egale rust, tegen het verhittend en afmattend
zich-gaan-weren-voor-een-twijfelachtiggenot.
De vale nevelvlek was aangehard en opgekleurd tot een dicht-
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groen palmbos links, waartegen de branding sneeuwig-glinsterend omhoog spatte,
tot een fel-overglansde, bruinrode grondplek in het midden, tot een wemeling van
schel-wit lichtende muurvlakken en blauwig-afschaduwende daken tussen
fluwelig-donker geboomte rechts; maar geen zekerheid was er gekomen in zijn ziel.
Daar lag nu het wonderland!
Zou hij?
Ach, neen.
Het gehaspel met onverstaanbare koetsiers en gidsen, de gedwongen plooiing naar
ongewone gebruiken en manieren, de noodzakelikheid van vreemdsoortige spijzen
en dranken in te nemen... heel de zelf-ontgroening van een baar je op te leggen, om
weer te moeten vertrekken zonder op streek te zijn geraakt...! 't Was immers de moeite
niet waard.
Maar als naderhand iemand hem eens vroeg hoe hij Ceylon had gevonden, zou
hij dan durven antwoorden: ik heb er voor anker gelegen, maar ben niet aan land
gegaan?
Durven... wel; maar dan zou hij 't toch zelf onbegrijpelik vinden, dat hij zich door
een dwaze angst voor het onbekende had laten weerhouden, om kennis te maken met
de eigenaardige senzasie van eensklaps over te kunnen stappen in een nieuwe
plantengroei, nieuwe mensen enz. enz. Als hij maar niet alleen hoefde te gaan! In gezelschap kon dat ervaring-opdoen
even grappig zijn, als 't onplezierig is voor hem, die alleen reist.
Nu nog aansluiting zoeken?
Neen, dat ging niet meer. Daarvoor had hij zijn mede-reizigers al te onverschillig
links laten liggen. De lui hadden zich reeds in groepjes verenigd. Niet één was er
meer, die nog gezelschap zocht. Wel beschouwd had hij er ook geen lust in.
Was 't niet het verstandigst stilletjes aan boord te blijven?
Naderhand zou hij immers gelegenheid genoeg krijgen om nieuwe dingen te zien
en te ondervinden.
Waarom nu ontijdig zijn rust prijsgeven?
Ondertussen had hij over de felbezonde, rossige weg bruine mensjes heen zien gaan
in witte en rode gewaden, ongewoon van omtrekken en bewegingen en nu ontdekte
hij ze ook in de schaduwbanden langs de huizen, nu werd hij ook vreemdsoortige
huifkarren gewaar, bespannen met kleine ossen, die door half-naakte, bruine gestalten
werden bestuurd.
Hij zou toch wel eens eventjes...
Als hij maar wist, wat er eigenlik te bekijken viel en op welke wijze men daar
heentrok.
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Volkomen onvoorbereid was hij op reis gegaan en heel de vaartijd had hij noch een
boek ter hand genomen, noch met iemand een woord gewisseld.
Al de anderen leken uitstekend ingelicht.
Dwaas, dat hij geen reisgids had gekocht!
Daar viel hem een troepje medereizigers in 't oog, die naar land werden geroeid.
Wat hadden ze een pret! Een paar matrozen verzochten hem even op zij te gaan.
Toen hij zich omwendde, nam hij op het dek een ongewone drukte waar.
In het midden drongen de overige reizigers joelend, lachend en giegelend samen
bij de neergelaten trap; achter hen drentelden zonderling-uitgedoste, bruine kooplui
met bakken vol uitgestalde broches van safieren, smaragden en diamanten, kammen,
haarnaalden en vouwbenen van schildpad, dozen van ingelegd hout en vazen van
gegraveerd koper; tussen hen door schoten donkere hotel-kommissionairs en gidsen
heen en weer, die kaartjes afgaven en handtassen trachtten meester te worden en over
de lege rest van het dek haastten zich de matrozen, springend over de banken, trekkend
aan touwen, sleurend met planken en stoelen.
Hoe waren die vreemde kerels zo gauw aan boord gekomen?
Daar begon de stoom winde te hijgen en te stampen; de kettingen ratelden neer in
het ruim; het ophalen van de goederen was begonnen.
Nu werd 't toch al te onplezierig aan boord; nergens meer een plaatsje, waar men
rustig kon neerliggen.
En dan die verstikkende hitte onder het grauwe zeildoek!
Als hij toch eens aan land ging?
Maar dan?... Waar dan heen?
Daar schoot hem eensklaps de naam Sumangala te binnen.
Hoe was 't mogelik, dat hij niet eer aan die man had gedacht? Had hij bij zijn
vertrek zich niet voorgenomen - als hij dan toch langs Ceylon kwam - de hogepriester
van het zuidelik Boedisme te gaan bezoeken? Was hij niet juist daarom liever naar
Oost-Indië gegaan dan naar de West?
Veel had hij over het Boedisme gelezen.
De eerste kennismaking met de leer in het boekje van van Houten was hem een
openbaring geweest. Zo dikwijls een teleurstelling zijn streven geknakt en hij zich
gevoeld had als iemand, die, midden in zijn opstijgende vaart naar een heuvelspits,
een vuistslag tegen het voorhoofd krijgt, waardoor hij versuft naast de weg neertuimelt
met het besef van in het openbaar vernederd te zijn, had hij naar een boek over Boeda
gegrepen om te leren berusten in zijn lot.
Wat had hij zich vaak geërgerd aan het verwijt van egoïsme,
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door zo menige commentator Çakyamoeni naar het hoofd geslingerd!
Moest hij, die predikte: ‘overwin het leven, dood 't,’ ook niet leren: ‘verscheur
alle banden, want zij zijn 't, die het leven in stand houden?’
Als het leven een ramp is, is dan het gewone altruïsme niet de moeder er van en
mag hij een egoïst heten, die voorschrijft: roei uit je begeerten?
Ongeveer vijf en twintig eeuwen geleden had de Boeda al geleraard: het leven is
begeren en gelukkig kan alleen hij zijn, die niet meer begeert.
Ongeveer vijf en twintig eeuwen lang poogden de mensen het leven zodanig te
gestalten, dat Çakyamoeni ongelijk zou krijgen en de begerende wèl gelukkig zou
zijn.
Niets hadden ze bereikt en toch hielden ze maar vol.
Wat een kortzichtigheid!
Had het Boedisme dan hem gegeven wat hij zocht?
Niets meer te begeren... o, zeker was dit het enig verstandige.
Konden van daag alle mensen dit inzien en... in praktijk brengen, dan kwam op
eens aan het dwaze Penelope-werk een einde en was het lijden gedood.
Maar al zagen ze 't in, zouden ze... konden ze 't ook... doen?
Kennen wij niet allen de gekken, die heel goed de krankzinnigheid van hun daden
en gedachten beseffen en er toch machteloos tegen zijn?
Is zelfs het zogenaamd gezonde verstand niet juist met dit soort van krankzinnigheid
behept?
Hij zelf zag zo heel goed de waarheid van Boeda's leer in en toch...
Zodra de verdoving en de pijn van de slag, die hem neer had geveld, geweken
waren, was ook regelmatig zijn strevenslust herleefd.
Wat gaf 't, of hij die lust dan al verwenste, overtuigd, dat ie toch weer teleurstelling
zou baren? Smoren kon hij 'm niet en zolang hij 'm niet gesmoord had, zou hij nooit
de zalige zielevrede deelachtig worden, waarmee hij in zijn fantazie zich wensloos
zag omdwalen door een stille, zon-bestraalde tuin vol kleurige welriekende bloemen,
ver van het drukke mensenrumoer, en even onverschillig 't aanhorend, als hij luisteren
kon naar het getjilp van mussen, die elkander graankorrels wegpikten uit de bek.
Zou Sumangala hem het middel aan de hand kunnen doen om de afkeer van het
leven uit zijn denken te doen overgaan in zijn bloed?
‘Sir, Sir!’
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Een lege boot naderde het schip. De half naakte roeier wenkte en riep hem aan.
Zonder zich meer te bedenken daalde hij de trap af en nam hij plaats in het
dobberende vaartuigje.
Zwijgend roeide de bruine man hem naar de wal.
Toen hij aan land was gestapt, wierp een toegedraafde jinrikshaman het gareel
van zijn wagentje voor zijn voeten neer; hij ging er in zitten en riep:
Sumangala!
't Scheen zowaar voldoende te zijn. De man greep het gareel weer op en draafde
met hem voort: de Mainstreet in van Colombo.
't Was zijn eerste jinriksha-rit en hij voelde zich enigszins belachelik in die grote
kinderwagen.
Hij begreep best, dat 't zot was zo iets te gevoelen in een land, waar de jinriksha
door iedereen wordt gebruikt; maar... hij voelde 't toch.
Vooral voelde hij 't in het voorbij-rijden van een groepje medereizigers, die bij
een winkel stonden te praten en te handelen.
Hij poogde er over na te denken waarom dit zo was; maar al gauw leidde al het
nieuwe om hem heen zijn aandacht af.
Hoe wonderlik die zwaar gebaarde mannen met hoogopstaande schildpadden
kammen in het zwarte haar, witte doeken als rokken om de benen en zwarte jassen
daarover heen!
En dan die spiernaakte jongentjes met hartvormige blikken plaatjes, aan touwtjes
afhangend voor de dikke buikjes!
Kijk, daar was een vrouw in het rood met koperen banden om de magere, blote
armen! De meeste vrouwen droegen gekleurde rokken en witte jakken; die rode
kwam dus waarschijnlijk van elders.
Wat was zij terugstotend leelik! Van waar zou zij komen?
Daar ging weer zo'n huifkar voorbij; de kleine ossen hadden koperen punten op
de korte horens.
Een mooie kerel, die half naakte drijver met de witte lap om zijn bruine kop!
Wat liep hij statig!
Laag die huizen!
Doelmatig die breed-schaduwende daken in zulk een warm land; maar de weg had
smaller moeten zijn.
Hoe was 't mogelik, dat de jinriksha-man in die felle zonnegloed kon draven?
Zou die fantastiese stenen poort, half verscholen in het groen, een overblijfsel zijn
van een antiek gebouw?
Hè, wat was 't hier druk! Karren, jinriksha's, een dicht gekrioel van mensen! 't
Leek wel een markt!
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Wat een boel blote hoofden? Hoe hielden ze 't uit?
De anderen droegen tulbanden, zwarte hoeden, witte lappen, ja, zelfs een soort
van gevlochten tenen mandjes.
Daar liep een rode Engelse soldaat. Die paste hier al heel slecht. Vroeger waren
de Hollanders hier geweest. Zouden zij sporen hebben achter gelaten?
Jammer, dat hij geen tijd had alles behoorlik op te nemen!
Wat was er veel zonderlings te zien!
Hier hielden de huizen op. Groene velden breidden zich uit en daarachter blauwden
bossen van palmen.
Weelderig zo'n tropies landschap!
Toch deed 't hem hier aan Holland denken.
Zou dat gebouwtje een stasion zijn?
Ja, hij zag de reels er achter.
Wat zou hij graag het binnenland eens instomen!
Kandy moest prachtig zijn en minder warm. Op zijn terugreis zou hij daar toch
eens heengaan.
Nu nam het palmbos hem op.
Verkwikkend die schaduw! Welk een ogenstreling na het verblindende licht!
En hoe sierlijk heffen die slank-oprijzende stammen hun wijduitwaaierende,
zacht-wuivende kronen hoog op boven de dichte, koel-groene loverwarreling, waar
hier en daar een zonnestraal door-heen-siddert als voortgeblazen stofgoud!
Kijk, wat een aardig rieten huisje, zo gemoedelik wegschuilend onder een
woekering van breed-ombuigende bladen, ijle, neerhangende twijgen,
dottig-opslingerende klimplanten!
De rode hibiskus gloeit er tegen aan als de camelia tegen het haar van de Japanse
moesmee. Een poos steeg de eenzame weg, altijd-door grauw overlommerd. Daarna was 't,
of de grond eensklaps zijwaarts neergleed en werd hij in een wijde uitholling brede
gebouwen gewaar, warm overtogen met licht, schel-geel opglanzend uit sapgroen
geboomte.
Dat moest het klooster zijn!
Wat lag 't daar rustig! - Het straalde vrede uit als een aanbiddende heilige op een
antiek altaarstuk.
Ja, hier moest 't mogelik wezen op de kalm voortkabbelende tijdstroom je ziel te
laten wegdrijven naar de eindeloze, eeuwige zee! Statige gestalten met kaal geschoren
kruinen, omhangen met lange, dof-gele mantels stapten blootsvoets, in gepeinzen
verdiept, over het voorplein op en neer.
Dat waren dus de Boedisten, die volgelingen van de leraar zonder God, zonder
hemel, zonder dogma: de mannen, die er van doordrongen zijn, dat het leven niets
is dan een illuzie.
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Zouden zij gelukkig zijn?
Gelukkig is een verkeerd woord; hij bedoelde: smarten-loos.
Er waren jonge bij en oude; een paar keken hem aan.
Op zijn vraag naar Sumangala kwam een van hen vooruit, wenkte, en geleidde
hem zwijgend naar het grootste van de gebouwen.
Hier stond hij op eens in een ruime zaal te midden van een dichte schaar jonge
mannen in 't geel, waar tegenover op een rustbank een oude man lag met grijze
stoppelbaard, wiens gele mantel, weggegleden van zijn ruige borst, een magere bruine
schouder en een rimpelige arm ontblootte.
Op deze toegetreden vroeg hij hem in het Engels om een onderhoud.
De oude man keek strak verbaasd omhoog, greep naar een schildpadden bril, zette
die voor zijn diepliggende, zwaar onderwalde ogen en staarde hem strak aan.
Hij voelde, dat ook al de hoorders hem verwonderd begluurden.
En er was achterdocht in Sumangala's vorsende blik.
Zou de hogepriester het onderhoud niet toestaan?
Om hem te winnen kwam hij terstond voor den dag met een toelichting van zijn
bedoelingen, de mededeling, dat hij van avond weer vertrok en enige vleiende
woorden over de eer van een gesprek met de hoogste van Boeda's dissiepelen.
Toen zei de grijsaard iets tot een van zijn jongeren en verzocht deze hem mee te
gaan naar Sumangala's kamer, waarheen de hogepriester aanstonds zou volgen.
Die kamer was een klein vertrek in een ander huis, voorzien van een paar
eenvoudige stoelen, een rustbank, een kale houten tafel en enige boeken op een rekje.
Het huisraad leek hem schunnig en hij vond 't hier ongezellig donker.
't Duurde niet lang, of Sumangala verscheen en nodigde hem uit naar buiten te
komen onder de veranda, waar een dito tafel stond met dito stoelen er om heen.
En daar, in de stil koele lucht, in het getemperde licht, in het droomachtig tropies
décors had het onderhoud plaats, waarbij de priester en hij zaten, terwijl een vijftal
luisterende leerlingen hen staande omringden.
Eerst vroeg de grijsaard op kalm-vriendelike toon naar zijn naam en nasionalieteit;
daarop maakte hij een korte verontschuldiging over zijn gebrekkige kennis van het
Engels. Ten slotte zeide hij:
‘Wat wenst u eigenlik van mij?’
Hij begon nu maar dadelik te praten over het Nirwana, waarvan de Europese
geleerden zulke uiteenlopende verklaringen geven en hoopte, dat Sumangala, eenmaal
aan het uitleggen en het be-
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togen geraakt, hem niet verplichten zou naar andere vragen te zoeken.
En zo gebeurde 't ook.
Een glimlach was over Sumangala's diepe trekken heengetrild bij de toespeling
op de Europese geleerden; maar toch was er geen waanwijze minachting in de blik,
die zijn schrandere, bruine ogen snel over de luisterende jongeren lieten glijden,
terwijl hij, goedig het hoofd schuddend, opmerkte:
‘De meesten begrijpen er nog niet veel van; maar het wordt al beter. Sommigen
denken, dat het Nirwana in dit leven te bereiken is; anderen stellen 't gelijk met de
Kristelike hemel; maar dit is allemaal dwaasheid.’
En nog eenmaal glimlachend - tans echter alleen voor zich zelf, met neergeslagen
ogen, als herinnerde hij zich de talloze gesprekken, waarin hij de stellingen van
Kristenleraars had weerlegd - voer hij voort op de toon, die een kalme, wijze vader
zou aanslaan tegenover een opgewonden, doordravend kind:
‘Wat zouden wij hebben aan die Kristelike hemel, waarin weer een meester en
onderdanen zijn net als hier en waar zou die hemel moeten wezen? Neen, neen! Het
Nirwana is geen plaats, maar een toestand; een toestand van zaligheid, die pas bereikt
wordt, wanneer wij dit leven geheel hebben afgestroopt. In dit leven heerst de smart,
doordat de kern van het leven de begeerte is, die naar bevrediging streeft en doordat
de bevrediging niet bevredigt; maar weer nieuwe begeerten doet ontstaan. Dus moeten
wij onze begeerten overwinnen, om de smart te kunnen doden.’
Tot zover beantwoordden Sumangala's woorden aan zijn verwachting, leerden zij
hem eigenlik niets nieuws; maar de grijsaard ging verder en nu hoorde hij hem dingen
verkonden, die hij ook wel eens gelezen, maar toch dadelik weer op zij gezet en
vergeten had. En 't waren juist deze dingen, welke hem zo weinig ter zake hadden
geschenen, waaruit nu een heel nieuw Boedisme voor hem oprees.
Ongetwijfeld had de Boeda geleraard: voor hem, die het eindpunt heeft bereikt,
die onbekommerd is en losgemaakt van alle banden, voor hem bestaat de smart niet
meer; maar dit sloeg niet op de man, die teleurgesteld, omdat hij de hinderpalen niet
overwinnen kan, welke hem beletten aan zijn wensen te voldoen, zich verbitterd van
het leven afwendt.
Deze is maar iemand, die anders wil leven; de Boeda sprak van hem, die niet meer
wil wezen.
Wie nog teleurgesteld kan zijn, heeft nog iets verwacht en wie nog iets verwacht,
kan niet beweren, dat hij niet wil leven.
Het leven moet overwonnen worden en dat kan niet gebeuren
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door 't te ontwijken. Integendeel is dit alleen mogelik door 't goed te door-leven.
Slechts weinige mensen, leert de Dhammapada, bereiken de andere oever; de rest
loopt aan deze kant op en neer.
Om die andere oever te bereiken is 't in de eerste plaats nodig te strijden tegen
onkunde, want onkunde, heeft de Boeda gezegd, is de voornaamste faktor van de
menselike ellende. 't Is de onkunde, die ons waarde doet hechten aan het waardeloze,
die ons doet betreuren, wat niet betreurenswaard is, die ons doet geloven in de schijn
en die ons levenslang onwaardige doeleinden doet najagen. Om tot de ware wijsheid
te komen, moeten wij de middelweg gaan, die leidt tot zielevrede en die even ver is
van het zoeken naar genot als van het zich-pijnigen door overdreven onthouding.
Niet na één leven, niet door een plotselinge walging wordt de levenswil gedood.
Slechts door een reeks van steeds-naar-hogere-volmaaktheid-strevende existensies
verheft de wijze zich allengs tot het inzicht van het illuzore aller dingen en overwint
hij het leven door het zegepralen over de begeerte. Is zijn begeerte waarlik dood, dan
bestaat er voor hem ook geen wedergeboorte meer. Dan komt hij in het Nirwana, die
toestand van volmaakte rust met volmaakt vergeten van al, wat hem gemaakt had
tot de lichamelike mens.
Toen Satis weer in zijn jinriksha zat, voelde hij eerst een grote voldoening over het
afgelegde bezoek. 't Was hem, of hij een mooie daad had gedaan, iets, dat hem tot
eer zou strekken. Zijn leven was een interessant moment rijker geworden en
onwillekeurig verbeeldde hij zich, dat hij daar nu van ging genieten. Wat voor een
soort genot dit wezen kon, wist hij niet; maar toch bleef zijn stemming blij-doortinteld
van een heerlik verwachten.
Het bonte gewoel in de straten leidde hem niet meer af en 't kwam ook niet in hem
op, dat hij misschien nog tijd genoeg had een muzeum of iets anders te gaan
bezichtigen. Hij werd alleen zijn blijheid gewaar en herdacht het onderhoud met
Sumangala, gelijk hij voorheen zijn werk herdacht, wanneer zijn dagelikse taak was
voltooid. Ter nauwernood voelde hij spijt, dat hij met niemand over dit onderhoud
zou kunnen praten.
Even flitste 't nu door zijn brein, dat hij het leven van zo'n monnik op den duur
niet zou uithouden.
Toch benijdde hij hen. - Hoe vreemd!
Was zijn Karma nog niet rijp voor zo'n bespiegelend bestaan?
Onbewijsbaar die metempsychose... o, zeker; maar toch zo dwaas niet!
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Een zonderling
Aan een kletstafel werd Z getekend. 't Is dus mogelik, dat hij nooit heeft bestaan.
Maar de beschrijving luidde aldus:
Volgens Z is de schepping een krankzinnige daad van het absolute geweest,
waardoor wij gedoemd zijn in onzin te leven, onzinnig te handelen, onzin te
ondergaan. Z loopt met die leer niet te koop. Integendeel. Meestal weigert hij er over
te spreken; spraakzaam is hij bijna nooit. Vrienden heeft Z dan ook niet en met zijn
kennissen komt hij maar zelden in aanraking. Velen houden hem dus voor een gek,
een ezel of een aansteller; maar zij, die ongaarne uit de verte en naar de schijn
oordelen, geloven, dat Z zo'n ongunstig oordeel niet verdient. Er zijn er ook, die een
geniale denker in hem zien, wie 't ongelukkig aan de nodige eerzucht ontbreekt om
voor zijn denkbeelden propaganda te maken. Dat hij een zonderling is, lochent
niemand en in de lege straten van het stille stadje, dat hij bewoont, kan Z geen stap
buiten zijn huis zetten, zonder het mikpunt van aardigheden te worden, of altans
aanleiding te geven tot een gesprek. De groentenboer vertelt grinnikend aan de
keukenmeid, die hem opendoet, dat hij daar-net die ouwe suffer met zijn grote slappe
hoed en zijn eeuwige regenmantel weer gezien heeft. De schooljongen vraagt aan
zijn kameraadjes wie die man toch is, die altijd alleen loopt en gestadig voor zich
uitkijkt of hij woedend is. De bezoeker van de soos interpelleert zijn medeleden: wat
is die Z toch voor een soort individu, wat doet ie, wat wil ie en waar leeft ie van?
Met z'en lange baard en z'en lange haren ziet ie er uit als een straatprediker; maar
prediken doet ie nooit.
Er zijn er ook, die Z rangschikken onder de doofstommen.
De waarheid is, dat Z, die van een klein kapitaaltje armoedig rondkomt, niets
uitvoert, niets wil en dat de meeste mensen zich van een dergelik bestaan geen
voorstelling kunnen maken, terwijl voor Z deze levenswijze het enige middel is om
zo min mogelik onzinnig te handelen, zo min mogelik onzin te verbreiden en zo min
mogelik van onzin last te hebben. Dus is u - heeft iemand eens tegen Z gezegd - een
filosoof. Dat sprak Z echter ten stelligste tegen. Van alle onzinnige mensen - en
niemand, die in het leven blijft, is volgens hem geheel onzin-vrij - noemt hij filosofen
de alleronzinnigsten, daar zij de onzin tot zin trachten te maken, wat immers
onmogelik is.
Zelden laat Z zich verleiden tot een meer uitvoerige uiteenzetting van zijn
levensopvatting. Komt hij er toe, dan begint hij aldus:
Wat doet een pas geboren mens 't allereerst? Zuigen. Waarom doet
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hij dat? Om zijn leven in stand te houden. Is 't nu niet onzinnig, dat iemand, die van
het leven in 't algemeen nog niets afweet en die in 't biezonder niet weet, of zijn eigen
leven naar zijn smaak zal uitvallen, toch maar dadelik dat leven in stand wil houden?
En de mens, die voor de toekomst blind is en blind blijft, gaat met die onzinnigheid
door tot het laatste beetje levenskracht in hem is opgebruikt. Als hij zo goed als niets
meer zien of horen kan en geen lid van zijn lichaam meer hehoorlik tot zijn
beschikking heeft, als hij, van de morgen tot de avond en dikwels de hele nacht door,
niets anders meer te doen heeft dan pijn te lijden en ellende te doorstaan, dan tracht
hij nog met allerlei hulpmiddeltjes zijn afschuwelik bestaan te rekken. Is dat soms
niet onzinnig? Is 't dus ook niet onzinnig, dat wij zelfmoordenaars - de enige
waarlik-verstandige mensen - veroordelen, verafschuwen of beklagen?
En wat doet een mens, zodra hij een ziertje besef krijgt van een wereld om zich
heen? Spelen. Is dat niet weer iets onzinnigs? Om een stoelleuning slaat hij een touw,
gaat er met een zweep in de hand achter zitten en verbeeldt zich dan, in een rijtuig
met een paard er voor, verder te komen. Geen onzin? Poppen wiegt hij in zijn armen,
kleedt hij aan, geeft hij te eten en te drinken en daar maakt hij zich bij diets, dat 'et
kinderen zijn. Geen onzin? Nog wat ouder geworden moet hij zijn hersens volstoppen
met duizenderlei zogenaamde wetenswaardigheden, waarmee hij zich later nooit
meer bezig zal houden of die alweer onjuist heten en opzij gezet zijn tegen de tijd,
dat hij ze zou kunnen gebruiken. Tot ere van de mens moet gezegd worden, dat hij
dit zelf in zijn jeugd hoogst onzinnig vindt en 't alleen doet... als hij 't doet... omdat
oudere dwazen = dwaze ouders er hem toe dwingen, uit vrees voor de aankweking
van een geslacht, dat onbevangen de onzin van alles in zou zien. Maar nog is hij met
zijn studies niet klaar of hij dompelt zich uit eigen beweging en met zielsverrukking
zelfs in de grootst mogelike onzin als hij verliefd wordt en trouwen wil. Liefde! Onze
zinneloze kunst leeft er van; maar ik vraag je: is er iets waanzinnigers te bedenken
dan de liefde? Kijk rond waar je wilt en je zult zien, dat de mensen onderling noch
uitwendig, noch inwendig erg uiteenlopen. Daargelaten enkele bochels, misbaksels,
zeldzame afwijkingen en grote misdadigers... en zelfs in hen is de menstype
gemakkelik te herkennen... vertonen de individuën maar kleine lichamelike en
geestelike verschillen. Toch komt een verliefde plotseling op de dolzinnige inval,
dat een wezen, waarvan hij gisteren het bestaan soms niet eens vermoedde, in alle
opzichten, uiterlik zowel als innerlik, een ideaal is, hoog verheven boven alle andere
wezens van dezelfde
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soort. En om zijn dwaasheid goed te doen uitkomen, matigt hij zich op dat ideaal
een soort eigendomsrecht aan. Van dit andere wezen kan hij zijn eigen bestaan zich
niet meer gescheiden denken en hij droomt van de heerlikste genietingen als hij er
maar levenslang mee verenigd mag zijn. Al wat die andere bezit: ogen, neus, mond,
handen, armen, ja zelfs de lichaamsdelen, die hij nog nooit gezien heeft, brengen
hem buiten westen van verrukking en zonder schijn of schaduw van bewijs, schrijft
hij aan de aangebedene alle eigenschappen van geest en hart toe, die in het dageliks
leven doorgaan voor mooi, edel en goed. Dat een mens in deze periode van
verbastering ontoerekenbaar is, wordt vrij algemeen erkend; maar niemand ziet in,
dat verliefdheid slechts beschouwd moet worden als een tijdelike verheffing van de
blijvende kwaal: levenslust.
Eenmaal getrouwd m.a.w. in het bezit gesteld van het voorwerp van zijn
waanzinnige genegenheid, doet hij al wat mogelik is om de lasten en smarten van
zijn leven te vermeerderen, hoewel hij voortdurend over die lasten en die smarten
jammert. Ook beweert hij wel, dat die lasten en die smarten hem opgelegd zijn ter
wille van zijn zedelike verbetering, een verbetering, waarvan dan misschien zijn
omgeving, maar nooit hij zelf zou kunnen genieten. Voornamelik berokkent hij zich
deze vermeerdering van lasten en smarten door de voortbrenging van kinderen, die
zijn waanzin voortzetten, hem er mee kwellen en treiteren, zolang zij nog niet op
eigen benen kunnen staan en hem aan zijn lot overlaten, zodra hij van hen vergoeding
verwacht voor al 't geen hij aan hun opvoeding ten koste heeft gelegd en al 't geen
hij om hunnentwil heeft doorstaan. Bracht dit dwaze verlangen hem er nog maar toe
ze te kopen of te huren! Dan kon hij altans beoordelen wat hij kreeg. Maar dit zou
niet onzinnig genoeg zijn. Een vrouw, die het kleinste stukje goed in een winkel niet
kopen wil zonder 't vooraf te hebben betast en op zijn duurzaamheid onderzocht, ziet
er in 't geheel niet tegen op de gruwelikste pijnen te trotseren om zich kinderen te
verschaffen, waarvan 't volkomen onzeker is of ze niet behept zullen zijn met de
afschuwelikste gebreken van lichaam en geest. En beide ouders houden al van die
wezens zonder ze nog onder de ogen te hebben gehad. Geen gulden zouden ze offeren
aan een loterij van millioenen nieten en één prijs; maar de betrekkelike rust, de
betrekkelike vrijheid en de betrekkelike zorgeloosheid van hun ganse verdere leven
geven ze met de grootste lichtvaardigheid prijs voor de hoogst-problematieke kans
om af en toe eens een klein genot te kunnen beleven door hun kinderen.
En terwijl de vrouw met die kinderen bezig is, zwoegt en zweet
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de man om af te breken wat zijn voorgangers hebben opgebouwd en om voor zijn
medemensen nieuwe werken te maken, die zijn opvolgers op hun beurt weer even
minachtend zullen vernielen. Tenzij die werken zelf niet voltooid worden en niemand
zich meer om de vervallende puinhopen bekommert. Dat een man gedurende deze
arbeid nog benijd wordt door gekken, die nog zieker zijn dan hij, nog bespot en
beschimpt wordt door even krankzinnigen, die alleen de ziekte van hun medemens
en niet hun eigen krankheid waarnemen, vindt hij zelf alleen maar een noodzakelik
kwaad aan alle arbeid verbonden, en in zijn verblindheid scheldt hij dan op de
niets-doeners, die, iets minder waanzinnig dan hij, zich hebben afgevraagd: waarom
zou ik me al die lasten opleggen; is te-moeten-leven op zichzelf al niet erg genoeg?
Krijgt de werker voor zijn zinneloos getob en gewurm van een regering - die hij
natuurlik haat, omdat geen enkel mens geregeerd wil worden - ter onderscheiding
en beloning een lapje lint in zijn knoopsgat... dan toont hij... de man, die om de lintjes
van anderen lacht... zich nog geen zier verstandiger dan in zijn kinderlike jaren, toen
hij op een houten hobbelpaard gezeten zich verbeeldde, dat de kindermeid hem voor
een generaal hield.
Ach, besloot Z dan, beschouw het menselik gedoe waar je wilt en als je niet zelf
te veel beneveld bent door de begochelingen van een waanzinnig levensinstinkt, zal
je de krankzinnigheid van alles gauw genoeg inzien. Ga bijvoorbeeld maar eens na
hoe de mensen aanhoudend strijden tegen de kwalen, die hen ondermijnen en
tegelijkertijd al hun best doen de zieken in het leven te houden, door wie die kwalen
worden bestendigd. Hoor hen altijd-maardoor betogen en bewijzen, ofschoon ze
erkennen niets te kunnen weten. Zie hoe ze de waarheid als iets heiligs vereren, en
voortdurend in het klein en in het groot elkander beliegen en bedriegen. Merk op
hoe ieder na zijn dood geprezen, geëerd, soms zelfs heilig verklaard wordt; maar
gedurende zijn leven beschimpt, tegengewerkt en zelfs vervolgd. Bedenk, dat de
mensen het aards bestaan als het waardevolst beschouwen van al wat ze bezitten, de
conditio sine qua non om van de rest te genieten en let op hoe lichtzinnig ze met dat
bestaan omspringen, het wagen in roekeloze avonturen, het verkorten door hun
gedrag, het opofferen voor hersenschimmen als een liefde, het vaderland of de eer.
Waarheen je blikt, onzin zie je, niets dan onzin, en 't is maar een geluk, dat eindelik
en ten laatste de mens dit begint te erkennen. Vele jaren geleden is men er toe
gekomen de ergste misdadigers als krankzinnigen te beschouwen; in onze tijd denkt
men er aan voor de zogenaamd ontaarden gestichten op te richten en 't zal misschien
niet heel lang meer duren of de ganse maatschappij wordt ge-
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schoeid op de leest van een reusachtig gekkenhuis met paviljoensisteem.
Vermoedelik zal zich dan voor de mensheid een tijdperk openen van betrekkelik
geluk; maar zolang de mensen zullen beproeven in de onzin zin te brengen is hun
werk onvermijdelik tot mislukking gedoemd.
Toen de verteller deze levensbeschouwing van Z. had uitverteld, wisten de meeste
leden van de kletstafel niet anders te antwoorden dan met een medelijdende of
minachtende lach. Eén echter zei: wat die man beweert, is heus zo dwaas niet. Wie
erkent, dat hij krankzinnig is, die is 't ongetwijfeld en wie 't niet erkent, die is
misschien al te krankzinnig om zijn toestand in te zien. Van deze éne dachten nu de
anderen: ‘ook zo'n gek.’
Uit: Mensen.
MARCELLUS EMANTS
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Facsimile naar Hölderlin's handschrift van de eerste strophen van de ode ‘Diotima an Hyperion’.
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Friedrich Hölderlin naar een pastelteekening van Hiemer (1792).
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Groot Nederland juli 1943
Twee gedichten van Friedrich Hölderlin
in vertaling van Gerard Wijdeveld
Kortheid
‘Waarom zingt gij zoo kort? Is u niet langer dan
't lied, als vroeger, een vreugd? Toen gij nog jonger waart
in uw dagen van hope
vondt gij, zingende, 't einde nooit!’
't Lied is als het geluk. - Wilt in het avondrood
blij gij baden? 't Is weg. Koud is de wereld al
en de vogel der nachten
schicht u hinderlijk vóór uw oog.

Tot de parcen
Eén enklen zomer gunt, o gij machtigen,
en éénen herfst tot rijpe gezangen mij,
opdat gelatener, van 't zoete
spelen verzaad, mij het hart dan sterve.
De ziel, die in dit leven haar godlijk deel
ontging, zij rust ook ginds in den Orcus niet.
leefde ik, godlijk; en dat volstaat mij.
Maar is mij eens het heilge, dat mij 't
harte vervult, het gedicht, geworden,
wees welkom mij dan, zwijgende schemering!
Voldaan ben ik, ook als me mijn snarenspel
daar niet zal vergezellen. Eenmaal
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Bij Hölderlin's honderdsten sterfdag
Aan het eind van de achttiende eeuw is het geweest, dat over de kim der geschiedenis
de gigantenvormen opdoemden van het huidige gebeuren en de schaduwen, die zij
tegen het licht van de dalende zon eener duizendjarige cultuurperiode vooruitwierpen,
waren zoo dicht en onafzienbaar, dat achter elkaar twee genieën, wier sterke
gevoeligheid voor de waarden en de tendenzen der Europeesche cultuur hun blik
onvermijdelijk vooruit moest richten, hun herkenning van die schaduwen en hun
bezeten vermoedens omtrent de reuzenkrachtproef, die de Germaansche wereld te
doorstaan kreeg, en omtrent het alverantwoordelijke lot, haar beschoren, tenslotte
betaalden met een verduistering van het eigen geesteslicht in de onpeilbare donkerte
van de door hen geziene toekomst: Hölderlin en Nietzsche. Zij waren de eersten, die
den weg zagen, dien de Germanen en aan hun hoofd het Duitsche volk zouden hebben
te gaan, die zich bekenden tot een Germaanschen wil en wier leven sindsdien één
worsteling was tusschen hun geloof in en hun wanhoop aan den Germaanschen en
in de eerste plaats den Duitschen mensch. Dat geloof en die wanhoop leven nog
steeds onder de besten, ginds zoowel als hier: het pleit blijft alsnog te beslechten,
niet in den oorlog, maar in den vrede die daarna komen zal.
Het zal voor den toekomstigen literatuurhistoricus onvermijdelijk zijn, aan
Hölderlin een volkomen eigen plaats in te ruimen naast Goethe en Schiller. Hij is
een van de zeldzame gevallen, die een uitzondering vormen op de destijds door
Bloem zoo terecht geopperde waardebepaling mede naar den omvang van het oeuvre
(voorrede Enkele Gedichten). Hölderlin kan wat dat aangaat nooit naast Schiller of
Goethe staan. Maar hij heeft in kleineren omvang een even omvangrijke stof
medegedeeld: zooals bij hem elk vers en elk woord geladen is, zoo is zijn geheele
werk zoo zwaar van geladenheid, dat het waarschijnlijk niet minder torst dan dat der
beide anderen. Maar er is méér. Hölderlin's werk is zoozeer zwanger van een tijd die
thans nog steeds komen moet, dat het als wegbereider van heel een komende
cultuurperiode een waarde zal blijken te bezitten, die nu nòg niet is te bepalen:
Hölderlin is nog toekomst, Goethe en Schiller zijn onherroepelijk verleden.
Hölderlin is zelf mede het opdoemen van het huidige gebeuren. Hij belichaamt
dieper, bewuster, speurender, meer geladen met ondoorgrondelijke vermoedens dan
Goethe of Schiller, bijna ner-
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gens begrepen, den meest wezenlijken zin van dien wonderlijken opbloei der Duitsche
cultuur aan het eind van de achttiende eeuw, dien opbloei, ingeleid door Klopstock
en Leibniz, voortgezet door Lessing en Herder en meteen tot steile hoogten
opschietend in Goethe en Schiller.
Het is deze hergeboorte van het Duitsche wezen - minder zal niemand, die de
armoede van den voorafgaanden tijd kent, het kunnen noemen - die reeds de huidige
aflossing inleidde van den Mediterranen door den Noordschen geest. Die hergeboorte,
die zich in het programma van wat men toen de Romantiek geliefde te noemen (maar
dat nooit geworden is) bekende tot de eigen bronnen, wendde in beginsel den blik
af van de Middellandsche Zee en dat Hölderlin zelf van het begin af aan, Goethe in
een late periode zich bekenden tot de Grieken, heeft, gelijk zal blijken, met de kern
van dat beginsel niets van doen, evenmin als bijvoorbeeld de invloed van Rousseau
op bijna alle figuren van dien tijd, want die kwam uit gansch andere (zoogezegd
‘romantische’) drijfveren voort dan de voordien ongebroken erkenning der
Mediterrane hegemonie.
Neen, wat er destijds in het spel was, was heel wat meer dan alleen een opstand
tegen den klassicistischen vorm. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de zoogenaamde
Romantiek haar eigen diepste drijfveren zelf niet heeft herkend: dat achter de
verwerping van den vorm de opstand schuil ging tegen de heerschappij eener cultuur,
die haar leiderschap sinds lang onvervuld liet - de eerste zichtbare uitwerking van
die verschuiving van het cultureele zwaartepunt van het Zuiden naar het Noorden,
die gedurende de geheele Renaissance zichtbaar is en zich eerst in onze dagen volledig
heeft voltrokken, het langzaam autonoom worden van het Noordsche levensgevoel,
gepaard gaande met de aantasting eener religie, die in haar standaarden en haar
levensgevoel te Mediterraan - d.w.z. te ras-onzuiver - bepaald was, en aldus inleidend
de geweldige crisis in den Europeeschen geest, die neerkomt op een uiteindelijke
verwerping van het Christelijke jenseitige denken - en hoezeer luidt de Renaissance
zelf dit in, hoezeer heeft de Mediterrane cultuur zelf het eerst het voornaamste attribuut
van haar macht, den ban van het uitsluitend wereldverloochenende Christelijke
denken, aangetast - door een ras, welks levensgevoel altijd diesseitig bepaald was
geweest en dat met de lasten van den cultuurdrager allengs ook diens rechten overnam:
to remould it (het bestel) nearer to the Heart's Desire’ (Omar Khayyam). Wat in
Goethe en Schiller - en, naar zal blijken, minstens even sterk in Hölderlin - tot uiting
kwam, was in de eerste plaats een verblindende opvlucht van den
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Noordschen geest, bevrijd van den druk van een zijn diepste wezen vreemde
Mediterrane hegemonie van vorm en inhoud. Voor het eerst zong die geest volkomen
zooals hij gebekt was, en zijn lied was een juichende bekentenis tot de eigen kracht.
***
Wat Hölderlin voor de vormgeving na dit noodlotszwangere keerpunt heeft beteekend,
is nauwelijks te overzien. Goethe en Schiller zijn een oogst, een oogst van het
eeuwenlang bewaarde en gegroeide Germaansche wezen, Hölderlin is zaad: hij
bouwde aan de fundamenten van een nieuwe cultuur. Goethe vooral is een toppunt
van datgene wat er toen was: een samenvatting van het gansche denken van zijn tijd,
eigen en geassimileerd, tot een magistrale werelddoorschouwing. Schiller is sterker
volksch bepaald dan Goethe: zijn sentiment is veel Duitscher, de donkere
gedachtenzwaarte van zijn dramatiek veel Noordscher dan bij Goethe. Hölderlin is
alléén Duitsch en Noordsch - daardoor onvermijdelijk armer, maar ook puur en
samengebald: een zeldzaam zuivere, klare en diepe kracht. Zijn neiging tot de Grieken
is daarmee volkomen in overeenstemming. Zij is een smetteloos voorbeeld van wat
Nietzsche later ‘die Sehnsucht des Germanentums zum Süden’ noemde en wat wij
thans herkend hebben als de toovermacht, die een van de rijkste bronnen van
Noordsche wereldbelevenis blijft uitoefenen op een wederom sterk Noordsch
ondervindend nageslacht. Hij was geen navolger, zelfs niet van de Grieken. Zijn
streven was om, zooals de Duitsche Hölderlinkenner von Hellingrath het uitdrukte,
‘in ebendem Masse deutsch zu sein wie die Griechen griechisch waren’. Wat hij in
de Grieken beleefde en vereerde, was een verblindende bloei van datzelfde Noordsche
levensgevoel, dat hij in zichzelf aanwezig wist, zij het dan ook in een aftakking, zoo
verschillend van de onze, ‘dass wir nicht wohl etwas gleich mit ihnen haben dürfen’.
En wat hij de Europeesche beschaving uit dit besef geschonken heeft: de verduitsching
van het Grieksche levensgevoel en zelfs van de onvergelijkelijke wijze, waarop dat
levensgevoel zijn neerslag vond in die rhythmische, klare en samengebalde taal,
waarmee het onverbrekelijk is verbonden - dat is in zijn beteekenis nauwelijks te
overschatten. Hij was het, die de Grieksche erfenis in haar geheel en zonder Christelijk
voorbehoud aanvaardde, die de Duitschers tot de Grieken en de Duitsche taal tot het
Grieksch van het Noorden maakte en daarmee een verheven norm stelde voor denken
en taal der komende cultuur.
***
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Wij naderen hiermee de kern van wat wij bij deze bescheiden Hölderlin-herdenking,
waartoe wij ons door plaatsgebrek eenerzijds en de vervulling der dringende taak
tegenover onze Nederlandsche cultuur anderzijds moeten beperken, naar voren wilden
brengen: indien wij op onzen weg naar de nog in nevelen gehulde toekomst der
nieuwe kunst eenige figuur uit verleden of heden tot gids zouden mogen kiezen, een
voorbeeld zouden mogen hebben om ons naar te richten, dan zou het Hölderlin zijn.
Niet Goethe, niet Schiller, maar Hölderlin. En wel in twee opzichten, waarin hij dat valt reeds thans te bespeuren - zeer zeker trekken van de gestalte der komende
dingen vertoont: zijn levensgevoel en zijn, daarmee ten nauwste verbonden, stijl.
Hölderlin's levensgevoel, beheerscht door zijn opvatting van het dichterschap, is
sterk religieus. Hij is als dichter de bemiddelaar tusschen goden en menschen, de
stem, waardoor de goden spreken. Gelijk in de druif aarde en zon zich vermengen,
zoo vermengen zich het goddelijke en het menschelijke in het gedicht (Wie wenn
am Feiertage). Maar wat zijn nu deze goden? Hier raken wij een uiterst belangrijke
zijde van de figuur die Hölderlin is: hij denkt mythisch. Voor hem is de wereld
opnieuw bevolkt met goden en halfgoden, in hem vindt wat Nietzsche de
‘Entgötterung der Welt’ noemde (Europäische Nihilismus) een plotseling einde. Zijn
dichterlijke blik ziet Herakles weer van den Olympus dalen en rusten aan de zuilen
van den Ister, Bacchus weer regeeren in zijn rijk, Zeus den donder en bliksem
slingeren. Maar voor hem staan de zaken evenzoo als ze waarschijnlijk stonden voor
het goddelijke menschdom, dat de Grieken vertegenwoordigden: voor hem zijn deze
goden en halfgoden de dichterlijke gestalten, waarin de mensch van oudsher zijn
diepste besef van de groote in het bestel der dingen werkende krachten op de meest
zinrijke en machtige wijze heeft belichaamd. Het beleven van die krachten in den
vorm van Godengestalten is eens het voorrecht geweest van een geheel goddelijk,
bevrijd volk en het hernieuwt zich in den geweldigen geest van Hölderlin. Maar zoo
dat op zichzelf al een verbazend omhoogstooten van zuiver Noordsch scheppend
ondervinden is, in Hölderlin is nog meer: in hem vernieuwt zich ook de belijdenis
tot het noodlot, die de schoonste droom is, nog ooit uit het geloof der menschen aan
zichzelf geboren. ‘Dies ist die Unsterblichkeit’, zegt hij in een gesprek met een oude
dame, dat ik bij Von Hellingrath vond: ‘Alles Gute, was wir schön denken, wird zu
einem Genius, der uns nicht mehr verläszt und unsichtbar, aber in schönster Gestalt
durchs ganze Leben begleitet, bis ans Grab. Von unserem Grabhügel aus nimmt er
seinen Flug und gesellt zu den Heeren der
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Genien, die schon die Welt erfüllen und an ihrer Vollendung und Verklärung
weiterbauen. Diese Genien sind Geburten oder wenn Sie wollen Teile unserer Seele
und in diesen Teilen ist sie unsterblich. Die groszen Künstler haben uns in ihren
Werken die Abbilder ihrer Genien hinterlassen, aber es sind nicht die Genien selbst.
Es ist nur ihre Abspiegelung im Dunstkreis unserer Erde, wie sich die Sonne im See,
nein, im Nebel, widerspiegelt. Die schönen Götter Griechenlands sind solche Abbilder
der schönsten Gedanken eines Volkes’. Ik geloof niet, dat het huidige Germaansche
levensgevoel, dat levensgevoel, dat den bodem moet vormen voor de komende nieuwe
religie, dat levensgevoel, dat de mythe van vroeger omzet in het gedicht van het
heden, ergens een zoo simpele uitdrukking vond.
De stijl die met dit levensgevoel samenhangt, is die van het romantisch realisme:
het zoeken naar de werkelijkheid-achter-dewerkelijkheid, het stijlbegrip, waarin
velen het begin van een nieuwe periode in de kunst zien. De romantiek van Hölderlin
- en hij dankt deze opvatting zeker ook vooreen niet gering deel aan den tijd, waarin
hij leefde, den overgang van het klassicisme naar de zoogenaamde romantiek van
het begin der negentiende eeuw - Hölderlin's romantiek, de romantiek, die achter de
verschijnselen naar de godenkrachten zoekt, die de wereld bevolkt met heroën, parcen
en goden, is de pure, de eigenlijke romantiek van de toekomst. Zij wordt niet gedragen
door de machtelooze hunkering en het wegvluchten van den gekluisterde, maar door
het omhoogwiekende geloof en den hartstochtelijken inzet van den bevrijde. Het is
een romantiek, die niet in tegenstelling staat tot de klassieke levenshouding, noch
tot het realisme, maar een, die wel van goden droomt, maar anderzijds geen
nuchterheid schuwt en juist geen enkelen droom erkent, of hij moet ook ten overstaan
van de nuchterste waarheid stand kunnen houden. Waarom zij dan romantiek heet?
Omdat wij geen Grieken zijn, omdat het Germaansche wezen van thans een donkere
zwaarte en een dynamiek heeft, die den Grieken niet eigen waren, en een gansch
andere, Hölderlin meende nog machtiger, tragiek kent dan deze Noorderlingen van
het Zuiden.
Dit alles te hebben vermoed, in levenshouding en in stijl de profeet van een nieuwen
tijd te zijn geweest, wiens invloed nog niet valt te overzien - dat zijn maatstaven voor
de huidige cultuurhistorische waardeering van de figuur van Hölderlin. Wellicht
zullen er over vijftig of honderd jaar nòg hoogere zijn.
J.A. v.d. MADE
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Gedichten
Vader
Van heroïek spreekt tegenwoordig ieder rund,
maar naar mijn vader heeft geen mensch ooit omgekeken,
toch heeft die vaderlander nooit de vlag gestreken,
al heeft het lot hem iedre zegepraal misgund.
Hij deed zijn dienst in veertig vreugdelooze jaren
en streed zijn dagelijkschen strijd in een fabriek,
at in de donkre werkplaats koudgeworden kliek
en zag geen kans om honderd gulden op te sparen.
Verhuizend ons naar altijd eendre sombre straten,
waar hij voor zijn gezin vergeefs naar zonlicht zocht,
weerstond hijzelf, erbarmelijk gekleed, de tocht
en vuile gassen, die hem aan de longen vraten.
Hij werd verbrand, vergiftigd werd hij en bevroren,
hij werd verblind, gebleekt, gebroken en ontkracht,
maar hij hield vast en wat zijn taak was werd volbracht,
al bleef de koppijn razend in zijn hersens boren.
En toen de arbeid heel zijn leven had verteerd
en koorts en pijn zijn ingewanden kwamen sloopen,
kon hij zich nog niet eens een ouden ligstoel koopen
en was haast zonder iets te zeggen gecrepeerd.
Hij kreeg pensioen en mag nu verder rustig sterven
en put wat late vreugde uit het blij gezicht,
dat allebei zijn zoons zich zonnen in het licht,
dat hij van wieg tot graf gestaag heeft moeten derven.
Van heroïek spreekt tegenwoordig ieder rund,
maar naar mijn vader heeft geen mensch ooit omgekeken,
toch heeft die vaderlander nooit de vlag gestreken,
al heeft het lot hem iedre zegepraal misgund.
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Moeder
Sommige mannen zien hun moeder in gedachten
heel rustig achter hooge vensters zitten met een boek,
of in den milden glans van vroege voorjaarsgrachten
bij het borduurraam toeven. Maar als ìk eens zoek,
- in stille uren - naar 't lichten van zoo'n teeder beeld
en snel den filmband van mijn jonge jaren af laat loopen,
zie ik haar noeste handen, doorkloofd en hard van eelt,
zich rythmisch en gestadig in het zeepsop doopen.
Ik zie den keukenwand en de uitgesleten ril
door scherpen tobberand in 't muurvlak uitgebeukt,
hoe zij te zwoegen staat met ongebroken wil,
de lendepijn bedwingt, die haar zoo vroeg verkreukt.
Door den wasem van heet sop zie ik dan weer haar mond,
waarom een glimlach breekt en hoor ik haar bevelen
- als zij met doorgestooten knoken aan de waschtob stond ‘Schiet op, je kunt het nù nog doen, ga buiten spelen!’

Mijn vrouw
Met harde handen stuurt zij 't huisschip door de baren
en knoopt de eindjes keurig aan elkaar,
zoo kan ook ik - versteekling - veilig verder varen,
als ik verbijsterd naar de zeemeerminnen staar.
Haar klare oogen waken fel over de dekken
en helder schrobt zij handig lijf en ziel,
zij kalefatert zwijgend alle wonde plekken,
als ik verslagen aan haar voeten nederkniel.
De lichte wolken zijn haar beste kameraden
en stormen heeft zij altijd reeds voorzien,
zij schouwt het want, als ik mij heerlijk lig te braden,
zij zingt, als 'k eigenlijk een flinken schop verdien.
Mijn vrouw, zij is het fiere boegbeeld van mijn wezen:
al wil ik scheef, bij haar kan 'k niet vandaan,
zij zal mijn zonderlingste grillen zelfs genezen,
nog als ik stink, neemt zij mij dapper lachend aan.
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Die nacht...
Die nacht was zwaar en schoon van leven nog voel ik diep in mij dat brooze beven,
alsof door heel je lichaam snaren trilden,
meedoogenloos gespannen tusschen lust en pijn
en fel bewogen door ons eerste samenzijn tot zij in 't oerlied van ons bloed verstilden.
Zacht door de kleine lamp beschenen
het landschap van je lijf: vanaf je teenen
tot aan de blonde golven op het kussen,
met heel 't ondoorgrondelijk terrein ertusschen
van lichte heuvelen en schaduwdalen
en 't donker veld, waar wij ons vrede halen.
Maar wat ik nooit meer zal vergeten,
is 't raadsel van je rusteloozen mond,
die - zij het satansbloem, of heilge wond zoo smartelijk heerlijk en zoo wreed bezeten
begeerig zoekend naar mijn lippen tastte,
tot wij volkomen in elkander pasten.

Lichteffecten
Het tegenlicht speelt grillig door je haren,
verwaast de scherpte van je afgewend profiel
en schaduwdonker ligt de spiegel van je ziel,
je koel gezicht, waar achterlangs de schepen varen.
Zoo zit je roerloos voor het fonklend water,
dat - gansch ontdaan van eigenaard - in 't felle licht
als stollend zilver schuimt, tot waar het stadsgezicht
met duistre huizenschimmen eindigt. Het wordt later...
Maar diep in je beschaduwd wezen
schroeit feller vlam en scherper schijn
dan al dit licht en zonnevuur:
een koorts, die je van uur tot uur
verhit en uitgloeit met venijn Hoe kan die liefde ooit genezen?

NICO DE HAAS
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De onlust in de moderne schilderkunst aant.
Een der grootste problemen, waarvoor de geestelijk levende en scheppende mensch
van ‘onzen tijd’ zich geplaatst zag en immer nog ziet, het vraagstuk, waarmee hij
steeds weer af te rekenen had en dat op beklemmende wijze onoplosbaar bleek, is
wel de chaotische verwarring op het gebied der stylen, die in de afgeloopen vier, vijf
decennia dermate onrustbarend toenam, dat men met het volste recht van de volslagen
afwezigheid van eenigen heerschenden kunststijl scheen te mogen spreken. Een
eenheid, zooals die nog voor het laatst, zij het zwak, in de dertiger jaren der vorige
eeuw tusschen Romantiek en Biedermeyer als uiterlijke en innerlijke
verschijningsvormen van het geestesleven had geheerscht, en gelijk die in de
voorafgaande perioden dermate overtuigend aanwezig was, dat het mogelijk bleek
de cultuurmorphologische begrippen ‘Rococo’, ‘Baroc’, ‘Gothiek’, ‘Renaissance’
enz. op het geheele complex van het betreffende beschavingsleven toe te passen,
hebben wij nadien niet meer gekend. Het liberalistisch-materialistisch denken, de
daarmee verbonden maatschappijvorm, de toenemende industrialisatie van het leven,
het volkomen gemis aan gebondenheid binnen eenige gemeenschap, factoren, die
ook in politicis een steeds toenemende verwarring stichtten, leidden op het gebied
van het meubel, de architectuur en het gebruiksvoorwerp op een voor ieder sprekende
wijze tot een ontstellende karakterloosheid. Het begriploos overnemen en smakeloos
toepassen van oude stijlvormen riep op den duur bij kleine groepen van steeds meer
vereeenzaamde cultuurdragers een reactie in het leven, die het tijdperk der elkander
met fabelachtige snelheid afwisselende experimenten inluidde. De maatschappelijk
en geestelijk ontwortelden, de paria's der samenleving, die de kunstenaars binnen
deze verdwaasde ‘orde’ wel worden moesten (bannelingen uit het rijk der Schoonheid
en gevallen engelen, op hun bitteren dooltocht vaak nog door rasvreemde elementen
betooverd en bekoord) schonken het aanschijn aan de meest dolzinnige probeersels,
door enkele snobs een tijdlang uitbundig verwelkomd, om spoedig voor nieuwe
sensaties te worden verlaten. De kloof tusschen volk en kunstenaar werd gedurig
dieper, de grenslijnen tusschen kunst en kitsch, tusschen intellectualistisch bedrog
eenerzijds en plutocratisch snobisme anderzijds vervaagden allengs geheel. De
begenadigde enkeling onder de scheppende geesten, die onder den druk der tijden
nog in staat was waarlijk groote kunst in het leven te roe-
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pen, zij het dan ook een kunst, die door slechts weinige erudieten werd verstaan en
genoten, sloot zich in zijn ivoren toren op en wendde zich vol walging af van een
wereld, waarin de geestelijke en maatschappelijke chaos hoogtij vierde en de
plebejische banaliteit den adel van geest en bloed verdrong.
De hunkering naar een ander bestel, die de beteren beving, is misschien niet
schooner uitgedrukt dan in een aangrijpend vers van onzen dichter Marsman,
‘Heimwee’:
De tijden zijn zwart wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren.
In een mantel gehuld, door een
engel op weerlichten doortocht verloren
en door het onuitroeibaar heimwee vervuld
den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden,
schrijd ik naar den Dood
en die een krijgsman had willen zijn
in de hartstochtelijkste aller tijden,
moet nu in late verwilderde woorden gewagen
van eeuwen, die versomberden tot verhalen
- duister en vurig - van Kruistochten
en Kathedralen.

Dit besef, te leven in een late wereld, de beklemming van een doelloos bestaan zonder
lichtend uitzicht, het gevoel van troostelooze verlatenheid, zooals het in dezen
somber-brandenden smartkreet lucht zoekt, heeft op de beste en fijngevoeligste
naturen onder onze tijdgenooten als een looden last gedrukt. Er ontstond een
stemming, die men met den term ‘Unbehagen in der Kultur’ treffend karakteriseerde.
Men leefde temidden van de ruïnes van het gewezene, in het ‘najaar van een wereld’,
zooals A. Roland Holst het zoo schoon gezegd heeft in de regels, die aan deze zelfde
cultureele onlust hun ontstaan danken:
Ik vraag maar één ding: kracht
te dulden dit besef, dat ik geboren ben
in 't najaar van een wereld
en daarin sterven moet.

Het is geen toeval, dat in onze dichtkunst van de laatste twintig jaren het motief van
den Dood en alles wat er mee samenhangt zulk een overwegende rol speelt. De Dood
immers wordt een dierbare obsessie voor hem, wien het Leven niets aantrekkelijks
te bieden heeft en geen hoop meer laat. De kunst echter, die uit
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zulk een geestesgesteldheid ontstaat, is er geen van levensvolheid, van levenswil en
moedige levensaanvaarding, maar van zwartgallige gelatenheid, sombere berusting,
van bitteren scepsis en hoonende vertwijfeling, slechts een enkele maal doorhuiverd
van het schrijnend heimwee naar een ander bestaan: een heimwee echter, dat de doffe
troosteloosheid nog triester en wanhopiger maakt, omdat men zelfs aan de
mogelijkheid van zijn vervulling het geloof verloren heeft. Het geloof in een lichtere
toekomst is uit de harten van deze vertwijfelden verdwenen, waarin zich de wanhoop
in den meest letterlijken zin, d.i. het zonderhoop-zijn, genesteld heeft. ‘Hoffnung
verloren, Alles verloren; da wär' es besser, nicht geboren’, luidt een woord van
Goethe. En inderdaad, wie het Geloof en de Hoop verloren heeft, dien ontglipt ook
de derde en grootste van den klassieken trits: de Liefde (dat is: de overgave, de
bereidheid tot inzet van het Allerhoogste), de toovermacht, die alles levend maakt.
Het is een kunst van den Dood, een levenlooze en liefdelooze kunst, die op dezen
barren bodem groeit, een kunst, die in wezen onvruchtbaar is, omdat zij niet het
Leven hartstochtelijk omhelst, maar een dor en steriel geraamte tot minnaar verkozen
heeft.
Men constateert dit op treffende wijze bij enkele der meest begaafde en
vooraanstaande figuren in onze hedendaagsche schilderkunst. In den greep der onlust
gevangen, waren zij als werkelijke kunstenaars in staat, een eigen stijl te creëeren
uit de chaotische verscheidenheid der hun ten dienste staande vormen, middelen en
gevoelscomplexen, en de beteekenis van hun uit een gecompliceerd samenstel van
de meest verschillende elementen opgebouwde kunst ligt vooral hierin, dat zij erin
zijn geslaagd, een bepaalde zijde van het hedendaagsch gevoelsleven op volmaakte
wijze uitdrukking te verleenen. Wanneer wij trachten, voor zoover dat den tijdgenoot
mogelijk is, aan hun werk de plaats en de waarde toe te kennen, die het in de
kunstgeschiedenis van onzen tijd verdient, dan mogen wij vooreerst niet vergeten,
welk een welkome verademing het beteekent en welk een bevrijding het ons heeft
gebracht van den aanhoudenden burgerlijken stroom der in artistieke
zelfgenoegzaamheid geproduceerde scheepsladingen met uien, brooden en haringen,
der vervelende portretten van nog vervelender personage's en der flodderige
landschappen, epigonistische voortbrengselen van een verwaterd impressionisme.
Hun vlucht uit deze banale naar een andere werkelijkheid is zeker romantisch te
noemen; evenals hun streven, in de schildering en samenstelling hunner tafereelen
een bepaalde gevoelswaarde te leggen, die niet zuiver picturaal, maar
psychologisch-associatief is. De koele werkelijkheidszin van den
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modernen mensch echter, zijn objectiveerende beschouwelijkheid en staalharde
nuchterheid, waaraan deze kunstenaars evenmin konden ontkomen, tezamen met het
streven, aan het schilderen van wat ik eens genoemd heb ‘de dingen àchter de dingen’
de grootst mogelijke kracht van uitdrukking te verleenen, noodzaakten hen tot een
techniek van uiterste precisie en doordringende uitbeelding van de stof. Zoo vonden
en wezen zij den weg terug naar een conscientieuze beoefening van het lang
verwaarloosde handwerk, en dat is een verdienste, die niet hoog genoeg kan worden
aangeslagen.
Die techniek verleent aan hun kunst dikwijls een archaiseerend karakter, hetgeen
vaak nog, zooals bij Hynckes, door de keuze van het onderwerp versterkt wordt. Ook
dit is een romantische trek, terwijl de geestelijke inhoud van hun werken, die
associatie's van stemmingen en gevoelens wekt, eveneens in de sfeer der romantiek
thuis is. De meedoogenlooze nuchterheid en fotografisch-pijnlijke nauwkeurigheid
echter, waardoor de voordracht van hun schilderijen gekenmerkt wordt, duidt op een
realisme, dat voor geen consequenties terugdeinst. Het lijkt mij dan ook nog altijd
het beste, deze kunst als het ‘romantisch-realisme’ te betitelen.
Drie vooraanstaande kunstenaars zijn het, die mij nog steeds de waardigste en
kundigste vertegenwoordigers van deze richting, ieder op zijne wijs natuurlijk,
schijnen: Raoul, Hynckes, Pijke Koch en A.C. Willink.
In ieder van deze drie spreekt zich de onlust op andere, zij het steeds even
beklemmende en suggestieve wijze uit.
Hijnckes is ongetwijfeld de meest sombere, maar tevens de meest waardige en in
grootschen eenvoud nobele van dit trio. Er is steeds iets van dood en vergankelijkheid
in zijn dichterlijk-expressieve schilderijen: stillevens, waarop nimmer de mensch is
afgebeeld, maar de voorwerpen met een vreemd en eigen leven geladen schijnen,
dat zij aan het voorbije contact met den mensch en zijn handelingen schijnen te
hebben ontleend. Naakte steenen, brokstukken van muren, hoeken van
keldergewelven, goten, scherven en spijkers, touwen, hamers en nijptangen, messen,
doodgraversspaden, schedels, doode vogels, gekerfd hout, kettingen en ijzig-naakte
takken van dood gewas: ziedaar de attributen van deze ‘nature morte’, die een
verhalend samenstel van levenlooze voorwerpen is geworden, die met een
angstwekkende suggestiviteit de gedachten aan dood, pijn, foltering en bitterheid
oproepen. Deze schilder kan, door de associatieve geladenheid zijner voorstellingen,
zoo gruwelijk zijn als een Grünewald en zoo voornaam als een oude Spanjaard.
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‘De spons der bitterheid’, niets dan een verzameling van de folterende dingen, die
bij de kruisiging zijn gebruikt en de in alsem gedrenkte spons, waarmee de lippen
van den Lijder bevochtigd werden, roept het drama van Golgotha op benauwender
wijze voor den geest, dan menige al te uitvoerige en melodramatische
figuurschildering het vermag. ‘De ijzeren hand’ is een brok weemoedige herinnering,
een nachtelijk visioen van nobeler tijden onzer cultuurgeschiedenis, en draagt iets
van de sfeer eener hoofsche en ridderlijke ballade. Een ander, hier afgebeeld, stilleven
herhaalt het Schedelplaats-motief. Tegen een nachtzwarten achtergrond, waaruit
spookachtig wat naakte takken opdoemen, ontwaart men het fragment van een muur,
waarop een gebarsten kom met drie menschenschedels staat. Verder een geknoopt
koord, waarin men niets dan een galgetouw kan zien, een keten, een nagel en een
nijptang met venijnig geopenden bek. De meesterlijke compositie wordt rechts door
een steenen plaat afgesloten. Van links achter den beschouwer valt een schril en
grillig licht op het tafereel, waarover onheilspellende schaduwen glijden. Deze
kunstenaar vermag het, de doode dingen een eigen leven te verleenen; zij spreken,
zij ademen, maar hun adem is de adem des Doods.
In een stilleven als ‘Het snoeimes’ bespeurt men op de dorre twijgen zoowaar een
levend wezen: een vogeltje, dat echter met zijn vreemd blikkerend kraaloogje,
onwezenlijk en fascineerend als de raaf van Edgar Allan Poe, er slechts toe bij draagt
de sfeer van angstdroom nog beklemmender, de drukkende stilte nog ondragelijker
te maken.
En zelfs waar deze kunstenaar niet het knekelhuis, maar een liefelijker oord als
‘De tuin van den dichter’ tot onderwerp koos, is het nog, als scheerde een doodsadem
over de dingen, als hing de treurnis om afgestorven liefs, om een onherroepelijk
‘Voorbij!’ in dezen stillen hoek.
Pijke Koch is de harde, meest zakelijke realist; een enkele maal ook satyricus,
zooals in dat kostelijke ‘Avant-guerre’: een fatje in de kleeding van de jaren omstreeks
1910, die, gezeten op een houten schimmel, een kindertrompet steekt, vóór het
zoetelijk landschapsdécor van een fotografisch atelier. Het lijkt een persiflage op
alle Donquichotterie; maar ik heb mij bij dit schilderij evenals bij het in denzelfden
tijd verwijlend ‘Polka-Mazurka’ nimmer aan den indruk kunnen onttrekken, dat het
onderbewustzijn van den kunstenaar hier heul zocht voor zijn wonden in een verleden,
dat ons leden van de generatie van 1900 uit onze prille kinderjaren nog vaag heugt,
en in de herinnering is blijven hangen als een onbekommerder, naiever, schuldeloozer
tijd dan
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die, waarin wij als man den last van het leven te dragen kregen, en waarnaar men
soms met weemoed om kan zien, al zegt ons de rede duidelijk, dat diezelfde tijd de
kiem van alle latere ontbinding in zich droeg. Koch's schildering van het
gedepraveerde leven in werken als ‘Bar’ en ‘Schiettent’ en het fameuse schilderij
‘Bertha van Antwerpen’ is ontstellend van meedoogenlooze waarneming en
fascineerend door het door een fabelachtig kunnen gesteund vermogen, het beeld
een doordringende werkelijkheid te verleenen. Zij zijn soms van een welhaast
klassieke grootheid en zuiverheid, maar blijven levenloos, omdat de liefde eraan
ontbreekt.
Willink is de meest romantische van deze drie kunstenaars, die ook de anecdote
niet schuwt. Zijn werk is als met onheil geladen, en het is, als zocht hij zijn onlust
af te reageeren in zijn voorkeur voor het schilderen van die wonderlijk-karakterlooze
architectuur, die omstreeks 1890 verrees en die men in vakkringen spottenderwijs
de ‘timmermans-renaissance’ pleegt te noemen. Hij plaatst zijn moderne sujetten
gaarne voor zulke huizen, die voor den gevoelige inderdaad iets van de sfeer van
ondergang en van een ‘stervend Europa’ hebben. Weerspiegelen zij niet een wereld
van burgerlijkheid en wanhopige stijlloosheid, die achter een valsche allure schuil
gaat? In een schilderij als ‘De Jobstijding’ is het nog de mensch, die in anecdotisch
verband het gevoel van onheil helpt versterken, dat ons temidden van deze architectuur
bevangt. Later, in werken als ‘Nieuwbouw’ en ‘Het gele huis’ is de mensch van het
plan verdwenen; leeg en verlaten zijn straten en pleinen als op den oordeelsdag. Een
spookachtig licht flitst over deze desolate wereld en vlaagt vreemdonwerkelijk in de
spiegelende ruiten der mensch-verlaten huizen. Willink is de schilder van het einde
der wereld. Zijn arcadische landschappen bevolkt hij tenslotte nog slechts met steenen
figuren, en het is, als had de Engel des Doods alle leven uit deze ontmenschte natuur
weggevaagd.
De verdienste van een kunst als deze is naar mijn gevoel vooral van technischen
en stilistischen aard, en kan niet worden genegeerd. Haar geest echter is uitsluitend
negatief, en kan onmogelijk vruchten dragen.
Deze drie kunstenaars zijn dichters van den Dood, en niet van het Leven. De
Droom en de Weemoed, die beide schoone elementen van een waarlijk levende kunst
zijn hun ontzegd, omdat zij het Geloof, de Hoop en de Liefde verloren hebben.
FR. HANNEMA
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Stille bejegening
's Avonds, als schaduwen de moede lanen wijden,
en deemstering verzinkt in bodemloozen nacht,
dan komen zonder woord, ijl als mijn ijl gedacht,
gedaanten, dierbaren, mij duister begeleiden.
En gij zijt daar, alleen, en gaat stil aan mijn zijde,
groot, en met oogen waar een gulle groet in lacht,
niet in den lijve, maar omstroomd met milde macht;
en louter duisternis sluit maatloos om ons beide.
Zoo schrijdt gij, meer dan schaduw, moeiteloos bewogen,
ontstegen aan den tijd, door tijd en ruim getogen;
in mijn beloken huis ziet gij mij tijdloos aan.
Houd U bereid, het avondt, weer zal avond dalen:
nacht, wij zijn nacht als gij, en stilte zonder palen,
wij deelen in uw doem: in U kan niets vergaan.

FERDINAND VERCNOCKE
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[Afbeeldingen]

Stilleven
Raoul Hynckes.
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Wilma
A.C. Willink.
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Arcadisch landschap
A.C. Willink.

Groot Nederland. Jaargang 41

*6

Avant-guerre (1931)
Pijke Koch.
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De waterbruid
De kasteelheer had al niet minder kunnen doen. Al had hij anders gewild.
En dit hád hij, toen de sluikharige zigeuner hem de uitnoodiging liet herhalen, het
rozen snijden zelfs niet onderbrak en alleen zijn lippen ironisch krulde.
Maar het tuinfeest gold het geheele dorp en, hoewel Camiljon een half uur gaans
van de bebouwde kom woonde, hij moest toch tot de dorpelingen gerekend worden.
De kasteelheer had zijn tegenzin onderdrukt en op den man af gevraagd, of hij kwam
- ja of neen! -.
Nu eerst liet Camiljon de snoeischaar rusten, draaide zich om en keek (wat een
verfoeilijke blik, dacht de kasteelheer) niet hem, maar de freule aan.
- Je moest komen, Camiljon - zei de freule zacht.
- Wanneer U het wenscht, dan kom ik - antwoordde Camiljon met een kleinen
nadruk op U, wat den kasteelheer het bloed naar het hoofd deed stijgen. Vervolgens
wijdde hij zich weer met aandacht aan zijn tuinarbeid, zonder naar den kasteelheer
om te zien.
Deze verbeet zijn woede en trok zijn dochter bijna ruw de rozengaarde uit.
Camiljon hoorde de voetstappen achter zich versterven en snoof diep. De donkere
geur van rozen en die, meer ondefinieerbare van een vrouw, drong hoog in zijn wijd
geopende neusgaten. Hij lachte, geluidloos, zijn tanden ontbloot. De stomme woede
van den kasteelheer, zijn machteloosheid jegens hem, een laag geplaatsten tuinman,
vermaakte hem. Dit baantje lapte hij aan zijn had. Aanvaard had hij het om de
bekoorlijke gaarde, gehouden om de bekoorlijke freule. Hij duchtte het ontslag uit
dezen dienst niet als een ramp, maar zag hierin eerder een middel, om zijn zool,
zooals hij in zijn leven alle baantjes aan zijn zool gelapt vrijheid te herwinnen.
De kasteelheer wist, of vermoedde dit althans en hij kreeg in het bijzijn van
Camiljon steeds het gevoel, alsof deze hem een gunst bewees, in zijn gaarde te
werken.
En het was waar, onder de handen van Camiljon geurden en kleurden bloemen
van de schoonste soort en vorm. Want Camiljon hield de gaarde bij, zooals geen
ander.
De bloemen groeiden naar hem toe, zei men in het dorp en geurden onder zijn
adem.
Maar dit waren praatjes, zooals er meer verhalen over Camiljon
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de ronde deden. Toch, er bestond geen gaarde in den versten omtrek, welke kon
wedijveren met die van het kasteel.
Camiljon richtte zich op en voelde met intens welbehagen, hoe zijn witte hemd
zich over zijn borst spande. De bewustheid van zijn kracht maakte hem onbezorgd
en hij hield zijn hoofd ver achterwaarts, om de zon op zijn voorhoofd te laten branden.
Trots vervulde hem met een warmte, verzengender dan de zon.
Zijn eerste doel, de rijkste gaarde uit den omtrek, was bereikt; het tweede, dat, wat
hem hier vasthield, zou hij den volgenden dag op het tuinfeest bereiken. Een doel,
dat hij zich gesteld had bij den eersten aanblik van de jonge freule; het einde van een
nacht, samen met haar.
Hij wist het, zij kende zijn gedachten en had zich tot nu toe nooit aan hun
samenzijn, onschuldig bloemen schikkend, onttrokken. Het verfijnde van haar gebaar,
de rankheid van haar leden, het trillen van haar neusvleugels, wit vleesch boven het
rood van haar gebersten mond, dit alles herkende hij, met onzegbare bekoring, als
eigendommen van zijn eigen ras.
Hoe anders was dit, dan de domme behaagzucht van de struische boerendeernen,
die hem, zoolang al, in hun leiband trachtten te verstrikken. Met walging herinnerde
hij zich de voorstellen, die niet hij hun, maar menigeen van haar hem in onbewaakte
oogenblikken had gedaan. Hoe zoo'n mollige melkmeid zich op zijn weigering
vernederd had in het stof, dieper nog, dan welke man ook ooit voor een werkelijk
schoone vrouw gedaan zou hebben.
Voor niemand, zelfs, nee juist voor de freule niet, zou hij, Camiljon in het stof
knielen. Men nam elkaar, dan was het goed, of men nam elkaar niet en dan was er
nog niets verloren.
Met lange, sleepende schreden liep Camiljon (een zwerver, die deel heeft, noch
telt) het tuinpad af naar de hofpoort. Het ijzeren hek viel achter hem dicht en hij wist,
dat hij den hof nooit meer zou betreden als tuinman en slechts eenmaal nog als gast.
Camiljon nam den weg, die om het dorp leidde. Hij wilde niet, dat zijn teedere
gedachten besmet werden met ergernis, wanneer hij dorpelingen ontmoette en hun
vragen over de vorderingen van het ‘Armeliedenfeest’, zooals zij het noemden, moest
beantwoorden. Daardoor kwam hij eerst bij het ondergaan van de zon aan het meer,
waar hij zijn woonstee had. Maar het speet Camiljon niet. Een lange nacht van rust
en koelte lag voor hem.
Wingerdranken en bloeiende brem wezen de plaats aan, waar hij woonde, doch
hij trad niet binnen. Bij den met lisschen en dotterbloemen begroeiden overrand
ontkleedde hij zich en liet het laatste licht schaduwend over zijn warmbruine naaktheid
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spelen.
Behaagziek beschouwde hij zijn beeld in den rimpelloozen meerspiegel, alvorens
met een plons den spiegel, duizendvoudig vonken schietend, te versplinteren. Het
water sloot zich een korte oneindigheid boven het hoofd van den zwemmer, spleet
dan weer voor een ademgulp, terwijl het rimpelingen uitzond tot den versten
oeverrand.
Met forsche slagen, waardoor het lichaam zich regelmatig tot de schouders uit het
water verhief, bewoog de man zich naar het midden van het meer, waar de zwaan
dreef.
Telkens, wanneer zich dit waterspel herhaalde, benijdde Camiljon den zwaan de
ingetogen statie, waarmee hij zich voortbewoog. Geen veder verried inspanning,
geen golfslag het bewegen van zijn zwemvliezen.
Altijd weer trachtte hij den zwaan te evenaren; in snelheid gelukte hem dat soms,
in gratie nooit. Een enkele maal dacht Camiljon den zwaan overtroffen te hebben.
Dan lag hij, verstild na een ferme hand- en voetbeweging, bijna roerloos en hoorde
het water langs zijn slapen vlieten.
Steeds echter keerde de zwaarte in zijn lichaam terug en voelde hij zich terugzinken
in de zilte diepte van den dood. En hij moest het meesterschap van den zwaan
erkennen.
Ditmaal zag Camiljon van het spel met zijn watergenoot af. Wentelend gleed hij
om den vogel heen, verraderlijk dicht langs hem soms, zoo, dat zijn lijf de veren
raakte. Maar de zwaan dreef onbeducht voort, een groote vreemde waterblom
gelijkend, de stengel van zijn hals sierlijk achterwaarts gebogen. Kop en snavel
gingen schuil achter de wiek.
Nimmer werd hij het water moede en ook dit wekte in Camiljon misnoegen voor
zichzelf. Want hij moest na het urenlange spel zijn leger tusschen de biezen zoeken
om in een langen, droomeloozen slaap rust te vinden. Een waterdier wilde hij zelf
zijn, nestelen tusschen de algen in het diepe, grondelooze groen. Ontwaken, als het
zonlicht in het water brak, weten, dat hij de meerman, de heerscher van het water
was.
Met deze gedachten sliep hij elken avond op zijn zomerleger tusschen de biezen
in. Ook nu. Maar nu kruiste door zijn droomerijen het verlangen naar de freule van
het kasteel, die hij deelgenoot wilde maken in het nachtelijk spel met den zwaan.
Morgennacht, dan zou het zijn, tot elken prijs.
De nachtvloed doordrenkte Camiljon's leger en bevochtigde de biezen, maar hij
gaf er niet om en sliep gerust in. Den anderen morgen zou de zon het vocht verdampen
en als nevelsluier over de landen leggen.
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Het water kwam dien nacht hooger dan anders.
Camiljon werd gewekt door het water, dat om zijn voeten spoelde. Een behagelijk,
kittelend gevoel, dat hem klaar wakker maakte.
De nachtkoude had zich in zijn botten genesteld en de verstijving verliet hem eerst,
nadat hij zich een paar maal in het meer ondergedompeld had.
Dan stapte hij uit het water en ging hooger tegen den oeverrand liggen, waar hij
beurtelings rug en buik in de eerste zonnestralen liet drogen. Door half geloken
oogleden keek hij naar den zwaan, die verder op den meerspiegel dreef.
Kleine rimpelingen verrieden het bewegen van zijn zwemvliezen. Eindelijk met
merkbaren tegenzin, stond Camiljon op en begaf zich naar zijn woonstee, waar hij
zich kleedde in broek, hemd en sandalen.
In den tuin zocht hij margrieten en welriekende kamperfoelie, waarvan hij een
krans vlocht en op zijn slapen drukte. De bloemen waren koel en op zijn voorhoofd
kleefde dauw van de bloembladen.
Niet, dat Camiljon, met bloemen getooid naar het ‘Armeliedenfeest’ wilde gaan;
daarvoor had hij geen krans gevlochten. De daarover geuite grappen van de
dorpelingen, zou hij niet kunnen verdragen.
Alleen, opdat de geuren zich aan hoofd en haar zouden afgeven, daarom had hij
den krans op zijn slapen gedrukt. Bij het meer stond Camiljon stil en liet een zacht
gefluit hooren, een lokroep, die kort en helder was.
Zonder overhaasting kwam de zwaan aandrijven naar de plaats, waar de man hem
wachtte. Bij den oever boog hij den halsstengel naar voren. Camiljon neeg en liet
den bloemenkrans om den hals glijden. Geluidloos dreef de vogel weer van den oever
af.
Nu maakte Camiljon zich op weg en ook ditmaal verkoos hij het dorp te vermijden.
De landen lagen verlaten en geen enkele ontmoeting hinderde hem. Blijkbaar hadden
de lieden, die in de uithoeken woonden, zich al met dag en dauw naar het kasteel
begeven, om het geschonken ontbijt niet te missen.
Laat in den morgen bevond Camiljon zich voor de poort, aarzelend, of hij binnen
zou treden in de luidruchtigheid van dankbare dorpelingen. Toch lichtte hij de klink
(verlangen maakt doortastender dan gekwetst eergevoel) en liep het tuinpad af.
Hier was het stil, maar van het gazon achter het kasteel drong rumoer van stemmen
tot hem door. Daar hadden de armen en zij, die er voor door wilden gaan, zich
verzameld voor het geschraagde tafelblad en ontvingen zij uit handen van den
kasteelheer,
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een kaalhoofdigen onbekende en (o, vervloekt) de freule de groote, milddadig
weggeschonken brooden.
Camiljon hield zich op den achtergrond. Naar het brood taalde hij niet en hij wilde
ontwijken, dat men hem er een aanbood. Hij wachtte tot de uitdeeling was afgeloopen
en de drom dorpelingen, traag als een inktvlek, uitvloeide op de paden van park en
rozengaarde. Hun gekwetter vervulde de lucht, als een vlucht neergestreken vogels
in een kersenbongerd.
Verscholen achter een bosschage zag Camiljon, hoe de freule haar arm door dien
van den onbekende stak en zich met hem in de richting van het kasteel verwijderde.
Een stille wrok overmeesterde hem. Zou de freule aan dien saletjonker, wiens hoofd
waarschijnlijk kaler was, dan zijn beurs, gekoppeld worden, dan zou zij haar geheele
leven aan zijn zijde gekweld worden door de herinnering aan den nacht, die zij samen
met hém doorgebracht had.
De boosaardigheid verliet hem echter en maakte plaats voor een gevoel van
verlatenheid, nu het gazon uitgestorven voor hem lag. Bedienden hadden de tafel
weggenomen, de broodkruimels werden opgepikt door merels en musschen.
Camiljon stond besluiteloos achter de heesters. Hij wilde zich niet bij de
dorpelingen voegen en hun gesprekken aanhooren. Dat zou hem licht in woede doen
ontsteken. Hij wenschte, dat het nacht was, of tenminste avond. Tusschen de heesters
was het koel, bedacht Camiljon en het duurde nog lang voor de avond viel. Het beste
was, den eindeloozen middag door den slaap te dooden.
Hij legde zich tusschen de heesters en viel, beschut door de lage kruinen, in een
diepen slaap.
Op een onbestemd uur, tusschen avond en nacht ontwaakte hij (of was het een
gedroomd ontwaken) door een hand, die zijn haren beroerde. Vreemd, dat hij zijn
oogen gesloten hield en bleef, alsof hij slapende was. Of verwachtte hij dit, zooals
wij dikwijls vreemde en bekoorlijke dingen verwachten en deze, diep in ons hart,
doch onuitgesproken, gewoon en vanzelfsprekend vinden.
De hand streek nog steeds door zijn haren en hij herkende haar stem.
- Ik vond je, Camiljon, omdat ik dacht, dat de kamperfoelie bloeide. Maar het zijn
je haren, die zoo welriekend zijn -.
Camiljon zweeg. De nabijheid van haar stem, haar mond dicht bij zijn voorhoofd,
maakte hem weemoedig. De nabijheid van een wezen, dat je lief en ver scheen,
herinnert aan het afscheid. Het afscheid, dat morgen moest zijn. Van het kasteel, van
het
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meer, van haar.
Maar tusschen nu en morgen lag de nacht. Een lang verblijf voor den haastige,
kort voor den trage.
Eerst nu opende hij de oogen en stond op. Zijn haar raakte het gebladerte en de
gedachte viel hem in, dat hij zich in een schuilplaats bevond. Angst voor de bevolking
had hem op de vlucht gedreven. Maakte een onbewuste schuld hem voortvluchtig?
Hij trad in den nacht. In de schaduw van de heesters stond de freule. Bruusk nam
hij haar hand en voerde haar langs de tuinpaden naar de poort.
De groote weg lag verlaten voor hen. De feestgangers waren allen blijkbaar
huiswaarts gekeerd.
Zwijgend liepen beiden; trage nachtgestalten op weg, waarheen? De gedachte aan
het naderend afscheid verliet Camiljon, den weg gaande naar het meer, waar de
vochtige lucht hun verhemelte besloeg en de nabijheid van water aan hen opdrong.
Nog steeds sprak hij niet. Het woord woog te zwaar in dit vluchtig waas van teere
dingen. Camiljon schuwde elk geluid, zwaarder dan het ruischen der bladeren, als
den vingerdruk, die de zeepbel uit elkaar deed spatten.
Bij den oever van het meer kon hij zich bijna niet meer bedwingen. Een korte
kreet, helder en juichend, ontsnapte zijn lippen. Hij rukte zich bijna de kleeren van
het lijf en voor de freule tijd had, zich te verbazen, spatten de druppels om haar heen.
Zij liet zich op de knieën bij den waterrand zakken en sloeg het spel van man en
water gade. Golven sloegen over den oever, verpletterden in duizend druppels en
beparelden haar handen en gelaat. Zij sloeg er geen acht op. Koel lag het water op
haar handen, haar kleed.
Dichter kroop zij bij het water, tot zij den stroom tintelend langs vingers en pols
voelde sprankelen. Nooit kwam haar het water vertrouwder voor, dan nu.
Zij boog zich verder voorover; haar handen vormden de kom, waaruit zij
reikhalzend dronk. Een vreemden smaak proefden haar lippen; bekender na de eerste
teugen en geheel vertrouwd in den gulzigen einddronk.
Het water is mijn vriend, dacht zij en Camiljon hoort bij hem. De beweging in het
meer was verstild. Ruggelings liet de man zich drijven, het voorhoofd opwaarts
gekeerd, ivoor tegen blauwgroen.
Wuivend hief zij haar hand omhoog en huiverde. Het water liep langs haar arm
en mondde in het oksel. Zij wilde het over haar heele lichaam voelen, borst, rug en
buik besprenkelen met dat zuivere ding. Water.
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Met een vlug gebaar ontknoopte zij haar kleed en de ziltheid bestormde haar. Zij
voelde zich voortgedreven naar den meerspiegel. Hoe koel spoelde het om haar
enkelschelpen, lieflijk en toch onverzettelijk zoog het haar naar de diepte.
Water is de schijngestalte van den dood, dacht zij, maar het is mijn vriend.
Camiljon, het water en de dood. Ik ben niet bang voor hen.
Verder liep zij, toegevend aan de prikkelende bekoring van het water, kniediep.
Van den man kon zij niets meer ontdekken. Alleen de zwaan dreef daar, als een witte
wade.
Vlak bij haar werd de meerspiegel uiteen gereten. Hoofd, schouders en borst van
den man stieten het water terzijde en zijn armen grepen de freule om haar middel.
Zij werd omhoog gesleurd en op zijn schouder gezet. Zijn rechterarm omvatte haar
enkels en traag stapte hij voorwaarts, een Christofoor tusschen twee oevers.
Gaande, kwam het water hooger. Lendenen en buik verzonken dieper en eindelijk
beroerde het ook haar voeten.
Zij had de handen om Camiljon's kin geslagen, luchtig, zoo dat het een streeling
geleek. Zij waren nu dicht bij den zwaan gekomen, die roerloos hun komst wachtte.
Het water was nu tot haar knieën gestegen en zij kon met haar hand den krans
verflenste kamperfoelie aanraken, welke den zwanehals tooide.
Voorzichtig strekte zij één hand uit (met de ander hield zij Camiljon's kin omsloten)
en haar vingers gleden streelend langs de zwaneveeren. Een siddering doorvoer den
vogel, de wieken spanden zich van het lichaam af, de hals strekte zich naar voren,
in bereidheid de freule te dragen.
De greep van twee handholten (het teederst keurslijf denkbaar) omving haar leest
en hief haar schrijlings op den zwanerug. Haar knieën drukten zich tusschen de
wieken en zonder merkbare inspanning, iets dieper weggezonken misschien, droeg
de zwaan haar over het meer.
De man volgde, rusteloos wentelend van zij op zijde, stuwend, waar de zwaan
slechts dreef.
Zij sloeg het spel gade. Glimlachend, wanneer zijn lichaam, zich buigend in een
korten sprong, zich even van het water losmaakte, doch onafwendbaar weer omvaamd
werd, voor de spiegel zich gesloten had. Angstig, wanneer hij, roerloos liggend, traag
maar onverzettelijk weggezogen werd in de grondelooze diepte, om nooit meer, dacht
zij, de kracht te hebben het blauwgroen te splijten.
Maar onvermoeibaar was het spel, dat zij zelf speelde en dat
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moeilijker was, dan dat van den man. Een spel van handen, die wilden houden, wat
ongrijpbaar was.
Vlietend snelde het om haar vingers heen, wanneer zij haar hand in den stroom
hield.
Het vluchtte, wanneer zij het in den kom van haar handen wilde bewaren. Alleen
kleine, doorzichtige druppels vielen op de veeren van den zwaan en bleven liggen.
Zoo'n zwaneveder wilde zij meenemen, wanneer het spel eindigde.
Zij keek en zag, hoe de sterren verbleekten en aan den horizont de nacht vaal werd.
Het meer werd grauw, de spiegel flets. Het spel moest einden, wanneer de dag begon.
Zij wist het, evenals de man het wist, die verstild was en verzadigd van spel en water.
De zwaan gleed naar den oever toe, naar de plaats, waar haar kleed lag. De man
volgde met loome armslagen. Bij den oever hief hij haar op den schouder en bracht
haar bij de biezen, waar zijn leger was.
De wind streek kouder langs haar slapen, maar de glimlach week niet van haar
lippen, toen zij zich in het vochtige kleed hulde.
Zij keek nog eenmaal naar den man, die in het maanlicht stond. Bewoog hij? Of
was het schaduwspel op zijn huid. Bij de kromming van het pad hief zij de zwaneveder
op en wuifde ten afscheid. Toen verkoos zij den weg, welke om het dorp leidde.
SJOERD DE VRIES
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Roekeloos drinklied
Welaan, de glazen hooggeheven,
De dorst gezelt ons op de wegen
Als trouw genoot en duur kompaan:
Niets anders is in 't hart bekleven Wij zijn ons pad alleen gegaan.
Ook ons was eens een lief gegeven,
't Lot heeft ons van haar borst gedreven Heeft niet een man voor méér te staan?
Daarom: de glazen hooggeheven,
Slechts dorst rest ons op onze wegen,
Als zweep voor 't hart en duur kompaan.
Ons pad staat rauw in 't hart geschreven,
Maar werd de leid-ster van ons leven
Vergruisd door 't knotten van haar baan,
De storm gebroken in de reven
Op 't strand van 't dagelijksch bestaan?
O heil! Het glas omhooggeheven,
Heil dorst, God's dorst op onze wegen,
Onleschbaar hart, gij duur kompaan!
Wat heeft mijn lief alleen gedaan Vond zij bij hen die achterbleven
Een andren arm, een andren traan?
Hoog, hoog het glas toch opgeheven,
Niets breekt de verte onzer wegen:
Slechts dorst - geen lief, geen heul, geen waan!

JAN REDAM
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Kantteekeningen over het afgeloopen tooneelseizoen
Toevallig viel mij dezer dagen, op zoek naar een of ander onvindbaar drama op mijn
privé ‘tooneel-zolder’, dik onder 't stof een lang-vergeten boek in handen, dat in 't
heetst van den vorigen oorlog door het toenmalige ‘Schutzverband Deutscher
Schriftsteller’ samen met den ‘Goethe-Bund’ werd uitgegeven. Na zes grootere
referaten bakkeleien daar liefst 92 geleerde tooneelkenners onder elkaar over de
‘Zukunft der deutschen Bühne’. Hoe verschillend hun stokpaardjes ook voorgereden
worden, over éen ding zijn zij het gloeiend eens, en dat is dat - tegenover de
veel-bediscussieerde ‘toekomst’ - het toenmalige ‘heden’ allermiserabelst was. Of
zooals Voorzitter Hermann Kienzl - overigens een der begaafdste theoretici van zijn
tijd - het uitriep: ‘Nie war die erziehliche Fürsorge der Staatsgewalt ängstlicher und
eifriger, nie der geistige Zustand des Theaters elender!’ Hij vraagt zich af, wat daarvan
de oorzaken kunnen zijn. ‘Etwa die Unlust der Bevölkerung? Im Gegenteil! Die
Menschen flüchteten aus den Qualen des kriegerischen Alltags in das andere Leben!
Zuerst fehlte es den Bühnenleitern an Voraussicht, sie glaubten nicht an die Macht
der Bühne in Kriegszeiten und scheuten verlorene Posten. Dann, als das Volk sich
an den Kassen drängte, schien es vielen Kunstkassierern bequem, aus ihrer Untugend
eine Not zu machen. Es ging ihnen zu gut bei dem harmlosen Schnick und Schnack
und den tantièmefreien Ausgrabungen’.
Men mag hieruit veilig de conclusie trekken, dat de vorige oorlog weliswaar het
normale burgerlijke leven in Duitschland aantastte, waardoor - zooals trouwens altijd
in tijden van oorlog - een groote vlucht uit de realiteit en in het theater, als het
godshuis der laatste illusies, ontstond. Maar dat de dieper-liggende ideeënwereld van
den toenmaligen toeschouwer door dien oorlog niet - nog niet - werd geraakt. Men
zocht in de meeste gevallen de voor de hand liggende verademing van den nood des
levens in het vergetelheid-brengende blijspel, het ‘harmlose Schnick und Schnack’
- soms echter, waarschijnlijk wat het meer zelfstandig denkende deel van het publiek
in enkele groote steden betreft, in wederopvoeringen van klassieken, waarvan de
eeuwige, interne bewogenheid, ook zonder rechtstreeks aan de ideeën des tijds te
raken, althans een analogie der grootheid bood - ook al waren zij wat Kienzl zoo bits
noemde ‘tantièmefreie Ausgrabungen’.
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Thans, een kwarteeuw later, moet men toegeven dat in den tweeden oorlog het theater
in Duitschland daarentegen bloeit. Het bloeit niet alleen krachtens de drommen van
het publiek voor den ingang (men hoeft er in Berlijn niet aan te dènken om nog voor
denzelfden avond kaarten machtig te worden!), niet alleen in de prestaties van
tooneelspelers en vooral ook regisseurs (en die prestaties zijn altijd hoog geweest in
Duitschland). Maar het bloeit vooral in zijn repertoire. Eerder schrijft thans éen
criticus over 92 problemen, die door stukken van tijdgenooten opgeworpen worden,
dan 92 critici over éen probleem: dat der ‘toekomst’. Wat er in de toekomst uit dit
repertoire overblijft, kan niemand, die thans met beide beenen in den tijd staat,
overzien. Dat zij voor het heden een wezenlijke, geestelijke hoogconjunctuur voor
‘het theater’ beteekenen, staat echter onomstootelijk vast.
En het beteekent waarlijk niet, dat heel dit repertoire ‘politiek’ getint is. Men vindt
er - naast een onmiskenbare voorkeur voor het heroïsche drama - niet minder het
sierlijke, het alleen-maar-amuseerende blijspel. Maar niemand zal het thans ‘harmloses
Schnick und Schnack’ noemen, niemand zal het met het altijd nog slappe en vaak
‘fade’ burgerlijke Duitsche blijspel van vroeger vergelijken. Men vindt er ook tallooze
wederopvoeringen der klassieken. Maar niet omdat zij ‘tantième-frei’ opgegraven
zijn. Integendeel, omdat zij - zuiver en naar hun onsterfelijken zin vertolkt - die
actualiteitswaarde blijken te bezitten, die tevens hun eeuwigheid, ‘het klassieke’ is.
Men speelt in Duitschland groot tooneel. Men speelt het voor een volk, dat daarbij
geenszins zijn genoegen aan de film (die in den vorigen oorlog nog nauwelijks
bestond, maar in de tusschenliggende kwarteeuw voor een, aan de quintessens van
het theater rakende, crisis zorgde) prijsgegeven heeft. Men speelt het dwars tegen
alle belemmeringen van een totalen oorlog in. Overlange arbeidsdagen maken een
theaterbezoek zeer vaak onmogelijk. Een groot deel der acteurs staat ergens aan het
front. Men speelt soms den volgenden avond in een anderen schouwburg omdat de
vorige al niet meer bestaat. Maar... men speelt, omdat het publiek wil dat er gespeeld
wordt en bepaalt wat er gespeeld wordt. Niet 92 heeren, die het 92 maal oneens zijn!
En men legge naast dat getuigenis der geestelijke machteloosheid uit den vorigen
oorlog thans bijvoorbeeld de volgende woorden van een der begaafdste kenners der
moderne Duitsche dramatiek, Hermann Wanderscheck in zijn recente studie
‘Dramatische Appasionata’: ‘Vielleicht stürmt der Rhythmus des politischen und
geistigen Ringkampfes noch zu vehement über den

Groot Nederland. Jaargang 41

28
lebenden Dichter einher, um Ruhe und Einhalt für die Straffung künstlerischer
Auseinandersetzung im Drama zu geben - eins aber ist sicher: der Dramatiker steht
auf einer brandenden Klippe, umtost vom gewaltigsten Ringen aller Zeiten und
dennoch souverän im Angesicht seines schöpferischen Gottes... Dieses neue Drama
wird in der “geistigen Materialschlacht” dieses Krieges geboren. Es wird vorbereitet
durch die Sprengwirkung einer Weltanschauung, die die Kontinente aufwühlt und
erregt. Demgegenüber mag der einzelne Dramatiker vielleicht heute noch ohnmächtig
sein - denn die Geschichte schreibt der Politiker. Die künstlerische Form der Bühne
aber schafft der Dramatiker, der die Universalität dieses geistiges Ringens der
Gegenwart in ein Drama der Idee bannen und zwingen wird, selbst wenn er erst in
der Mitte dieser Auseinandersetzungen steht’.
Met opzet plaats ik twee zulke uitvoerige citaten ter inleiding - niet om daarmee hier
voor een Duitsche tooneelcultuur, die als zoodanig immers niet voor export vatbaar
is, te pleiten. Maar om te doen uitkomen, dat wij hier op het oogenblik toch eigenlijk
niet verder zijn dan het Duitsche tooneel in den vorigen oorlog. En niet dat dit een
logische later-ontwikkeling in een veel minder theater-gezind land is. Het wijst veel
meer op een fundamenteele onzuiverheid. Het bewijst, dat òf het tooneel liegt, òf dat
de toeschouwer zichzelf bedriegt. Want het is niet aan te nemen, dat deze tijd ons,
ook zonder dat wij er een synthese in zien, niet geestelijk tot in ons diepste wezen
aangrijpt. Het moet daarentegen met een blik op ons tooneelrepertoiré wel aangenomen
worden, dat òf het tooneel òf de toeschouwer, als hij thans naar den schouwburg
gaat, daarvan eenvoudig nog niet wil weten. Vermoedelijk is beiden het geval. De
theaterdirecteur, of wie dan ook ten onzent het spelplan vaststelt, gaat van het
standpunt uit, dat het publiek zoo weinig mogelijk aan den tijd herinnerd moet worden
(en dat is iets anders dan direct aan den oorlog herinnerd worden. Niemand zal in
dezen tijd om een stuk vragen, waar b.v. een luchtalarm in voorkomt, als men dat
op hetzelfde oogenblik achter zich hooren kan!) En het publiek, dat met zichzelf
onklaar, alleen maar tot in zijn diepste wezen geboulverseerd is, heeft niet de achting
voor, noch de verwachting van het theater om daar steun en houvast te zoeken... die
het ook niet zou vinden.
Elk volk heeft op elk oogenblik het tooneel, dat het verdient. Het ‘publiek’, dat
een theaterrepertoire bepaalt, is tenslotte niet alleen het publiek in den schouwburg.
Het is deel van ‘het publiek’, dat den tijd aanschouwt. Ook de dramaturg of regisseur,
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die met het oog op zijn publiek een stuk kiest, de spelers, die het oog-in-oog met de
toeschouwers spelen, zijn de menschen van hun tijd, met dezelfde zorgelijke gedachten
van dezelfde menschen in den schouwburg. En evenals het Duitsche theater in den
vorigen oorlog, volgen zij blijkbaar bij voorkeur nog de struisvogelpolitiek: ‘harmloses
Schnick und Schnack’ en op z'n best ‘tantièmefreie Ausgrabungen’ der klassieken,
waarin slechts de verre en geidealiseerde echo met den tijd weerklinkt.
Het is jammer van de menschen, zei Strindberg, toen hij diepgedesillusioneerd
zijn ‘Droomspel’ schreef. Het is daarom jammer, omdat het tooneel er niet bij gebaat
is, indien men thans wederom tien jaar na dato op veiligen afstand lichtelijk
geromantiseerde stukken schrijft ‘hoe erg het wel was’, zooals men na een periode
van behoedzaam zwijgen over de zooveel kleinere verbijstering van den vorigen
oorlog tien jaar later met de (o menschelijk zeer waardige, zeer boeiende, maar in
den mensch nog slechts als ongevaarlijk verleden levende) ‘loopgraafstukken’ kwam.
Het is daarom jammer, omdat bij de geestelijke revolte, die wij hoe dan ook moeten
doormaken, die veilige afstand - tien jaar van nu af - niet meer gevonden zal worden!
Het is daarom jammer, omdat daarmee het theater zich de mogelijkheid van een
leidende, vormende of zelfs maar registreerende rol van den aanvang af laat ontnemen.
En alleen een cultuur, die met, door of voor het volk groeit, heeft recht op die naam.
Voor een cultuur - later vanuit de stalles, als luxe, als Zondagskunst - is het theater
te goed. Of het is geen theater meer, maar bloedelooze poppekast!
Uiterlijk draagt ons theater inderdaad alle kenmerken van een oorlogsconjunctuur:
de schouwburgen zitten vol, op alle rangen. Velen, die uit protest niet naar de
tegenwoordige film gaan, strekken hun boycot niet tot het levende, Nederlandsche
tooneel uit. Er wordt doorgaans goed gespeeld. Er is een niet onbelangrijke garde
van jongeren. Er is een afkeer van de sleur van tien jaar geleden, waarin het theater
den alzijdigen dood der verveling aan beide zijden van het voetlicht dreigde te sterven
en er wordt meer zorg aan de ensceneering besteed. Er worden veel klassieken
gespeeld. Er is ook, bij de groote gezelschappen althans, een grootere artistieke
verzorging van het blijspel-repertoire.
Maar groot... in de bezieling, veredeling en dramatische loutering die van een stuk
kan uitgaan, is het niet en nergens. Eenige lijn in het repertoire van dit jaar is er
nergens. Regisseurs met een eigen visie op een stuk ontbreken. Nieuw, eigen repertoire
ontbreekt geheel, behalve in het geheel onbekommerde blijspel-genre.
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De gezelschappen der beide groote steden, het Amsterdamsch Theaterbedrijf en het
Residentie Tooneel in Den Haag, vertoonden elk een dozijn premières. In successen
en in teleurstellingen ontliepen zij elkaar niet veel. De diepste indrukken en het
hoogste niveau gingen wellicht uit van een der eerste voorstellingen van het seizoen,
Goethe's ‘Iphigeneia in Tauris’ onder Johan de Meester's regie, met Ank van der
Moer in de titelrol. Edel bewogen menschdom, in het prachtig klankrijk Nederlandsch
van wijlen Boutens, schonk hier de reinheid van het woorddrama, waarin wel elke
toeschouwer deze of gene gelijkenis met eigen gedachten vond. Dat het tenslotte nog
vrij vaak opgevoerd kon worden, is een der verheugendste credit-posten van dit
seizoen. Daartegenover mankeerde het bij het Amsterdamsche pendant van Sophokles'
‘Antigone’ voornamelijk aan een ‘boven de partijen’ staande regie. Men gaf het stuk
neutraal voor wat het was, zonder visie erop - men ‘liet maar spelen’, als een soort
super-schooluitvoering, zonder lijn te geven aan dit eeuwigheidsdrama, dat misschien
nog zooveel meer tot het drama van dezen tijd had kunnen spreken dan de bezonkener
schoonheid van de ‘Iphigeneia’. In een kleine rol was Johan Schmitz hier de uitblinker.
Hij, Ank van der Moer, Paul Steenbergen en Jan Retel staan trouwens in dit seizoen
wel als de spel-coryphaeen bovenaan.
Schmitz was als Adam ook het zuiverst in een op zichzelf weliswaar belangrijke,
maar daarom nog niet belangwekkend gemaakte, weinig aansprekende vertooning
van Vondel's ‘Adam in Ballingschap’: eveneens zonder meesterschap geregisseerd;
eenzelfde fout die ook de jaarlijksche ‘Gijsbreght’ (liefst maar heelemaal zonder
regisseur aangekondigd) zoo ‘huiselijk’ maakte. Daar staat tegenover dat de
oud-Hollandsche specialiteiten van het Amsterdamsch Tooneel, de ‘Jan Klaasz’ van
Asselijn en Bredero's ‘Spaansche Brabander’ (en Kleist's ‘Zerbrochene Krug’ hoort
toch ook in deze buurt) althans kleurechte genrestukken werden. Molière's ‘Geleerde
Vrouwen’ was terstond een klasse minder en stijlverwarder. Van twee
wederopvoeringen van Ibsen stond de zuiver geziene ‘Peer Gynt’ boven het sombere
en nutteloos wedervertoonde familiedrama ‘Spoken’, ook al gaf dat Jonhan Schmitz
zijn kansen als Oswald. Een veel ‘jongere’ indruk maakte het eindelijk hier
opgevoerde, maar jaren geleden reeds door Fransche gezelschappen bekend geworden,
fijngevoelige en bij uitstek dichterlijke stuk van Jean Sarment, ‘De Mooiste Oogen
van de Wereld’, met een juniores-bezetting.
Ook in Den Haag hadden enkele poëtische theaterstukken van het intellectueele
Fransche repertoire succes: Cocteau's ‘Heilige
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Monsters’, een paraphrase op het acteursleven, was nieuw en aandoenlijk-charmant,
en hetzelfde geldt eigenlijk voor het geheel anders geaarde, maar allerliefste stukje
mythologie-vervalsching, dat Giraudoux's ‘Amphitryon’ in wederopvoering, maar
ook ietwat vergrofde bewerking was.
Dat ‘Hamlet’ op het kleine tooneel in de Residentie niet aarden kon, ondanks Paul
Steenbergen als een verrassend gevoelige Prins van Denemarken, lag voor de hand.
Men heeft nog nergens een ‘Hamlet’ gespeeld zonder niet de titelrol te moeten loven,
eenvoudig al omdat aller treurspelen treurspel voor iedere titelrolspeler tevens zijn
‘épreuve de maître’ is. Maar of de hedendaagsche toeschouwer in de eerste plaats
met dit op een finale slachting uitloopend défaitisme gebaat was? Als repertoirestuk
bleef Knittel's ‘Via Mala’ het seizoen uitzingen: een sterk stuk naar een nog sterker
boek, met Jan Retel in de hoofdrol. ‘Ferdinand Huyck’ en Goldoni's ‘Herbergierster’
zorgden voor het decoratieve costuumstuk, en het laatste ook nog wel voor iets meer,
dank zij zorgzame vertooning. En dan was er verder vooral bij het Residentie Tooneel
veel licht werk van eigen bodem: het mooiste Ank van der Moer's fijnzinnig
meisjesstuk ‘Waar is mijn Dochter?’ - het origineelst het balladeske ‘Vrouwenzand’
van Ben van Eysselstein, - en Bob van Leersum's ‘'t Begon in 't Bosch’ net zoo
onderhoudend als Marc Holman's ‘Er viel een Ster’ vervelend was.
In den tweeden ban van het Amsterdamsch Theaterbedrijf liepen nog mee het
merkwaardige doktersblijspel ‘IJsheiligen’ - het oppervlakkige, maar wel dankbare
kroniekstuk over Marie Antoinette's leven ‘Mevrouw Capet’ - en een paar onnoozele
gevalletjes als ‘Kilometerpaal 7.4’ en ‘Als de Klok waarschuwt’. Dit soort tooneel
is echter, zooals altijd sinds de laatste tien jaar, bij het Centraal Tooneel (Cees Laseur)
in betere handen, ook al blonk dit gezelschap in zijn soort kamerspel minder uit dan
vorige jaren. Maar - na een blijbaar vrij zouteloos grapje met het publiek als ‘Paarlen
voor de Zwijnen’ boeide een vertooning als ‘Het Leven is Mooi’; die van ‘De
Troubadour van Loosdrecht’ amuseerde en de wedervertooning van ‘Mademoiselle’
ontroerde. De opvallendste daad van dit gezelschap lag in zijn Hauptmann-herdenking
met het romantische ‘Elga’, in zijn soort een der weinige tooneeldaden van dit seizoen.
De overige gezelschappen deden het in die dagen met ‘Beverpels’, ‘Voor
Zonsondergang’, ‘Rose Bernd’, ‘Voerman Henschel’ en zelfs (ondermaats) met
‘Hannele's Hemelvaart’: alles ‘Ausgrabungen’, zij het ook nog niet ‘tantièmefrei’.
Zij verdwenen van het repertoire nog voor de laatste bloemstukken van Hauptmann's
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tachtigsten verjaardag verwelkt waren. Levend tooneel moet het nooit van
herdenkingen hebben. Maar er waren, zonder verjaardag, andere en latere stukken
van Hauptmann te spelen geweest! Zij waren vooral te regisseeren en te ensceneeren
geweest.
De aard van mijn werkzaamheden heeft mij niet in aanraking gebracht met de
premières van het nieuwe gevormde Noord-Hollandsch Tooneel, die ik dus slechts
pro forma kan vermelden: een oorspronkelijk Nederlandsch stuk ‘Dorp in Onrust’,
een historisch drama, dat zèlf al een historie had: van Cittert's ‘Witte van Haemstede’
(in den vorigen oorlogstijd geschreven; ook een ander historisch stuk van een
Nederlandschen auteur, ‘De Stad van God’ van Frans Duprez kwam trouwens dit
seizoen eerst jaren na dato tot opvoering). Voorts ‘Rose Bernd’, twee volkstukken
‘Grootmoeder Wendekron’ en ‘Wittebroodsweken’, en onlangs een zwakke
Shakespeare, ‘De Twee Edellieden van Verona’.
Eveneens buiten het kader van een seizoenoverzicht van Nederlandsch Tooneel
valt uiteraard het dozijn premières, dat het Deutsches Theater in den Niederlanden
vooral in de tweede helft gaf. Wel zou ik toch in het kort dit repertoire willen
vermelden, omdat het in menig opzicht voor ons tooneel leerrijk is. Wat de artistieke
mérites betreft, wisselde ook hier succes en tegenvaller elkaar af. In de tegenwoordige
omstandigheden is uiteraard elk theater buiten Duitschland-zelf een soort
‘front-theater’ en heeft bovendien met groote moeilijkheden wat de bezetting en de
keuze der spelers betreft, te kampen. Minder dan de spelprestaties boeide ons, als
Nederlandsche toeschouwers, dan ook de grootere lijn in de regie, de zorg en kunde
aan de ensceneeringen besteed (waarbij veel gebruik gemaakt werd van de dankbare,
in Duitschland zoo gewone, hier nog weinig gebruikte achtergrondprojecties vooral
bij groote klassieke ensceneeringen) en dan vooral de veelzijdigheid van het repertoire:
van de klassieken speelde men Schiller's ‘Maria Stuart’ en ‘Kabale und Liebe’, hier
op het tooneel even onbekend als Lessing's ‘Minna von Barnhelm’; voorts (vrij slecht
overigens) Shakespeare's ‘Was Ihr wollt’, maar wederom zéér goed Calderon's
‘Richter von Zalamea’. Als belangrijk experiment van de moderne Duitsche
tooneeldramatiek Rehberg's ‘Königin Isabella’; van goede moderne comedies het
hier reeds bekende ‘Dr. med. Hiob Prätorius’ en het nog niet vertoonde, verrukkelijke
‘Kluge Wienerin’ van Schreyvogl; en van het amusementstooneel ‘Parkstrasse 13’,
‘Meine Schwester und Ich’, ‘Marguerite: 3’, ‘Kinder! Kinder!’ en - heel erg licht,
heel erg geestig en gloed-
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Johan Schmitz in de rol van Haimon en Louis van Gasteren als Kreon in de opvoering van Antigoné
door het Amsterdamsche Theaterbedrijf.
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Ank van der Moer in de titelrol van Goethe's ‘Iphigeneia in Tauris’, opgevoerd door 't Residentietooneel
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nieuw - ‘Der Blaue Strohhut’. Dr Hannes Razum en Dr Karl Peter Biltz bleken de
voornaamste regisseurs. Het opera-repertoire valt buiten mijn bevoegdheid. Ballet
en solo-dans bloeiden hier gelijk elders in ons land.
Al met al een waschlijst van vijftig stukken, de Cor Ruijsjes, de volkstukken (niet
erg verheffend, dit jaar, doorgaans de gebruikelijke melo's van moeders en verloren
zoons of de platte kluchten met mannen in badkuipen, klimgeiten, generaalsvrouwtjes,
huwelijkszwendelaars en dat alles met schoonmoeders en pantoffelhelden doorspekt)
en de streektooneelen - vooral van Groningen, Friesland en Brabant - nog buiten
beschouwing gelaten.
De conclusie ervan werd reeds aan het begin geschreven: op een heel enkele
uitzondering na - als Goethe's ‘Iphigeneia’ met Ank van der Moer - geen seizoen,
dat grootheid, noch ook de bewogenheid van den tijd weerspiegelde. Niemand zal
later schrijven: in '42-'43 durfde die en die tooneelleider dat en dat stuk brengen. Een
seizoen van drukke theaterbelangstelling, van vaak uitverkochte zalen. Een goed
niveau van acteurs, juist onder de jongeren. Een seizoen, dat zich niet op
‘repertoirenood’ kan beroepen, want de belangrijke stukken - zoo uit het verleden
als uit het heden - liggen voor het grijpen.
Maar een seizoen, dat schreeuwde om tooneelleiders!
En misschien zullen die niet komen voor niet ‘het publiek’ één is met het volk in
wat het wil, zoekt en dan ook mag verwachten van zijn theater: dat wat reeds Hamlet
eischte van den tooneelspeler, met de diepste, eenvoudigste, klaarste en waarste
woorden, die ooit over de bezielende en leidinggevende rol van het tooneel geschreven
zijn. En die wachten op vervulling in een tijd, die wacht op menschen... die op hun
beurt niet wachten, maar willen, zoeken, tasten naar die eeuwigdurende bron aller
geestelijke vernieuwing, die ‘het theater’ is!
HENRIK SCHOLTE
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Een zoon en een moeder
C'est l'heure ou la melancholie
S'assied pensive et recueilli
Aux bords silencieux des mers;
Et, méditant sur les ruines,
Contemple au penchant des collines
Ce palais, ces temples déserts.
DE LAMARTINE
Le golfe de Baio

I
Een donkerblauwe hemel koepelde over Baiae, dat in den gouden gloed van de warme
Maartsche zon lag.
De zee in de golf van Napels ving het goud, ving het blauw en mengde het tot een
diep smaragd.
Op de zacht deinende golven, welke in paarlemoerig schuim verruischten over de
blanke schelpen en het blonde strand, wiegden de spelevarende bootjes, kano's en
trireemen, bontkleurig, velen met zeiltjes, diepgroen, roodbrons, matwit en kobalt.
Van sommigen klonk muziek, zingende stemmen, de sentimenteele trilling van
tibiasnaren, het blanke geluid van diepe fluiten en daar doorheen dan soms wat
vroolijk lachen, een blij roepen, een schertsend gillen van stoeiende jongens en
meisjes op het strand; dichterbij, op den breeden weg, het zangerig geroep der
kooplieden met bloemen en fruit en zoet gebak, de tinkende bellen der fraaie wagens,
het klakken der hoeven van de voorgespannen paarden over de groote bruine steenen.
In de ronding der baai tot aan de marine-haven Misenum lagen de witte en blauwe
villa's en landhuizen der Romeinsche en Napolitaansche patriciërs tegen de groen
en purper beboschte heuvelen van de kust; Misenum zelf met zijn woud van masten
lag in dit late morgenuur verdoezeld in een blauwgrijs waas. Maar aan de andere
zijde van de baai lag in de verte het stille eenvoudige Bauli volop in de zon, met op
den achtergrond het massief van den Vesuvius, den slapenden leeuw, wiens adem
rustig opsteeg in een grijsgouden dampkolom, nog vele jaren voor zijn brullend
ontwaken dood en verderf zou brengen over Pompeï en Herculanum.
Bauli lag daar schier dorps-rustig en vriendelijk-bescheiden naast de wufte en
pralende schittering van het pronk- en spil-zieke Baiae met zijn weidsche gebouwen
rond en over de geneeskrachtige bronnen, de Romeinsche baden, de speelhuizen, de
wijnhuizen, de winkels vol goud en edelgesteenten en kostbare stof-
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fen, de Arena, het Forum, alles in wijden halven boog rond het wit marmeren
zomerpaleis van den Keizer, van Nero.
Het paleis was gebouwd in Griekschen stijl met lange kolonades van Dorische
zuilen; het stond op een vooruitspringende rots boven de smaragden zee, een
sprookjespaleis op dezen lentemorgen van wit, blauw en goud; aan de voorzijde was
een ruim terras van goud-geaderd wit marmer; langs de wanden hingen guirlandes
van groen, doorvlochten met vroeg geurende rozen uit Paestum.
Een opening in de ommuring van het terras gaf toegang tot een zacht afloopende
pier, welke voerde naar de steigers; een dichterbij voor den hoogwaterstand, de andere
wat verder af voor het ebgetij en aan welke steigers de galjoenen en trireemen van
de Keizerlijke hofhouding gemeerd lagen.
Geleund in kleurige zachte kussens zaten op dat terras in drie marmeren zetels:
Keizer Nero met zijn vriend en leidsman op het gebied der schoonheid Petronius en
Poppaea, de echtgenoote van Nero's vriend Otho, die zich een zending naar Lusitanië
had laten welgevallen om Nero en Poppaea niet langer in den weg te staan bij hunne
wederzijdsche neiging tot elkaar.
Keizerin Octavia vertoefde in Rome, maar Poppaea trad hier in Baiae reeds geheel
op als de gemalin des Keizers.
‘Petronius,’ sprak Nero, ‘je moest in plaats van daar in Misenum te blijven hangen,
eigenlijk je intrek maar nemen bij ons in het paleis. Als ik dan eens wat sombere
gedachten heb, dan behoef ik maar op een gong te slaan en je verschijnt voor me en
schertst ineens alle somberheid van me weg!’
Petronius stond op, glimlachte, trok met een korte handbeweging de plooien van
zijn elegante tuniek recht en sprak:
‘Die gongslag zou zeker elke neiging om te schertsen weg doen trillen en nog
fataler dan die gongslag zelf zou de doorloopende verwachting van zoo'n slag zijn!’
‘Ja, je hebt eigenlijk gelijk,’ zuchtte Nero. ‘Ik vergat weer eens dat niet alle
Romeinen mijn slaven zijn! Dat bedoelde je ook mij nog eens te herinneren, hè?’
In Petronius' geestige donkere oogen kwam even een schittering en hij wilde juist
iets antwoorden, toen Poppeae, zich tot Nero wendend, zei:
‘Dat kon je toch ook wel weten zonder die herinnering van Petronius! Maar
overigens is de Caesar zelf op zijn beurt toch ook een slaaf! Is het niet zoo, mijn
machtige gebieder?’ riep ze spottend en plagend.
Nero lachte, greep een zijden kussen en wierp haar dat naar het hoofd; ze poogde
het op te vangen, maar het viel.
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Petronius bukte zich snel en raapte het op, deed of hij aarzelde aan wie hij het zou
geven, haalde dan hoofdschuddend de schouders op en wierp het op zijn eigen verlaten
zetel.
‘Dus dat zou niet gaan,’ vervolgde hij dan. ‘En daar komt bovendien nog dit bij,
dat ik toch ook maar op bepaalde uren van de dag mezelf vermeien kan in mijn
geestesgaven. Ik voel me alleen opgewekt en tot schertsen bereid zoolang de zon
schijnt. Zeus maakte een fout, toen hij de dag in twee lijnen schetste van gelijke
lengte: een opgaande en een dalende. De morgen is altijd een belofte, de middag
immer een dreiging! De vogels zingen en de bloemen geuren in de morgen, maar de
vogels zwijgen op de middag en dan verleppen vele bloemen. Daarom kan ik het
leven ook alleen maar genieten in de morgen, maar dan ook immer, in de schemer
soms en in de nacht misschien iets te veelvuldig, omdat dààr stilaan ook weer de
belofte naakt van de morgen. Maar ik haat de middag! En daarom ga ik ook altijd
van mijn vrienden weg vòòr het middaguur; ik wil ze niet beschenen zien door een
dalende zon!’
‘En hoe ga je dan de nu komende middag doorbrengen?’ vroeg Nero.
‘O, ik ben nog voor twaalven thuis. En zoodra het middaguur voorbij is, wordt
alles in mijn huis donker gemaakt. Bij mij volgt op de morgen de avond. Als ik nu
thuis kom ga ik eten en slapen en zoodra de zon is ondergegaan word ik gewekt!’
‘En moet er wijsheid schuilen in die levensregel?’ vroeg Nero.
‘Wijsheid!’ herhaalde Petronius op een verachtelijken toon. ‘Alle wijsheid voert
ten slotte naar de giftbeker. Nee! Zeus beware Nero en zijn schoone gebiedster voor
alle wijsheid!’
Hij boog voor Nero, die vlug opsprong en hem lachend de hand drukte, dan voor
Poppaea, die hem heur smalle blanke hand toestak, waarvan hij eerbiedig de
vingertoppen aan zijn lippen bracht.
‘Vertel nog even,’ sprak ze met een coquette floersing van heur donkere oogen,
‘wat het laatste lasterpraatje over mij in Rome is!’
‘Een loftuiting,’ antwoordde hij. ‘Men zegt dat U dagelijks baadt in de melk van
duizend ezelinnen en zoo de weergalooze blankheid van uw huid bewaart.’
‘Duizend ezelinnen!’ herhaalde ze lachend. ‘Waar moet ik die vandaan halen?’
‘Ik vrees ook dat het moeite zou kosten,’ antwoordde Petronius. ‘Als het nog
duizend Romeinsche ezels gold!’
Ze lachten nu alle drie; Petronius boog nog even naar beiden en ging dan heen.
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‘Altyd dezelfde,’ sprak Nero, terwijl hij de slanke figuur van den Romeinschen
Arbiter Elegantiarum glimlachend nakeek. ‘Wat zou het leven mooi zijn indien alle
Romeinen waren als hij!’
‘Een beetje eentonig, vrees ik,’ sprak Poppeae. ‘Nu waardeeren we hem vooral
door zijn uitzonderlijkheid.’
Nero had even heen en weer geloopen; hij ging nu naast Poppaea's zetel staan,
streelde even heur haar, leunde dan met zijn armen op de marmeren balustrade en
keek recht voor zich uit, over de smaragden zeebocht naar de witte huizen van Bauli.
De Keizer was nu 21 jaar; een opvallend forsch en schier athletisch gebouwde
jongeman met den nek en de breede borst en schouders van een gladiator. Hij was
blootshoofds; zijn dik kroezig haar, dat tot ver op het voorhoofd groeide, was
donkerbruin met bronzen glanzingen in de golven en dat bronsroode was ook in den
kroezigen baard, welke zijn breed gelaat met de vierkante kin en de sterke kaken
omlijstte; het karakteristieke bronsrood was het van de Ahenobarbi's van wien Crassus
eenmaal schreef, dat het geen verwondering behoefde te wekken indien hun baarden
van brons waren, want zij hadden gelaten van ijzer en harten van lood!
Doch Nero had naast de geërfde uiterlijkheden van vaderszijde, den fijnen en toch
zoo edelen neus van zijn moeder, van Agrippina; ook haar groote blauwe oogen en
den zinnelijken mond met het prachtig glanzende en gave gebit. Die oogen stonden
meestal helder en plachten dan naar alles te kijken met een vriendelijk-peilenden,
soms kinderlijk vragenden blik, maar niet zelden ook zonken de rosgouden wimpers
als een floers voor die helderheid en maakten de oogen droomerig, terwijl dan ook
de lijnen van den jeugdig-frisschen mond naar het droefgeestige zonken. Bovendien
was Nero sterk bijziende en dit maakte, dat hij onbewust, wanneer hij iemand in de
verte wilde gadeslaan, zijn oogen in scherper instelling samenkneep, hetgeen dan
soms - ten onrechte - den indruk wekte, dat de uitdrukking van zijn gelaat een zekere
gemelijkheid of afkeer verried.
Poppaea stond nu ook op.
Heur haar was licht kastanjebruin en stond als een aureool om het blanke gezichtje
met de zielvolle donkere oogen. Ze was een jaar of zes ouder dan Nero maar had het
figuurtje van een slanken knaap, slank en elastisch, zonder dat een oogenblik de
indruk van magerheid werd gewekt. Heur mond was opvallend groot en zinnelijk,
de lippen waren vol en rood voor de kleine ivoorwitte tanden; er vielen kleine, weeke
kuiltjes in heur wangen, zoo ze lachte.
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Ze ging naast Nero staan, trok een roos uit een guirlande en streelde die plagend
langs zijn neus.
Hij greep heur hand.
‘Waar kijk je naar?’ vroeg ze.
‘Naar Bauli. Daarginds, dat kleine witte paleisje... waarvoor nu juist een bootje
vaart...’
‘Ja. Wat zou dat?’
‘Dat is het paleis van moeder.’
‘Och?’ Ze wendde even snel het hoofd en keek naar hem. ‘Daar is ze nu toch niet?’
‘Nee, ze is in Antium.’
Poppaea zweeg, maar lachte even wat verachtelijk, trok heur hand uit de zijne en
wierp de roos over de balustrade naar beneden.
‘Och, och, zooals een sentimenteele minnaar staart naar het huis, waar eens zijn
geliefde woonde!’
Ze wendde zich wat bruusk om, deed een paar schreden over het terras en keek
dan naar den kant van Misenum.
Nero fronste de wenkbrauwen, wendde zich om en keek naar haar.
‘Ik kan het niet helpen, Poppaea, ik heb altijd veel van mijn moeder gehouden.’
Ze lachte wat schril.
‘O, wie zou dat een kind verwijten!’
‘Daarom...’
Hij keek nu wat schuw naar haar scherp spottende oogen.
‘Maar ze is nu dan toch maar je grootste en gevaarlijkste vijandin!’
‘Helaas!’
‘En je weet nu ook wel, dat ze je feitelijk je heele leven getyranniseerd heeft!’
‘Dat weet ik. Ja,’ sprak hij zacht.
‘Je hebt haar zelfs van het Hof moeten verwijderen, omdat de toestand daar
onhoudbaar werd en je op weg was de risee te worden van de Senaat!’
‘Ik weet het,’ sprak hij toonloos.
‘En indien ze geslaagd was in haar plannen, dan zou ze je reeds lang hebben
onttroond en gedood! In overleg met je lieve gade Octavia!’
Nero knikte.
‘Waarom herhaal je dit allemaal, Poppaea?’ vroeg hij dan en zijn oogen floersten
zich weemoedig.
‘Ze haat mij!’ en de stem van Poppaea werd nu plotseling scherp en sissend en
terwijl ze hem wat loerend gadesloeg, herhaalde
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ze: ‘Ze haat mij! Dat weet je ook!’
Nero zweeg even, dan trad hij op haar toe, greep andermaal heur blanke handje.
‘Het is allemaal waar, Poppaea, en er is nog veel meer dat jij niet eens weet. Moeder
is mijn grootste en wreedste vijandin. Maar is het dan niet diep-tragisch,’ barstte hij
eensklaps uit, ‘als een moeder meent niet gelukkig meer te kunnen leven zoo lang
ze haar eenigen zoon niet heeft kunnen dooden! Moeder heeft toch eenmaal veel en
oprecht van me gehouden. Dat weet ik, dat is zoo! Ze heeft zelfs misdaad op misdaad
gestapeld om mij maar omhoog te kunnen stuwen!’
‘Dat deed ze om haar eigen eerzucht te bevredigen. Ze doodde je eerste stiefvader
Passienus Crispus om zich van zijn rijkdommen meester te kunnen maken, ze
vergiftigde je tweede stiefvader Keizer Claudius om jou tot keizer te kunnen laten
uitroepen en nu ze ten slotte door jou op het tweede plan werd gedrongen, heeft ze
nog maar één levensdoel...’
Nero knikte somber.
‘Och, ik weet het immers maar al te goed. Maar één levensdoel! Mijn
tenonderbrenging!’
‘Maar klaag haar dan toch aan bij de Senaat! Er zijn bewijzen te over!’
Hij schudde het hoofd.
‘Verban haar dan!’
‘Nee, ook dat kan ik niet doen. Ik ben tot alles bereid en ik zal... wellicht een zeer
harde maatregel moeten nemen, maar haar openlijk onteeren en vernederen in de
oogen van het volk, haar, de dochter van den grooten Germanicus, dat zou ook een
grove politieke fout zijn, Poppaea. En een lafheid bovendien!’
‘Enfin,’ sprak ze, ‘dan peins je zeker op andere middelen om van haar bevrijd te
worden, mijn zwakke sentimenteele jongen!’ en ze trok hem schertsend aan het oor.
Hij zag haar aan, greep heur hand en wilde blijkbaar nog iets zeggen, maar op dat
oogenblik naderde een paleisdienaar, bleef op eenigen afstand staan en boog.
Nero wenkte hem om nader te treden.
‘Wel?’
‘Admiraad Anicetus, de opperbevelhebber van de vloot, verzoekt den Keizer om
gehoor.’
Nero fronste even de wenkbrauwen en gaf niet dadelijk antwoord.
‘Welnu?’ vroeg Poppaea zacht en lachend. ‘Wat aarzel je? Is de oude heer je niet
welkom?’
Nero richtte zich plotseling sterker op.
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‘De Admiraal kan hier gelaten worden.’
De dienaar boog en vertrok.
‘Nu, die oude grimmige Poseidon interesseert me niet bijster,’ sprak Poppaea. ‘Ik
ga naar binnen en zal order geven dat men je lievelingsgerecht, gebraden kuikens
met champignons, gereed maakt. We zijn alleen vanmiddag!’
Nero lachte, kuste haar hand; ze ging, maar dan eensklaps liep hij haar nog na en
greep hij haar bij den arm.
‘Poppaea...!’
‘Wat is er?’ vroeg ze verwonderd, doch ze las meteen de angst in zijn oogen.
‘Geen champignons,’ sprak hij op een gesmoorden toon.
Ze gierde het uit en hief dan plagend een vermanend vingertje. ‘Geen champignons?
Maar in Baiae zijn toch geen Locusta's!’1) ‘Dat weet ik wel, maar...’
‘Agrippina's armen reiken ver, wil je zeggen! Och, och, het is toch wel zoo'n
sentimenteele staring in de verte waard, zoo'n liefde tusschen een zoon en een moeder!
Maar goed! Ik wil dat we rustig zullen eten zonder bijgedachten of zwarte argwaan.
Geen champignons dus; het zullen olijven zijn! En ik zal zelf toezien bij het bereiden!’
Toen ging ze.

II
‘Zoo, dat is dus de teekening,’ sprak Nero, toen hij even later naast den ouden admiraal
stond, die eens zijn leermeester op nautisch gebied was geweest, en hij bekeek de
schets van een fraaie galei, welke Anicetus op de marmeren balustrade had uitgespreid,
juist op dezelfde plaats, waar Nero even te voren Poppeae het witte paleisje daar in
de verte, in Bauli, had gewezen.
Anicetus knikte.
‘Het is geen nieuw vaartuig,’ sprak hij dan. ‘Het zou trouwens vele weken duren
eer de werf er een zou kunnen bouwen. Dit ligt al eenige jaren op de werf en is na
een proefvaart nooit meer gebruikt. Het is de galei welke werd gebouwd op last van
wijlen uw stiefvader, Keizer Claudius, als geschenk voor Keizerin Messalina, die
het evenwel nooit heeft gezien. Maar indien we het nu wat opverven en opnieuw
vergulden, dan zal iedereen het voor een nagelnieuw schip aanzien. Er wordt dan
nog een ver-

1) Locusta was de naam der Romeinsche gifmengster, van wie Agrippina zich bediende, toen
zij Keizer Claudius met een schotel champignons, die vergiftigd waren, om het leven bracht.
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hoogd paviljoen op aangebracht, dat alle mogelijke luxe en comfort zal bieden.’
‘Alle luxe en comfort, die speciaal dames zoozeer op prijs stellen,’ zei Nero, terwijl
hij den ouden zeeman even in de grimmige grijze oogen keek.
‘Natuurlijk,’ zei deze kort. Dan zweeg hij en zag op zijn beurt Nero aan.
‘Welnu?’ vroeg deze wat schor.
‘Hier...’ sprak Anicetus dan en zijn wijzende vinger trilde even, ‘hier is de teekening
van die speciale inrichting, die, zooals U ziet van het dek af met een eenvoudig liertje
of rondasje volkomen geruischloos bediend kan worden.’
Nero keek, zijn oogen floersten zich wat, doch hij zei niets.
‘Dit touw trekt,’ vervolgde Anicetus dan, steeds wijzend, ‘hier onder de waterlijn
een schot open in de wand van het schip. Het water stroomt dadelijk naar binnen
en...’
Nero wendde zich eensklaps om, trad met gebogen hoofd naar de andere zijde van
het bordes en steunde daar met beide armen op de balustrade en staarde in de richting
van Misenum. Anicetus keek verwonderd om en wachtte.
Het duurde even, dan wendde Nero half het hoofd en maakte een gebaar, dat
Anicetus dààr bij hem zou komen. Anicetus nam de teekeningen op en trad naar de
overzijde, ging daar opnieuw naast den Keizer staan.
‘Het licht is hier beter, Anicetus,’ zei Nero met een vreemden glimlach.
De oude zeeman rolde de teekeningen al op.
‘Er is verder niets meer op te zien,’ sprak hij. ‘Het zal volkomen de schijn hebben
of er een ongeluk is gebeurd. Een nieuw gebouwde galei krijgt wel eens meer een
lek; een kielplank, die loslaat, een buitenboordsluik, dat bezwijkt. Indien Agrippina...’
Nero maakte een snelle afwerende beweging met zijn hand.
‘Hoe lang zal het duren voor alles gereed is?’ vroeg hij.
‘Eén dag is voldoende. En ik zelf zal dan met uw goedvinden het bevel voeren
over het vaartuig.’
‘Dus dat wil je wel voor me doen, Anicetus?’ vroeg Nero, terwijl hij met gefloerste
oogen in de verte staarde.
‘Ja, Caesar, en gaarne!’
Nero kneep zijn oogen dicht, of iets hem plots pijn deed, maar dan sprak hij toch
op zijn gewonen rustigen toon:
‘Mijn moeder vertoeft op het oogenblik nog in Antium. Ik ben van plan haar uit
te noodigen om tijdens de Minerva-feesten mij hier in Baiae te komen opzoeken. Ze
kan dan haar intrek nemen in haar eigen paleis te Bauli en wanneer ik haar dan deze
galei
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ten geschenke bied met een zoo vertrouwd gezagvoerder, dan zal zij daarmee zeker
gaarne heen en weer van Bauli naar Baiae en terug varen. Maar het is een gewichtig
en ernstig besluit, dat ik te nemen heb, Anicetus. Dus wacht mijn nadere berichten
nog af. Ik sta voor de moeilijkste beslissing van mijn leven...’
‘Mogen de Goden U het beste inzicht geven, Caesar. Ik zal mij in ieder geval
gelukkig rekenen uw dienaar te mogen zijn in de volvoering van dit plan. Als Agrip...’
‘Noem die naam liever niet, Anicetus, dat doet me pijn. Zeker, zeker, het gaat om
het leven van een vrouw, die het Romeinsche Rijk en zijn Keizer ten val wil brengen,
maar ik wil haar naam toch niet hooren. Ik houd zooveel van mijn moeder, Anicetus,
evenveel als jij zeker van de jouwe hebt gehouden.’
‘De mijne stierf in mijn armen.’
Door Nero voer een schok.
‘Ze stierf in je armen,’ herhaalde hij heesch. ‘Dan ben je wel gelukkig geweest,
Anicetus. Maar... je had mij dat niet moeten zeggen. Ga nu heen... ga nu maar heen...’
Hij fluisterde die laatste woorden meer dan hij ze sprak en meteen wendde hij zich
om, deed langzaam en met gebogen hoofd eenige schreden in de richting van de pier.
Anicetus keek hem even na, schudde het hoofd, haalde zijn schouders op, stak de
rol teekeningen onder zijn arm en liep terug naar het paleis.
Er verstreken vele minuten, eer Nero hem volgde.
De Keizer liep toen weer rechtop en er was geen weifeling in zijn schreden, maar
hij hield zijn blik krampachtig strak gericht naar het grijsblauw verwaasde Misenum;
aan de andere zijde lag het vriendelijke Bauli helder in de zon.

III
Dien middag was Nero tezamen met Seneca en Burrhus, aan welke twee uitstekende
mannen Agrippina destijds de opvoeding van den aanstaanden Caesar had
toevertrouwd.
Het was in een der vertrekken aan de achterzijde van het paleis, welks ramen
uitzagen op de stad Baiae met zijn kleurig en woelig straatverkeer. Maar het lag nu
alles in den getemperden gloed van de dalende zon, welke Petronius zoo zeer schuwde.
Burrhus, opperbevelhebber der Praetorianen, een thans oude en grimmige krijgsman
van weinig woorden, maar bekwaam en eerlijk en trouw als het zuiverste goud, stond
bij een der ramen en keek naar buiten; Seneca, elegant in rustig-diplomatieke
hoffelijkheid, zat, de vingerspitsen der lange blanke handen tegen
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elkaar gedrukt, in de kleurige kussens van een gemakkelijken zetel en keek met een
zacht spottenden glimlach op zijn philosophen-gelaat naar Nero, die achterover lag
op een rustbank met opgetrokken knieën. Telkens in ongedurigheid vertrok hij het
kussen onder zijn hoofd, verbolde het met beukende vuisten, waarna hij weer het
hoofd neerlegde en naar boven keek naar het plafond, waar in encaustische verven
een voorstelling was afgebeeld van Arion, die op een dolfijn gezeten, welke de groene
wateren schuimend doorklieft, de kust van zijn vaderland nadert.
‘Ja, ja,’ sprak Nero, ‘zooals Seneca al opmerkte, objectiviteit is hier vóór alles
geboden! Maar ook die zoo ver mogelijk doorgevoerde objectiviteit kan mij de
wetenschap toch niet ontnemen, dat ik mijn moeder nog altijd ziels liefheb, noch het
geloof, dat mijn moeder ook nog zielsveel van mij, haar eenige zoon, houdt!’ Seneca
knikte.
‘Die opmerking is menschelijk, maar alleen de Goden bezitten de wijsheid en de
vraag is nu alleen maar: Kan zoo'n zoon zijn moeder nochtans dooden zonder dat de
Goden hem zullen verderven? Of zullen diezelfde Goden zijn zwakheid prijzen, zoo
hij haar in het leven laat?’
‘De Goden!’ riep Nero uit. ‘Wat geef ik om de Goden! Die maak ik immers zelf,
zoo het mij lust. Nog kort geleden heb ik mijn altijd dronken stiefvader Claudius tot
die waardigheid gepromoveerd. Ik ben tenslotte mijn eigen God! Maar het eenige
wat ik wensch is het peilen van mijn eigen ziel en mijn eigen geweten. Of die beiden
de noodzaak en de rechtvaardigheid van mijn plan beamen!’
‘Het rechtvaardige is niet altijd noodzakelijk,’ sprak Seneca, ‘maar het
noodzakelijke is altijd rechtvaardig!’
‘En rechtvaardigt de noodzaak ook de wreedheid van het plan?’ ‘De wreedheid
zal in dit geval slechts de vermomming zijn van het barmhartige.’
Nero verroerde zich even niet, keek naar boven; zijn roode haar op het groen zijden
kussen was als een vuur; het kroezige goud van zijn baard was als een dartel
vlammenspel, maar zijn oogen waren weer gefloersd.
‘En Burrhus?’ vroeg hij dan eensklaps, zonder het hoofd te wenden. ‘Die kijkt
maar uit het raam en verveelt zich en zegt niets!’ De oude krijgsman wendde zich
nu om.
‘Mijn taak was nooit het zeggen, maar het handelen,’ sprak hij, ‘maar als nochtans
in deze zaak mijn oordeel wordt gevraagd, dan merk ik op dat boven het belang van
een zoon en een moeder het belang staat van een Keizer en zijn volk. Heeft ooit een
recht-
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schapen moeder geweigerd haar zoon te offeren aan het belang van de Staat? En zou
een zoon dan zijn moeder niet mogen offeren voor hetzelfde doel?’
‘Bravo! Zeer juist,’ sprak Seneca.
‘O Zeus!’ riep Nero uit. ‘De geest van Socrates, gereïncarneerd in een zoon van
Mars!’
Burrhus had zich alweer omgewend en keek opnieuw naar buiten.
Nero zag Seneca aan.
‘Wat Burrhus wel zoo welsprekend maakt?’
‘De rechtvaardigheid van de zaak inspireert hem,’ antwoordde de wijsgeer en
spitste de vingertoppen nog hooger. ‘Een man als Burrhus spreekt altijd met zijn hart
en wij philosophen doen het alleen met ons verstand.’
‘Och?’ Nero zweeg even. ‘Zou je oordeel in dit geval dan wellicht toch anders
zijn als je bij uitzondering je hart ook eens liet spreken?’ vroeg hij dan, terwijl hij
nu weer strak naar boven keek, op een ietwat aarzelenden toon.
Seneca glimlachte.
‘Caesar, argwaan is een dochter van de vrees,’ sprak hij dan.
‘Dat is een bitter en een scherp antwoord,’ sprak Nero zacht. ‘Maar is
voorzichtigheid ook vrees?’
‘Ze is er een andere dochter van. Haar nakomelingschap is zòò groot! En ze dragen
veelal zulke aantrekkelijke namen.’
‘Dus ik moet dat gansche nakomelingschap haten?’
‘Zooals het een Caesar betaamt!’
‘Ik zal het doen! Maar nog één vraag. We spraken over de wreedheid van het
middel en stelden vast dat deze wreedheid slechts een vermomming van het
barmhartige zal zijn. Maar is er buiten deze wijsgeerige opvatting ook in feite wel
sprake van eenige wreedheid?’
Seneca schudde het hoofd.
‘Ik geloof het niet. Maar eerst nog dit: Het is een vonnis dat de Goden en de
menschelijkheid eischen! Het is bovendien ook een keuze. Indien gij Agrippina het
leven laat behouden, dan staat dat voor U gelijk met zelfmoord. Reeds driemaal
kwamen we samenzweringen van haar gericht tegen uw leven op het spoor en de
laatste aanslag van Sulla mislukte alleen door een toeval. Ik ben overtuigd dat ze
sedert alweer broedt op nieuwe plannen om U te verderven!’
Seneca zweeg en er was nu even een stilte in het vertrek; dan zei Nero:
‘Ga voort.’
Hij lag met gesloten oogen.
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‘Ik heb niets meer te zeggen,’ sprak Seneca. ‘Wie het doel wil, moet ook de middelen
willen om het doel te bereiken.’
‘Maar ik stelde de vraag over de wreedheid van het middel,’ zei Nero.
‘Daar antwoordde ik reeds op. Het middel is barmhartig.’
‘Meen je dat? Ook zonder een wijsgeerige beredeneering?’
‘Ongetwijfeld.’
‘Waarom?’
‘Omdat de verdrinkingsdood de zachtste dood is en zij zal in dit geval nog te
minder schrikwekkend zijn omdat hij zoo plotseling komt en snel werkt.’
‘Ja, nietwaar?’ zei Nero nu op levendigen toon, terwijl hij met een zwaai van zijn
beenen nu plots overeind zat op de rustbank. ‘Bovendien is er ook nog dit
vertroostende en balsemende, dat mijn moeder nooit zal weten dat ik het was, die
haar dood wilde en regelde. Hoe anders zou het wezen, hoe afschuwelijk en hoe
waarlijk wreed, indien ik haar lot in handen stelde van de Senaat Dat zou het
allerergste voor haar zijn, het besef dat ik haar liet dooden! Ik, haar lieveling en haar
eenigst kind. Dat zou haar verdriet doen, dat zou haar ontzettend veel verdriet doen!’
en Nero sprong nu van de rustbank af en begon met groote stappen het vertrek op
en neer te loopen. ‘Nee! O, ik wil haar vooral geen verdriet doen, ik wil haar alleen
maar dooden. Gaven de Goden mij maar een middel om haar lachend te doen sterven!’
Seneca, de vingerpunten tegen elkaar gedrukt, zag glimlachend toe en knikte
instemmend; Burrhus had zich omgewend en keek met grimmige verbazing naar den
op en neer stappenden Keizer. ‘Ik ken haar zoo door en door,’ vervolgde Nero nog.
‘En ik weet hoe vast ze nog gelooft in en vertrouwt op mijn liefde voor haar. En
daarin moet ze ook blijven gelooven tot de golven haar laatsten ademtocht zullen
gevangen hebben! Te sterven in dat geloof is voor haar dragelijker dan te leven
zonder dat geloof, Seneca! Dat weet ik.’
‘Ik twijfel er niet aan,’ sprak Seneca, terwijl hij zijn wenkbrauwen hoog optrok.
‘En de Senaat en het volk van Rome zullen gelooven in een bestraffing, althans in
een bestiering der Goden, terwijl haar nagedachtenis zal worden geëerd als die van
een moeder, die door haar grooten zoon oprechtelijk wordt beweend.’
Nero bleef nu staan, keek Seneca vlak in het gelaat en reikte hem de hand.
‘Ik dank je voor die woorden,’ sprak hij; zijn groote blauwe oogen vulden zich
met tranen en dan moeilijk en stootend: ‘Ik
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zal... om haar weenen... mijn leven lang...!’
Het was een hartelijke en eerbiedige brief, welke Nero wat later op den middag aan
zijn moeder te Antium schreef en waarin hij haar verzocht haar villa te Bauli te
betrekken gedurende de aanstaande Minervafeesten, zoodat ze dan vlak bij Baiae
zou zijn en zij veel aan elkaar konden hebben. Moeilijke tijden hadden zij beiden
doorgemaakt; er waren fouten begaan aan beide zijden, o zeker! er waren
betreurenswaardige misverstanden geweest, maar tenslotte zou hun wederzijdsche
liefde toch over dat alles zegevieren en hun verhouding zou weer worden als vroeger,
die van een liefhebbende moeder tot een haar even innig liefhebbenden en vereerenden
zoon.
Poppaea was om hem heen terwijl hij schreef en nu keek ze over zijn schouder;
ze wist niets van het beraamde plan met Anicetus en een minachtend lachje verplooide
haar mond, toen ze die schier kinderlijk-onderdanige woorden las.
Als Nero den brief had onderteekend, wendde hij het hoofd en zag hij haar aan.
‘Je hebt gelezen wat ik schreef?’
‘Mocht het niet?’
‘Jawel.’ Hij knipte met de vingers en een dienaar schoot dadelijk toe met een
brandende lamp, een stuk was en het Keizerlijk zegel. ‘De officier van de lijfwacht!’
beval hij en hij smolt de was in de vlam van de lamp en verzegelde dan den brief.
De ontboden officier van de lijfwacht trad binnen en boog.
‘Olynthus,’ sprak Nero. ‘Een koerier voor Antium. Onmiddellijk. Deze brief moet
hij persoonlijk aan mijn moeder uitreiken en haar verzoeken om op het antwoord te
mogen wachten.’
De jonge officier boog, nam den brief in ontvangst en verliet het vertrek.
‘Wat is eigenlijk de diepere zin van deze kinderlijke verootmoediging?’ vroeg
Poppaea op spottenden toon.
‘Barmhartigheid.’
‘Barmhartigheid!’ herhaalde ze verwonderd en ze zag hem onderzoekend aan. ‘En
zal ze komen?’
‘Dat verwacht ik en dat... hoop ik,’ antwoordde hij zacht.
‘Vervult die hoop je tevens met een zekere angst?’
Hij antwoordde niet, ontweek haar vorschenden blik.
‘En wat dan... als ze er zal zijn?’ vroeg ze door.
‘Dan...’
Hij zag haar nu eensklaps aan en dan met een kreet vloog hij op, sloeg op de gong
door middel van welk sein hij zijn lijfwacht placht te ontbieden.
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Een andere jonge officier trad dadelijk binnen en boog.
‘Crispus!’ riep Nero met iets rauws in zijn stem. ‘Roep Olynthus terug! Ik gaf hem
een brief, die dadelijk per koerier naar Antium moest worden gebracht... en als die
al weg is... maar haast je...als die al weg is... hij moet terugkomen... rijdt die koerier
na... snel, snel!... Haast je... haast je!’
Crispus snelde weg, Nero zonk hijgend van opwinding neer op een stoel.
Poppaea trad op hem toe.
‘Hij moet terugkomen,’ sprak ze. ‘Dus de brief wordt toch niet verzonden?’
Hij keek haar aan, streek met gekromde vingers als een klauw door zijn dik
goudrood haar; er was angst in zijn groote blauwe oogen, maar hij gaf geen antwoord.
Ze legde heur beide slanke witte handen op zijn schouders en er was nu alleen
maar groote ernst in de zielvolle donkere oogen van het matblanke gezichtje, de ernst
van een diep gevoeld medelijden.
‘Wat is het nu eigenlijk, mijn jongen,’ vroeg ze. ‘Schaamte over een menschelijke
zwakheid of berouw over een... koninklijk wijze daad?’
Hij zag haar wat weifelend aan, greep dan heur handen, poogde te glimlachen.
‘Een koninklijk wijze daad,’ herhaalde hij dan heesch, maar dan plots weer
levendiger: ‘Maar... maar... Ja, Poppaea... ja, dat is het toch eigenlijk... dat is het...
en dat moet toch vòòr alles gaan...!’
Ze lachte, maakte heur handen zacht los en trok hem aan beide ooren.
‘Ik begrijp er niets meer van,’ zei ze. ‘Het Delphische orakel spreekt klare taal
vergeleken met de raadselwoorden van mijn machtige gebieder!’
Nu glansden de zoo lang gefloersde oogen van Nero weer op; hij rees eensklaps
van zijn stoel, drukte een kus op haar lippen, lachte en dan ijlde hij naar het raam en
stiet het open.
Beneden op het voorplein zat de koerier reeds te paard en zijn geleide, bestaande
uit zes bereden Praetorianen, haalde juist de paarden bij de toom uit de stallen. Uit
het paleis kwam de jonge Crispus toeloopen, wisselde haastig een paar woorden met
Olynthus, die bij den koerier stond.
Op dat oogenblik klapte Nero in de handen en toen ze allen opzagen, in verbazing
over dit ongewone gebaar van den Keizer, duidde Nero met de rechterhand naar
Crispus, dat die zou terugkomen en met de linker gebood hij den koerier dat die zou
weg-
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rijden; gebiedend wees zijn hand naar de poort.
De Praetorianen stegen op, omringden den koerier, de poortwachters openden de
zware deuren, spoorslags reden de ruiters weg; het geluid der klakkende hoeven
verstierf snel.
Nero sloot het raam, trad weer toe op Poppaea; hij lachte met iets triomfantelijks
in zijn blik, maar hij zag doodsbleek.
‘Dus toch de koninklijk wijze daad,’ sprak ze lachend.
Hij greep heur hand, maar ze gaf een gil.
‘Au... Je doet me pijn... Waarom doe je dat?’ kreet ze.
Hij liet haar hand los.
‘Vergeef me,’ sprak hij en zijn stem klonk heesch, ‘ik wil zoo gaarne niemand
pijn doen,’ en hij wendde het hoofd van haar af. Ze liet hem even gaan terwijl ze met
een pruilmondje heur pijnlijke hand wreef, maar dan trad ze weer naar hem toe,
omvatte met heur armen zijn forsche lijf.
‘Jongen, mijn koninklijke jongen!’ zei ze. ‘Vanavond moet je voor me zingen!’
Hij boog het hoofd op heur schouder en ineens snikte hij het uit.
(Wordt vervolgd).
A.H. VAN DER FEEN
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Groot Nederland augustus 1943
Johan Polet of de bezinning op levenseenheid.
Zijn vader was uitvoerder, steenhouwer, zoodat Johan Polet van kindsbeen af in het
vak stond en het vanzelfsprekend was, dat zijn opleiding eveneens in deze richting
ging. Al vroeg moest hij zijn eigen brood verdienen, maar door een paar maanden
poot aan te spelen, wist hij wat over te houden om ook een paar maanden voor zichzelf
te kunnen werken. De oorlog 1914-'18 roofde hem vier jaren uit zijn ontwikkelingstijd,
maar ook daarna - hij werd in 1894 geboren - wist hij zich, afwisselend voor anderen
en voor zichzelf werkend, door te zetten. Weliswaar kon hij niet over een behagelijk
atelier beschikken, maar vijftien jaar lang worstelde hij met de muze in een ellendige
open loods op Zeeburg, waar hij als het regende op klompen in het water stond te
werken. Hier leefde hij tot 1933 en hier heeft hij zich in taaie volharding een naam
gemaakt. Op het grauwe, troostelooze Zeeburg, in een sfeer van sociale nood en
kapitalistische ontaarding ontstond een zuivere gevoelsplastiek van schrille
déformaties en plastische dissonanten. Deze werken vormen de felste aanklacht tegen
het corrupte systeem, die ik ooit gezien heb. Indien er van een verwantschap gesproken
zou kunnen worden, dan denk ik in de eerste plaats aan de aardappeleters en wevers
van Vincent van Gogh.
Het is vanuit ons huidig rasbewustzijn gezien merkwaardig, dat de Amsterdammer
Polet instinctmatig zijn ontrechten en arbeidsslaven eveneens naar aanleiding van
Brabantsche keuterboeren gestalte gaf. Dit vlijtige, maar doffe en berustende, sterk
alpine menschenslag vertoont immers veel sneller het wezen van den geknechte, dan
het noordras-type der noordelijke provincies.
Ik zag dezer dagen de heele reeks bronzen uit dien tijd op het atelier van Polet nog
eens opnieuw. Zij vormen een aangrijpende demonische reeks, schrikwekkende
verbeeldingen van den chaos en ontstonden uit een grootsche worsteling om de
materie te overwinnen, zoowel technisch als geestelijk. Geen van deze subjectieve
(en door alles heen subtiele) werken werd ooit aangekocht: den burger verschrikten
zij en de marxisten konden er evenmin iets mee aanvangen, omdat juist deze figuren
het tekort en de
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begrensdheid van het materialisme op onloochenbare wijze tot uitdrukking brengen.
Heel deze hopelooze, doffe en broeiende wereld van misvormde maskers is één
groote klacht tegen de stofgebondenheid, tegen de wereld die slechts materieele
waarden kent en erkent.
Het eerste stuk dat Polet verkocht was een mysterieuze, lokkende vrouwengestalte,
een loom nachtgezicht van vreemde, zinnelijke bekoring, goed passend in de
hyper-plastische en voluptueuze stijl van de Amsterdamsche school. Wel schiep
Polet nog enkele van dergelijke geestelijk-primitieve, in golvend rythme opgebouwde
vrouwengestalten, maar lang ging hij op dezen weg niet verder.
Ondertusschen had een leeraarsbaantje aan de Haarlemsche School voor Bouwk.
Versierende K. en Kunstamb. hem eenige jaren een geregeld bestaan gewaarborgd
met drie dagen in de week voor eigen arbeid. Deze school werd echter weldra
opgeheven, maar Polet kreeg wachtgeld en zoo was hij in staat om in 1928 de opdracht
te aanvaarden voor het ontwerpen van een Domela Nieuwenhuis-monument, waarvoor
het geld nog niet bijeen was.
Deze monumentale opdracht dwong hem een persoonlijke oplossing te zoeken,
hoe het praktisch mogelijk zou zijn expressief en monumentaal, portretmatig en
symbolisch, rustig en bewogen, evenwichtig en gespannen tegelijkertijd te zijn.
Figuur en sokkel moesten organisch worden versmolten en toch functioneel ge leed
zichtbaar blijven.
Men kent de oplossing: boven een geweldig basalten reliëf van den Prometheus,
den Lichtbrenger, waarin de Idee algemeensymbolisch is belichaamd, verheft zich
de bronzen gestalte van den voortschrijdenden Strijder. Het is duidelijk, wat deze
opdracht voor Polet beteekende: de noodzaak om het uiterste van zichzelf te vergen
verloste hem tevens van zijn chaotische fantomen. Geen spoor meer van demonie:
de materie is overwonnen, de geest heeft gezegevierd. In de plaats van het visioen
der kapitalistische en materialistische ontaarding is het zinnebeeld van het Licht
gekomen.
De Prometheus broeit niet wezenloos voor zich heen, zooals de loonslaven van
Zeeburg, hij is zich bewust van zijn zending en heroïsch bereid om zijn tragisch lot
te vervullen. Het ‘Terar dum prosim’, ‘laat ik ondergaan, als ik maar nuttig ben’, de
lijfspreuk van Domela Nieuwenhuis, is door den kunstenaar op edele wijze ver boven
de klassegedachte en het materialisme uitgeheven.
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Het Domela Nieuwenhuis-monument
Met dit monument heeft Johan Polet mijns inziens de beslissende stap van zijn
ontwikkeling gedaan. Het is op allerlei manieren belangrijk in zijn werk èn in de
Nederlandsche beeldhouwkunst. Louter aesthetisch gezien is in het Domela
Nieuwenhuis-monument het ‘expressionisme’ verstild. Wel zijn de figuren uiterst
expressief, maar aan de geladenheid van de uitdrukking paart zich de grootste
soberheid en strakheid van plastische middelen. Geen spoor meer van demonische
dissonanten, geen spoor ook meer van de golvende, loome zinnelijkheid der
vrouwenfiguren.
De spanningen zijn uitgebalanceerd en geordend, het spel der volumen is volkomen
beheerscht. Formeel gezien is dit monument bovendien dààrom nog interessant, dat
het een ‘open’ plastiek draagt, in tegenstelling met de toen algemeen gebruikelijke
gesloten blokvorm, die nauwelijks het enkelvoudige volume durfde verlaten. Polet
durfde het echter aan de ruimte vrijer in zijn werk te betrekken en in het met geheven
arm voortschrijden van zijn monumentale schepping, doet ook de Nederlandsche
beeldhouwkunst een schrede vooruit.
Deze uiterlijke verovering van de ruimte, deze bevrijding uit het blok der materie,
is ongetwijfeld tevens de uitdrukking van Polets eigen ontwikkelingsgang, al lag het
niet in het vermogen van de toenmalige materialistische kultuurbeschouwing, om
dit als zoodanig te kunnen begrijpen.
Zoo heeft men eveneens te weinig begrepen, dat dit monument in wezen eerder
klassiek van innerlijke houding dan ‘klassicistisch’ van stijl is. Of het bij geval
materialistisch of zelfs ‘marxistisch’ zou zijn, is een vraag van dusdanig a-kultureel
politiek dilettantisme, dat het niet de moeite loont er op in te gaan. Dit beeldwerk is
waarachtig geen ‘ideale bovenbouw’ van een sociaal-economische grondstructuur,
geen vergeestelijkte vraag-en-aanbod-formule van internationale geldigheid. Het
monument ontstond onbewust uit wel zeer aan ons ras gebonden oerwaarden en
getuigt op nadrukkelijke wijze van indogermaansch levensbesef. Dat de beeldhouwer
zich - evenals velen onzer - pas in een latere levensperiode deze waarden bewust kon
maken, verandert daar niets aan.
Ik wil er echter in verband met Polets laatste ‘periode’ op terug komen om nu eerst
de uiterlijke ontwikkelingsgang van zijn plastiek te volgen. Dat het monument op 't
oogenblik zeker zoo boeiend en belangrijk is, als toen het onthuld werd (29 Aug.
1931), behoeft geen nader betoog.
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De bezinning
Reeds het volgend jaar wordt ‘De Bezinning’ geplaatst, het bronzen tuinbeeld voor
de Amsterdamsche Universiteit, een opdracht van de studenten ter gelegenheid van
het 300-jarig bestaan der hoogeschool. Er is verwantschap met Lehmbruck in de nu
schier mathematische organisatie van de ruimte door middel van de elkaar in alle
richtingen bijna rechthoekig ontmoetende lichaamsassen van armen en beenen, terwijl
romp, hals en één onderarm als diagonalen door de ruimtefiguur heen loopen.
De hierbij opnieuw optredende deformaties zijn van een geheel andere orde, dan
die uit den begintijd. Zij vormen er de tegenstelling van, de antithese. Inplaats van
breed kortbeenig, bultig en golvend hyper-plastisch, is deze figuur over-lang, glad
en gespannen zooals vroeg-gothische heiligen kunnen zijn. De levenseenheid is hier
verstoord ten bate van de geest en deze eenzijdige vergeestelijking is de wil van den
beeldhouwer geweest, omdat hij wenschte, dat de studenten zich uit eigen middelen
een blijvende waarschuwing tegen hun vermaterialiseering en veruiterlijking der
levenswaarden zouden aanschaffen. Vanzelfsprekend is het vertrouwen op de
uitwerking van dit idealistische (en ideo-plastische) monument volkomen beschaamd.
Ik wil deze bedoeling echter niet onderdrukken, om het immer waakzame sociale
instinct van den kunstenaar te belichten.
Uit hetzelfde plastische gevoel en uit overeenkomstige schoonheidscanon werden
een reeks slanke en strakke vrouwengestalten geboren, waaronder een aantal liggende
figuren en een zeer schoone caryatide.

Bindende opdrachten
Ik kan hier niet stilstaan bij decoratieve werkstukken, zooals het reliëf op het
Mercatorplein of de Mercurius-zuil op Schiphol. Zij zijn in de ontwikkelingsgang
nauwelijks van belang, evenmin als de versiering van den Leidschepleinbrug.
Van meer beteekenis was een rijksopdracht tot het vervaardigen van zes
gevelbeelden voor het raadhuis te Kampen, d.w.z. voor het leveren van één beeld
per jaar tusschen 1932 en 1938 - het was immers de crisistijd met Colijniaansche
beperking van groentekweek en veeteelt, waarin men meende de Nederlandsche
beeldhouwkunst met f 8000. - per jaar(!) voldoende te steunen. Wat kon dan één
armzalige beeldhouwer verlangen?
Niettemin realiseerde Polet een van de beste reeksen bouwbeeldhouwwerk, die
hier vervaardigd werden. Aan het raadhuis (in 1543 na een brand vernieuwd) waren
zes beelden aangebracht, n.l.
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Karel de Groote, Alexander de Groote, Matigheid, Trouw, Gerechtigheid en
Naastenliefde. Een merkwaardige reeks in kinderlijk naïeve provinciale trant, de
oudst bekende humanistisch-allegorische verbeeldingen hier te lande, waarin naar
den aard van den nieuwen tijd vorsten en heiligen door Deugden waren vervangen.
Polet trachtte niet in pseudo-archaïsche stijl de bekoorlijkheden van de oude
beelden te imiteeren, maar hij schiep een reeks beelden, waarin men zoowel klassieke
als gothische en decoratieve tendenzen kan opmerken en die zich als
bouwbeeldhouwwerk van eenvoudig en ingetogen karakter uitstekend bij den ouden
gevel aansluiten zonder hun eigen geboorte-uur te verloochenen. Merkwaardig is de
groote variatie-breedte, die de vormgeving van de zes beelden onderling nog vertoont.
Men vergelijke eens (zie de afbeeldingen) ‘Het Recht’ met ‘De Trouw’, om te zien,
hoe de eerst genoemde figuur nog met de vroege vrouwenfiguren samenhangt, vooral
in de kop met de grove neus en de sensueele lippen en hoe de laatste dit
geestelijk-primitieve wezen geheel heeft overwonnen.
Een uitstekend staal van technisch kunnen en van behoorlijke psychologische
verdieping leverde hij in den portretkop van Sir Henri Deterding, door het personeel
van de Bataafsche aan den petroleum-magnaat aangeboden bij diens zeventigsten
verjaardag.
Daarop volgde de opdracht voor het beeld van Hugo de Groot, één der zes gezeten
plastieken voor het gebouw van den Hoogen Raad te Den Haag. Het ontwerp was
oorspronkelijk strakker dan het uitgevoerd werd, meer in den trant van het Domela
Nieuwenhuis monument, maar terwille van de noodige eenheid paste Polet zijn werk
tenslotte wat aan bij de figuren der vijf overige beeldhouwers (Krop, v. Hall, Termote,
Andriessen en Wenckebach). Oudhollandsche voornaamheid en geestesadel spreken
uit deze schepping, die naar innerlijke en uiterlijke houding, naar blik, uitdrukking
en behandeling der kleeding juist dàt is, wat men ervan mag verwachten. Maar even
zeker is het, dat Polet zich in deze zoo streng aan een maquette en aan de eischen
van het geheel gebonden opdracht niet vrij naar diepste behoeften heeft kunnen
uitspreken.
Ik wil opnieuw niet stilstaan bij de vier groote alluminium medaillons-en-reliëf
voor de Nieuw-Amsterdam, waarbij de kunstenaar gebonden was aan
dwaas-romantische en sentimenteele voorstellingen, zooals ‘De teederheid der vrouw’
en ‘De kracht van den man’. Hij heeft er in levensgroote figuren een speel-
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sche oplossing aan gegeven, geestelijk belangrijk kon deze opdracht echter niet
worden.

Het Apollinische streven aant. aant.
Wij staan nu echter tevens aan het begin van Polets laatste en belangrijkste periode,
zijn tasten naar het ‘apollinische’. Belangrijk vooral dààrom, dat Polet hierin bezig
is waarden te ontginnen, die voor den komenden tijd van de allergrootste beteekenis
zullen blijken.
Voorloopig wordt deze ontwikkeling vooral duidelijk aan een groep werken, die
een grafmonument voor den departements-administrateur P. Visser, een tweetal
figuren voor een oorlogsmonument en het kalksteenen beeld ‘De Scheppende Wil’
omvat. Het klaarste en meest bewuste in het laatste.
Het is vooral deze schepping, die ik hier uitvoerig behandelen wil, omdat de
anderen zich gemakkelijk uit het dan gezegde laten verstaan.
De opdracht voor dit beeld dateert van lang vòòr den oorlog. Het moest een
geschenk worden van de Gemeente Amsterdam aan het Museum Boymans.
Polet leverde de schetsen, daarna een levensgroot gips, dat zoowel door de
Gemeente als door den directeur van Boymans werd geaccepteerd. Het werk had dus
in brons gegoten kunnen worden en de kunstenaar zijn honorarium kunnen innen.
Maar Polet had artistieke gewetensbezwaren. Het beeld was niet wat hij wilde, dat
het zijn zou en hij trok zijn werk terug.
Jarenlang wachtte hij - de oorlog brak uit en wie niet totaal ontzield was, werd tot
in zijn diepste wezen geschokt. Door het lot voor een dreigende chaos gesteld,
bezonnen velen zich op de diepste waarden, die in ons binnenste verborgen liggen overdekt door eeuwenoude lagen, die ons het aanschouwen van eigen aard onmogelijk
maakten, maar die nu door de eruptieve kracht van de catastrofe omgewoeld werden.
Voor den onbevangen mensch heeft deze oorlog meer en meer het karakter
aangenomen van een tijdwende, een inluiden van iets nieuws en het ineenstorten van
het oude en bekende. Het is niet alleen de democratie of het kapitalisme, die
weggevaagd schijnen te worden door een andere, baanbrekende levensorde, het is
ver daarboven uit alles wat wij samenvatten onder het begrip ‘Avondland’, dat bezig
is ineen te storten.
Dit beteekent het bankroet van de ‘Europeesche Gedachte’, van het humanistische
Christendom (desgewenscht: van het christelijke humanisme). Vanzelfsprekend was
dit alles allang aan de
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gang, maar deze oorlog bezegelt het lot van een reeds eeuwen decadent geworden
kultuur.
Grondwaarheden van het Avondland, kultureele verworvenheden die eeuwig leken,
bleken krachtelooze ficties van een individualistisch overgevoelige periode, die
‘opeens’ wordt beëindigd door wapengeweld - (alsof de voorteekens al niet jaren
zichtbaar waren!).
Opnieuw staat de in zijn traditioneele begrippen gekwetste en in zijn bestaan
bedreigde mensch voor de perspectieven, die het onverbiddelijke noodlot hem opent.
En al naar zijn geaardheid aanschouwt de een slechts chaos en barbaarsche
hordengeest, terwijl de ander in het elementaire en alles overhoop werpende geweld
de krachten van een nieuwe en kiemkrachtige levensorde begroet.
Wie niet verblind in de chaos blijft staren en daardoor negatief geladen wordt en
immuun voor het nieuwe, maar de iederen inzet en ieder offer rechtvaardigende
doorbraak van oeroude en oereigen levenswetten in deze chaos weet te ontdekken,
zal eveneens tot het inzicht komen, dat de mensch in den loop der historie steeds
weer voor de keus werd gesteld een natuurlijke, wezenseigen levensorde te erkennen
en op te bouwen, òf deze te miskennen en aan deze afwijzing ten onder te gaan.
In hem zal het verlangen opstaan om te aanvaarden en ieder offer te brengen èn
om zichzelf, zijn volk, zijn natie, ja zijn ras, beter te leeren verstaan. Hij vindt in de
historische macht van het Griekendom de natuur van het Zijn en het Leven als
nauwelijks elders bewust gemaakt. Hier schiep verwant bloed, eender ras, een
wereldbeeld waarin Idee und Existenz nog een onverscheurde levenseenheid vormden.
Hier vindt hij de heroïsche en tragische levenshouding, die volledige aanvaarding
van vreugde èn smart op deze wereld beteekent.
Ik kan hier onmogelijk uitvoerig zijn, maar verwijs naar het schoone en diepzinnige
boek van Hans Heyse ‘Idee und Existenz’ (Hamburg, 1935), dat heden actueeler is
dan ooit.
Ik wil er slechts nadrukkelijk tegen waarschuwen in deze bezinning op de Grieken
een bloedeloos klassicisme van slechts literaire of aesthetische beteekenis te zien.
Evenmin is het een de werkelijkheid schuwende romantiek van onthutste kleinburgers.
Waar het in wezen om gaat, is de ondergang van het Avondland als antiek-christelijke
kultuur te overleven en boven de verscheurdheid van dit vervallen wereldbeeld uit
te komen tot een nieuwe levenseenheid.
Deze levenseenheid kan niet anders dan indogermaansch van aard zijn, d.w.z.
gedragen door het in Europa toonaangevende
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Noordras.
Hierbij is de bezinning op het vóórchristelijke Griekendom zinvol, omdat dit deze
levenseenheid beleefd en overgeleverd heeft in het ‘klassieke’ wereldbeeld. Heden
beteekent dit, dat wij ons sterken aan onsterfelijke voorbeelden, ons bezinnen op
oer-deugden. Dat wij ervaren dat ‘religio’ binding is aan een heilige levensorde, dat
geest en stof één zijn, dat wijsheid tevens dapperheid dient te beteekenen.
Het oergriekendom, waartoe de besten onzer zich bekennen, is oergermanendom
tevens. Het is de wende tot de rasziel, tot de offerbereide inzet voor het leven op
aarde als goddelijke werkelijkheid.
Deze Noordsche heilsgedachte is het besef van verbondenheid met den oergrond
van Zijn en Leven, die ieder oogenblik opnieuw veroverd moet worden door inzet
en offer van het hoogste en beste.
Stirb und Werde... het tragische aanzicht van een heroïsche levenshouding, die de
werkelijkheid aanvaardt en het lot niet uit den weg gaat, maar zonder fatalistische
onderworpenheid het lot in eigen hand neemt om levend òf stervend den zin van
eigen Zijn te vervullen door de scheppende en bevrijdende daad.

De heroïsche levenshouding
Ons verval, onze decadentie, was de afwezigheid van dit heroïsme en het verbleeken
van de rasdeugden. Wij waren geestelijk en lichamelijk onmatig geworden, ontrouw
aan onszelf, niet meer bereid tot offer en inzet en democratisch-onverantwoordelijk.
Wij verheugden ons in de interessante aspecten van den om zich heen grijpenden
chaos. Ook als moderne christenen geloofden wij niet meer in de aarde, maar in een
Rijk, dat niet van deze wereld was. Het offer was reeds door den Vleesch geworden
Geest eens en voor altijd en allen gebracht, een goddelijke zoendood had ons veilig
gesteld tegen de wereld der duisternis. Velen meenden ons diepste levensprobleem
absoluut en universeel te hebben opgelost met een simpel geloofsdogma. Ook dàt
was onze decadentie: wij meenden inderdaad ‘vrijgesteld’ te zijn van strijd, wij
meenden de chaos goedkoop te hebben afgekocht. Maar de Grieken wisten, dat de
Lichtwereld, de Heilige Levensorde, de Apollinische Kosmos steeds met ondergang
wordt bedreigd, steeds door demonische, extatische, Dionysische machten in de
chaos verkeerd kan worden. De ordenende, scheppende, bouwende en regeerende
mensch, de kunstenaar, de geleerde, de staatsman, de burger van het door het Noordras
te stichten Rijk van dèze wereld, is de apollinische mensch, die rustig en klaar
schouwend
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Het F. Domela-Nieuwenhuis Monument (1928-1931)
Foto Archief Groot-Nederland.
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‘De Bezinning’ (1932)
(Foto Archief Groot-Nederland).
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‘Recht’ en ‘Trouw’, twee van de zes beelden van het raadhuis te Kampen. (1932-1938)
(Foto C.N.F.)
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P o r t r e t b u s t e van Sir Henri Deterding (1936)
(Foto Archief Groot-Ned.)
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Het beeld van Hugo de Groot voor het gebouw van de Hooge Raad te 's-Gravenhage.
(Foto A.P. Breyer)
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de lagere, donkere en demonische wereld beheerscht, opdat de goddelijke orde van
het Licht in stand gehouden kan worden.
Hij steunt op de ridderdeugden van den grieksch-germaanschen adel, van de eer
en de trouw en de tucht en de dapperheid.
Hij verwerft deze deugden niet in theorie, niet in contemplatie, niet door een breuk
met het leven (bekeering), maar in en door het leven, door de rustelooze heroïsche
inzet van zichzelf en zijn bestaan.
Wij hebben ervaren, dat aesthetica, idealisme of humanisme een volk of een natie
niet voor ontaarding behoeden, als de levenseenheid verscheurd is. Het versagen van
het klassiek-christelijke Avondland stelt ons voor elementaire krachten, werpt ons
terug op oerwaarden. Niet op de oerwaarden van Afrikaansche of Mexicaansche
plastiek, zooals dit bij perverse decadenten het geval was, die barbaarsche krachten
meenden te moeten absorbeeren, toen eigen beeldend vermogen impotent was
gebleken, maar op oerwaarden van eigen ras, op het wezen (niet op de uiterlijke
vormen) der Grieksche politeia. (In het bittertafeljargon der burgers noemt men deze
indogermaansche bezinning gemeenlijk ‘nieuw heidendom’, hetgeen dit proces
ongetwijfeld iets te simplistisch weergeeft!)
Dit was ook de persoonlijke belevenis van den beeldhouwer Johan Polet. De oorlog
gaf hem een geweldigen schok. Wat onbewust aan klassieke drang in hem leefde (en
men beschouwe nu nòg eens het Domela Nieuwenhuis monument om te ervaren hoe
zeer dit werk indogermaansch van allure is en heelemààl niet tot het rationalistische
Avondland behoort!), wat in het Visser-grafteeken reeds een vorm van groote
soberheid en volmaakte harmonie kreeg, breekt bewust door in zijn tweede compositie
van ‘den Scheppenden Wil’. Een gedicht (‘Brenne, Mensch!’) gaf hem als in een
bliksemflits de laatste aanwijzing, waar het om ging. Het was een roep tot
offerbereidheid, een teeken uit het grieksch-germaansche wereldbeeld, dat hem de
juiste richting aangaf.
Zoo ontstond de ‘Scheppende Wil’, de tragische, in zichzelf gekeerde heroïsche
gestalte, die zich uit de chaos vrijworstelt als een door het lot geroepene, bereid om
zich te offeren voor de ordenende, scheppende daad.
Ik meen dit plastische kunstwerk niet nader te moeten beschrijven. Het verkrijgt
zijn werking niet op papier, doch in de ruimte en vindt zijn spanning en uitdrukking
in de grootste soberheid der vormen, waar geen toevalligheden meer aan geduld
kunnen worden. Vast staat, dat Johan Polet op de beslissende wende
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van zijn kunstenaarsloopbaan is gekomen. Want dit is het begin van het nieuwe. Het
schuchtere begin zelfs en het nog geenszins voldragene. In de toekomst zal dit streven
ongetwijfeld nog aanzienlijk psychologisch verdiept kunnen worden.
Maar hij is in ieder geval een der weinige beeldhouwers, ja een der weinige
kunstenaars in het algemeen, van de komende levensorde. Veel meer bijvoorbeeld,
dan de gevierde Arno Breker, wiens extatische en virtuooze barok wellicht uiterlijk
meer, maar innerlijk zeker minder van de heilige orde heeft. Schept Breker allegorieën,
Polet stelt nieuwe zinnebeelden in de ruimte.
Het spijt mij daarom vast te moeten stellen, dat wij op kultuurpolitiek gebied nog
steeds door kruideniers en krentenwegers worden bestuurd, die voor deze waarden
geen oog hebben, zich achter bureaucratische paragrafen verschuilen en aan Polet
een maatschappelijk bestaan onthouden.
Men heeft blijkbaar zoo weinig benul van de grootheid van Polets daad om de
zijns inziens onvoldragen eerste conceptie van de ‘Scheppende Wil’ terug te trekken
om te wachten tot een hooger inspiratie hem bezielde, dat men deze gewetensvolle
nietoplevering aangrijpt, om hem andere opdrachten te onthouden, ja, zelfs reeds
gegeven orders weer in te trekken.
Ik zal de documentatie van dit schandaal wellicht elders publiceeren. Ik wil slechts
vaststellen, dat het feit, dat de beeldhouwer Johan Polet opnieuw voor het probleem
van den honger en het naakte bestaan is gesteld en wellicht gedwongen zal zijn, om
zijn kunst aan de kapstok te hangen, teneinde in den vreemde als arbeids-contractant
een poover bestaan te gaan lijden, een nationale smaad dreigt te worden, die een
homerisch hoongelach over de hoofden onzer stekeblinde ‘kultuurbeschermers’ op
zal roepen! Beter dan ooit begrijpen we Plutarchus, als hij schrijft: ‘Geen rechtschapen
jongeman wenscht, als hij den Zeus te Olympia aanschouwt, een Phidias te worden’.
(‘Perikles’.) Het schijnt wel tot het noodlot der kunstenaars te behooren, dat zij onder
àlle omstandigheden het kind van de rekening worden. Niettemin: dit klassieke
voorbeeld is geen rechtvaardiging voor dezen tijd. Spiegelen we ons aan de deugden
en niet aan de ondeugden van het verleden.
Laat men ter elfder ure nog ziende worden, en het geld, dat op duizend plaatsen
over de balk gesmeten wordt, éénmaal eens verantwoord besteden, in het besef, dat
de cost voor de baet uitgaat - ook in de kunst!
NICO DE HAAS
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Dood van Pijpen
Fragment van den roman ‘Uilenspiegel's thuiskeer’, die binnenkort bij de
Uitgeverij ‘Hamer’ verschijnen zal.
Pijpen lag wit en plat op een wit bed, een smal, ijzeren bed, dat verloren ging in de
groote kamer. Hij bewoog zich niet. Zijn gezicht was roerloos. Was hij dood? Zijn
groote handen waren wit. Ze lagen stil op het witte laken. Ja, ook Pijpen ging dood.
Niet nameloos. Geus I, Geus II, Geus III, Geus IV tot en met Geus XVIII. Uilenspiegel
groette hem. Met een zwaai verdween de kaproen van zijn vlasblonde haar. Pijpen
kon nog niet dood zijn.
‘Dag, Pijpen.’
De oude man deed zijn oogen open. Eerst trilden de haast doorschijnende oogleden,
alsof het hem moeite kostte. Maar hij wilde en ze gingen open. Wat donder, als ze
open moesten, gingen ze open: hij leefde nog. Zijn witte haar stond wijd om zijn
hoofd heen. De groote arendsneus wierp een blauwe schaduw over het wasbleeke
gezicht. De ruige grijze wenkbrauwen waren daarvoor te dun geworden. Zag hij
Uilenspiegel? Maar Uilenspiegel stond op het Witte Huis. Pijpen was zoo wijs, dat
hij Uilenspiegel herkende. Zijn vastgesloten mond met de vooruitstekende kin bewoog
even. Hij lachte. De grijze oogen keken Uilenspiegel helder aan. Uilenspiegel hield
van die oogen. Ze waren niet te temmen. Ze fonkelden nog.
‘Zoo,’ zei de oude Pijpen. Zijn stem kraakte nog als altijd. ‘Ik wist niet, dat je nog
bestond, Uilenspiegel.’ Hij nam den ander even zwijgend op. Toen kwam er een trek
van diepe voldoening op zijn gezicht. ‘Dat doet me wezenlijk plezier.’ Maar het
gezicht werd al dadelijk weer strak. Hij draaide zijn hoofd opzij en keek naar de lucht
buiten het raam, die bijna niet meer lichtte. In de kamer glansde de gewreven vloer
tegenover de ramen, maar de zware gordijnen wierpen lichtlooze schaduwen. ‘Het
is zeker vijf uur geweest,’ zei Pijpen. ‘Ik hoor niets meer. Ik zou de Maas willen
zien.’
Uilenspiegel ging op het bed toe en hielp hem overeind. Hij stond te trillen op zijn
bloote voeten, die dun en dor onder het wijd uitstaande nachthemd uitstaakten. Hij
legde zijn breede hand op Uilenspiegel's schouder en Uilenspiegel legde zijn arm
onder de oksels door. Bedaard liepen ze naar het raam. De oude man keek zwijgend
uit. Achter de kleine boomen hieven zich de zware rompen omhoog. In de diepe
schaduwen ernaast lagen er glimpen

Groot Nederland. Jaargang 41

60
over de natte dekzeilen. Met eentonige stappen liep de nachtwaker erbij heen en
weer. ‘Brunt,’ zei Pijpen. ‘Aan dien man zou je plezier beleven, Uilenspiegel. Vier
en dertig jaar bij mij in dienst, maar pensioen? Hij niet. Hij wil bij de zaak blijven.
Acht jaar is hij nu al nachtwaker, Uilenspiegel. Zijn heele leven zit in mijn zaak. Een
brave zeeman. Geen fratsen, maar mijn zaak is zijn zaak...’ Zijn oogen zwierven
verder. ‘De IV en de II en de XVI,’ ging hij toen verder. ‘Een mooi schip, de XVI.
Dubbelschroef. Twee dubbelwerkende tweeslagmotors van 4000 pk van
Augsburg-Feijenoord - 6238 ton, mooier dan de XVII. De XVIII zie ik niet meer.
Die is Zaterdag uit Valparaiso vertrokken. Zie je die laadboomen? Allemaal
Mannesmann, Uilenspiegel. 17 knoopen vaart hij - de Kota-booten blijven nergens.
Een duur schip, maar zijn geld waard. Bertels wou de XVII niet hebben en de XVIII
ook niet. Die is wel mooi, maar stroef. Schepen zijn zet zooals ze geboren zijn. Ze
hebben hun eigen aard. De XVI is een hardlooper, maar hij luistert nauw met stouwen.
Fransche flanken lijken het, hè - maar de teekening is uit Hamburg, type Bremen. Ik
heb er zelf opdracht voor gegeven. Toen had ik de teekeningen van de Nieuw
Amsterdam nog niet gezien. Die is nog mooier. Daar zitten eeuwen en eeuwen
Hollandsche scheepvaart in. Begrijp je, wat ik bedoel?’
Uilenspiegel antwoordde niet. Pijpen praatte maar wat. Het licht trok weg uit den
dag en als het terugkwam op de Maas en de schepen zich losmaakten uit den nacht,
zag hij het niet meer. Dan lag hij hier op dat smalle bed en was dood. Dat wist hij
zelf ook, maar hij sprak er niet over. Die schepen bleven van hem over en voeren
verder zonder baas. Dat was ook goed. Het werk bleef, al was hij er niet meer. Wat
donder, ze hadden de vlaggen al halfstok. Dat hadden ze zeker op kantoor
uitgeprikkezeerd. Ja, de IV en de II, maar de XVI niet. Daar stond geen stoffel op,
die zich wat door die pennelikkers vertellen liet. Als hij dood was, was het vroeg
genoeg - en dan op den kop af een etmaal, meer niet. Dan hadden ze maar weer te
hijschen en door te varen. Hij had zijn deel gedaan. Plotseling verslapte zijn gezicht
en het stond tot stervens toe moe.
‘Ik heb mijn deel gedaan,’ zei hij nog eens omdat hij zich moe voelde. Zijn woorden
en zijn gedachten waren één. Hij bekommerde er zich niet om, wat hij uitsprak of
zweeg. Hij keek afwezig naar een eleganten deukhoed, die onder het raam stil hield.
Er rammelden beneden sleutels in de voordeur. ‘Jij moest het kunnen overnemen,
Uilenspiegel,’ zei hij en hij dacht aan den deukhoed. f 22.50. Stetson Hat as worn
by gentlemen. Hij was geen gentleman, hij had zijn deel gedaan.
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‘Ja, Pijpen, je hebt je deel gedaan,’ zei Uilenspiegel. Hij wilde niet bitter zijn over
dien hoed. Hij wilde hem ook niet vergoelijken. Pijpen alleen kon den loop der dingen
niet stuiten. Dat wist hij zelf ook wel. Niet voor niets had hij tot en met Zaterdag
dagelijks zijn werk gedaan. Stokoud had hij daar achter zijn gladde tafel gezeten,
waar 's avonds nooit meer iets op lag. Zijn fonkelende oogen hadden over het bedrijf
gewaakt. Achttien booten, 1214 man personeel, vier pakhuizen en een
administratiekantoor. En hij zat achter zijn tafel met zijn wakende oogen, zonder bril
op zijn arendsneus, zijn witte haren wijd uitstaand om zijn hoofd, zijn lippen altijd
grimmig op elkander, zijn kin vooruit. Hij zou de zaak behoorlijk afleveren. Geen
fratsen. De jonge Willem had een auto. Hij niet. Waarvoor? Hij beende zelf naar den
hoek voor zijn sigaren, met een dikken stok omdat de beenen niet meer zoo wouen.
En verder zag hij nog kans om naast het kantoor in zijn huis te komen en de telefoon
op de nachtlijn te zetten. Wat er dan verder gebeurde, ging niemand aan. Het bedrijf
niet, zijn personeel niet, God niet. Voor God had hij zijn deel gedaan en ook die kon
er niets tegen hebben, dat hij aan zijn rust niets had. Het overkwam hem, dat hij zich
overeind hield tot na het eten en na den cognac. Dan ging hij naar zijn studeerkamer,
voor. Hij zag kans om recht overeind de gang door te komen, zijn groote sigaar
tusschen zijn vastgeklemde lippen, rechtop, zijn haren weerbarstig uitstaand om zijn
krampachtig recht gehouden hoofd boven zijn vierkante, maar nu magere schouders.
Maar als hij eenmaal in de studeerkamer was en even had gestaan om aan het donker
te wennen, vond hij vaak den moed niet om naar den schoorsteen te loopen en de
kandelaars te ontsteken. De donkerte deed hem goed: het licht deed pijn, door zijn
oogen heen, tot achter in zijn hoofd. Hij trok de gordijnen open en liet zich zwaar
zakken in zijn diepen stoel bij het raam. Zijn sigaar gloeide nog een paar maal aan,
dan doofde zij uit in zijn hand en de krant bleef dichtgevouwen op zijn knieën. De
lichten op de Maas vloeiden in elkaar en eindelijk zakte zijn hoofd voorover en hij
sliep een hazenslaap, waaruit het minste geluid in het huis hem wekte. Niet de geluiden
op de Maas. Niet het zware dreunen van een groote stoomfluit, niet het blaten van
een laten toeter over het water. Daartegenover had hij zijn deel gedaan en kon hij nu
doen wat hij wou. Maar de geluiden hier in huis, waar de menschen zich belachelijk
aanstelden als hij per ongeluk een oog sloot. Dan kwam Jo weer en schudde haar
hoofd en deed de lichten aan, die hij juist uitgelaten had, en begon te kwezelen, dat
hij zich niet zoo inspannen moest. Een best mensch, haast zoo goed als haar zuster
was geweest, maar ongetrouwd gebleven en een kwezel gewor
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den. Ze had natuurlijk aan het ruitje van de deur gezien, dat er geen licht was, en hij
liet het ruitje wegnemen en er een paneeltje in zetten. Maar hij sloot de deur nooit
af: hij was nooit van plan om te slapen, alleen om wat op de donkere Maas te kijken
omdat dat licht hem zoo hinderde. Mocht dat soms of was dat ook al een bewijs, dat
hij niet meer kon, donder nog toe. Maar in ieder geval kon je nooit weten, wat ze nu
weer in hun verweekelijkte hersens haalden, en hij sliep een hazenslaapje. Als ze
dan de deur opendeden, schudde hij met zijn lucifers en stak zijn sigaar weer aan
Het was een heele strijd geworden: mocht hij in het donker zitten als hij dat wou, of
mocht hij dat niet? Maar het was een last, dat hij op die manier zijn krant niet meer
las en geen hoogte had van de vrachtenmarkt in Londen en New-York en van den
toestand in het algemeen. Niet dat hij daar persoonlijk nog belang in stelde. Ze werden
hoe langer hoe gekker en wat hij vroeger als oude vrijsters-gekwezel had afgewezen,
was nu aan de orde van den dag en gold voor wijze taal, maar hij had er rekening
mee te houden in zijn zaken, hoe dol ze het ook aanlegden. Hij was begonnen, zich
daar maar niets meer van aan te trekken sinds hij zijn ontslag had genomen als
onafhankelijk raadslid voor de havenbelangen. Daar had hij niet veel woorden over
vuil gemaakt. Hij had gezegd, dat hij het onmogelijk vond, de havenbelangen in dit
gezelschap te verdedigen en er van afzag, daarvoor zijn redenen te geven, aangezien
die toch niet doordrongen tot hun verdwaasde hersens. Toen hadden de communisten
‘uitzuiger’ geroepen en de socialisten ‘faksist’ en daarmee was de kous af geweest.
Wist hij veel van fascisme en een uitzuiger was hij niet. Hij betaalde betere loonen
dan wie ook in de haven en zijn menschen hadden pensioen. Hij was niet van plan
om mee te gaan doen aan al dat gemeier. Hij had nooit kennis genomen van wat zij
politiek noemden. Hij kende geen politiek tusschen menschen van hetzelfde volk dat was een uitvinding van een dol geworden tijd. Maar toen de groep Havenbelangen
hem als eerste op haar lijst zette, had hij het niet meer dan passend gevonden, dat ze
hem de verantwoording daarvoor gaven: het werd hoog tijd, dat er daar in den raad
eens iemand over de haven praatte, die wist, waar hij het over had. Het presentiegeld
had hij niet willen hebben: dat kwam hem niet toe, vond hij. Hij had het niet noodig:
hij deed een openbaren plicht en verzuim had hij niet. En hij dacht er dan ook niet
over om te komen als er zaken behandeld werden die hem niet raakten. Hij had wel
wat beters te doen. Maar hij was verbaasd geweest, toen Jan en alleman wel over de
haven praatte en in het openbaar wartaal uitsloeg. Hij was ervan geschrokken en
voor het eerst was het tot hem doorgedrongen, dat
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de wartaal, die hij altijd op zijn gebied had gelezen in de raadsverslagen, niet kwam
omdat er daar niemand was die er verstand van had en ze dus maar moesten zien,
hoe ze die dingen klaarspeelden zonder er verstand van te hebben. Nu hadden ze
iemand die wist, waar het over ging, maar ze luisterden niet. De raadsleden die
gewend waren, een boord te dragen, gaapten achter hun handen en die dat niet gewend
waren, gaapten zoo. Ze luisterden niet naar hem - ze waren onderwijl bezig, stukken
in te kijken over wat ze zelf straks gingen zeggen, hierover of over wat anders, of ze
gaapten of ze sliepen of ze staarden naar de zoldering en dachten aan andere dingen.
Hij had er zich diep over geërgerd en tenslotte zijn rede onderbroken om op te merken,
dat hij wel wat beters te doen had, dan te probeeren, dingen uit te leggen aan lieden,
die zich zelfs niet de moeite van het luisteren getroostten. Toen hadden de vaste
boordjes fijntjes gelachen en de gelegenheidsboordjes hadden hem met open mond
aangestaard en de burgemeester had vriendelijk opgemerkt, dat het geachte raadslid
met ‘lieden’ toch zeker niet doelde op den raad van Neerland's grootste koopmansstad,
want dat hij tegen zulke denigreerende, althans in malam partem bedoelde termen
dan bezwaar moest maken als voorzitter van het college, maar dat overigens de rede
van het geachte raadslid met de daarin naar voren gebrachte zonder twijfel
beachtenswaardige gezichtspunten, zeer zeker nauwkeurig was genotuleerd en een
waardige plaats in het raadsverslag zou vinden. Alsof in dat raadsverslag ook niet
de stemming zou staan over de zaak, die hij hier belichtte! Hij had zijn rede beëindigd,
maar het hart was er uit weg geweest. Hij voelde zich met de haven voor schut staan.
Leefden ze daar dan niet allemaal van? Hij was gaan zitten en had opmerkzaam
geluisterd naar wat de anderen zeiden, maar hij had zich geërgerd. Het was wartaal.
Het ging niet over de haven, het ging over theorieën die ze in hun hoofd hadden en
die ook wartaal waren, omdat de een de arbeiders bovenaan wou zetten en de ander
de kerk en een derde het kapitaal en een vierde den kleinen winkelier, maar niemand
de haven. Daarom was hij verbaasd geweest, toen zijn verbeteringen toch in stemming
kwamen en deels werden verworpen, deels aangenomen, ofschoon ze één geheel
waren. En diep geschokt was hij weggegaan.
Buiten, voor het gymnasium, had hij Lippoldt gezien en met hem was hij een
borrel gaan drinken en tegen hem had hij zijn ergernis en verontwaardiging gelucht.
En Lippoldt's gezicht was strak geworden en de peinzende mond had zich
samengeknepen tot er toch iets als een glimlach omheen geplooid kwam. ‘Cato,’ had
hij toen gezegd, ‘Cato in den senaat van het vervallende Rome. Dat
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ik daar nooit eerder aan gedacht heb. Cato, de reeder, Cato, de koopman, Cato, de
censor morum, die met zijn slaven at...’ Maar toen had hij plotseling opgezien en
met een voor hem ongewoon klaren en scherpen blik Pijpen aangekeken. ‘Blijf toch,
Pijpen, blijf. Het schijnt nutteloos: een oprecht en eerlijk en onbedorven man tusschen
dat stelletje schiebers - maar Carthago is toch uiteindelijk verwoest, weet je...’ Toen
was hij weer teruggevallen in zijn peinzende manier en had gesproken van de platte
winst en de platte philosophie, maar Van Gendringen, die inmiddels binnen was
gekomen, Van Gendringen, die toen nog lang geen hoofd van den geneeskundigen
dienst was, maar gewoon dokter aan het Coolsingel-ziekenhuis, dokter zonder practijk
omdat hij geen geld had, Van Gendringen's oogen waren gaan gloeien, toen hij
begrepen had, waarom het ging, en hij had gevloekt: ‘Is niemand hier dan ziende,
niemand? Is dan ook de laatste rest fatsoen uit die sjacheraarsharten weg, dat ze zich
niet schamen als ze eens tegenover een waardig mensch komen te staan? Een laatste
bolwerk der moedigen vormen! Iets gaan doen!! Zoo gaat het niet langer. Zoo is het
straks te laat! Als al dit vet gaat stinken, breekt er een pest uit, die alles in enkele
maanden te gronde richt...’
Ja, Van Gendringen... Pijpen zag de haven niet meer, maar Roelof's jonge, stugge
gezicht: de grijze oogen, de zware, bruine wenkbrauwen, den korten, vechtzuchtigen
neus, den breeden mond met de lippen, die smaller leken dan ze waren, omdat hij ze
altijd wat samenperste en er vaak onbewust op beet, de naar voren komende kin - en
boven dat alles als een verlossing het hooge, vrije, rimpellooze, serene voorhoofd
met het wat golvende, altijd verwarde haar. Als al die tijd in den raad verspild was
geweest, dan was hij nog welbesteed omdat hij had kunnen zorgen, dat Van
Gendringen zijn kans kreeg, directeur-geneesheer van den Coolsingel werd en toen
al gauw ook hoofd van den geneeskundigen dienst. Het had haast geen moeite gekost.
Blij waren ze geweest, blij, hem zoet te kunnen houden, blij, dat ook hij eens met
beschermelingen voor de baantjes kwam. Hij had het wel gezien en zijn grimmige
plezier gehad in hun corrupte gedachtengangen. En hij had het even gezegd, toen tot
de benoeming besloten was: dat de heeren ongetwijfeld verheugd zouden zijn, dat
bij de benoeming voor dezen post slechts de bekwaamheid had gegolden en niets
meer. Bang waren ze voor hem, bang in hun rattenharten. Want hij was de zittingen
blijven bijwonen. Lippoldt's woord noch Van Gendringen's beduchtheid was daarvoor
noodig geweest. Hij kwam als het om de haven ging, want dat had hij op zich
genomen. En langzamerhand merkte hij, hoe het ging: dat de
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[Dood van Pijpen (vervolg)]
een voor die belangen opkwam en de ander voor die, allemaal belangen, die hen
tegenover elkaar stelden en voortdurend in strijd brachten en onder de ruzie door
moest de stad worden bestuurd. Ze wilden koehandel met hem drijven en kwamen
hem aanbieden om hem te steunen in een motie als hij hen steunde in een andere of
als hij er iets in opnam, dat er niets mee te maken had. Hij vroeg hun verbaasd, of
zij die motie niet konden steunen, omdat zij in het belang van de haven was, maar
zij zeiden: voor wat hoort wat: hun moties moesten ook gesteund worden en ze
moesten aan hun kiezers denken. Toen belde hij en liet hen uitlaten. Vier jaar lang
deed hij zijn plicht. Aan het eind daarvan nam hij zijn ontslag en probeerde er niet
meer aan te denken en zich er niets meer van aan te trekken, maar het viel hem zwaar
en het was eigenlijk een nederlaag, een van de weinige, die hij ooit had geleden,
want hij voelde zijn verantwoording voor de haven en voor het geheel en hij liet dat
alles over aan deze lieden, die er koehandel mee dreven voor zich en hun kiezers.
En met verbetenheid, nu meer dan ooit wetend, dat ook het bedrijf, dat hij geschapen
had, niet goed zou gaan, als het geheel niet goed ging, de stad niet, het land niet, de
wereld niet, alles wat zoo werd bestuurd en verkracht en verkwanseld gelijk hij hier
had gezien - dat wetend had hij zich deze laatste jaren op het bedrijf geworpen en
het steeds meer versterkt tegen de komende ineenstorting. Harder was hij geworden,
dwarser, bitterder, nog scrupuleuzer en nog solider, nog meer eischend van zichzelf
en iedereen, nog minder had hij op kosten gezien om het bedrijf te verbeteren, nog
kariger was hij geworden voor zichzelf en zijn kinderen. Zijn bedrijf was nog een
firma. Hij had er nooit aan gedacht, er een N.V. van te maken voor de belasting. De
belasting was zijn deel en dat droeg hij. Maar hijzelf ontzegde zich alles en stortte
elke cent die vrijkwam in het bedrijf, ook al tijdens zijn laatsten tijd in den raad, nu
twaalf jaren lang. De ineenstorting was gekomen, negen jaar geleden, maar het bedrijf
stond als een rots. Hij had niet om subsidies gebedeld. Het had hem koud gelaten
dat ze hem voorhielden, dat op die manier zijn kapitaal zelfs niet één procent rente
opbracht. Wat was het kapitaal? Het bedrijf was van hem. Het bedrijf moest
marcheeren met alle menschen, die ermee stonden en vielen, die voor het bedrijf en
van het bedrijf leefden. Voor hen, voor allen en alles wat het vertegenwoordigde,
had het te marcheeren, altijd door, door schoone en zware tijden. Rots onder de
voeten van wie er op bouwden en op wie het zelf gebouwd was.
Zwoegend al die jaren lang, steeds meer tegen ieder's opvattingen in, op het laatst
tegen die van zijn braafste medewerkers, die het
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niet konden aanzien, dat anderen alle gunsten kregen en rijk bleven, omdat zij rente
trokken langs den weg van subsidies, terwijl hij arm werd, omdat hij niets vroeg en
niets kreeg en zelfs de regeeringscommissie de deur had gewezen, omdat hij geen
geld noodig had en er bij hem dus niets te saneeren viel - zoo had hij het bedrijf
bestuurd, dat steeds zwaarder drukte op zijn steeds oudere schouders. En het stond
nog steeds als een rots, niet sterker en niet zwakker, niet grooter en niet kleiner dan
tien jaar geleden. Verloren jaren? De akker was hetzelfde gebleven en had steeds
voortgebracht. Het bedrijf was onbezwaard en had tegen niemand dank je te zeggen.
Zijn bare geld was weg, zijn bankconti, zijn effecten, zijn huizen in de stad. Dat alles
was in zijn oogen niets dan reserve voor het bedrijf geweest, alleen elders belegd
omdat hij de fantastische winsten van de twintiger jaren wantrouwde en huiverde
voor een even fantastische, woekerende uitbreiding en dus slechts den geleidelijken
groei van steeds had voortgezet, de XVI en de XVII en de XVIII gebouwd. Nu stak
alles weer in het bedrijf en dat was goed: hij was geen rentenier en geen huiseigenaar,
hij was reeder. De fantastische winsten hadden hun eigen nasleep bestreden. Zijn
menschen werkten tegen de oude loonen en de oude pensioenen - hij had er niet
ontslagen, toen het slap was, en ook zijn eigen nek niet omgedraaid met schepen te
verkoopen. Toen de opleving kwam, lag het bedrijf klaar en had in enkele jaren het
grootste deel der werkelijke verliezen terugverdiend.
En nu was hij moe, tot stervens toe moe. Uilenspiegel wist het: een zwoeger op
God's aarde was aan het sterven toe. Hij hield hem warm omvat onder de oksels en
Pijpen staarde over de Maas. Zijn oude gezicht stond nadenkend, maar hij wilde ook
nu nog niet week zijn. Zijn mond was gesloten. Zijn oogen brandden niet en om zijn
lippen was geen beverigheid. Hulpeloos was hij. Hij had er recht op. Uilenspiegel's
arm was niet meer dan zijn deel. Buiten loeide de fluit van de vertrokken Lloydboot
nu drie maal, ver weg, vlak bij zee. Bijna onhoorbaar tegen den vlagenwind in. De
toon smoorde en loeide op naar de kracht van de vlagen.
‘Het kan niet ondergaan,’ zei Pijpen, en hij dacht aan den raad en aan zijn plaats
achter de tafel, die morgen leeg zou zijn.
‘Nee, het kan niet ondergaan,’ zei Uilenspiegel. ‘Ook niet door deukhoeden van
f 22.50 as worn by gentlemen, Pijpen. De menschen zijn hier zoo niet, maar de
nietsnutten trekken aan de touwtjes en houden uitdeeling en praten wartaal en brengen
de hoofden op hol. En toch zal het niet ondergaan. Er zijn er nog, die nu wachten en
zwijgen tot iedereen eindelijk het bedrog van luilekkerland ziet. Geduldig wachten
zij. En als iedereen verbijsterd

Groot Nederland. Jaargang 41

67
staat, dan zullen zij spreken van de liefde en van het werk en zij zullen het leiden.
Maar hun uur is nog niet gekomen, Pijpen. Dat ligt niet aan hen. Dat komt als God
het geeft en dit volk de schellen van de oogen doet vallen.’
Pijpen antwoordde niet en opnieuw had Uilenspiegel hem lief. Pijpen sprak er niet
van, dat hij er niet meer zou zijn, als het eens zoo ver kwam. Hij klaagde niet over
den nacht, die nu gevallen was, over het licht dat was weggegaan en dat hij nooit
meer zou zien. Het was hem niet teveel, te sterven in den nacht noch om te sterven
voor hij de vervulling had beleefd van wat hij zijn leven lang had gewild. ‘Ik heb
mijn deel gedaan,’ zei hij nog eens als besefte hij iets van Uilenspiegel's gedachten.
‘Het bedrijf is goed. Het is in God's hand.’ Hij zweeg lang en keek uit over het water.
Zijn oogen zagen de heele haven af: de vage vormen van rompen en kranen, de
groene en roode lichtjes, de strakke Maasbruggen, waarover nu steeds meer lichten
langs elkander heen schoven. En steeds dichter legde de nacht zich om zijn magere
schouders, steeds meer wischte de donkerte zijn gezicht weg tot het met de wijd
uitstaande witte haren er omheen en het wijde witte nachthemd er onder niet meer
was dan een schim in de duisternis. Toen haalde hij diep adem: ‘Breng mij naar bed,
Uilenspiegel,’ zei hij.
Voorzichtig liepen zij terug naar het bed en de oude man legde zich er weer in.
Hij ademde zwaar. Uilenspiegel boog het hoofd ten groet. Pijpen sloot de oogen.
Hadden ze beneden het bed hooren kraken? Ze vlogen de trap op en de kamer
binnen. Maar daar lag alleen Pijpen, wit en plat en stil als daarstraks. Een spookachtig
licht viel van buiten in de kamer. Uilenspiegel was er niet. Hij stond op het platte
dakdeel van het Witte Huis. Zijn armen waren over zijn borst gevouwen en hij keek
neer op de stad. Nu knipten de lantarens aan - daarboven was alles schaduw.
Uilenspiegel was weg. Was Pijpen dan dood? De lichtreclame op het Witte Huis
gloeide aan. Chief Whip sigaretten of was het Turmac? Het platte dakdeel was leeg.
Pijpen was dood.
J.A. v.d. MADE
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Zuiderzee
Zoo staag de golven slaan op deze kusten
zoo zwaar de weerstand van een stuggen dijk,
zoo reuzig staat een man, die niet wil rusten
en vastheid dwingt in het onwillig slijk
onder den rooden hemel, die, in 't breken
weer water uitgiet, waar hij land ontwringt,
terwijl ginds, waar nog nauw zijn spaden weken
weer, achter dijk en dam, de bodem zinkt.
Toch groeit een vaste weg uit zeven baggerwegen
en nieuwe grond, die 't jonge volk begroet
en vruchtbaarheid uit 't eeuwig woedend tégen
van zee en vluchtend slijk, waardoor de stormen vegen.
O, land van mest en mist, o strijdlied in den regen,
o, moed.

STEVEN BARENDS
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Frankrijk zoekt een kunst zonder zelfmoord
De Parijsche metro-reclame beveelt in het vierde oorlogsjaar geen kaas en geen
apéritif meer aan. Ze spreekt nog slechts van kultuur. Alle plakkaten langs de
eindelooze corridors, alle publiciteits-flarden aan de halfronde zoldering van de
stations vermanen in het ingewand van Parijs tot tooneel, muziek, film.
Moet men vreugde gevoelen over de zegepraal, die het theater bevocht over de
kaas, de concertzaal over het apéritif? Goede kaas is beter dan slechte kultuur. En in
den most voor den nieuwen wijn-des-geestes, die het apéritif van morgen worden
moet, is het gistingsproces nog nauwelijks begonnen. Overigens is heel deze reclame
naar de vertrouwde wetten van de liberale economie natuurlijk een dwaasheid. Voor
de theaters verdringen zich reeds drommen zonder eind. Het zijn geen seizoengasten
uit den vreemde, die thans aan de kassa bij hun toegangsbiljet gehoorzaam een ‘bon
de solidarité’ met de beeltenis van maarschalk Pétain afnemen. Het is het Fransche
volk zelf, dat, om een teekomst te vinden of om een verleden te ontgaan, eindeloos
veel méér vraagt dan alle Parijsche theaters bij elkaar nog aan te bieden hebben. Het
vult ook zonder metro-reclame de afgeschaafde stoelen van den Vieux Colombier
en de rood-pluchen fauteuils van het Théâtre des Ambassadeurs. Het leest nauwelijks
op den gevel, wat het àchter dien gevel te zien zal krijgen. Het duikt onder, - uit een
werkelijkheid als het kàn, in een werkelijkheid als het móét.
Welke werkelijkheid van den geest vindt het vluchtende Fransche volk bij zijn
tooneel, in dit vierde oorlogsjaar, - na de derde verjaardag van Frankrijk's
ineenstorting? Geen enkele. Het tooneel vlucht zelf. Het verkoopt toegangsbewijzen
en ‘bons de solidarité’ zonder tal. Maar het heeft geen nieuwe waarheid aan te bieden.
Op den drempel van den tweeden wereldoorlog schreef Jean Cocteau zijn ‘Parents
terribles’, zooals hij zei op zoek naar den rooden draad van het theater. Het was een
vlucht naar den draak van een halve eeuw her, - overeenkomstig het eigen woord
van den auteur het aanknoopen bij ‘la tradition des pièces du boulevard qu'on jouait
lorsque je n'avais pas l'âge d'aller au théâtre et que je ne devinais qu'à travers la robe
en velours rouge de ma mère’. In het vierde oorlogsjaar schrijft Cocteau thans een
‘Renaud et Armide’. En het is een vlucht in de klassieken, - een vlucht in
breed-uitgemeten alexandrijnen en in het keurslijf van strenge tooneelwetten. Waarom
zou men géén zelfbeheer-
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sching en inkeer zoeken in de vormen van de Grieksche tragedie, gelijk in het huidige
Duitschland ook Curt Langenbeck het reeds deed? De renaissance bracht eenmaal
de onbewuste erkenning van een Noordras-eigendom in de oude kultuur, - onze eigen
tijd is rijp voor een bewuste herkenning. Alleen: Cocteau vlucht welbeschouwd niet
naar de klassieken. Hij vlucht uit het heden. Zijn beweerde vlucht naar de Grieksche
tragedie verschilt in karakter niet van zijn vlucht naar den negentiende-eeuwschen
draak.
Nog op andere wijze laat zich het Fransche tooneel in het vierde oorlogsjaar toetsen
aan het tooneel op den drempel van den oorlog. Op dit oogenblik speelt Alice Cocéa
voor het roode pluche van de Ambassadeurs ‘Duo’ van Paul Géraldy. En voor de
havelooze stoelen van de Vieux Colombier speelt Germaine Dermoz ‘Edith’ van
François Jeantet. ‘Duo’ komt als reprise van een vóór-oorlogsch succes; want er is
een schrijnend tekort aan nieuwe stukken. ‘Edith’ is de eerste groote proeve van een
jong en onbekend auteur anno 1943. Tusschen beide polen ligt de sprong van het
oude naar het nieuwe Frankrijk. Welke afstand overbrugt die sprong?
Een man komt door een onbeduidend voorval achter de misstap, die zijn vrouw
vele jaren geleden beging. Voor haar is die dwaasheid allang vergeten en onbelangrijk
geworden, - voor hem is het feit schokkend en nieuw. De vrouw vat niet, waarom
die langvervaagde onbeduidendheid nog diepe wonden kan slaan, - de man begrijpt
niet, hoe men over een zoo ernstige zaak luchthartig heenloopen kan. Dat is de
grondslag voor de breed-uitgewerkte tegenstellingen, die Géraldy in ‘Duo’ over drie
bedrijven verdeelt. In het eerste redeneert de man: dergelijke dingen neemt men
tegenwoordig niet meer zoo zwaar, - je vergéét ze en leeft verder. Maar het cerebrale
recept gaat niet op. Hij broeit verder. In de tweede acte meent hij: als mijn rivaal iets
menschelijks, iets aantrekkelijks heeft, zal ik mijn vrouw kunnen begrijpen en
vergeven. En de vrouw ‘bekent’ dienovereenkomstig. Maar ook dit recept helpt niet.
En in het derde bedrijf bedenkt de man: juist de gedachte dat die andere menschelijk
wist te boeien is mij onverdragelijk, - als het eenvoudig een bestiale neiging was
geweest, ware het ànders. Om de bedreigde vrede te redden legt de vrouw zich op
de nieuw-gevonden constructie vast. Maar natuurlijk geeft ook de derde mogelijkheid
den man zijn evenwicht niet. Hij maakt een einde aan zijn leven.
Waarom? Omdat hij de werkelijkheid niet aanvaarden - en geen andere uitwegen
dan de drie reeds beproefde vinden kan. Aldus stelt het, een roman van Colette
navolgend, Géraldy. Is het echter
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niet ook zóó, dat deze tragedie vijf bedrijven in plaats van drie gehad zou hebben,
wanneer de auteur nog twee andere wegen had kunnen bedenken? De vlucht in de
zelfmoord is nauwelijks minder een vlucht van den auteur dan van den weinig
heroïschen held. De één noch de ander lost het probleem op. Zij stellen het slechts
om ervoor te bezwijken.
Het is belangwekkend, met dit voor-oorlogsche brok zelfmoord-literatuur de poging
te vergelijken, die in 1943 een jong auteur met zijn eerste groote tooneelwerk waagt:
Jeantet's ‘Edith’. In beide gevallen drie bedrijven psychologie besloten met een
zelfmoord. Slechts is het in ‘Edith’ de vrouw, die zich vasthaakt in de beweerde
ontrouw van den man, - die voor eigen falen in het echtelijk verband drie actes
achtereen verontschuldiging construeert uit een fictieve schuld bij den
huwelijks-partner. Ook hier echter: een zoeken naar uitwegen, waarvan de
onhoudbaarheid van meet-af vaststaat. Ook hier: de zelfmoord van den man als ultima
ratio. Ook hier: parallelle onmacht en parallelle vlucht uit de probleemstelling der
werkelijkheid bij auteur èn ‘held’. De jonge tooneelschrijver in het vierde oorlogsjaar
gelijkt op den oude van vóór dezen oorlog als de eene waterdruppel op een andere.
De Fransche film ‘leefde’ vóór den tweeden wereldoorlog niet minder dan het tooneel
uit en door de zelfmoord. Het is overbodig, de lange rij technisch meesterlijke films
in herinnering te brengen, die tot 1939 ook door de Nederlandsche bioscopen
circuleerde. De Fransche film werd tot ‘begrip’: een kunstvorm van beklemmende
suggestie, maar onveranderlijk geboren uit een sfeer van geestelijke verwording en
levensmoeheid. Een zeldzaam-gaaf gespeelde, meesterlijk gecomponeerde en
volmaakt gefotografeerde stof, maar telkens opnieuw ook het beeld van innerlijk
verziekte menschen in een onherstelbaar verziekte maatschappij, - telkens opnieuw
de zelfmoord als ‘oplossing’.
Pétain's bewind heeft begrepen, dat deze mentaliteit in 1940 tot Frankrijk's
ondergang leidde, - dat een herstel ondenkbaar is zonder de liquidatie van dien
destructieven geest. En wat voor het tooneel achterwege bleef geschiedde bij de
propagandistisch in breede lagen zooveel werkzamer geachte film: de zelfmoord
werd als element in de filmstof verboden! Het effect is wonderlijk. Voortaan worstelt
de Fransche film met een opgave die het Fransche tooneel niet kent. De universeele
methode om de werkelijkheid en haar probleemstelling te ontvluchten wordt op de
Fransche planken onverminderd gevolgd, maar is uit de Fransche filmstudio's
gebannen.
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Werd daarmee ook de vlucht uit de werkelijkheid zelf in de Fransche film van dit
oogenblik verhinderd? Al ervaart Nederland daarvan ook niets meer, er is een enorm
omvangrijke productie van nieuwe Fransche films. Nagenoeg het geheele verbruik
der druk-bezochte Fransche bioscopen wordt met Fransche films gedekt. Slechts een
kleine selectie in het Fransch nagesynchroniseerde Duitsche films vindt binnen
Frankrijk onderkomen. De nieuwe Italiaansche film is er onbekend. En in heel deze
enorme en technisch nog altijd even knappe Fransche film-productie moet men het
voortaan zonder zelfmoord stellen! Zonder twijfel heeft dit ééne feit het karakter van
de Fransche film tot onherkenbaar wordens toe gewijzigd. Toch: de vlucht is gebleven.
Het is alleen geen vlucht meer uit het probleem, het is een vlucht met probleem-en-al.
Den kinderlijksten vorm daarvan vindt men in de exotische, koloniale film. Ze
speelt, sinds Frankrijk zijn imperium verloor, meer dan ooit in een fictieve,
onwaarschijnlijke en verre wereld. Weliswaar kan zij het besef aan een Fransch
imperium helpen levendig houden, - ongeveer zooals dat ten onzent de wonderlijk
overvloedige nieuwe literatuur over Nederlandsch Indië doet. Maar voor den
Franschman leefden de koloniën ook vroeger niet zooals ze het voor den Nederlander
deden. In het duister van de cinema ervaart hij slechts een wereld die geheel anders
is dan de zijne. En hij voelt zich plezierig-ver meegenomen uit de werkelijkheid om
zich heen. Recente films van deze soort zijn Jean Gourguet's ‘Malaria’ met Mireille
Balin in de hoofdrol en Bernard Roland's ‘Soleil de minuit’ met Jules Berry en
Josseline Gael. Met kultuur en kunst heeft de soort niets van doen: ze gaat nimmer
uit boven een tamelijk grove avonturenfilm, die haar meest-reëele ‘locale kleur’ uit
de tweede-plans rollen van den Japanner Sessue Hayakawa put.
Sociaal gevaarlijk dreigen intusschen twee andere, uiterlijk geheel verschillende-,
maar in wezen sterk verwante genres te worden. Het eerste van deze beide zou men
kunnen aanduiden als ‘de vervalsching van den arbeid’. Ze wekt de suggestie van
een maatschappelijke belangstelling door het platteland of een industriëel middelpunt
van den arbeid tot achtergrond te kiezen. Maar zij prostitueert die hoogere
werkelijkheid inderdaad slechts als décor, ontwijkt er zelfs de meest-elementaire
problemen van en bepaalt zich op het eerste plan tot een banale liefdeshistorie, waarin
niet zelden ook de zelfmoord in vermomming tòch nog doordringt.
Jean Grémillon's film ‘Lumière d'été’ is daarvan een typisch voorbeeld. Het
fotografisch prachtig gebruikte-, maar met het
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dramatische gegeven nauwelijks verbonden décor wordt hier geleverd door een
steengroeve: met dreunend explodeerende dynamietladingen en
fantastisch-verteekende kabelbanen. Daarvóór speelt zich het filmverhaal af tusschen
drie mannen en een vrouw. En het is van meet-af duidelijk dat daarvan zoowel volgens
rekenkundige als volgens primitief-dramatische wetten twee mannen verdwijnen
moeten! Madeleine Robinson, die als filmactrice in den allerlaatsten tijd sterk de
aandacht trekt, bestaat het om de vrouw in dit versleten gegeven een waarlijk
ontroerende gestalte te geven. Tegenover haar blijven zoowel de edele held van
Georges Marchal als de onedele schurk van Paul Bernard echter
jammerlijk-conventioneele figuren. De eenige werkelijk uit overtuiging geboren
mensch schept Pierre Brasseur. Maar deze schepping is dan ook weer een door
alcohol-misbruik uit het lood geslagen, op den rand van den waanzin balanceerende
kunstenaar: het prototype van den Franschen filmheld anno 1939. Met de arbeidssfeer
der steengroeve heeft het geheele geval geen enkelen wezenlijken band, met eenige
actueele realiteit nog minder.
De jongste Parijsche film-sensatie toont met deze film van Grémillon naar den
vorm niet veel overeenkomst. Als sociaal gevaar zooveel te meer. Het is een schepping
van Robert Bresson, ‘Les anges du péché’, - met een literair voornamen dialoog van
Jean Giraudoux en met camera-werk, dat alle picturale kansen van een
klooster-interieur zeldzaam-knap weet uit te meten. Parijs bestormt week na week
het reusachtige Paramounttheater aan de Boulevard des Capucines. Om verheffing
te zoeken in een religieuze sfeer? Of andermaal om het maatschappelijke vraagstuk
te ontvluchten? Want ook de trieste vrouwenfiguur, die Jany Holt hier inderdaad tot
onstuimig leven brengt, zoekt na haar bevrijding uit de gevangenis en na een even
kort als suggestief aangeduiden moord de sociale orde en de sociale plicht in een
nonnenklooster te ontloopen. En het is deze hernieuwde vlucht uit een taak in de
menschen-gemeenschap, die (op hooger plan door een kerkelijke ethiek
gesanctioneerd) in het indrukwekkende filmbeeld uitgroeit tot maatschappelijk kwaad
te midden van een volk, dat ook na de catastrofe van 1940 slechts fouten leerde
boeten, maar niet herstellen.
Een aantrekkelijke gedaante-, het begin ook van een eigen karakter, vond de nieuwe
Fransche film slechts in de regionen van het fantastische. Hier krijgt de vlucht in
zekeren zin inhoud, omdat zij doel op zichzelf wordt. Een speelsche geest bevrijdt
zich uit de werkelijkheid om het onwezenlijke te verbeelden.
‘La main du diable’ is een door Pierre Fresnay gedragen voor-
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beeld van zulk een film. Maar nog zuiverder kijk laat Serge de Poligny's ‘Baron
fantôme’ op het genre toe. Men vindt er gelijkelijk de vondsten van een levendigen
geest en de sporen van een gedwongen ontwikkeling in terug, - gelijkelijk de vreugde
aan wat een nieuwe kunstvorm zou kunnen worden en wat toch slechts door
gewelddadig afsnijden van een ouden tot stand kon komen. In baloorigheid over den
verloren zelfmoord ontwikkelde zich hier een improvisatie met gemeenplaatsen, die
ondanks zichzelf tot kunst werd en die pas toen zij dat feit tot eigen verbazing
waarnam naar kunstzinnige middelen greep.
De Poligny's scenario ging uit van de ridicuulste stuiversroman die zich denken
laat. Hier zijn de elementen: een arme herdersjongen, die de zoon van een excentrieken
baron blijkt, - een verborgen schat en een geheimzinnig testament, - een brave
luitenant en een beeldschoone jonkvrouw die zich tweemaal in haar liefde vergist.
Zelfs een zwarte kater is van de partij. Zulk een stof is slechts te redden met een
drastische fantasie en een even drastische humor. Serge de Poligny gebruikt beide.
En hij draagt (een allengs meer gebruikelijke methode in de nieuwe Fransche film)
het schrijven van de dialogen aan Jean Cocteau op om het literaire peil te markeeren.
Het resultaat is een draaiboek vol goede kansen, - met vele beproefde en zelfs
versleten effecten eenerzijds, maar met voortreffelijk volgehouden spanning en een
weldadige afwisseling van humor en ernst. Een film met gierende stormen, krakende
deuren en een ferme dosis cliché-geheimzinnigheid, - maar ook met een sfeer die
dat alles boven platvloerschheid uitheft. Een film die de herinnering nalaat aan een
verbluffende camera-techniek, ondanks het geforceerde gebruik van de ‘scheeve
camera’, - die twee zuiver-getypeerde vrouwenrollen van Jany Holt en Odette Joyeux
oplevert, maar die haar werkelijke waarde ontleent aan het perspectief van iets nieuws
en iets eigens in de Fransche filmkunst.
Zóó is in het vierde oorlogsjaar van de Fransche film, die Nederland niet meer zag
sinds de oorlog over ons continent ging, maar die in Frankrijk onafgebroken
eindelooze scharen naar de theaters trekt. Het geeft vorm aan de problemen, die
kunstenaar en kunst op de grens van twee kultuurgebieden èn van twee
kultuurperioden bezighouden. Maar wanneer wij er het beeld van het Fransche tooneel
náást zetten, - het tooneel, dat in zijn verscheurdheid de beide kultuurgebieden niet
onderkent, de verklaarde tegenstelling tusschen beide kultuurperioden niet erkent, dan ervaren wij nog iets ànders. De simpele waarheid vooreerst, dat de kultuur van
het ‘nieuwe’ Frankrijk voorshands zelfs
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de probleem-stelling nog slechts als door de overheid opgelegde noodzaak aanvaardt.
De pijnlijke gevolgtrekking voorts, dat de uitwerking van het probleem zelf nergens
perspectieven vindt en in het allerbeste geval (de fantastische film) de vlucht uit het
heden van heimelijkheid tot belijdenis-, van utiliteit tot aesthetisch ideaal maakt.
Kan men zich voor het leven redden, alleen door over zelfmoord niet meer te
spreken? Of is de vlucht uit het leven zèlf het wezen van de zelfmoord? Zonder
twijfel. De Fransche film met de vlucht in duizend-en-één onwaarschijnlijkheden is
niet minder een zelfmoord der Fransche kultuur dan de psychologische tragedie met
mors voluntaria tot besluit. En daarmee rijst de vraag, of hier met wets-paragrafen
nog wel genezing te vinden is. Sinds de dragers van Noordras-kultuur voor Frankrijk
vrijwel verloren gingen, voltrekt zich in zekeren zin in de Fransche kunst een afscheid
van alle groote waarden uit het verleden. Dat afscheid schijnt nauwelijks meer te
stuiten. Deze zelfmoord in de kunst kan immers zeer wel de slagschaduw zijn van
dien anderen zelfmoord, dien Frankrijk in den Bartholomeusnacht en in de revolutie
van 1789 pleegde.
Op dit oogenblik van worsteling om nieuwe waarden wil men deze dingen slechts
stellen, niet uitwerken. Ze te stellen is niettemin noodzakelijk. Opdat niet andermaal
en wellicht voor vele jaren als werkelijkheid zal worden gezien, wat slechts de vlucht
uit die werkelijkheid en een verraad aan een positieve zending is.
HENDRIK LINDT
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Drie ballades
Aan P.H.

Ballade van den regen en den wind in Amsterdam
Waar is mijn lief? Ach - zij ligt daar alleen,
Waar 't regent om die donkere gebouwen,
Zoo eenzaam en alleen na al haar doodsbenauwen,
Het regent in de stad, het regent om haar heen.
O herfst, mijn herfst, o schoonste der seizoenen,
Die siert de straat met bruine bladfestoenen
En sluiers regen weeft in straten en plantsoenen
En regent in de stad en regent om haar heen
En reegnend bluscht het leed en al nog blijvend rouwen
En komt met droeve kleuren al de wereld verven Mijn God - en als zij toch had moeten sterven?
O Amsterdam in regen en in wind,
De wind suist door het blad, de boomen droppen
Gelaten om de droeve rozeknoppen,
Waarvan er geen een zomerdag meer vindt.
Het dropt, de droppen vallen neer als tranen,
Tranen van regen en mijn eigen tranen,
Tranen van dank op banken en in lanen
En op 't papier van wie haar zoo bemint,
Tranen als dauw en laafnis op de kloppen
Van 't hart, dat alles wel, niet haar had kunnen derven Mijn God - en als zij toch had moeten sterven?
Waar is het heen, waar is het krimpend leed,
Dat zooveel dagen door mijn hart kwam kerven,
De angst, de barre angst, dat zij zou sterven
En dat de dood mijn liefste schoon verdeed?
Verwaaid in wind en weggespoeld in regen,
God zij gedankt, zij is gespaard gebleven
En alle droefenis waait uit als regen,
Die 't harte blinken doet tot het den dag vergeet
En blind van tranen blinkt den hemel tegen
En roerloos wordt na 't rustelooze zwerven Mijn God - en als zij toch had moeten sterven?
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Prinses, gij leerde mij wel deerlijk u te minnen,
Al is het dat de regen door de wereld gaat,
Zijn droefenis laaft al wat dorstig is van binnen
En 't hart, dat al te brandend in den avond staat.
Hoe wil dit hart ooit van zijn pijn genezen,
Dat haakt naar u en toch alleen moet wezen,
Uw leven missen moet en slechts uw dood moet vreezen Ach, zoo het u zijn zegen overlaat,
In regen en in wind u kan beminnen,
Wat wil het meer? Dat is zijn schoonst verwerven Mijn God - en als gij toch had moeten sterven?

Ballade van den herfst
't Is herfstseizoen, de bruine blaren vallen,
Er bloeien nog wat rozen waar ik dwaal
En bloemen, rood en brons, in kleinere getallen,
Maar 't is alhaast gedaan, de boomen worden kaal.
Nu komt de tijd der groote eenzaamheden,
De mensch wordt moe van wat hij heeft beleden
En spreekt in 't stervend licht een matelijker taal
En hoort ver achter zich zijn sterke woord verschallen
En heugt zich nog zijn vol en juichend lied
En heugt den zomer, die nu is vergleden,
En denkt: hij is gegaan - was hij de laatste niet?
Mijn voeten rits'len in de dorre blaren,
Hoe dringt mijn hart nu naar mijn schoone lief De herfst vertroost wie lang al eenzaam waren
En geeft hun weemoed naar hun droef gerief.
Hoe strijkt de vochte wind nu langs mijn slapen
Als was 't haar hand, die mij hier weg kwam rapen
En die mijn oogen naar haar oogen hief.
Maar 't is al wind wat om mij heen komt varen
En verder weg zucht naar het bruin verschiet,
Waar achter 't woud verdoken huizen slapen Hij is gegaan - was hij de laatste niet?
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Hoe went het hart zich zwaar aan de getijden
En heeft zoo menig bitter uur geschreid
En leert toch nimmer van den zomer scheiden,
Van warme zon en schoonen bloeienstijd Hoe wordt het toch steeds weer ten herfst gebogen,
Blijkt iedre zomer weer een zoete logen,
Zoo kort gebleven en zoo lang verbeid.
Hoe bitter, dat de zomers steeds verglijden,
Dat elke zomervreugd eindt met verdriet Is 't dat de menschen leerden te gelooven:
Hij is gegaan - hij is de laatste niet?
Mijn God, die iedren zomer weer doet sterven
In gloed van bruin en brons en beurs en goud
En die dien gloed dan ook nog doet verderven,
Zoodat de dag slechts regen overhoudt
En wind, die door de takken heen komt zuchten
En grijze wolken en omfloerste luchten
En droefenis, die om 't verloorne rouwt Gij liet mijn hart zijn schoone lief verwerven,
Zoodat het ook ten herfst nog zomer ziet,
Moet ik ook 't eind van dezen zomer duchten?
Die keert niet weer - die is mijn laatste lied.
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Ballade der onnoozele kinderen
Zoo buiten de wereld en roekeloos,
- ‘Domine infantium libera nos -’
M. NIJHOFF.
De kinderkruistocht.
Als 't uur van scheepgaan komt, verstomt het praten,
Witte gezichten schikken zich te rij,
Een rij van witte, schuldlooze soldaten
Bevolkt de schepen, deinend op het tij,
En als de zeilen langzaam zeewaarts glijden
In schittering van water, morgenmist,
Zijn al hun oogen groot van het gelooven,
Dat al de bangheid uit hun harten wischt
En ze slechts kloppen doet van één verbeiden,
Hun psalm ijl op doet klinken tot een lied
In helderheid van 't simpele gelooven:
Hij geeft den mensch den dood, den kindren niet.
En als de haven lang al is vergleden
In glinstering van blauw en glans van grijs,
Weerklinken broos en helder hun gebeden
Voor 't schoone eind van deze schoone reis
En weten zij zich warm en broos God's kindren,
En door Zijn hand behoed voor angst en dood,
Die 't slagen van een leger kan verhindren,
Maar 't kind den zegen toewerpt in den schoot.
En als de avond zilverzacht komt dalen
En 't duister aankruipt uit het ver verschiet,
Klinkt het op ieder schip in alle talen:
Hij geeft den mensch den dood, den kindren niet.
Maar in dien nacht, als alle sterren blinken,
Staan er nog vier bijeen op hooge plecht
En doen ten nacht hun kinderstemmen klinken
En zingen van God's steun en van God's recht.
Maar d'andren hurken huivrend bij elkander
En hooren naar het ver en vreemd geruisch
En naar het waaien van de verre winden
En willen niet en denken toch aan huis En aarz'lend zoekend troost de een den ander
En weet toch zelf geen weg met zijn verdriet
En kan slechts vragend nog de woorden vinden:
Hij geeft den mensch den dood - den kindren niet?
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Waarheen zijn al die ernstige gezichten?
Zij hebben alle voor hun droom geboet:
De dood heeft al die ernstige gezichten,
Hun schuldeloosheid heeft hen niet behoed.
Gelijk die zwak en zij die sterker waren,
Het was hem om het even en genoeg,
Geen droom kan ooit de bittre wonden heelen,
Die hij aan deze schuldeloozen sloeg:
Vertrapt, verkocht, te plettere gevaren,
't Is slechts de dood, die 't alles overziet
En die een elk hetzelfde lot doet deelen:
Hij spaart de menschen en de kindren niet.
Prins Dood, gij oogst al schuldloozen en boozen Hebt gij mijn schoone lief dan niet gezien?
Zij was alleen en een der schuldeloozen
Vermurwd' u nu haar weerloos hart misschien?
Of was het dat gij schreide om haar oogen,
Die zij dan nimmermeer zoo op zou slaan,
Gij oogst zooveel in deze bittre dagen,
Woudt gij dan toch mijn lief laten bestaan?
Ach, zoo het u behaagde, 't te gedoogen,
Gij deedt het niet om haar of mijn verdriet Prins Dood, gij hebt al zooveel schoons verslagen Oogst gij althans mijn lief, mijn weerloos lief nog niet?

R.A. MAASHOEN VAN DIEDEN
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[Afbeeldingen]

‘De Scheppende Wil’ (in uitvoering)
(Foto C.N.F.)

Groot Nederland. Jaargang 41

*16

Johan Polet werkend aan de uitvoering in kalksteen van ‘De Scheppende Wil’. Op den achtergrond
het model in gips.
(Foto Archief Groot-Nederland)
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Een zoon en een moeder (Vervolg)
IV
Dien avond, in de aula van het witte paleis, zong Nero.
Hij stond, gekleed in een eenvoudige witzijden tuniek geheel alleen op het podium;
op zijn roode haar was een groene krans van laurierbladen gedrukt naar Griekschen
trant; in zijn arm hield hij een gouden lier geklemd, op welk instrument hij zichzelf
bij het zingen begeleidde.
Tevoren had hij, gelijk hij trouwens immer placht te doen, evenals een
beroepszanger de knie gebogen voor het auditorium en nederig verzocht om bijval
zoo zijn zang behaagde en om verschooning, zoo het gebodene niet in den smaak
zou vallen.
De groote aula was geheel gevuld.
Overal in Baiae was bekend gemaakt dat de Keizer dien avond zou zingen. De
Romeinsche en Napolitaansche patriciërs van den ouden stempel gaven aan dien half
bedekten oproep nochtans geen gehoor; zij achtten dit optreden van Nero den Keizer
onwaardig; reeds had een oude Senator openlijk durven zeggen, dat op Nero's hoofd
alleen de Keizerskroon paste maar niet de lauwerkrans van een artiest! Hij en de
andere aristocraten deelden in dat opzicht de meening van Agrippina, die immer fel
gekant was geweest tegen het kunstenaarsschap van haar zoon.
Maar het jongere geslacht kwam gaarne en eveneens velen uit het volk togen naar
het paleis, ook omdat ze wisten dat bij zulke gelegenheden gebak, fruit en wijn met
keizerlijke mildheid werd uitgedeeld, terwijl den armsten onder hen zelfs een rijke
aalmoes werd gereikt als loon voor de betoonde belangstelling.
In de aula was ook, zooals steeds, aanwezig de afdeeling Baiae der keizerlijke
‘claque’, keurig gekleede lieden met kostbaar beringde handen, die onder leiding
van hun aanvoerders en gezeten op verschillende plaatsen in de aula het applaus op
de gewenschte wijzen, door zoemen, het uitstooten van kreten van verrukking of
door rhythmisch handgeklap moesten inzetten en onderhouden, bijgeval het te spoedig
verstierf.
Zooals gewoonlijk zong Nero ook nu zelf gedichte en vervolgens door hem op
muziek gezette Grieksche balladen, ontleend aan onderwerpen uit de Helleensche
mythologie.
Hij had een krachtige stem, zong zuiver en goed en acteerde ook al zingend vaak
op zeer plastische wijze. Zijn zang was geschoold
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onder leiding van den vermaarden zang-paedagoog Terpnus, onder wiens zorgen hij
uren besteedde aan ademhalingsoefeningen, waarbij hem vaak zware gewichten op
de borst werden gelegd en op wiens aanbeveling Nero tijdens zijn studiën groote
hoeveelheden uien en olijfolie gebruikte om zijn stembanden lenig te houden.
Nero voelde zich in waarheid vòòr alles kunstenaar en slechts in de tweede plaats
Keizer, maar zijn ietwat kinderlijk-artistieke natuur belette hem het juiste inzicht in
de waarde van den publieken bijval.
Geen oogenblik drong het tot hem door dat die bijval wellicht meer den Keizer
gold dan den zanger en evenmin dat die bijval wel eens tot onhoorbaar wordens toe
zou kunnen verschrompelen indien hij niet langer werd beïnvloed door een speculatie
op Keizerlijk gunstbetoon en door de aanmoediging van de eigen ‘claque’.
Maar derhalve geloofde hij ook vast dat het volk zijn kunst aanbad en indien hij
dan op den steeds daverenden bijval lachend en gelukkig boog en dankte, dan placht
hij onmiddellijk daarop een toegift te geven en na die toegift weer een toegift en zoo
vervolgens, tot het concert ten slotte een heroïsche kampstrijd werd in het volhouden
tusschen den steeds weer opnieuw aangevuurden en toegejuichten zanger eenerzijds
en het steeds weer en eindelijk doodvermoeide auditorium met de ‘claque’ anderzijds
tot de hanen als Phoebus' herauten 's morgens hun schelle stemgeluiden de aula
injoegen en de slaapdronken, zatgedronken en volgegeten menigte het paleis
uitdrumde en Nero zelf heesch gezongen en wankelend van vermoeidheid zijn
keizerlijke sponde opzocht.
Op dezen avond was het nog bij lange na niet zoo ver gekomen; het concert was
nog maar pas begonnen.
Poppaea was er met de geheele hofhouding en ze zat naast Seneca. Alleen Burrhus
woonde die concerten nooit bij; hij had zich geëxcuseerd - ‘Gelukkige!’ had Seneca
hem ingefluisterd - onder voorgeven dat hij toch niet muzikaal genoeg was om de
Keizerlijke zang te kunnen waardeeren.
‘Hij is wel bizonder goed gedisponeerd, vanavond,’ zei Poppaea, zich tot Seneca
wendend, toen Nero na het beëindigen van een nummer lachend en buigend voor het
frenetieke applaus had bedankt en nu in een met anjelieren bekransten zetel plaats
nam, welke op het podium was geplaatst en waarvan uit hij met een glimlach op zijn
gelaat in de volle zoemende zaal keek, waar bedienden nu rondgingen met gulle
verstrekkingen van wijn, gebak en fruit.
‘Ja, hij zingt als een jonge God!’ antwoordde Seneca.
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‘Een bewijs dat zijn ziel vrij is van alle zorgen,’ sprak ze nu, maar er was
onmiskenbaar een vraag in den blik, waarmee ze Seneca aanzag.
Doch Seneca scheen er geen vraag in te lezen en knikte alleen maar.
‘Hoe kortzichtig toch van zijn moeder om zich zoo tegen zijn kunst te verzetten,’
sprak Poppaea even later.
‘Och,’ antwoordde Seneca op een vergoelijkenden toon. ‘Agrippina is van een
andere generatie, een oudere. De gewone botsing tusschen het nieuwe en het oude!
Maar het nieuwe is meestal het krachtigste en het meest vitale en overwint daardoor
gewoonlijk.’ Poppaea glimlachte. Ze voelde heel goed de bedoeling van Seneca om
met eenige algemeene phrases er tegen te waken dat hij zich te veel bloot zou geven,
maar juist dit was een bevestiging van haar vermoeden, dat er toch iets moest zijn,
dat men voor haar verborgen wilde houden. Maar wat? Ze deed nog een laatste
poging.
‘Als zijn moeder hier is, zal de Keizer wel niet zingen,’ sprak ze nog weer.
Seneca glimlachte.
‘Dat denk ik ook niet,’ antwoordde hij. ‘Dan zullen er andere dingen zijn die de
aandacht van den Keizer opeischen.’
‘Welke andere dingen?’ vroeg ze gretig en haastig.
Seneca zag haar aan en zijn wenkbrauwen gingen hoog in het quasi niet-begrijpen
van die gretigheid.
‘De Minervafeesten,’ sprak hij dan.
Een blos kleurde het immer matbleeke gezichtje van Poppaea en in haar oogen
kwam een glans van boosheid. Ze keerde Seneca half den rug toe en zag zoodoende
niet het sarcastische lachje op zijn aristocratisch philosophen-gelaat.
Nero was weer opgestaan, stemde zijn lier, boog weer voor de zaal waarin het
gezoem dadelijk verstomde; hij kondigde het nieuwe nummer aan, tokkelde even
praeludeerend de snaren.
Weldra schalde zijn zware stem opnieuw.
Het was diep in den nacht toen Nero eindelijk moe en heesch maar toch gelukkig en
tevreden de slaapkamer betrad.
Poppaea lag al te bed maar ze sliep nog niet of werd juist wakker van zijn
binnentreden.
‘Zoo... ben je daar?’ vroeg ze met een slaapstemmetje. ‘Hoe laat is het?’
‘Bijna half vier,’ antwoordde hij heesch en lachend.
‘En tot nu toe heb je maar steeds gezongen?’
Hij lachte weer, poogde zijn heeschheid weg te hoesten, wat niet
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lukte; dan zei hij, maar zijn stem piepte en sloeg over:
‘Och, ik stel al die goeie menschen niet graag teleur. Als ze steeds maar weer
bedelen om een toegift... Nog een lied!... Nog een lied!’
‘Je was heerlijk bij stem. Dat vond iedereen. En het enthousiasme was
overweldigend! Het speet me zoo dat ik niet tot het einde kon blijven, maar het was
zoo warm in de zaal en ik had zoo'n barstende hoofdpijn.’
Hij trad op het bed toe, legde zijn forsche, fraai gevormde hand, waaraan tal van
ringen fonkelden, op heur witte voorhoofd.
‘Je hoofdje gloeit,’ sprak hij wat bezorgd.
‘O, als ik geslapen heb, is het wel weer over,’ verzekerde ze.
‘Ik heb me tweemaal vergist vanavond,’ vertelde hij nu, zijn heeschheid weer even
kwijt, terwijl hij van het bed aftrad, ‘tweemaal ontschoten mij de juiste woorden.
Maar alleen Terpnus heeft het gemerkt. En Terpnus was...’ Zijn stem zakte weer
heelemaal weg in een schor gefluister, ‘hij was verrukt over de manier waarop ik het
herstelde en hij zei...’ De stem ging thans over in een gepiep, waarin geen woord
meer te verstaan was.
‘Spreek maar niet,’ zei Poppaea, ‘het zou je stem kunnen schaden als je hem zoo
forceert.’
‘Olie...,’ piepte hij en hij greep de flesch olijfolie, welke op zijn toilettafel stond,
goot een flinken scheut in een beker en begon te gorgelen.
Het licht in de kamer gloorde zacht en rose uit een zestal doorschijnende albasten
lampen.
Poppaea hield heur oogen gesloten en scheen stilaan weer in te dommelen onder
dat zacht klokkende gorgelgeluid.
‘Zie je... dat helpt dadelijk,’ zei Nero even later, en inderdaad sprak hij nu weer
verstaanbaar. ‘Och, Poppaea, wat is kunst toch een goddelijk iets! Muziek, poëzie,
wat toch ook een vorm van muziek is... Waarom hebben de Goden mij toch bestemd
om Romeinsch Keizer te worden? Ik voel mij geen Romein; ik ben een Helleen! Ik
wou dat ik geboren was in Athene en dat ik me dan geheel en uitsluitend mocht
wijden aan mijn kunst... Dan zou ik... ik...’
Zijn stem floot weer weg.
Poppaea had het hoofdje van hem afgewend; een ondeugende lach verplooide haar
zinnelijken mond.
‘Stil nu toch... stil nu toch, jongen... gorgel liever nog eens...’ Hij had zich al
gedeeltelijk ontkleed, mompelde een verwensching, welke meer op een nijdige grauw
geleek dan op een woord, tegen die vervloekte heeschheid en begon inderdaad
opnieuw te gorgelen.
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‘En dan nu een poos niets zeggen,’ vermaande Poppaea.
Nero lachte; in zijn blauwe oogen lachte trouwens nog steeds de gelukkige triomf
over den succesvollen avond en toen hij zich eindelijk naast Poppaea uitstrekte, bleef
dat zoo.
Het was nu even stil in het hooge koele vertrek, waarin een geur hing van fijn
verstoven rozenolie.
Toen ineens zei Poppaea, maar haar stem klonk met een lijzig toontje van
slaperigheid:
‘Als je moeder komt... wat laat je haar dan zien... van de Minervafeesten?’
Door Nero voer een schok; hij veerde plots half overeind, keek naar Poppaea, die
echter van hem afgewend lag, zoodat hij haar gelaat niet kon zien.
‘Wat... wat vroeg je?’ bracht hij dan schor en stootend uit.
‘Hè...?’ antwoordde ze langgerekt en slaperig en dan weer op datzelfde lijzige
kindertoontje: ‘O... wat vroeg ik?... O ja... Wat voor feestelijkheden je je moeder
zult aanbieden... als ze hier zal zijn!’
Hij antwoordde niet, maar alle lach was uit zijn gelaat en uit zijn oogen verdwenen;
hij bleef half overeind zitten en staarde somber voor zich uit, angstig, alsof hij keek
naar een visioen; zijn vuist steunde achter hem in den kussendeuk. Tot hij zich
eindelijk met een zucht weer achterover liet vallen.
Poppaea keerde zich om, omvatte zijn hals met heur zachte blanke armen, nestelde
heur hoofdje tegen zijn borst; zijn kin zonk in heur zoet geurend haar!
‘Morgen moet je me alles vertellen,’ zei ze, heur kinderstemmetje gedempt in zijn
zijden nachtkleed, ‘alles van je plannen... met je moeder... Nu wil ik slapen... slapen...’
Nero bleef onbewegelijk liggen; zijn rechterarm omvatte in teere innigheid heur
schoudertjes, maar zijn verfloerste blik staarde naar boven; zijn hart bonsde heftig
en zijn adem ging bijwijlen stootend.
De zon neigde al bedenkelijk naar het door Petronius zoozeer geschuwde uur, toen
de Keizer voor het eerst uit zijn slaapvertrek kwam.
Over Baiae jubelde weer het licht van de gouden Maartsche zon en het paleis stond
daarin als een sprookje van marmerwit en goud en blauw aan de smaragden zee.
Maar Keizer Nero zag opvallend bleek en er was iets verwilderds in den blik uit
zijn groote blauwe oogen.
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V
In den zwaar vergulden trireem, van welken de Keizerlijke standaard woei en met
den gouden adelaar als dreigend galjoen, zat Nero blootshoofds op een zetel in het
ruime paviljoen van het vaartuig. Hij was gekleed in een blauw zijden tuniek, droeg
een gordel van met zilver geïncrusteerde elpenbeenen schakels, terwijl op zijn borst
als versiering een Medusa-hoofd van ivoor was aangebracht met zilveren haren en
amethysten oogen.
Nero had als gevolg slechts aan boord Crispus, den jongen officier der Praetorianen,
terwijl op het achterdek een paar paleisdienaren vertoefden.
Maar even achter den Keizerlijken trireem gleden links en rechts van dit luxe
vaartuig drie aan drie, zes groote galeien van Anicetus' oorlogsvloot te Misenum als
escorte.
Over die zes escorteerende galeien voerde Anicetus het bevel; zijn forsche
grimmige gestalte stond aan boord van het grootste vaartuig, hetwelk aan stuurboord
van den trireem voer.
De roeiers op alle vaartuigen trokken forsch aan in scherpe cadans op het fluitwijsje
van den slagaangever en de riemslagen van den trireem en van de zes galeien klonken
steeds als één kortsissende onderdompeling in het opaliseerende water; ook hun
snelheid en de onderlinge afstand bleef steeds gelijk, zoodat het eskader was als een
vlucht wilde zwanen, met Nero's gouden adelaar aan het hoofd.
De zee in de baai van Napels was effen als een vijver, met slechts aan den oever
de zwakke ruisching en het teere schuim der uitvloeiende deining.
Het was vier uur in den namiddag.
De tocht ging naar Bauli; de zon stond op dezen achttienden Maart van het jaar
59 al laag boven de zee, maar baadde nu de geheele kust van Misenum tot Bauli in
zijn rooden gloed, de verre rookpluim van den Vesuvius rees op als een purperen
beker.
Meer trireemen en galeien voeren spelevarend op het water van de baai; slechts
een enkele poogde in zijn hel gekleurde zeilen nog wat stuwkracht te vangen van
den nauw voelbaren wind, welke van de kust ademde.
Agrippina had de uitnoodiging van haar zoon aanvaard; tegen vijf uur kon ze vandaag,
van Antium komende, haar paleisje te Bauli bereiken en daar wilde Nero nu aanwezig
zijn om zijn moeder te verwelkomen.
De nu weer prachtig vergulde en opgeschilderde galei, welke eenmaal een geschenk
was geweest van Keizer Claudius aan zijn
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jeugdige gade Messalina, was door de zorgen van Anicetus thans voorzien van een
hoog pralend paviljoen, waarop ruim plaats was voor Agrippina en haar gevolg en
welk paviljoen met een koesterende weelde van rustbanken, luie stoelen, snoeptafels
en andere begeerlijke dingen was toegerust, om de opvarenden droomerig te laten
genieten van een zeetochtje over de prachtige baai. De galei was 's morgens naar
Bauli geroeid en lag nu gemeerd aan den kleinen steiger voor Agrippina's paleis.
Nero's zwaar beringde vingers van zijn rechterhand speelden met de ivoren schakels
van zijn gordel, zijn linkerhand lag gebald op de leuning van zijn stoel.
Hij keek naar Bauli, naar het vriendelijke witte paleisje, dat al naar gelang hij het
naderde, echter ondanks zijn kleinheid wonderlijk hoog en met iets dreigends uit de
kust scheen op te rijzen; toen ineens zag hij het roode schijnsel van de zon op het
verguldsel van de luxe galei, het geschenk aan zijn moeder.
Met een schok wendde hij het hoofd en sloot hij even de oogen.
Maar tien minuten later meerde de Keizerlijke trireem voorzichtig aan het gouden
vaartuig.
Agrippina's briefje, waarin ze de uitnoodiging aanvaardde, was kort maar hartelijk
geweest; ze had daarin geschreven dat ze zich den tijd niet gunde om uitvoerig te
melden hoe verheugd ze was over dit blijk van kinderlijke aanhankelijkheid.
Toen Nero aan wal stapte, na over het dek van de gouden galei te zijn gegaan,
stond daarachter op den steiger bereids de oude Anicetus; hij boog voor Nero en dan,
doch zonder iets te zeggen, wees hij met een handgebaar en een glimlach van
voldoening en verwachting naar het fraaie vaartuig.
Doch er was iets afwezigs in Nero's blik, zoodat het zelfs den schijn had dat hij
den ouden zeeman nauwelijks herkende; hij keek hem slechts even aan, groette met
een hoofdknik en liep hem dan voorbij, besteeg, enkel gevolgd door Crispus, de
trappen van het paleisbordes.
Anicetus keek hem verwonderd na, haalde zijn schouders op en stapte dan aan
boord van het luxevaartuig.
Op het bordes werd Nero begroet door Mnester, den thesaurier van Agrippina en
haar laatsten hartsvriend; hij was een rijzige, elegante verschijning, wat fatterig in
zijn kleeding en met meer juweelen aan zijn handen en aan zijn gordel dan Nero ooit
zelf zou dragen; reeds op een afstand kwam de geur van zijn zoet parfum op Nero
toe.
Nero reikte hem de hand en wisselde een paar hoffelijke woorden met hem, vroeg
naar de toebereidselen voor de reis, welke voor
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zijn moeder waren getroffen, stelde dan Crispus aan hem voor, liet die twee vervolgens
alleen en nam dan plaats op de kleurige kussens van een rustbank, van welke plaats
hij de Golf van Napels geheel kon overzien met in de verte rozeblank in de avondzon
zijn marmeren paleis te Baiae.
Doch Nero's blik dwaalde onrustig en toen hij beneden aan het water plotseling
weer de gouden galei aan den steiger ontwaarde, op welk vaartuig hij de gestalte
ontdekte van Anicetus, die praatte met een officier, stond hij eensklaps op en nam
hij plaats op een bank aan de andere zijde van het terras, van welke plaats de steiger
met de gemeerde vaartuigen niet zichtbaar was.
Hij keek ook niet meer naar de zee, maar staarde voor zich uit.
Over het terras gingen Mnester en Crispus zacht pratend en lachend heen en weer.
Maar dan plots snelde een Nubiër, zwart als ebbenhout en met geen andere
bekleeding dan een witte lendendoek, de trappen van het bordes op, keek even rond,
herkende blijkbaar den Keizer niet, maar wierp zich op den vloer voor de voeten van
Mnester. Het was de slaaf, wiens taak het was het vaartuig van Agrippina langs de
kust te volgen en hij bracht nu het bericht, dat de trireem de golf was ingevaren en
bereids in het zicht was van Bauli. Met een schok stond Nero, die weliswaar de
woorden van den Nubiër niet had verstaan, maar zijn gebaren had begrepen, op van
zijn zitplaats; hij rekte den hals en keek in de verte op het water, doch hij was te
zenuwachtig en ook te bijziende om daar ergens het verwachte vaartuig al te kunnen
onderscheiden.
De Nubiër ijlde inmiddels de bordestrappen weer af en meteen trad Mnester nu
op Nero toe, berichtte hem wat de Nubiër had gezegd en strekte de armen en duidde
glimlachend naar een punt in de verte op zee, waar de koperen voorsteven van het
vaartuig blonk in de stralen van de ondergaande zon en zelfs de fonkeling bereids te
zien was van het afdruppelende water der riembladen. Nero knikte, mompelde iets
onverstaanbaars, liep dan den glimlachenden Mnester - wiens glimlach nu ras verstierf
in een gemelijken trek van verwondering - voorbij, trad naar den rand van het bordes
en keek. Zijn wenkbrauwen fronsten zich, maar dan ineens, terwijl hij scherp tuurde,
maakten zich voor zijn troebele visie toch wel goed herkenbaar de omtrekken van
het slanke vaartuig, dat nu zichtbaar recht op Bauli aanhield, los.
Nero liep naar de trappen van het bordes met het voornemen, zijn moeder reeds
op den steiger te begroeten, maar dan ineens zag hij daar beneden weer de gouden
galei, waar ze dadelijk overheen zou moeten stappen en op welke hij haar dan zou
moeten omhelzen.
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Op den steiger stond Anicetus en dan plots levendig en vastberaden liep Nero op
hem toe.
‘Anicetus,’ sprak hij op een vriendelijk-opgewekten toon. ‘Laat mijn trireem en
ook het luxe-jacht verhalen naar de hulpsteiger, dan kan het vaartuig, waarmee mijn
moeder komt, aan de hoofdsteiger meeren.’
Anicetus zag hem slechts even aan, knikte zonder een woord te zeggen, floot, gaf
een paar bevelen en even later waren de trossen al losgegooid en verhaalden de beide
vaartuigen naar een meerplaats, welke naast den eigenlijken landingssteiger van het
paleis lag.
Inmiddels was nu de trireem van Agrippina al veel dichterbij gekomen; op het
lage paviljoen ontwaarde Nero bereids eenige gestalten, een paar dames, een paar
leden van het gevolg. En plots stond een dier dames op en wuifde met een witte doek.
Een kreet, welke ook iets had van een slecht bedwongen snik, welde uit Nero's
keel.
Hij had zijn moeder herkend en hij stak zijn rechterarm hoog naar boven en hield
die gestrekt zoo lang het wuiven duurde.
Doch die scherp hadden toegezien, zouden hebben ontwaard, dat die arm beefde.
Eenige minuten later stapte Agrippina aan den wal; bij de loopplank stond Nero.
‘Moeder!’
‘Jongen!’
En een volgend oogenblik omarmden ze elkaar en kusten ze elkaars gelaat.
‘Hoe was de reis?’ vroeg hij; zijn stem klonk wat gesmoord.
‘Heerlijk!’ antwoordde ze. ‘De zee was als een spiegel.’
Ze reikte nu lachend de hand aan Anicetus, die eerbiedig terzijde stond; Nero
begroette Acerronia Polla, de eerste hofdame en vertrouwde van zijn moeder, alsmede
de beide kamerheeren van dienst, Crepereius Gallus en Lucius Agerinus.
Dan nam Agrippina Nero's arm en besteeg ze met hem de trappen van het bordes.
Nero's moeder was nu 44 jaar en een slanke blonde vrouw; het blonde haar droeg
ze in het midden gescheiden; het groeide evenals bij Nero tot laag op het voorhoofd;
het was over de ooren getrokken, zoodat alleen de oorlelletjes zichtbaar waren, van
waaruit lange gouden hangers, met paarlen bezet, neervielen tot even boven den
prachtigen hals. Achter op dien hals werd de haarwrong der beide helften, bijeen
gehouden door een grooten schildpadden kam, welke flonkerde van juweelen;
Agrippina had de-
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zelfde blauwe oogen als Nero, ook zijn fraai gevormden aristocratischen neus, heur
mond was zuiver van vorm, de twee Amorboogjes, maar meer sensueel dan bij haar
zoon en opvallend onrustig; de lippen bewogen zich onophoudelijk, gelijk met de
neusvleugels, alsof een nerveuze spanning vergeefs trachtte ze strak te houden, maar
telkens die strakheid los moest laten. En dan kwam er ook op het fraaie ovale gelaat,
dat steeds matbleek gepoederd was, met een donkerroode aanzetting der lippen en
een zuivere boogteekening der blonde wenkbrauwen, een scherpe trek als van
argwaan, van vijandig wantrouwen, welke een oogenblik later nochtans weer plaats
kon maken voor een uitdrukking van schier liefkoozend begrijpen en vertrouwen.
Terwijl Crispus nu op het bordes ter zijde week, trad Mnester geurend en
glimlachend op haar toe, boog met een onnavolgbare elegance en bracht de
vingertoppen van heur toegestoken hand eerbiedig aan zijn lippen.
En zoo met Mnester aan haar zijde, schreed Agrippina aan Nero's arm lachend en
stralend naar het paleis.
‘Je hebt me een groot genoegen met deze uitnoodiging gedaan, jongen. Echt lief van
je, hoor!’ zei Agrippina, toen ze eenige oogenblikken later met Nero naast zich, had
plaats genomen op een bank voor een der vensters van het paleis, terwijl in het
voorvertrek zich Anicetus en Crispus met het gevolg ophielden.
Een slaaf bood daar bekers wijn met honing vermengd en gekoeld in de sneeuw,
welke nog te vergaren lag op de hooge noordelijke hellingen van de Vesuvius; een
andere ging rond met schalen gebak van amandelen en vijgen en gesuikerde olijven.
Ook Nero en zijn moeder hadden zich van een en ander bediend; Agrippina nipte
echter maar even aan den beker, maar Nero had gretig, schier gulzig gedronken, als
iemand wiens keel brandt van dorst.
‘De Minerva-feesten boden daartoe juist zoo'n goede gelegenheid,’ antwoordde
Nero op de opmerking van zijn moeder.
‘Poppaea is bij je?’
‘Ja. Heeft U daar bezwaar tegen?’
Ze zag hem even aan met een zachten blik.
‘Och, je weet dat ik je koele houding tegenover Octavia altijd betreur, ook uit
politieke overwegingen, ze is nu eenmaal van Keizerlijken bloede, terwijl Poppaea...
Maar ten slotte heeft het weinig zin je advies te geven in aangelegenheden van het
hart en de zinnen. Je bent oud en wijs genoeg en de Goden leggen het geluk van de
menschen vaak op een andere plaats, dan waar ze het zoeken.’
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Nero glimlachte nu even.
‘Zooals ze ook,’ besloot Agrippina, ‘het ongeluk soms daar leggen waar niemand
het vermoedt!’
Nero's glimlach verstierf en hij keek eensklaps naar buiten.
‘Ben je gelukkig met Poppaea?’ vroeg Agrippina dan eensklaps.
Nero zag haar nu recht in de oogen.
‘Ik ben zoo verliefd als een schooljongen.’
‘Ben je een beetje haar slaaf?’
‘Misschien wel eens.’
Agrippina schudde het hoofd.
‘Maar zoo'n slavernij is wellust. Dat weet ik. En toch heb ik het gevoel en ik kreeg
dat dadelijk toen ik je zag staan, toch heb ik het gevoel of je niet gelukkig bent. Of
er iets is, dat je drukt. Waar is je overmoed gebleven? Je zelfverzekerdheid? Je ziet
er uit of je over iets tobt. Voel je je wel goed?’
‘O ja, moeder, mijn gezondheid laat niets te wenschen over.’
‘Zing je dan misschien te veel?’
Nu lachte ze en Nero lachte ook.
‘Volgens U waarschijnlijk wel,’ sprak hij.
‘Wat is er dan, jongen?’ vroeg ze dan eensklaps ernstiger en ze legde heur beide
geurende handen op zijn schouders en keek hem nu onderzoekend vlak in de oogen.
Doch hij wendde meteen den blik af, keek naar buiten en dan fronste hij de
wenkbrauwen; hij zag dat de mannen van Anicetus de gouden galei nu weer
verhaalden naar den steiger, wijl Agrippina's trireem al weer vertrokken was.
Ze had blijkbaar zijn blik gevolgd, de fronsing van zijn wenkbrauwen gezien, ze
nam de handen van zijn schouders, wendde zich om en greep een stuk gebak van de
schaal, begon dat op te knabbelen.
‘Is die mooie galei de jouwe?’ vroeg ze dan en meteen hield ze hem de gebakschaal
voor.
‘Nee,’ antwoordde hij, wat heesch, ‘dat is...’
‘Neem zoo'n koekje,’ noodde ze, ‘ze zijn voortreffelijk!’
Hij nam er een.
‘Dat is...?’ herhaalde ze dan vragend.
‘Dat is een galei, die ik U aanbied,’ sprak hij dan en zijn stem klonk vreemd hoog,
‘en die voor U ter beschikking ligt telkens als U naar Baiae wilt komen. Anicetus
zal er zelf het bevel over voeren, wanneer U er gebruik van maakt.’
‘Anicetus?’ herhaalde ze verwonderd lachend. ‘Wat bezielt die brave pikbroek op
zijn ouden dag? Hij placht me te haten!’
‘Hij is een goed zeeman.’
Ze knikte.
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‘En daar gaat het hier maar om, wil je zeggen. Ja, dat is ook zoo! En in ieder geval
is de idee charmant. Ik zal er graag gebruik van maken. Lief van je, hoor! Dank je!’
Ze boog zich naar hem toe en kuste hem en dan naar buiten kijkend, riep ze:
‘O, maar dat is werkelijk een prachtige galei! Acerronia!’
Acerronia Polla kwam uit het voorvertrek dadelijk naar haar toe. ‘Kijk eens,’
duidde Agrippina met een vingerwijzing, ‘die prachtige galei, die heeft de Keizer te
mijner beschikking gesteld gedurende ons verblijf hier. Je klaagde zoo over gebrek
aan ruimte op onze trireem van vandaag!’
‘O, heerlijk!’ riep Acerronia uit. ‘Ja, daarop is plaats genoeg. Wat een schitterend
vaartuig. Ik heb nog nooit zoo iets moois gezien! Een droom!’
En ze keken nu beiden naar Nero, die naast zijn moeder gezeten op den vloer
staarde. Agrippina gaf Acerronia een wenk en deze ging weer naar de anderen in het
voorvertrek.
Agrippina wierp nog even een blik op Nero, fronste heur wenkbrauwen, maar dan
ineens vroeg ze op een vroolijken toon:
‘En wat zijn dan nu de feestplannen?’
Hij schrok op als uit een droom.
‘Sliep je?’ vroeg ze en nu lachte ze niet.
Doch Nero had zich alweer hersteld.
‘Vergeef me, moeder, ik was een oogenblik wat absent. Maar de plannen, vraagt
U? Voorloopig alleen nog maar dit: Ik had me voorgesteld dat U vanavond dadelijk
bij me in Baiae zoudt komen soupeeren.’
‘Goed, graag! En morgen?’
‘Morgen?’ herhaalde hij. ‘Ja, dat...’
Hij zweeg.
‘Dus je plannen zijn nog niet verder ontwikkeld. Dat zullen we dan vanavond wel
doen. Hoe lang is het varen van hier naar Baiae?’
‘Drie kwartier.’
‘En je soupeert om?’
‘Acht uur.’
‘Dus dan vertrekken wij om kwart over zeven van hier...’
Nero knikte en stond meteen op.
‘Anicetus blijft,’ sprak hij, ‘en is steeds te uwer beschikking.’
‘Goed. De galei ligt nu aan de steiger, zie ik. Ga je naar huis?’
‘Ja moeder, ik heb nog... enkele dingen te regelen.’
‘Ik breng je tot aan de trap,’ zei ze en stond ook op.
Opnieuw stak ze haar arm door den zijne en zoo schreden ze door het voorvertrek,
waar allen diep bogen voor den vertrekken-
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den Keizer, die wat stuursch knikte. Crispus volgde hem.
Op het bordes bij de trap namen moeder en zoon afscheid.
‘Tot vanavond dan,’ zei Agrippina, nadat ze hem omhelsd had.
‘Tot vanavond,’ herhaalde hij wat schorrig.
Ze hield nog even zijn hand vast.
‘En dan vertel je me je zorgen,’ zei ze zacht maar dringend.
Hij zei niets meer, maakte zijn hand los, poogde nog even te glimlachen en dan
wendde hij zich eensklaps om, liep de trap af; beneden keek hij nog eenmaal naar
boven; zijn moeder stond daar en ze keek wonderlijk ernstig. Maar plots riep ze hem
toch weer vroolijk toe:
‘Acerronia heeft gelijk! Die galei is een droom!’
Hij wendde zich om, stak zijn hand op, struikelde even over een meertouw; toen
ging hij snel verder.
Crispus was hem vooruit gesneld naar den hulpsteiger, waar nu zijn trireem wachtte.
Ook op de zes zware galeien van het escorte kwam beweging. Even later had Nero
zich ingescheept en zijn vaartuig, dadelijk gevolgd door de zes galeien, welke ditmaal
niet stonden onder het bevel van Anicetus, die in Bauli bleef, voer snel weg.
Agrippina op het bordes wuifde en Nero van zijn paviljoen uit wuifde terug tot
het in den vallenden schemer alles te vaag en te ver werd voor zijn bijziende oogen;
dan met een zucht liet hij zich vallen in zijn stoel.
Agrippina keek hem nog lang na en ze wilde zich juist weer omwenden en terug
gaan naar het paleis, toen ze Anicetus zag, die aan boord ging van de gouden galei
Ze keek er naar en er kwam eensklaps een trek van scherp nadenken op haar gelaat;
ze beet zich op de lippen.
Maar dan, alsof hetgeen ze dacht toch niet tot klaarheid in heur denken kwam,
schudde ze met gefronste wenkbrauwen het blonde hoofd en dan ineens wendde ze
zich om en nu met luchtige schreden liep ze glimlachend terug naar het paleis.
‘Het is dus een verzoening in optima forma!’ sprak Mnester, die een half uur later
in Agrippina's toiletkamer op een rustbank lag en toekeek hoe Nydia, het doofstomme
slavinnetje van Agrippina, haar meesteres verzorgde, de mooie slanke handen
masseerde en inwreef met geurige zalf, de nagels polijstte, de wenkbrauwen
bijschilderde, de wimpers stompeerde en het dikke blonde haar onduleerde en met
goudpoeder bestoof.
‘Ja,’ antwoordde Agrippina, ‘en het is, zooals ik zei, geheel van hem uitgegaan.’
‘En zou hij er nu achteraf spijt van hebben?’
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Ze wendde plots heur gelaat naar hem toe. Het slavinnetje uitte een kreet van schrik,
want door die beweging trok ze onwillens aan het haar van heur meesteres.
‘Waarom vraag je dat?’ vroeg Agrippina.
‘Wel. Ik heb altijd gehoord dat een zelfopofferende daad zich op het gelaat
afspiegelt als een verheven vreugde; maar Nero keek somberder dan ooit!’
Ze knikte.
‘Ja. Heb je dat ook opgemerkt?’
‘Dat deden we allemaal. Gallus sprak, grof als hij nu eenmaal is in zijn
uitdrukkingen, van een bokkepruik. Agerinus, de politicus, geloofde aan
moeielijkheden met de Senaat, terwijl Aceronia, zeer vrouwelijk, veronderstelde dat
Poppaea hem zeker nog juist voor zijn vertrek een scène had gemaakt!’
‘En jij, wat dacht jij zelf?’
‘Ik dacht alleen maar, wat maakt somberheid de menschen afzichtelijk; maar toen
keek ik gauw naar jou en was alles weer goed en mooi!’
Agrippina glimlachte even en ging weer recht zitten voor haar toilettafel, zoodat
Nydia nu de laatste hand aan heur kapsel kon leggen.
‘Ja,’ sprak Agrippina, ‘ik weet het zelf ook niet. Hij ontkende niet, dat er iets was
dat hem hinderde of beangstigde, maar wàt het was kon ik er niet uit krijgen. Ik heb
hem gezegd dat ik het vanavond wilde weten.’
‘Vanavond? En beloofde hij, dat dit zou gebeuren?’
‘Hij gaf geen antwoord en dat zwijgen hield ik voor een toestemming.’
‘Dat zwijgen...’ Mnester staarde even voor zich uit. ‘Ik kan het niet helpen, maar
ik houd niet van een zwijgende Nero. Een loerende tijger maakt ook geen geluid.’
Agrippina lachte.
‘Die vergelijking!’
Dan keek ze Nydia aan, knikte en gebaarde vriendelijk dat ze weg kon gaan; het
meisje verliet geruischloos het vertrek.
‘Onder wiens invloed staat hij tegenwoordig?’ vroeg Mnester.
‘Poppaea.’
‘Dus zou die hem tot die plotselinge verootmoediging bewogen hebben?’
Mnester was nu opgestaan uit zijn luie houding en trad op Agrippina toe, die ook
was verrezen uit haar stoel. Ze schudde het hoofd met een minachtend lachje.
‘Die haat me,’ zei ze dan.
‘Dan zal het Burrhus geweest zijn, die brave ouwe houwdegen!
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Ik ben in ieder geval nieuwsgierig naar de bekentenissen, die hij je vanavond zal
doen! In afwachting daarvan...’
Hij sloeg zijn armen om haar heen, drukte zijn mond op haar lippen en doorwoelde
met zijn handen heur geurende haren.
‘O, o... o! Moest ik me daar nu voor laten kappen!’ kreet ze coquet.
‘Nydia moet het nog maar eens overdoen!’ antwoordde hij lachend. ‘Kom...!’
Hij bukte zich, tilde haar op; ze sloeg haar armen om zijn hals en kuste hem op
den mond; zoo droeg hij haar naar de kamer naastaan, haar slaapkamer, schoof een
grendel voor de deur.
Even over zevenen verlieten Agrippina, Acerronia Polla en Crepereius Gallus,
Agrippina's opperkamerheer, gevolgd door een drietal huisslaven en uitgeleide gedaan
door Mnester, het paleis en begaven zich naar het terras, met het doel van daaruit
naar den steiger te gaan, teneinde zich in te schepen in de gouden galei, welke daar
lag gemeerd.
Anicetus, door Gallus verwittigd dat Agrippina naar Baiae wilde varen, liep eenige
schreden voor hen uit.
Het was een stille, heldere avond; in het Oosten verzilverde de opkomende maan
den rand van een verre nevelbank; in de lucht schitterden de sterren en maakten
trillende zilveren streepen in het zwarte water van de baai. In de verte glommen de
gouden lichten van Baiae met Nero's paleis op de vooruitspringende rots in zee,
duidelijk zichtbaar met zijn wit marmeren zuilenrijen.
‘De zee is kalm,’ zei Mnester. ‘Voor een storm onderweg bestaat wel geen vrees.’
‘Nee,’ antwoordde Agrippina, die eens rondkeek en daarbij plots bleef staan. ‘Ik
geloof ook niet aan een komende storm.’
Ze keek naar Anicetus, die nu juist voor haar de trap afliep en dan haastig naar
den steiger ging.
‘Die admiraal is ook maar een man van weinig woorden,’ merkte Gallus op. ‘Hij
antwoordde nauwelijks toen ik hem verzocht zich gereed te maken omdat je naar
Baiae wilde varen.’
‘Och, misschien had hij een teeder afspraakje,’ veronderstelde Acerronia, ‘juist
met veel moeite verworven. Ja, een heer op zijn leeftijd!’ Ze lachten alle vier.
‘Blijven we hier staan kijken naar het opkomen van de maan?’ vroeg Mnester.
‘O nee, ik houd heelemaal niet van de maan,’ sprak Agrippina en ze sloeg heur
mantel dichter om zich heen. ‘Ik vind dat ze zelfs de zwoelste zomernachten verkilt!’
Dan keek ze met gefronste wenkbrauwen naar de galei, op welke nu lichten werden
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ontstoken, in welker schijnsel al het verguldsel opblonk, doch tegen hetwelk de
figuren der bemanning werden als zwarte schaduwen!
Toen ineens zei Agrippina met een lachje, dat wat schril klonk: ‘Mnester, zei jij
niet dat de charme van een vrouw voor vijftig procent schuilt in haar grilligheid?’
‘Inderdaad,’ antwoordde hij.
‘Welnu,’ sprak ze, ‘dan wil ik vanavond eens buitengewoon bekoorlijk zijn. Het
water is me te zwart en het schip is me te veel verguld. Bedank Anicetus ditmaal
voor zijn moeite. Laat de draagstoelen voorkomen. We gaan over land!’
(Wordt vervolgd)
A.H. VAN DER FEEN

Groot Nederland. Jaargang 41

97

Groot Nederland september 1943
Gedichten
Nacht in Libau
Al vroeg hangt scheem'ring in de havenstad
een troostend waas rondom de zwaar geschonden,
vernielde huizen - en wij doen de ronde
langs gevelstuk en gapend keldergat.
De menschen sluipen als geslagen honden
aan 't puin voorbij: wie ooit heeft liefgehad,
voelt dat het beeld, zoo hij 't in droom bezat,
ontzield nog met zijn wezen blijft verbonden.
Zoo wordt het avond en geluidloos nacht,
als heeft de stad, zoo gruwelijk verminkt,
wie 't overleefden, mee in 't graf getrokken.
En door het duister weven warr'lende vlokken
hun witte rouw. - Ver langs de kade klinkt
alleen de stap van een soldaat op wacht.
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Aankomst in Hangö
Nog ruischte de eeuw'ge zee ons in de ooren,
waar golven om de eilandrotsen slaan,
of reeds ruischt over 't wit langs smalle sporen
de adem van het pijnbosch op ons aan.
In dit geruisch van aarde en zee verloren,
voelt zich de mensch als op een hoogte staan,
verruimd waar wij den goden toebehooren,
wier vaste schreden vóor ons noordwaarts gaan.
Beneden in de zoelte ligt vermoeiend
het flonkergruis der steden en verschroeiend
als een sirocco vaart der zinnen lust hier wordt de mensch, aan 't ijdel spel ontgroeiend,
een stuk natúúr, maar ruischend, vreugde-bloeiend
waar zon éen oogenblik den sneeuwtop kust.

Dag in Karelië
Sneeuw glooit onbetreden
van de helling neer,
waarlangs ski en slede
- ijlings aangegleden slinken over 't meer.
Aan den rand der wouden
sluipt de avond aan:
waar de lucht al blauwde,
grijpt een starre koude
naar den glans der maan.
Waar wij gist'ren zaten
in het avonduur,
wenden de soldaten
peinzend hun gelaten
naar den gloed van 't vuur.
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De groote schnaps
Zijn ravenzwarte haar stond overeind
en door den walm zag hij met helle oogen
zijn mannen tot het wank'le tafeleind,
die gist'ren met hem door de sneeuwjacht jogen.
Ze hokten om de kaarsen en de flesch hij lachte wild en sloeg de ruit aan scherven,
daarna ontwrong hij een die bloed rook 't mes,
dat dreigde heel de stemming te bederven.
Er was toch stemming - jajem en tabak;
door de kapotte ruit drong felle koude
en 't was of daarmee de verwachting brak,
dat ze nog ooit de heimat weerzien zouden...
Ze konden niet meer zingen van den drank
- het laatste lied was nog een hondsch verlangen
naar vrouwen die ontbraken - een gejank,
alsof ze d'andren morgen moesten hangen.
Hij zag hoe elk van hen had liefgehad:
een lag al op zijn armen zwaar te ronken,
een ander viel met flesch en al in 't nat ze hadden allen heimwee en ze stonken.
En hij - een schaduw - voelde zich verdwaasd,
een spookgeest warend om vergane schepen,
totdat - totdat de storm was uitgeraasd
en weer soldaten naar hun wapens grepen.

Groot Nederland. Jaargang 41

100

‘Mein Jung, dein Erbe heisst Kampf’
‘Mein Jung, dein Erbe heisst Kampf’
EYGIL ANDERSSON
Je bent te jong dan dat je 't nù verstaat,
maar eenmaal als je 't ouderhuis verlaat,
dan raakt mijn woord je met den koelen wind:
je wìlt, je moèt, je dùrft! - je bent mijn kind.
Mijn zoon. nu groeit het in je kleine hart:
vermetelheid, die elke moeheid tart,
het erf dat ik eens van mijn vader kreeg,
toen hij bij 't laatst vaarwel zijn paard besteeg.
Het is de donk're kracht van ons geslacht,
verborgen stroom, die 't moedig voorwaarts bracht,
als 't onheil boven ons zich samentrok te grooter weerstand bij te grooter schok!
Geen zatte rust, geen hoogmoed en geen vrees
- de glinst'ring die ik in je oogen lees,
is vonk van 't vuur, dat wij in onzen tijd
uit staal slaan en dat straks ons volk bevrijdt.
Je bent te klein, maar eenmaal ben je groot,
dan sta je - weg van huis - aan stormen bloot,
maar koele wind - mijn woord - strijkt door je haar
en maakt het beste in je openbaar.
Geen goud, geen breede stoelen krijg je mee,
jouw erf waait met den wind, jaagt met de zee,
- jouw erf is strijd, je leven als soldaat,
wanneer je eenmaal 't ouderhuis verlaat.

GEORGE KETTMANN Jr.
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Geregistreerde schoonheid in Amsterdam
Toen Cornelis Anthoniszoon ‘Schilder in de Schrijvende Handt’ met octrooi ‘der
H.M. onsen ghenadigsten Heere’ ‘de vermaerde koopstadt van Amstelredam’ in het
jaar 1544 in vogelvlucht afbeeldde, ‘tot eeren H.M. ende oock den eersaemen Raedt
derzelver Stadt ende allen liefhebberen der konste’, welke uiterst nauwkeurig en
smaakvol uitgevoerde houtsnedekaart een nog mooiere uitgave was dan de door hem
in 1538 vervaardigde vogelvlucht-plattegrond in olieverf, was daarmede voor het
eerst het gelaat van de toen reeds vermaarde stad voor het nageslacht vastgelegd.
Toen eenige tientallen jaren daarna de bloei van de stad onder de Spaansche
overheersching tot stilstand kwam, het bedrijf overal werd verlamd en de nijvere
poorters uit hun stad werden verdreven, zongen de Geuzen in 1573:
‘Och Amsterdam, och Amsterdam,
Ghij zijt zoo schoonen stee...
't Hooft hebdij altoos wtghesteeken
Boven alle steden in Hollant...
Waer is u neeringh, u welvaren,
U triumpheeren, u cieraet?
Waer siet men de schepen paren
By u, vol rogghe ende ander zaet?
Fortuna is u al lang ontvloghen...
U specerij ende u juweelen
Leggen versmoort en half vergoort,
U schoone huysen en casteelen
Werden altemet verstoort.’

Uit dit geuzenliedje spreekt dus naast de zorg voor den toen reeds kwijnenden handel
een andere bezorgdheid en wel die voor de ‘schoone huysen en casteelen’, die blijkens
de laatste regelen ‘altemet verstoort’ waren.
Deze zorg voor de oude stad aan den Amstel en aan het IJ heeft den echten
Amsterdammer door de eeuwen heen bezield, niet alleen de zorg voor het
economische welzijn, doch ook de zorg voor het aanzien van de zoo schoone stad.
Op het einde der 16de eeuw, na den overgang der stad, werd de schade ruimschoots
ingehaald; nieuwe uitbreidingen, onder andere tusschen Singel en Heerengracht in
het Noord-Oosten, ontstonden en in de daarop volgende jaren, in het eerste kwart
der 17de eeuw - niet voor
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niets de Gouden Eeuw genoemd - bloeide de stad grooter en schooner op dan ooit
tevoren. In dezen tijd ontstonden onder meer de prachtige, algemeen bekende en
grootsch opgezette grachtengordels, die thans nog de bewondering opwekken van
geheel de wereld. In dezen tijd werd Amsterdam groot, kreeg het een faam in alle
havens der wereldzeeën waar de rijkbeladen schepen onder bescherming van het
door de Keizerskroon gedekte stadswapen met de drie zilveren kruizen binnenzeilden.
Amsterdam werd machtig en met zijn macht groeide bij zijn inwoners een intense
liefde tot de stad, een liefde, die schilders naar het palet deed grijpen, dichters tot
lofzangen inspireerde en bovendien de rijke kooplieden bewoog om slechts schoonheid
aan de stad te schenken en haar te maken tot ‘de Keyserin van Europe’. Deze
kooplieden waren het voornamelijk die de stad groot en machtig maakten en dat niet
alleen, doch eveneens schoon. Zij lieten zich langs de pas gegraven grachten huizen
bouwen, waaraan geen kosten mochten worden gespaard, huizen die wel eens
‘grachtpaleizen’ worden genoemd en die dezen naam ten volle verdienen. Huizen
met hooge dubbele stoepen en rijkversierde gevels en met daarachter kostelijke
interieurs en fraai aangelegde tuinen met heerlijke tuinhuizen. Het is de tijd, waarin
Joost van den Vondel geïnspireerd wordt tot de volgende regels:
‘Legh ons marmersteenen vloeren,
Treek de gevels, hemelhoogh,
Trots van buiten in het oogh.
Bouw de zalen trots van binnen...
Kleedt den wandt van 't graftpalleis
In tapijt, ontzie geen kosten.
Dat de schoorsteen met haer posten
Vrij van louter marmer glimm'
Dat de stoep bij trappen klimm'
Als een troon, en kunst van leunen
Onzen Adel ondersteunen...’

Doch ook voor het overige deel der ingezetenen, voor de min of meer voorname
poorters en poorteressen der stad, werden huizen gebouwd, die ondanks een vaak
grootere bescheidenheid zoowel in oppervlakte als in uitvoering, zich volkomen
aanpasten aan de rijkere grachtenpaleizen. Weer werd de stad een schoon geheel,
opgeluisterd door de overblijfselen van middeleeuwsche bouwkunst en in die dagen
verfraaid met prachtige torens, waarvan het meerendeel ontworpen werd door den
beroemden bouw-
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meester en beeldhouwer Hendrick de Keyser. Zoo beleefde de stad een tijdperk van
ongekenden bloei en ongeëvenaarde schoonheid, welke schoonheid zij als rijke
koopstad ook in de 18de eeuw behield. Steeds groeide de stad uit en althans wat het
uiterlijk betreft, immer schooner, zou men kunnen zeggen. De 17de eeuwsche
uitbreidingen waren echter te grootsch ontworpen en eer zij waren volgebouwd, had
Amsterdam zijn hoogtepunt bereikt en zelfs al overschreden.
Nadat Amsterdam in de eerste helft der 19de eeuw was ingeslapen, doch kort
daarop uit zijn dommel ontwaakte, begon men van alle kanten plannen te maken tot
verandering en uitbreiding van de stad. Helaas: tijdens den middagslaap schenen alle
burgerzin en waardeering voor de oude schoonheden te zijn gevloden, want van
dezen tijd af ondergaat de schoone stad wat men zou kunnen noemen een waren
‘huizenstorm’. Amsterdam, dat eens nog iets meer was dan alleen een geographisch
begrip, was opeens niet meer dan een voorwerp, waarmee men doen kon wat men
wilde, een stad, waarin alle prachtige overblijfselen van architectuur vogelvrij werden
verklaard. Niet alleen ontstonden uitbreidingen die thans altijd nog ware oorden van
verschrikking zijn, ook op de prachtige binnenstad werd een aanval gedaan. Men
ontzag zich niet historische curiosa af te breken en ook over tal van fraaie oude
woonhuizen zwaaide de sloopershamer. Tot overmaat van ramp schijnt het, dat in
dien tijd iedereen, tot de meest volsdagen leek toe, maar een huis kon bouwen. Het
resultaat kennen wij dan ook allen: een totaal verminkte en ontluisterde stad met
vaak noodeloos dichtgeworpen grachten en honderden, neen duizenden verminkte
en ontsierde huizen.
Ondanks dit alles is er nog veel, heel veel zelfs van de vermaarde koopstad
overgebleven. Een groot gedeelte van het oorspronkelijke karakter der binnenstad
bleef ook thans nog onaangetast en Amsterdam zou niet ook thans nog die bekendheid
bezitten, wanneer het niet nog steeds talrijke prachtige 17de- en 18de eeuwsche
huizen binnen zijn grachtengordels telde. Het zijn deze oude huizen langs de
onvolprezen grachten en in de oude straten die de stad, ondanks den grooten aanval
in de 19de eeuw van de zijde der ‘stedenstormers’, nog altijd maken tot een der
schoonste van Europa. En het is dan ook begrijpelijk, dat er zelfs reeds in de vorige
eeuw, de eeuw van aesthetische verwording, tal van menschen stelling namen voor
hun Amstelstad. Was er niet een groot aantal van deze voorvechters geweest, de stad
zou thans ongetwijfeld een heel wat troosteloozer aanblik hebben geboden, immers
een Reguliersgracht en een Leidschegracht waren waar-
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schijnlijk gedempt en verschillende mooie oude gebouwen die thans tot de sieraden
der stad behooren - onder andere de St. Anthoniespoort en het Oude Zijds
Huiszittenhuis op het Waterlooplein - zouden thans reeds zijn gesloopt. Voor het
behoud van dit stadsschoon en deze monumenten hebben deze voorvechters toen
vaak een zwaren strijd moeten voeren, daar het grootste gedeelte van de
Amsterdammers geen oog meer scheen te hebben voor al deze schoonheden. Maar
ook in onze dagen loert nog altijd de ‘stedenstormer’, nog altijd is hij er op uit, mooie
oude huizen af te breken om ze dan te vervangen door stijllooze en verfoeilijke
monsters.
Gelukkig echter is er thans de Monumentenverordening, die in 1926 in den
Amsterdamschen Gemeenteraad werd aangenomen en ten doel heeft, te voorkomen,
dat bouwwerken van historische of artistieke beteekenis worden afgebroken of
verminkt. Sinds deze verordening in het leven is geroepen, zijn er te Amsterdam
talrijke huizen die daarvoor in aanmerking kwamen op de zoogenaamde
Monumentenlijst geplaatst. Talrijke, dus niet alle! En bij degene die er op geplaatst
werden geschiedde dat veelal nog onder protest van de eigenaars, die hun
eigendommen in waarde zagen verminderen, daar zij of de hypotheekhouders van
het oogenblik der plaatsing op de lijst af feitelijk onder curateele kwamen te staan.
De eigenaar mag zijn huis niet sloopen, doch evenmin mag hij er veranderingen in
aanbrengen, tenzij Bouwen Woningtoezicht de desbetreffende plannen hebben
goedgekeurd. Hij moet echter alles betalen. Nu wil men in den regel wel graag een
mooi oud huis in eigendom bezitten, doch deze schoonheid mag geen geld kosten!
De wijd vermaarde burgerzin uit vervlogen eeuwen is dus ver te zoeken en zonder
algeheele medewerking van de Overheid is het monumentenvraagstuk daarom nog
altijd een hopelooze zaak. Daar waar de medewerking van de burgerij ontbreekt,
dient de Overheid in te grijpen. In Duitschland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland
kent men immers vergoedingen bij Monumentenzorg en in Italië kwam het zelfs
voor, dat men in hooger beroep ging om een plaatsje te krijgen op de monumentenlijst.
Hier geschiedt het tegenovergestelde, hier gaat men in hooger beroep om van de lijst
te worden geschrapt!
De zorg voor de monumenten is dus een zeer moeilijke taak: aan den eenen kant
dreigen de bouwspeculanten, die op het bezit loeren, aan den anderen kant is er de
Monumentenverordening, die niet ingrijpend genoeg is. Er dreigt sinds korten tijd
echter nog een ander groot gevaar voor de kultuursteden van Europa en wel het
gevaar uit de lucht. Reeds tal van prachtige steden, be-
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Prachtige opmetingsteekening van het poortje van het voormalig Rasphuis, een in 1895 afgebroken
mannengevangenis aan den Heiligeweg No. 19. Poortje van omstreeks 1603, relief van Hendrick de
Keyser, beeldengroep op den poort waarschijnlijk van 1663.

Opmetingsteekening van het voormalige Onde Zijds Huiszitten-Aalmoezeniershuis en de daarbij
behoorende turfpakhuizen aan het Waterlooplein. De pakhuizen dateeren van 1610, het Huiszittenhuis
werd in 1654 gebouwd door den stadstimmerman Hendrick Jacob Staets.
Foto's Archief Publieke Werken
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Ook dergelijke eenvoudige, doch veelal door sierlijke klokgevels bekroonde woonhuizen, zooals dit
huis op de Kloveniersburgwal hoek Betaniënstraat, behoort tot de monumenten, evenals het curieuse
huisje daarnaast het z.g. Smalste huis van Amsterdam.
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Foto en opmetingsteekening van den Oude Kerkstoren op het Oudekerksplein. De prachtige houten
bekroning werd in 1566 gebouwd door Jelis Querijns en Jan Cornelisz.
Foto's Archief Publieke Werken
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Opmetingsteekening van den zandsteenen gevel van het grachtenhuis Keizersgracht 446. Gevel van
omstreeks 1725. De stoep is in de vorige eeuw afgebroken.
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Detail van het fraai omlijste, rijk gebeeldhouwde middenraam van het huis Keizersgracht 446.
Foto's Archief Publieke Werken
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roemde kultuurcentra, zooals Keulen, Aken, Napels en Rome, werden geteisterd
door moedwillige bombardementen, gepleegd door lieden die ongetwijfeld niet
beseffen wat hier wordt verwoest. Het is daarom niet uitgesloten, dat ook
Nederlandsche steden, dus ook Amsterdam, eens het slachtoffer zullen worden van
deze stelselmatige vernielingen, waarbij een enkel bombardement vaak reeds een
ramp beteekent, allereerst natuurlijk voor de bevolking, doch in de tweede plaats
voor de zich in de stad bevindende monumenten.
Het huidige gemeentebestuur met zijn wethouder van Publieke Werken Ir. J.
Gratama, heeft dit ten volle begrepen, zoodat besloten werd, de gemeentelijke
eigendommen, waaronder de prachtige torens, te doen opmeten en in teekening
brengen. Daar dit gemeentebezit echter slechts een zeer klein gedeelte vormt van het
geheele kultuurbezit, besloot men om ook het overige gedeelte van dit laatste, namelijk
de huizen met kunsthistorische waarde, die veelal eigendom zijn van particulieren,
een dergelijke registratie te laten ondergaan. Aan de Amsterdamsche architecten
werd een uitnoodiging gezonden om hieraan hun medewerking te verleenen. Het
resultaat was, dat op de eerste vergadering, waar een nadere uiteenzetting zou worden
gegeven, niet alle architecten verschenen. Het schijnt dus, dat de stad nog niet geheel
is ontwaakt uit haar 19de eeuwschen dommel - althans schijnen sommige architecten,
evenals hun broeders uit de vorige eeuw, ‘scheppers’ onder andere van buurt IJ-IJ,
Staatsliedenen Jacob van Lennepbuurt, weinig belangstelling te koesteren voor het
uiterlijk welzijn van hun stad. Immers: wanneer men beschikt over voldoende en
juiste gegevens van de monumenten, is het mogelijk om na eventueele rampen
dergelijke vernielde of beschadigde monumenten te herbouwen of te herstellen. Hoe
vaak is het niet voorgekomen in den vorigen oorlog in Frankrijk en België, dat
monumenten, waaronder veel beroemde kathedralen na oorlogsschade aan de hand
van prentbriefkaarten en andere afbeeldingen moesten worden hersteld, eenvoudig
omdat men niet beschikte over voldoende en juiste gegevens omtrent het beschadigde
of verloren gegane! Het resultaat was in zulke gevallen dan ook vaak bedroevend:
door het ontbreken van de belangrijke details ontstonden veelal kermisdecors en
‘pofferkraam-architectuur’ en zoo zal men toch de Amsterdamsche binnenstad of
gedeelten daarvan wanneer het noodig mocht zijn - waarvoor wij behoed mogen
blijven - niet willen zien herbouwd.
Ook bij normale gevallen, bijvoorbeeld wanneer afbraak vanwege bouwvalligheid
noodig blijkt, is het gewenscht het betref-
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fende huis in den ouden toestand te herbouwen. Onze tijd heeft met honderden
voorbeelden het bewijs geleverd, nog niet rijp te zijn oude monumenten op waardige
wijze te vervangen. Een gedeelte der Amsterdamsche architecten is echter van
meening, dat herbouw van een mogelijk verwoest stadsdeel in modernen stijl zou
kunnen geschieden. Temidden van de 17de- en 18de eeuwsche huizen is dit bijkans
niet mogelijk en ieder rechtgeaard Amsterdammer zal dit ook volmondig moeten
toegeven. De Amsterdammer houdt van zijn stad, zij is een magisch begrip, waarin
het beste deel van het wezen zijner voorvaderen tot uiting komt.
Vanzelfsprekend moet bij het opmeten en in teekening brengen van de particuliere
eigendommen de medewerking worden verkregen van de eigenaars dier perceelen.
En gezien de vermeende burgerzin van den Amsterdammer, zou men geneigd zijn
te denken, dat deze hierbij ook inderdaad zijn volle medewerking zou verleenen.
Helaas is de geestdrift voor het prachtige plan aan de zijde der particulieren niet
groot, misschien in verband met de daaraan verbonden onkosten. Men oppert allerlei
bezwaren die echter niets te maken hebben met het doel waarom het gaat. Sommigen
staan blijkbaar afkeerig tegenover alles wat er in dezen tijd gebeurt, of dit nu met
politiek te maken heeft of niet. Het zal velen immers een raadsel zijn, wat stadsschoon
en monumenten-bescherming met politiek te maken hebben!
Het is te hopen, dat er alsnog een weg gevonden wordt om de particuliere
monumenten in teekening vast te leggen. In een land dat kapitalen heeft uitgegeven
om zich het eigendom te verzekeren van andere kultuurschatten, namelijk de
schilderijen van de beroemde 17de eeuwsche meesters, is het onbegrijpelijk, dat er
nog steeds zoo weinig belangstelling bestaat voor de schatten der bouwkunst uit
diezelfde eeuw. Ware de belangstelling van overheidswege en van particuliere zijde
voor de schatten van oude architectuur even groot geweest als die de laatste vijftig
jaren was voor de meesterwerken van de schilderkunst, dan was er ook op het gebied
der bouwkunst onnoemelijk veel meer bewaard gebleven in de binnenstad. Groeit
de belangstelling voor deze bouwkunstige monumenten niet, dan zal Amsterdam
daar groote schade van ondervinden, een schade die onze nakomelingen zullen
betreuren, want ook deze hebben recht op de oude monumenten van geschiedenis
en kunst. Dat Amsterdam toch eens spoedig ontwake op dit gebied. Doch niet zooals
Julius West uit het boek van Bellamy ‘In het jaar 2000’, die, na op 30 Mei 1887 in
slaap te zijn gesuggereerd op 30 September van het jaar 2000 wakker werd en Boston,
de stad zijner inwoning, volkomen veranderd vond. Het was een paradijs vergeleken
met de stad die
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hij ruim 100 jaar tevoren kende, vertelt Bellamy, want er waren onder meer geen
parapluies meer noodig. Wanneer het begon te tegenen, schoven er groote schermen
over de trottoirs! Wij hopen niet, dat de stad op die manier ‘groeit’, maar op een
gezonde wijze, bestuurd door menschen die niet alleen oog en oor hebben voor haar
practische ontwikkeling, doch ook en voor een niet gering gedeelte voor haar uiterlijk
schoon, waaraan ieder ingezetene toch zoo'n warm hart toedraagt en dat geen enkele
Amsterdammer zou willen missen, evenmin als men zou gedoogen, dat onsterfelijke
meesterwerken van schilderkunst uit de Gouden Eeuw in andere handen overgingen.
Men is het zich vaak niet bewust, doch evenals men zich vertrouwd meent met de
schilderijen van Rembrandt, Jan Steen, Van Ostade en vele anderen, ondergaat men
haast dagelijks de bekoring van de even onsterfelijke scheppingen van bijvoorbeeld
Jacob van Campen, Hendrick de Keyser en Philips Vingboons. Wanneer men zich
dat evenwel eenmaal bewust wordt, zal men ook opkomen voor de bouwkunstige
schatten uit het verleden en iedere afbraak van een mooi oud huis gaan voelen als
een persoonlijk verlies, iedere verminking van de stad of van een monument als een
persoonlijke aanranding. Amsterdam let op uw saeck - in deze uw schoonheid!
BEN MORITZ
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Trollekant
Hoelange dat het gelêen is, dat Trolle voor den dag gekomen is van bachten de zware
bergen waarin ze verstoken zat, wij weten het niet; 't is zeker heel wat eeuwen voorbij,
maar daarom is het toch wel waar. Trolle was, zoover menschenheugenis strekt, altijd
oud geweest. Ze droeg kloefen met scherpe puntjes, rood geverfd. Ze was niet al te
groot en verder eenvoudig toegetoorteld: een grauwen rok, een blauw bovenlijf van
wolle en haar gezichte was niet schoone, 't was vol rompels, er stak een groote, grove
neuze uit en heur haar was dunnegezaaid. 't Moet gezegd: haar grijze oogen keken
bizonder goedig! Maar, 't is te verstaan, dat een levend wezen geen duizend jaar
verstoken blijft zitten in een berghol, waar dat 't in gevlucht was!
Trolle had ook wel redens om niet al te danig in de gaten te oopen, want ze had
een diefte gedaan! Peist een keer: Trolle had een prinsessekind gestolen in Zweden
en had het meistje opgekweekt met wat er op 't land te rooven viel: graan voor pap,
groensel voor 't groeien, wild voor de krachten van het bloed, fruit voor de ziele en
water voor den geest! Of Trolle nu afgezakt was uit Härjedalen òf dat ze verstekelinge
had gezeten in Dalarne, 't is ons niet meer ter oore gekomen, wèl is bekend, dat ze
met het meistje Ingrid op een schoonen dag in Wisby op Gotland wierd aangetroffen.
Trolle had dus, God weet hoe, kans gezien om over de zee te steken, allicht op een
boot niet waar, en er zal dus wel een zeeman mêe gemoeid zijn, die dus mede schuld
draagt aan alles wat er voorders is gebeurd. Wisby stond er pas! 't Heette nog niet ‘'t
Ooge der Oostzee’, zooals later zijn eeretitel luidde, maar 't piepte toch al bottegewijs
uit in de wereld van 't noorden en Trolle en had dat zekers niet slecht bekeken: ze
wist, dat zij over Gotland-Wisby haar wille kon volvoeren! Zij had zucht naar 't
Zuiden en ze trok dus met Ingrid de wereld in, een plan in heur hert verbergend, dat
zij mêegekregen had van Od, haar Meester, toen ze nog verstolen stak in 't berghol.
Van Wisby gerocht ze spoedig een danig end verder en zuidwaarts, want het schip
dat haar en Ingrid herbergde, voer op Bornholm; daar wierd 't een en 't ander
uitgeladen en versche zaken ingenomen, die afgezet moesten worden in Göteborg.
Trolle en Ingrid loerden door de patrijspoorten; zij konden niet aan dek komen, dat
zou voor hen gevaarlijk zijn geweest en dat begreep de oude zéér goed. Niet zonder
weemoed in haar oogen zag ze heur Zweedsche vaderland verdwijnen, telkens was
het uit zicht
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en dansten zij op de zee, dan wêer naderden zij de kust en in Trolle's harte rok en
trok dat om zeer te doen, maar Od had haar een belangrijke take ingegeven en met
de gestolen Ingrid moest zij dit volvoeren; 't was de eenige mogelijkheid om van
haar overtredinge geen blijvende nadeelige gevolgen te ondergaan.
Van Göteborg zette de kapitein koers door het Skager Rak, gelangde voorspoedig
in de Noordzee en hield niet al te verre uit de kust zijn vaart op Noordfriesland aan.
De mare brengt geen konde of men aldaar nog den tocht onderbrak. Vermoedelijk
is men meteen doorgevaren tot Texel, waar Trolle en Ingrid even aan den wal zijn
geweest, met een geheimzinnige boodschap. Zij zouden nog eens zooiets doen,
namelijk op Walcheren. Zoo uiden althans de berichten, die ons hebben bereikt door
der eeuwen mist heen. Er wordt duchtig gevezeld over wat daar op Texel en
Walcheren kan zijn geschied. Trolle zou eeremoeders en burchtmaagden hebben
gekend in heur jonge jaren. Wij kunnen 't ons niet voorstellen, want hoe stokoud zou
Trolle dan wel moeten geweest zijn? Neen, deze bevende geruchten durven wij
nauwelijks te vermelden. Ze zijn al net zoo uitgedoofd als de Texelsche Lamp en
wij willen niet geerne voor leugenaar gesteld worden! Maar, een lange reize was het
en vooral dat laatste stuk had Trolle verjongd, want haar hartewensch, de verlangste
naar 't Zuiden, gerocht in vervulling. Van Walhallagara wierd zij door een stoeren
Domburger naar het grauwe Brugge gevaren, welke veste verbindingen met Wisby
onderhield.
Brugge, dat door Trolle Brygstock wierd aangesproken, was de plekke waar Od
haar heen had bestemd, toen Hij zijn wil overdroeg in het gemoed der zeer oude,
maar goedhartige fee. Och, 't is altijd zoo geweest. Od is een stille bezoeker. Hij
miek vanouds al geerne zijn afspraken in de natuur, op verscholen plaatsen. En in
Dalarne of Härjedalen was er toen gelukkig geen levend mensch, dat over Brygstock
droomde, heusch, daarvoor moest men minstens op Gotland zijn!
Od wist wèl wie hij had uitgekozen. 't Moest iemand wezen, die de oogen den kost
gaf en daarbij iemand, die al schrikkelijk véél wist. Nu, dat was met de feevrouwe
Trolle het geval. Zij wist van de Lampen, die in de noorderwereld brandende gehouden
werden, zij kende de zeden van Schoonlanders, Friezen, Dietschen; zij was bovenal
goed thuis in de wetten van het Licht. Dit laatste is één van Od's machtigste
scheppingen. Hij benutte daartoe Wralda, wat als Geest van Geest wierd beschouwd,
en Trolle's harte klopte de eeuwen van haar leven gestadig maar: 't Licht moet overal
doorpriemen, dat is Zijn wet, dat is Zijn wet. Ja, van zulk bidden wòrdt men oud; het
is een gebed waar véél druk
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achter zit en Trolle was ook maar een schepsel, 't is te zeggen, we weten 't allen,
schrikkelijk beperkt.
Trolle noch Ingrid mochten achterom zien! Ze togen naar het Zuiden, naar de
Dietsche kust en Trolle die 't wist, had het Ingrid wel twaalf keer ingeblazen. Ja,
maar wat had dat in? Want Od doet niets zonder overleg! 't Was dat Od een heelen
tros vrouwen bachten hun getweeën door de lucht had mêe laten reizen. Van allerlei
noordersche soorten waren dat; men spreekt van schikgodinnen, disen, walkuren, ja,
wat niet al en dien heelen tros vrouwelijke wezens luisterden naar Od als naar het
eigen hart, hetgeen vrouwen altijd doen. Sommigen hadden spinrokken bij zich; wij
weten het niet; volgens andere legendarische berichten was het anders.
Deze vrouwelijke geesten, die achter Trolle en Ingrid aanzaten, hadden altemale
in hun boezemkleed bobijnen verborgen; men zegt te Brugge: ‘de bobijnen van den
goudrooden draad’...
Ge ziet van hier, dat dit geen gewone zaken waren en ge zult verbouwereerd zijn
als ge hoort wat er verder is geschied.
Toen Trolle in Brugge was aangekomen met Ingrid, moest er uitgezien worden
naar een herberg alwaar zij beiden hun intrek konden nemen. Dat kon niet zoo maar
een gewone pleisterplaats zijn, neen, dat moest een veilige en eigenlijk vorstelijke
plek zijn, want Ingrid zou hier haar levensrol vervullen. Nadat het tweetal dus aan
wal was gegaan en de luchtvrouwen vol spanning hun asem inhielden, zoodat de
zeelie zegden: ‘'t staat strakke vandage hé!’, vertoefden de beide vrouwen korte
stonden in de Herberge ‘'t Gevierendeelde Jaer’, alwaar Trolle betrekkelijk spoedig
kennisse kreeg aan een ruitersman, kennelijk een vrije Fries, waarmêe ze een tijd zat
te vezelen in een schemerachtigen hoek van de gelagkamer. Ingrid zat als een stille
bruid onberoerd bij een veister, dat aan den achterkant lei en uitkeek op een arm van
de Reye. Haar blik was gekluisterd aan een zwane die daar alleenig rondzwom. Maar
zij wierd in hare droomerij gestoord, want Trolle, die eruit zag als een oude moeder,
kwam met den ruiter op haar toe en in korte woorden wierd Ingrid kond gedaan, dat
de ruitersman hen zou brengen naar een groot kasteel buiten Brugge, midden in een
dik bosch, waar Od woonde en woedde.
Dat was een wondere zake, want toen Trolle op een peerderik was geklommen en
Ingrid vóór haar zette, de Fries was rechts naast hen, sloegen de hoeven met zoo'n
verveerlijken klap, dat ze gevijven met één smete buiten Brugge waren en op de
voorplaatse van dat kasteel buiten. Nu, dat kasteel, vond Ingrid, had evengoed in
Wisby kunnen staan. De ruitersman opende de
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poorte en zij trokken gedrieën binnen, de peerden latende stampen op dien voorhof.
Zoo hadden zij getweeën die lange reize achter den rug en amper waren zij in dat
kasteel, waar de Fries alles voor hen bezorgde, of al die nornen, disen en walkuren
streken nêer in dat kasteel en nestelden er zich zoo behaaglijk mogelijk om straks
Trolle en Ingrid, maar vooral deze laatste te helpen.
Trolle nu vertelde aan Ingrid wat er stond te geschieden. Des avonds van den dag
van aankomste liet de ruitersman na den maaltijd met reebout uit de thiotsche wouden
een bronzen schale bijschuiven, waarin hij droge blâeren in brand stak, zoodat zij
deels vlamden, maar grootendeels smeulden. Ingrid moest van Trolle den rook
opsnuiven en onderwijl waren de nornen naderbijgetreden en de disen gaven Ingrid
bobijntjes in de handen, waarop den roodgouden draad was gewonden. De vrije Fries
bewaakte het gezelschap opdat er geen onraad zich zou voordoen en Trolle volvoerde
nu de plichten, die haar zouden bevrijden van de innerlijke kwellende gevolgen harer
diefte.
Naar de mate prinsesse Ingrid de luchten opsnoof, voelde zij zich lichter worden
en in staat om te zweven. Wat zij niet zelve bemerkte, 't was, dat zij geheel onzienlijk
wierd en dat zij gerust overal heen kon, zonder dat andere wezens, althans geen
menschen, haar zouden volgen. In dien toestand hoorde zij Trolle zeggen: ‘Ingrid,
Od draagt u op, gaat uit ter deure, en bezoekt hedennacht alle slapende vrouwen van
het thiotsche Brugge. Gij zult den roodgouden draad in hare bloedbanen verdrinken,
waarna deze zal uitwerken!’ O, maar Trolle had deze woorden nog niet ten volle
uitgesproken of Ingrid gevoelde zich wereldmachtig van binnen en al de disen
stormden op haar toe en zij droegen haar sneller dan den wind, ja schielijker dan de
gedachte, naar de slapende stedelijke gemeenschap. Daar lagen de vrouwliê naast
hunne mans op hun polken en de maagden woelden er rusteloos van het droomen
over haar minnaars. Maar Ingrid was machtig en zonnig, als een gouden luchtfee en
omstuwd van disen, en zij slierde over de bedden en de disen hielpen heur allenthenen
de roodgouden draden te verdrinken in het bloed der thiotsche vrouwen. Ach, die
duizenden bobijnen der disen wierden afgerold en als de draden zonken in de
bloedwegelkens der lijven van maagden en moeders, zoo waren ze gelijk onzichtbaar
en verdwenen. Maar achter Ingrids rug was er een Opperdise, die met een IJslandsche
zonne-els deze draden vasthechtte aan een doorzichtig kristalbolleken, dat in het
vrouwenhert is weggestoken. Daar zat den draad aan vaste met een gouden priem-
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steke, voor die 't zien konde, gelijk de disen, was het een zonnegarensteke...
Ja maar, wat had Trolle gezeid? Moesten die noordersche draden uitwerken?
Ja, ge zult hooren hoe!
's Uchtends waren die draden natuurlijk al geweekt en deels vergaan in het bloed
van de brygstocksche, thiotsche vrouwen en ze begosten te werken. Die draden, lieve
menschen, muziekten in het bloed! Ze maakten die vrouwliê betinteld om met hun
vingers te spelen, ze kregen dat muziek ook in hun hoofd, het was daar als een
bouwwerkje, dat telkenkeere wierd opgericht uit naalddunne, gouden pijpjes en deze
maakten kantiekskens in het brein, 't was om zot te worden van blijdschepe en of ge
wildet of niet, ge moest entwat dòen, entwat uitvinden, iets ontwerpen, uit u
wegwerpen spelemeienderwijze, iets dat zichtbare kantieke was, zienlijk lied en
misschien niet gouden, maar toch zekersten reine, blank als ijs, zuiver als sneeuw.
En dat hield niet op, neen, dat werkte deure, dat benittelde die vrouwliê, moeders
en dochters en zij zagen iets schemeren voor hun oogen. Ook dat wierd nu van dag
tot dag sterker en vooral was dat zoo, omdat Ingrid en haar disen doorwerkten, elken
nacht op een herdenieuw, onderwijl Trolle met den vrijen Fries koutende en zinnende
en vooral schouwende de nachten doorbracht. O, die wondere, droge blâeren uit het
thiotsche woud, dat weelderig woekerde en geurig was van heerlijk geiteblad. Als
dat zoo twaalf etmalen hadde aangeduurd, ging Trolle, en ook de Fries, op een nacht
met Ingrid en de disen mêe. Het was dus den dertienden nacht en de nornen bleven
in 't verlaten kasteel.
Trolle had in heur rokzakken, al weerskanten, honderden spellewerkstokken zitten
en ze was amper in Brygstock of ze smeet met die stokstjes over de huizen, dat 't
kletterde als van hagel. Waar hier, waar daar een veisterken open stond, 't waren er
heel letter, smeet Trolle die boutekens binnen en 't is gebeurd, dat een vrouwe die
blootlag zoo'n stekske in haar kelepit kreeg.
Is dàt verschieten? Ja 't! En toch was het voor die vrouwe een verlossinge gelijk,
want ze wierd wat men noemt van de mare bereden al twaalf nachten lang. Zij voelde
met dat spellewerkstokske een uitkomste. Ze zou ermeê spelen gelijk een wijze katte,
ze zou d'r een draad aan winden, ze zou de betinteldheid uit haar bloed wegspelen,
want op andere manieren en ging dat niet over, kortom, ze zou, ze zou...
Overdag bleek dan ook, dat er meer brygstocksche, thiotsche vrouwliê een
spellewerkstokske hadden en ze behoefden niet lange te klappen of ze gaven hun
herte bloot, de kantiekskens
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wierden ruchtbaar en drie vrouwen bijeen vonden uit, dat men met die stokskens en
een draad, webbe muziek kon maken. Ze spraken van kantmuziek en één van de drie
zegde, met naar binnengezonken oogen, ‘ik maken ik Trollekant’, want hier is een
oude vrouwe geweest, ‘'k hebben haar in mijn droom gezien!’.
Van nu af vloog het kantnêerslag uit honderden vingers en alle maagden en
thiotsche vrouwen, die den roodgouden draad opgedronken hadden, wierden
scheppend en blijmoedig. ‘'t Moet aan 't licht komen!’ zongen ze, ‘wat dat er in ons
is!’...
De mans en kosten hun oogen niet gelooven, maar ze vonden 't machtig schoone
en lieten de vrouwliê en dochters begaan.
De volgende nachten nu trokken Ingrid en de disen naar andere nederzettingen in
het thiotsche moerenland, oostwaarts, maar ook zuidwaarts. Allenthenen keurde
Ingrid eenige geslachten, beproefde der vrouwen kristalzaad en stak een roodgouden
draad vaste met den IJslandschen priem, die Trolle in Ingrids boezemkeurs had
gestoken. Terwijl de prinsesse en de disen dermate iederen nacht hard voortwerkten,
maakte Trolle, geholpen door den vrijen Fries, wêer boetjes, blokjes, boutjes, klosjes
en brygstocksche spellewerkstokjes en op dertiennacht wierden deze wêer als grof
zout overal heen gesmeten, in Gent, in Veurne, in Iper, Duinkerke, àl waar Ingrid
met haar disen aan het bobijnafrollen en drenken was bezig geweest. De Fries had
er zijn boerschen slinger in!
Als nu Torlle en Ingril gevoelden, dat 't genoeg was, want dat de blijdschap zóó
warm hen tegemoet sloeg uit 't thiotsche land, toen de vrije Fries met Trolle zelfs
een Skotse Trye danste op het kasteel, onverschillig voor de nornen en zelfs voor
Od, ontwiek er in 't prinsessekind uit Sverige een diepe verlangste naar kindertjes.
En, als Od dat voelde werken in Ingrid, die door die ingeademde reuke toch
onzienlijk was gebleven, ontroerde Od en Hij voerde Ingrid teerhertig naar een
jongen, stoeren man toe, die droomde van een hooge en manlijk-sterke liefde. Alsdan
sloeg Od den sterrenmantel om van Klaren Woen en Hij beschermde Ingrid, terwijl
Hij in den thiotschen kärel de fantasie der vervulling zaaide.
En deze, bewogen tot in zijn diepsten ondergrond, rees rechte en erkende Ingrid
als de wijze maagd van zijn reinmannelijken droom. Hij ook ontsteeg zijn bedde en
als een gelukkigen slaapwandelaar volgde hij de prinsesselijke fee en beiden zweefden
zij naar de blonde duinen aan de kusten van den Germaanschen Oceaan. En Od deed
den Kärel bekennen tot Ingrid, onderwijl
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Hijzelve roesde van geluk als een winderuischen in het duinhelm. Od is altijd zoo
geweest bij de zee, in het bosch, in de bergspleten. Maar den volgenden uchtend
ontwiek de Brugsche man gewoon in zijn bedde en er was geen vrouwe bij hem...
Ingrid echter vermeide zich in de Swynsche duinen, want aldaar stormden kleine,
blonde, bolle kinderkens der blijdschap bij dozijnen. Zij was nog steeds de onzienlijke
prinsesse, die den blâerengeur van den Fries hadde opgesnoven en zij zag in elk
kinderbolleken een blommetje, waaraan ze rook en waaruit zij met heur wonderlijken
feeënaard een heunink zoog, die haar sterk maakte.
Oude, wijze vrouwen in Brugge, uit latere eeuwen, hebben verteld, dat
Zweden-Ingrid twaalf jaar achtereen den thiotschen man één nacht heeft bezocht en
dat hij pas daarna eene Brygstocksche vrouwe heeft tot zich genomen, en daarmêe
het leven is doorgetrokken zooals alle thiotsche mannen zulks doen. Maar van uit
de duinen zijn de prinsesselijke feeënkinderen van Ingrid twaalf jaarwielen achtereen
het Dietsche land ingetogen, als evenzoovele honderden bloemenkinderen en zij
kregen herberg in de hoofden en herten van alle thiotsche vrouwen, die den
roodgouden draad hadden ingehecht gekregen. De Ingridsche kinderkens zaaiden
zich uit in de kantwereld en deze werd bloemrijk, waar zij reeds zinnebeeldrijk
begonnen was. In latere eeuwen, toen de vrije Fries Brygstock had verlaten en zich
op Vlieland had gevestigd, tevreden over 't geen hij in Thiotland had mogen doen
door Od geholpen, werd het voor de nu nog altijd even leelijke, maar goedaardige
Trolle noodig zich een meer passende vermomming te bezorgen.
Zij nam haar intrek als een Vlaamsch grootmoederken in een huizetje dicht bij
den Leughenaer te Duinkerke en slijt daar sedert menschenheugenis haar bevrijde
dagen. De prinses is onzienlijk gebleven, maar zij doet nog altijd hare kantieksche
inblazingen in de breinen der rijke menschen, zoodat deze kant wenschen en
onvermoeibaar daarin blijven, want Ingrid wil, dat al haar hartekinderen werk hebben,
overal waar ze zijn, maar de Zweedsche Blommen in de kantkunst worden met een
ijsgrond speciaal te Brugge gemaakt en heeten tegenwoordig dan ook ‘Brugsch
Bloemwerk’, maar Ingrid zou niet van Sverige's wouden komen, als ze niet
onvermoeibaar was in hare inblazingen. Zij houdt de wacht, dat vierkante mazen en
ronde mazen blijven beoefend, te Valencijn, te Iper; zij geeft acht op bloemen,
teekeningen, op groote verscheidenheid; zij spoort aan tot kloek, licht en fraai, zoowel
als tot bellewerk en bloemwerk. Als ze zeer vermoeid raakt, want ze heeft zoovéél
kinders om op te letten,
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dan gaat ze uitrusten bij moeder Trolle te Duinkerke en mijmert over 't drillen van
Brugsche fringen, over bloemen van wit karton of perkament, omwonden met
schoonen draad: twijn, zilver, goud zelfs, maar als het Mooimakersdag in Iper is,
dan neemt ze moeder Trolle nog mêe om den blijdag der spellewerksters aldaar te
vieren en op een bebloemden wijtewagen, met bebloemde horsen, uit rijden te gaan.
Ja, op dien vreugdedag van de Ipersche spellewerksters, komt zelfs de vrije Fries
nog weleens over van zijn laatste rustplaats op Vlieland uit de duinpan en mengt zich
onder het vrouwvolk, bloemen werpend tusschen meisens en peerdepooten en als
Trolle dàt ziet, dan schreeuwt haar oude vrouwenhart wild van oordriftige vreugde:
‘Weipan! Weipan! Bekransen! Bekransen!’ en alle spellewerksters voelen zich
dronken van pleizier en dansen om de bebloemde horsen tot het avondrood zinkt...
MARCEL VAN DE VELDE
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Verbeelding en bespiegeling
Over twee wijzen van beschouwen
Toen Thomas van Aquino zijn Summa theologica afbrak en uitgeput zijn pen
neerlegde, zuchtend: ‘Ik kan niet meer; ál wat ik heb geschreven schijnt me stroo’
(en hij had zich bezig gehouden met het geheim der Drieëenheid en het geheim van
God), - resonneerde toen dit woord niet, maar met een accent van moeheid en
verslagenheid nu, de bekentenis die aan zijn boek over de Drieëenheid was
voorafgegaan? ‘God,’ schreef hij daar, ‘is verheven boven al wat bestaat; de dingen
waarvan men zegt, dat zij in God zijn, moet men niet begrijpen zoo als men ze bij
de geringste der geschapenheden, de lichamelijke dingen, aantreft, maar naar
gelijkenis met de opperste: de onstoffelijke zelfstandigheden. Maar zelfs de gelijkenis,
aan deze geschapenheden ontleend, is ontoereikend nog om goddelijke dingen voor
te stellen.’ - Want in God is weliswaar geen verborgenheid, maar voor óns is Hij de
meest verborgene: zooals de zon, de meest zichtbare, onzichtbaar is voor het nachtdier
dat zich in haar licht beweegt. - Het gekende toch is in het kennend subject
overeenkomstig den aard van het subject; de kennis stemt steeds met de natuur van
den kennende overeen. Hetgeen tevens wil zeggen: dat het kennen van een object,
dat een meer verheven zijnswijze bezit dan de natuur van den kennende, de natuur
van den kennende te boven gaat. En zoo gaat Gód het kennen van den ménsch te
boven.
Thomas erkent, dat wij Gods wezenheid niet kennen en geen eigenlijke bepaling
van God geven kunnen, maar de begrippen die, zij 't onvoorstelbaar en analogisch
begrepen, van God gezegd kunnen worden (enkelvoudigheid, onafhankelijkheid,
onveranderlijkheid, eeuwigheid etc.) en die welke men als onvereenigbaar met een
goddelijk wezen moet afwijzen, blijft hij met onnavolgbare helderheid, scherp en
dwingend beschrijven. Hier put hij zijn hoogste weten uit; hij bereikt een helderheid,
die ook ons laatste kénnen nog dagklaar doorlicht. Maar zooals een vliegtuig, hoe
hooger het rondcirkelt, sterker den indruk wekt (door het sonore resonneeren dat tot
ons doordringt) dat het niet meer aan alle kanten vrij in de ruimte, maar als het ware
langs den ónderkant van den hemel rodeert, zoo weet men bij Thomas, hoe hooger
hij stijgt, doordringender, dat hij ónder God blijft, langs den onderkant cirkelt, en
dat zijn weten, hetwelk dien onderkant niet kan dóórstooten om tot Gods wézenheid
door te dringen, een niet-weten is.
En dit wist ook Thomas - doorloopend: ‘het laatste woord van
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onze kennis is, dat wij God kennen als den Onkenbare’, en dit laatste woord was
tevens het woord, dat hem van meetaf... vergezelde. Waar hij spreekt over God, dat
wil zeggen: de gerezen denk-‘kwesties’ betreffende God aan een wijsgeerig onderzoek
onderwerpt, is er bij hem veel meer sprake van een, polemische, denk-hygiëne, van
iets negatiefs dus nog; en ook waar hij z.g. positief is, blijft hij negatief, juist omdat
dit ‘positieve’ slechts analogisch begrepen mag worden. Niettemin: door dit
analogisch zijnsbegrip houdt hij, zeer houdbaar, het midden tusschen agnosticisme
en een anti-dialectisch fideïsme, en handhaaft hij tevens de volstrekte transcendentie
van God.
Het einde van Thomas' weten is een niet-weten; dit is zijn hoogste weten, en bij
dit niet-weten keert hij terug. Vermóeid, naar ons voorkwam; vermoeid als iemand
die, na het hoogtepunt der natuurlijke rede, het menschelijk denken bereikt te hebben,
na alles verklaard te hebben wat te verklaren is, tenslotte beseft, eigenlijk nog niets
te hebben verklaard. Zijn niet-weten is dan een weten waaraan, bij hén, voor het
dénken, geen ander, geen verder consequentie meer verbonden is dan dit op zijn
schreden terugkeerend niet-weten.
Thomas' denken is van beneden naar boven opgestegen, van de aarde en het
menschelijke naar het laatst-weetbare: zijn nietweten omtrent God. Daarna ‘denkt’
hij niet meer, hij ‘knielt’, hij bevond zich in de ‘voorhof’ van het ‘geloof’. Het denken
zijner geschriften bleef binnen het domein van het kenbare.
Bij Eckhart is dit anders. Eckhart overschrijdt dit domein. Ook hij klimt op tot die
hoogste hoogte, helderheid, eenzaamheid en stilte van het wijsgeerig denken, maar
dan (daarna) begint voor hem dé realiteit. Hij keert daar niet terug, hij blijft daar, als
een adelaar die met die hoogste stilte vertrouwd werd en eerst dáár in zijn element
is. Het niet-weten is voor hem geen einde, maar een begin. Thomas bleef steeds
binnen het domein van het weetbare, Eckhart gaat nog een schrede verder en betreedt
het nietweten, en van uit dié hoogte, vanuit dit niet-weten, deze meest essentieele
realiteit voor hem, begint hij geheel de wereld-werkelijkheid beneden hem te
verkennen, te hèr-denken, te her-zien en... eigenlijk eerst te herkénnen; en tegelijk
is dit niet-weten een vertrekpunt, opwaartser nog, voor bespiegelingen over God.
Voor hem is het niet-weten omtrent God geenszins een einde van zijn denken;
integendeel, het is het begin en het zenith ervan, en daarom ook het begin en zenith
van zijn leven - dat daarná (en daardóór) eerst begínt. Hij is nu immers dé realiteit
van God, zijn onkenbaarheid, genaderd, en al het weetbare omtrent God
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is als iets irreëels weggezonken, iets dat men glimlachend kan achterlaten als ware
het een disciplina etrusca geweest...
Thomas klom van beneden naar boven; Eckhart, nadat hij, als in een klein voorspel,
van beneden naar boven is gestegen, ziet voorts van boven naar beneden en leeft
alles wat beneden is - en daar is ook het weten van Thomas - met dien blik ‘van
boven’, dien blik welke doordrenkt is van niet-weten. Eckhart denkt dezelfde dingen
af als Thomas, doch in omgekeerde richting en vanuit een ander vertrekpunt, een
ander, hooger-weten, en het resultaat kon geen ander zijn dan een volstrekte,
geheimzinnige en sublieme Umwertung van alles wat ons denken vertrouwd werd;
en bij alle overeenstemming leeft Eckhart daardoor in een volstrekt andere orde van
denken en zijn dan Thomas.
Thomas, zou men kunnen zeggen, denkt redelijk, Eckhart denkt het redelijke
mystisch over, vanuit een hoogere waarheid. In Thomas' geschriften is het kenbare
de hoogste waarde; Eckhart leeft en kent van dit kenbare tevens de onwaarde. In
Thomas' geschriften wordt die onwaarde wel toegegeven - achteraf, of vooropgesteld,
- maar van zijn dénken (een wijsgeerig denken immers) is het de peripherie, niet het
centrum, niet de ziel en het zenith.
Thomas was een hoog en trotsch bergmassief dat naar den hemel reikt; Eckhart
de adelaar die op dezelfde hoogte zich bewegend steeds vrij in de ruimte zweefde,
vandaar omlaag schouwde, of vandaar opwaarts schoot, dieper de stilte in van het
niet-weten. Hij is zoo vrij, zoo vrij, - en dáárom zoo vrijmoedig: hij is de roekelooze
adelaar van het transcendente, en van de goddelijke paradox daarom.
Thomas is een bouwer: romeinsch, streng, en niets schijnt wankel van den bouw
dien hij optrekt; al het veroverde der eeuwen (van Grieken, Arabieren en Joden) vat
hij samen en bouwt daaruit een orde op. Hij boeit door de intellectueele kracht,
denk-tucht, zijn strakke dialectiek en scherp abstractie-vermogen. - Eckhart,
germaansch, is een veroveraar van onbekende werelden; hij zuivert en verruimt niet
een weten door iets aan dit weten toe te voegen; hij schept een totaal nieuwe orde,
moedig, vermetel, waarin en waardoor ook het vroeger bezit aan weten van wezen
en gedaante verandert. Hij vertegenwoordigt een totaal nieuw... avontuur. Hij leeft,
vertrouwd en stil, in verten waarvoor anderen terugdeinzen.
Thomas laat zien hoe hoog de berg is, het hooggebergte van het weten, tot hoe
hoog het doordringt; Eckhart laat zien, hoe kléin die berg is én... hoe onmetelijk
grooter nog de ruimte waarin
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wij leven... En wie zou subliemer gelijk hebben...?
Inderdaad, ‘Er ist geradezu der höhere Dritte über Augustin und Thomas’... (Alois
Dempf).

Over de godheid en god
Thomas tracht iets van God - Wiens Wezen hij onkenbaar weet - toch nog in onze
denkbaarheden onder te brengen, in begrippen vast te grijpen, - en God wordt ons
daardoor vèr... Eckhart laat God geheel zijn wat hij voor ons is, de Verborgene, de
Onbenoembare, en juist daardoor maakt hij God, plotseling en indringend, tot een
Realiteit. Thomas' denken heeft de waarde voor den wijsgeer, Eckhart's denken voor
den mensch - d.w.z. voor ons allen. Thomas spreekt van God; Eckhart van de Godheid.
Laat mij onderscheid mogen maken tusschen de Godheid en God. De Godheid:
de Verborgene, de Ongeschapene, de Onbenoembare over wien wij niet spreken
kunnen, die eindelooze lichtjaren voorbij onze verhevenste bespiegeling onbereikbare
verborgenheid is, en in wiens grondeloos Geheim wij, met alles wat is, nochtans zijn
en leven. God: degene over wien wij spreken, die groot werd naar de mate waarin
wij menschen groot waren en klein overeenkomstig onze kleinheid; dien wij dagelijks
scheppen (of vernietigen) in de woorden en rede-twisten waarmede wij duiden,
benaderen en ontraadselen: ‘kénnen’, gelijk men zegt...
Wat wij gedacht hebben zal verdwijnen wanneer wij verdwijnen, en zoo ook de
Gód dien wij dachten en die zonder ons nooit bestond; die precies zoo zal wegstorten
uit ons bewustzijn naar het niet wanneer wij sterven als de kamer, die voor den blinde
in zijn duisternis bestond, wegstort op het oogenblik dat hij ziende wordt en het
liefelijke licht hem de waarheid openbaart...
HENRI BRUNING
Fragmenten uit een binnenkort te verschijnen bundel beschouwingen ‘Verbeelding
en Bespiegeling’ door Henri Bruning.
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Gedichten
Ragnarok
Dit is de tijd der duistere vernieling,
bouwwerk van eeuwen stort tot rookend gruis;
nu waren vaadren door het siddrend huis:
het is de tijd der eindlijke bezieling.
In 't nare tweelicht gloeien doffe branden:
't is werelddeemstering in bloed en vuur;
nu nijpt de nood, nu slaat 't geweldig uur morgen ontwaken wij, bevrijd van banden.
Wij zien hen gaan die onze doemnis weren,
jong zijn zij, onze trots en onze hoop;
zij schrijden heen ten bloedig rooden doop,
wij zien hen dapper gaan, die nimmer keeren.
Pal staan zij ginds, de jongsten, de getrouwen,
een handvol, hen rest niets dan 't oud harnas:
huiverend zagen zij in puin en asch,
het rein gelaat van kinderen en vrouwen.
De aarde gaapt, en steile torens vallen,
wee, God's gewijde woon wordt niet gespaard...
Menschen onteeren wat de tijd bewaart,
en onze lijven zijn de laatste wallen.
Dit is de tijd van 't roekeloos beminnen,
de tijd van waanzin en geduchten haat;
het is de tijd voor de opgetogen daad,
voor wrang geloof, voor 't wagen en 't verwinnen.
Verraders erven, en de laffen gluipen,
't schot in den rug is 't loon dat ons verwacht;
terwijl schijnheilig, en met buit bevracht,
door 't vroom gevecht, de veile schuimers sluipen.
Storte wat stort, of ook de zuivren vielen,
wij staan voor 't volk, ons boventijdlijk zijn;
komt! mannen smeden krachten uit hun pijn,
de toekomst zingt vervoerd in onze zielen.
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Tranen verleerden wij, en dwaas verblijden,
jeugdige jool heeft ons geslacht verzaakt;
doch ziet, wij rillen om wat ons genaakt:
de schemering van maagdelijke tijden!

Het Heilig Rijk
Het Heilig Rijk genaakt, het Rijk der orde,
dat volksch bewind op volkschen bodem grondt,
dat bodem gunt aan al wie staal omgordde,
waar volk naast volk heerscht in éen eedverbond.
Het Heilig Rijk genaakt, het Rijk der vrede,
dat op éen veld om vroege dooden rouwt,
dat in der volkren vaderlijke zede
herboren aan een blijde wereld bouwt.
Gelooft in 't Heilig Rijk, het Rijk van broeders,
waar elk den broeder in den arbeid eert,
waar kindren wegen op den arm der moeders,
éen bloed de standen tot éen staat verkeert.
Het Heilig Rijk genaakt, ons volk zal treden,
hoofsch als vanouds, met naam en fiere spraak,
rondom den leeuw met koninklijk verleden,
onder de volkren voor zijn heerentaak.
Het Heilig Rijk wordt door éen daad bewogen,
't regeert het Avondland in vroom beleid;
o volk, zijn woord is echt, en smaalt op logen,
het Heilig Rijk wordt in zijn doel gewijd.
Betrouwt! Niets blijft gescheiden, niets geschonden:
't beeld dat God schiep wordt aan God's beeld gelijk;
bloed hoort bij bloed, en taal bij taal verbonden,
volk word tot volk gezalfd in 't Heilig Rijk.

Groot Nederland. Jaargang 41

122

Groet aan de vogelen
Bedrijvig vogelvolk, dat wiekt rondom mijn ramen,
dat heen en weder rept uw vluggen vleugelslag,
nu hier dan ginds in 't hout, en roept den langen dag,
ik groet U, éen na éen, en noem uw vreemde namen.
Daar is de specht, die rood gekapt en, onderstboven,
schuw langs den schuinen stam der populieren kruipt;
of 't bang patrijzenpaar, dat bruin ín 't koren sluipt
met heel zijn hongrig kroost,.. of door de groentenhoven.
Den ekster zie ik uit zijn hoogen boomtop zweven,
zwart-wit, met korten vleugel en pijl-rechten staart,
de grove kraai, die moeizaam door de bieten waart,
heeft hij, vechtlustige, met driesten sprong verdreven.
Laag bij den grond, en zwijgzaam aangevlogen,
zit plots, stom op een paal, de havelooze uil:
en musch en mees en vink, 't zwijgt al, in 't loover schuil,
voor hem die roerloos gluurt met ronde, wreede oogen.
En 'k noem den koekoek, ver, en wie weet waar?, verholen,
den leeuwerk, dien zijn lied vervoert in 't paalloos blauw;
kieviten ook, die zwart gekuifd, voor dag en dauw,
in loome benden doelloos door de weiden dolen.
Den moeden reiger nog, de duif op koene vluchten,
de merelaar, den guit, die in den regen lacht 'k heb alle lief, maar meest, des avonds voor den nacht,
zwaluwen op de wiek, heel hoog in reine luchten.

Midzomer
Nu geurt de aarde zwaar van zwoelen zomerzegen,
de boomen zwijgen moede, roerloos rijpt het graan;
de zoete walm van hooi wijlt langs verlaten wegen:
haast zal de bruine maaier in het koren slaan.
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Gaart nu de blauwe kersen uit de volle kruinen,
plukt in de dorre struiken bessen geel en rood,
de prille erwten wegen in het groen der tuinen: en naakte knapen plassen, hoor maar, in de sloot.
In warme weiden ligt alom loom vee te kauwen,
het blonde veulen volgt het grazend moederpaard;
en zwaar gevleugeld wiekt, door 't wolkenlooze blauwe,
een dolend reigerpaar op bruidtocht Westenwaart.
Gelukkig nu, wie, rond den klaren disch gezeten,
den kring van vrouw en kroost in stilte zeegnen mag;
en heel der aarde vreemde vruchtbaarheid kan meten
in argelooze oogen, in een hellen lach.

Bij het massagraf te katyn
Doemt het bewind, dat hier met onbeschroomde hand,
duizenden schuldeloos met loenschen kogel moordde
en schonk voor graf een kuil, gestapeld tot de boorden,
met steppezand gedempt en als een bosch beplant.
De groef in 't zand gaapt wijd, de dooden dor en zwart,
eens een hoogmoedig heer, zijn door elkaar gesmeten,
laag boven laag getast. Hier hoort gij stervenskreten:
nog grijnst elk' open mond van plots gegilde smart.
Te gruwzaam was 't geheim, en de verworden aarde
gaf, als met walg, terug wat zij drie jaar bewaarde;
over de steppe woei de stank van goor bederf.
Nu waait heel 't Westen door, de lucht van dorre dooden,
hun zwarte stilte spreekt. Hoort de benauwde dooden!
Speurt gij die geur des doods over der vaadren erf?

FERDINAND VERCNOCKE
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Goethe en de Duitsche eenheid
De groote bloeiperiode van de Duitsche cultuur, waarvan Goethe door de alzijdige
ontplooiing van zijn genie nog altijd als hoogste drager geldt, valt ten deele samen
met een tijdperk in de Duitsche geschiedenis, dat in de ontwikkeling van het Duitsche
volk een dieptepunt beteekent. Het scheen alsof over de jaren heen Napoleon Frederik
de Groote verslagen had. De omstandigheid, dat de cultureele en politieke groei zich
in Duitschland niet langs gelijke banen ontwikkelde, heeft geleid tot het scheppen
van een tegenstelling, die nog versterkt en later ook uitgebuit is door een
cultuurhistorische beschouwingswijze, die in haar universeele gerichtheid de nationale
en politieke bindingen zoo veel mogelijk naar den achtergrond schoof. Figuren als
Goethe werden als het ware uit hun eigen tijd losgeweekt, zij werden tot scheppers
gemaakt van een geheel eigen wereld, die men in laatste instantie los van tijd en
plaats kon beschouwen en die slechts een functie vervulde in een cultuurhistorische
en literatuurhistorische ontwikkeling. Dit autonoom verklaren van de
verschijningsvormen van de cultuur heeft anderzijds tot gevolg gehad, dat de basis
van waaruit men de nationale en politieke waarden mat, te eng werd. Het was niet
meer mogelijk, de gebeurtenissen ten tijde van Napoleon en de bevrijdingsoorlogen
in een eenheid te zien met het sterk pulseerende geestelijke leven, waarvan Weimar
het middelpunt was. De figuren van een Scharnhorst, Gneisenau, Blücher, Clausewitz,
van een Stein en een Humboldt, die degenen waren, die de directe voorwaarden
schiepen tot het slagen van den oorlog tegen Napoleon, werden meer en meer in een
bewuste tegenstelling gezien tot de centrale figuur van Duitschland's geestelijke
leven. De tegenstelling tusschen Potsdam en Weimar, die in de geheele waardeering
van het Duitsche volk tot op den huidigen dag zoo noodlottige gevolgen zou hebben,
was daarmee geschapen.
Van enger nationaal standpunt gezien scheen er reden voor deze tegenstelling te
zijn, want Goethe zelf heeft in velerlei opzicht aanleiding gegeven tot een zich
vastzetten van deze meening. Zijn vereering voor Napoleon, zijn afkeer van Pruisen,
zijn vaak koele afzijdigheid tegenover het enthousiasme van de jeugd bij de
opkomende vrijheidsbeweging, zijn even zoovele argumenten, die het verwijt schijnen
te rechtvaardigen, dat Goethe's houding niet in overeenstemming was met datgene,
wat men van hem bij zijn positie had mogen verwachten.
De vraag doet zich echter voor, mag men zijn oordeel over een
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figuur als Goethe binden aan zijn houding tegenover de directe politieke
gebeurtenissen van den dag, is het juist van hem te eischen, dat de gebeurtenissen
van zijn tijd een directen neerslag moeten vinden in zijn werk, en dat zijn daden een
direct politieke beteekenis moeten hebben? Moet men niet veeleer nagaan, welke
factor Goethe in de geheele ontwikkeling van zijn tijd geweest is, welke positieve
kracht hij beteekende voor hen, die Duitschland's bevrijding zouden bewerken, om
nog te zwijgen van een veel dieper grijpende vraag: welke verantwoordelijkheid
Goethe in diepste wezen tegenover tijd en volk voelde en op welke wijze hij aan
deze verantwoordelijkheid voldeed.
Het is duidelijk, dat in een tijd, waarin Duitschland strijdt om definitief zijn
geestelijke en politieke eenheid te verwezenlijken, deze vragen weer sterker op den
voorgrond treden, want het kan voor een volk niet onverschillig zijn, om te weten
of het verleden, waaruit het voor een groot deel zijn geestelijke krachten put een
breuk van zoo diepgaande beteekenis vertoont.
Maar om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal het noodig zijn, uit te gaan
van een beschouwingswijze, die eerst weer de eenheid herstelt in het beeld van den
tijd zelf. Goethe moet geplaatst worden in zijn tijd als deel van zijn tijd en in zijn
wisselwerking met de figuren, die in de nationale geschiedenis van het Duitschland
van die dagen een rol speelden. En dit zal niet alleen moeten geschieden met het oog
op Goethe zelf, maar voor alles ook met het oog op datgene, wat hij voor Duitschland
beteekende.
Het is deze taak, die Erich Weniger zich in het boekje ‘Goethe und die Generale’
gesteld heeft. Dit werkje is daarom des te merkwaardiger, omdat het op een
ongedwongen wijze, uitgaande van de bronnen zelf, een beeld schept van de
geestelijke krachten, die samengewerkt hebben tot de vorming van Duitschland's
historischen gang en aantoont, hoe in deze samenwerking in diepste wezen een
eenheid aanwezig is, waarvan niet alleen Goethe deel uitmaakt, maar waarvan hij
wel degelijk een integreerend deel is. In een nauwkeurig onderzoek heeft Weniger
nagegaan, hoe Goethe's betrekkingen waren tot de militairen van zijn tijd. Bij de
positie, die Goethe aan het hof van Weimar innam, is het niet te verwonderen, dat
hij met de meeste leidende figuren van zijn tijd in aanraking kwam. Belangwekkend
is het zeker om te zien, hoe aan de hand van de Tag- und Jahreshefte en de Annalen
is vast te stellen, dat in al de jaren vanaf 1792 tot het einde van Napoleon's
heerschappij een onafgebroken contact met de militaire kringen bestaan heeft, maar
belangrijker nog is het, wanneer wij Goethe's inzichten vergeleken zien met het oor-
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deel van die mannen, die naderhand de dragers van Duitschland's bevrijding zouden
zijn. Goethe's critiek op de Pruisische legerleiding, die reeds stamde uit den veldtocht
tegen Frankrijk in 1792 en die daar vorm had aangenomen uit eigen waarneming,
vond haar bevestiging in de afloop van de slagen bij Jena en Auerstädt. Deze critiek,
die Goethe vaak als een critiek op Pruisen ernstig kwalijk is genomen, komt echter
overeen met de uitlatingen van een Scharnhorst en Clausewitz, die reeds toen tot
inzichten waren gekomen, die den grondslag zouden vormen van wat later als de
‘Preussische Heeresreform’ in de beslissende slagen tegen Napoleon zijn
fundamenteele beteekenis voor de ontwikkeling van de krijgskunde zou bewijzen.
Reeds op 3 October, dus nog 10 dagen voor de eigenlijke slag schrijft Scharnhorst,
die toch als stafchef van het hoofdleger een positie van beteekenis bekleedde: ‘Was
man tun müsste, dass weiss ich wohl; was man tun wird, wissen die Götter’.
De polemiek, die zich na deze gebeurtenissen vooral onder de officieren, die buiten
actieven dienst kwamen, ontwikkelde werd door Goethe nauwkeurig gevolgd.
De reactie van Goethe op de loop der dingen moest een andere zijn dan die van
deze mannen, ja zelfs als die van een Freiherr vom Stein, die de hervormer en bouwer
van het nieuwe Pruisen zou worden.
Goethe erkende de zwakte van de Duitsche landen, zoowel in politiek als in militair
opzicht, hij zag om zich heen geen krachten aanwezig, die een verzet zouden kunnen
organiseeren, opgewassen tegen de macht van Napoleon. Voor Goethe bleef als
eenige mogelijkheid over, de Duitsche eenheid te handhaven op geestelijk gebied
en hiervoor voelde hij zich verantwoordelijk. Alleen door zich buiten de actieve
politiek te houden kon hij een politieke macht zijn. Het was in zijn oogen ‘eine grosse
und heilige Sache für alle Deutschen, das bis jetzt noch unangetastete Palladium
unserer Literatur aufs eifersüchtigste zu wahren’. Deze positie van Goethe werd niet
alleen door de Duitschers zelf erkend, hij werd ook op diplomatiek gebied uitgebuit,
o.a. door den Kanzler von Müller, haar bevestiging vond zij door de ontvangst van
Goethe door Napoleon en daarmee tevens haar rechtvaardiging in de omstandigheden
van die dagen, doordat daarmee in Goethe de Duitsche cultuur op gelijke hoogte met
de Fransche werd erkend. Goethe had hiermee in de oogen van Napoleon de Duitsche
cultuur onaantastbaar gemaakt.
Het ware onjuist Goethe's houding te beoordeelen naar de afloop van de latere
historische ontwikkeling.
Dat ook Goethe's tijdgenooten hem in dezen zin erkenden en zijn
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macht als een stimulans voelden, moge blijken uit een uitlating van een van de felste
strijders voor de bevrijding, Ernst Moritz Arndt, gedaan in 1814: ‘... doch ragten
einige hervor aus allen, und einer so hoch, dass er wie ein göttliches Wunder steht.
Dies ist Goethe, der Dichter, nicht aus der Zeit geboren, sondern auf der einen Seite
ein Bild der deutschen Vergangenheit und auf der andern ein Bild ihrer Zukunft.’
Het is hier misschien meteen de plaats om een woord van Goethe aan te halen, dat
wel zeer duidelijk toont, dat zijn houding haar oorsprong niet vindt in een gebrek
aan vaderlandsliefde of een ontbreken van een geloof in het Duitsche volk, en dat
een verwijt van dezen aard de kern der dingen niet raakt. Het is een woord uit een
gesprek, dat hij in 1813 met Prof. Luden voerde, dus in denzelfden tijd, dat hij zeer
sceptisch stond tegenover een slagen van een strijd tegen Napoleon. ‘Ja, dat deutsche
Volk verspricht eine Zukunft, hat eine Zukunft. Das Schicksal der Deutschen ist
noch nicht erfüllt. Hätten sie keine andere Aufgabe zu erfüllen gehabt als das
Römische Reich zu zerbrechen und eine neue Welt zu schaffen und zu ordnen, sie
würden längst zugrunde gegangen sein; dat sie aber fortbestanden sind, und in solcher
Kraft und Tüchtigkeit, so müssen sie nach meinem Glauben noch eine grosse Zukunft
haben, eine Bestimmung, welche um so viel grösser sein wird denn jenes gewaltige
Werk der Zerstörung des römischen Reiches und der Gestaltung des Mittelalters, als
ihre Bildung jetzt höher steht.’
Had Goethe's oordeel, door een onderschatting van de aanwezige krachten voor
een doeltreffend verzet tegen Napoleon, op korten termijn ongelijk, op langen termijn
gezien heeft de historie hem onomwonden in het gelijk gesteld: de vlucht, die de
afloop van de bevrijdingsoorlogen het Duitsche lot een oogenblik scheen te zullen
geven, heeft zich niet kunnen handhaven. Het Duitsche volk heeft toen niet een weg
tot een vruchtdragenden vorm kunnen vinden en de beloften, die deze tijd scheen in
te houden, zijn niet ingelost. En het is niet te veel gezegd, dat de strijd om de groote
toekomst, die Goethe voor zijn volk vooruit zag, eerst in deze jaren wordt uitgestreden.
Wanneer Goethe na de slag bij Jena in persoonlijk contact met de Franschen komt
en de strakke leiding en tucht bij hen vergelijkt met het gebrek aan klaarheid, die hij
aan Pruisische zijde had leeren kennen, wanneer hij daarna de berichten hoort over
den indruk, die de persoon van Napoleon op den Kanzler von Müller maakt, dan
schrijft hij onder den indruk hiervan: ‘Man verleugnet sich das Ungeheure, solange
man kann, und verwehrt sich eine richtige Einsicht des Einzelnen, woraus es
zusammen-
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gesetzt ist. Wenn man aber diesen Kaiser und seine Umgebung mit Naivität
beschreiben hört, so sieht man freilich, dass nichts dergleichen war und vielleicht
auch nicht sein wird.’
Zijn latere persoonlijke ontmoeting met Napoleon kan hem alleen in dezen indruk
versterken, omdat hij tegenover zich het genie ziet, dat hem daimonisch phenomeen
is. En het is deze daimonische kracht, die hij in Napoleon belichaamd ziet, die voor
hem de norm wordt, waarnaar hij de verhoudingen beoordeelt, ook dan, wanneer hij
al lang heeft opgehouden in Napoleon de ordende kracht voor Europa te zien. En het
zijn slechts de gebeurtenissen zelf, die hem kunnen dwingen, deze norm te verlaten.
Dit is op zich zelf een oordeel, dat niets met de trouw aan zijn volk te maken heeft,
het is slechts een oordeel, dat betrekking heeft op de waardeering van de bestaande
machtsverhoudingen. Merkwaardig is het, dat Goethe tien jaar na de groote
gebeurtenissen in een brief aan Carl August zijn oordeel over de generale staf, die
onder leiding van Blücher, die zich de naam van ‘Marschall Vorwärts!’ verwierf, de
zege over Napoleon bevocht, zich in bijna dezelfde bewoordingen uitdrukt als destijds
in zijn oordeel over Napoleon: ‘Der Fall ist wohl einzig in der Weltgeschichte, eine
Art von rohem Timur zu sehen (denn vorwärts! war ja auch die Lösung der
Mongolen), aber umgeben von dem allergebildetsten Generalstabe; das ist einzig,
war nicht und wird nicht sein’. Goethe had hiermee de kern geraakt van de factoren,
die de zege mogelijk gemaakt hadden: alleen het samengaan van Duitschland's
grootste soldaten, die zelf al hun krachten voor de vernieuwing van het leger hadden
ingezet, hadden Napoleon ten val kunnen brengen.
Aan de geestelijke ontwikkeling van deze soldaten, die een van de voorwaarden
was voor de volledige ontplooiing van hun gaven, heeft echter Goethe zelf met zijn
werken of door persoonlijk contact een werkzaam aandeel gehad.
In een uiterst interessant hoofdstuk gaat Erich Weniger in zijn boek dit aandeel
van Goethe voor de belangrijkste figuren uit de bevrijdingsoorlogen na.
In deze bladzijden treedt ons het sterkste de eenheid van dezen tijd tegemoet. Was
de breuk aanwezig geweest tusschen Weimar en Potsdam, zooals men die heeft willen
zien, dan was dit verzet, dan was deze bundeling van krachten in het volk nooit
mogelijk geweest, want daarvoor was deze heele ontwikkeling naar een Duitsch
eenheidsbesef nog veel te jong. Onderwijs en opvoeding bewogen zich nog langs de
oude paden, die veeleer over Parijs dan over Berlijn of Weimar leidden. De Duitsche
ontwikkeling, het Duitsche besef kon alleen dan tot een werkelijke in-
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nerlijke kracht groeien, wanneer de burger en de soldaat zich deze ontwikkeling
bewust op rijperen leeftijd eigen maakten, wanneer zij dus zeer bewust een eigen
aandeel hadden aan den groei van de Duitsche cultuur, wanneer zij zich door een
zeer daadwerkelijke belangstelling mede dragers van zijn cultuur konden voelen.
Het is dan ook niet verwonderlijk, maar veeleer vanzelfsprekend, dat een von
Humboldt, die de vernieuwing van het onderwijs in Pruisen tot stand bracht, in een
nauw contact met Goethe stond, met hem de ‘gegenwärtige deutsche Verhältnisse’
besprak, en Goethe's streven naar een Duitsche eenheid op geestelijk gebied, die als
een afweer bedoeld was tegen de Fransche macht, in het kader wist te passen van de
Pruisische reform-politiek, waardoor Goethe's streven eerst den noodigen politieken
ondergrond kreeg, die hij er zelf vanuit Weimar niet aan vermocht te geven.
Het is alleen een teeken van de geweldige spankracht van het Duitsche volk, dat
het terzelfder tijd in staat was, zoowel op geestelijk gebied het allerhoogste te bereiken
als, mede gedwongen door de omstandigheden, in staat was, aan de volksgemeenschap
nieuwe grondslagen te geven en het leger op een geheel nieuwe leest te schoeien,
volgens richtlijnen, die misschien heden ten dage eerst voor de volle honderd procent
uitgewerkt zijn. Maar al deze vernieuwingen zijn niet denkbaar zonder een geestelijken
ondergrond. En Goethe is het geweest, die het meest bewust stuwing aan de geestelijke
krachten heeft willen geven, en ook inderdaad gegeven heeft.
Goethe was voor zijn volk tot symbool geworden en slechts als zoodanig is het
denkbaar dat Lützowsche freiwillige Jäger, die hem op 20 April 1814 in Meissen
tegenkomen, hem de militaire eerbewijzen brengen en hem de zegen over hun wapens
vragen, die hij geeft met de woorden: ‘Zieht mit Gott und alles Gute sei eurem frischen
deutschen Mute gegönnt’.
Slechts vanuit deze eenheid is deze tijd te begrijpen en kan Goethe in dien tijd en
in zijn volk begrepen worden. En wanneer Goethe in het besef, dat zijn scepsis hem
afzijdig had doen staan bij de groote beslissing, Epimenides in het
overwinningsfeestspel ‘Des Epimenides Erwachen’ laat zeggen:
‘Doch schäm' ich mich der Ruhestunden;
Mit euch zu leiden war Gewinn:
Denn für den Schmerz, den ihr empfunden,
Seid ihr auch grösser, als ich bin.’

dan is dit op zichzelf een zich bekennen tot deze eenheid van tijd en volk, waarin hij
wist een taak te hebben.
SYBREN MODDERMAN
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Een zoon en een moeder (Vervolg)
VI
Dien avond tegen acht uur zat Nero in de zaal aan de achterzijde van het paleis, in
welk vertrek hij de Senatoren placht te ontvangen en de verschillende regeeringszaken
besprak en afdeed.
Hij was er alleen, zat wat in elkaar gedoken in een leunstoel aan de groote
conferentietafel en staarde met een hand onder het hoofd voor zich uit.
De groote zaal werd alleen schemerig verlicht door de vlam uit de zilveren
looplamp, welke Nero had meegebracht en voor zich op de tafel had geplaatst en
welke vlam onrustig heen en weer ging door zijn nabije en wat stootende ademhaling.
Rondom in de zaal, gedeeltelijk tusschen de zuilen van de portico, gedeeltelijk in
de nissen, stonden de gepolychromeerde beelden en bustes van Julius Caesar, van
Augustus, Germanicus, ook van Socrates, Euripides, van Plato en op de tafel waren
de borstbeelden van Agrippina en van Nero zelf daartegenover en de schaduwen dier
beelden bewogen zich door het schijnsel van de onrustige vlam.
Nero keek naar die vlam en verschoof de lamp een weinig, maar door die beweging
werden de schaduwen nog onrustiger en in de gelaten en rond de monden waarde
overal plots iets levends.
Agrippina's borstbeeld vooral scheen nu wel eensklaps van vleesch en bloed te
worden en Nero keek ernaar in afgrijzende ontzetting, zijn mond viel open, en hij
hield de beide handen met de even gekromde vingers als in afweer half geheven.
Want ineens scheen het hem toe dat de mond van het beeld zich in smart verwrong
en door de oogen lichtte iets of er water langs vloeide, terwijl rillingen trokken langs
de wangen en den neus.
‘Zou het dan nu zijn?... Nu?’ fluisterde hij en dan met een ruk wendde hij het
hoofd af van dit visioen en sloeg hij een hand voor zijn gelaat.
En zoo kwam het ook dat hij niet zag, hoe plotseling tusschen de zuilen van de
portico een slank wit figuurtje verscheen met een looplamp in de hand, waarvan ze
het schijnsel schutte met de andere hand, welke nu doorzichtig scheen als roze albast
en het volle licht wierp op het zuiver ovale matwitte gezichtje met de groote donkere
oogen, terwijl het weelderige haar was als een aureool van donker goud daarboven.
Toen ineens was daar de vroolijke stem van Poppaea.
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‘Och... zit je hier?’
Nero schrok, vloog op van zijn stoel.
‘Poppaea...? Wat is er? Nieuws?... Een onheilsbode?...’ .... Zijn stem klonk rauw
en heesch van angstige opwinding.
Poppaea zette de lamp op tafel en schudde het hoofd.
‘Zie ik er uit als een onheilsbode? Zit je daarop te wachten? Waarom? Wees maar
gerust, hoor. En nieuws is er ook al niet. Alleen is je opperhofmeester in de war,
omdat je, naar het schijnt, tegenstrijdige orders hebt gegeven omtrent het souper.’
‘Ik? Nee, nee... dat is niet waar! Hij liegt!’ kreet hij.
Poppaea lachte wat spottend:
‘Kom, kom, windt je niet zoo op, beste jongen, over zoo'n onbeduidendheid. Maar
wat zoek je hier eigenlijk in de eenzaamheid? En in de duisternis? Ben je bang voor
het licht? En voor de menschen? En... voor mij?’
Nero was om de tafel heengeloopen, als wilde hij Poppaea ontvluchten; ze verloor
zijn forsche gestalte even geheel in de schaduw van de zuilen, maar dan ineens trad
hij in het schijnsel van de beide walmende lampen weer uit het donker op haar toe.
‘Ik had wat hoofdpijn,’ sprak hij.
‘Hoofdpijn?’ Ze lachte. ‘Een Caesar die zich verontschuldigt wegens hoofdpijn!
Enfin, maar misschien is het het gevolg van de felle zon op het water, tijdens je
tochtje naar Bauli of anders van de wijn die je moeder je liet drinken en de Goden
geven, dat haar vriendin Locusta ze niet gemengd heeft. Maar misschien is het van
nog geheel iets anders!’
Hij antwoordde niet, stond stil bij haar en zijn oogen dwaalden onrustig.
‘Zeg Poppaea,’ sprak hij dan zacht en wat schor. ‘Is het niet opvallend stil in het
paleis en ook in de stad? Ik hoor niets... of er ergens een doode...’
Ze haalde heur schouders op.
‘Kom, kom, geef niet zoo toe aan een stemming,’ vermaande ze dan. ‘Het is niet
stiller dan anders op dit uur, nu alle verstandige menschen aan het soupeeren zijn.
Ga mee naar het terras. De avond is heerlijk. Ik was er zooeven. De maan staat nog
laag maar ze schijnt toch al achter de Vesuvius. Daar stijgt een rookwolk uit op en
die rook wordt nu verzilverd. Het is phantastisch! Misschien inspireert het je wel.
Kom.’
‘Je keek dus de kant uit van de Vesuvius?’
‘Ja.’
‘Je keek naar... Bauli?’
‘Ja, natuurlijk.’
‘Zag je... zag je op zee... die galei?’
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‘Welke galei?’
‘Die... de vergulde galei, die mijn moeder hier zal brengen... Anicetus bestuurt
hem... Zag je die?... Zag je hem nog niet varen... naderen?... Was daar niets... op
zee...?’
Ze antwoordde niet dadelijk, maar ze nam heur lampje op, hief het hoog en liet
het in zijn gelaat schijnen.
‘Och...’ zei ze dan alleen maar, doch dadelijk daarop wat bevelend: ‘Kom, ga nu
mee... Als je moeder hier komt, moeten ze niet naar je behoeven te zoeken!’
‘Nee, nee... als ze hier komt... Ja, ze zullen haar hier brengen,’ sprak hij heesch.
‘Hier brengen?’ herhaalde ze verwonderd. ‘Je hebt wat koorts, geloof ik,’ en ze
greep zijn hand. ‘Die hand gloeit, maar toch ril je telkens. Wat is er?’
‘Hoe laat is het nu?’
Hij liet zich aan de hand meevoeren door Poppaea, die voorlichtte met haar zilveren
lampje.
‘Hoe laat of het nu is? Ik weet het heusch niet,’ antwoordde ze. ‘Maar het is het
uur van je moeder!’
‘Wat zeg je?’ kreet hij rauw, terwijl hij ineens stil bleef staan.
‘Wat bedoel je daar mee? Je verbergt iets voor me!’
‘Kom, kom, kom,’ suste ze, hem weer meetrekkend. ‘Ik heb niets te verbergen.
Beheersch je wat! Het is toch immers het uur waarop je je moeder verwacht? Roep
geen geesten op als ze niet vanzelf verschijnen. Maar hier is het benauwd en donker
en wat jij voor alles moet hebben dat is licht en frissche lucht!’
Weldra betraden ze nu de groote helder verlichte eetzaal, waar bedienden af en
aan liepen; de tafel was versierd met rozen, anjers en mimosa en in het midden van
de hoofdtafel spoot een klaterende fontein van welriekend water uit een bassin van
groen dooraderd onyx.
Nero wierp een schuwen blik rondom; er waren alleen stoelen aangeschoven en
geen ligbanken voor de mannen, zooals anders gebruikelijk was.
Poppaea zette heur lampje neer en voerde Nero snel mee naar buiten naar het
bordes.
Daar haalde hij inderdaad even als verruimd adem in de koele, zilte zeelucht; dan
schuw, mar snel keek hij in de richting van Bauli. Zijn bijziende oogen konaden in
het maanlicht niet veel meer onderscheiden dan wat verre troebele lichtjes, maar wel
zag ook hij nu de lange, hoog oppluimende rookkolom uit de Vesuvius, welke de
maan met een rossig zilveren gloed doorlichtte en eensklaps scheen het hem toe, dat
die rookkolom de gedaante aannam van een langen gestrekten arm met aan het einde
een gebalde
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vuist, welke trilde.
‘Daar... daar...’ wees hij ontzet. ‘Zie toch... Is dat een voorteeken?’
Poppaea lachte.
‘Ik weet het niet,’ sprak ze. ‘Ik heb geen verstand van voorteekens!’
‘Maar het is toch alsof een arm met een vuist...’
‘Inderdaad,’ gaf ze toe. ‘Daar lijkt het op! Maar als dat een voorteeken moet zijn...!
Ik zou niet weten waarom je moeder je met haar vuist zou dreigen als jij zoo
vriendelijk bent om haar te soupeeren te vragen!’
‘Nee, nee... dat is ook zoo,’ gaf hij toe. ‘Maar zie jij daar... daar niets naderen?’
Poppaea tuurde op het water in de verte.
‘Ik zie niets...’ sprak ze dan, ‘maar wel hoor ik het geluid van riemen. O... daar...!’
wees ze eensklaps.
Hij greep haar arm.
‘Wat...?’
‘Ik dacht, dat ik daar...’
‘Wat dacht je?... Wat dacht je?... Hoorde je iets? Een geluid... een kreet? Of iemand
om hulp riep?’
‘Om hulp riep? Welnee! Wat heb je toch voor hallucinaties? Ik meende alleen een
lichtje te zien van een schipper. Het zal maar een gewone visscher zijn. Ja, kijk maar,
hij seint naar de wal met een lantaarn.’
Nero wendde het hoofd nu af en keek in de richting van Misenum. Poppaea zweeg
eenige oogenblikken, dan zei ze:
‘Hoe is het nu eigenlijk? Vertrouw je de stuurmanskunst van Anicetus niet, als hij
het schip van je moeder bestuurt? Je bent in ieder geval bang voor iets. Je verwacht
elk oogenblik een kwaad bericht, of een gil, een hulpgeroep daar in de verte op het
water. Waarom wil je niet zeggen wat het is? Mag ik het niet weten?’
Ze stak haar arm door den zijne.
‘Stil, stil,’ sprak hij met een bevende hand de hare streelend. ‘Er is niets... Het is
alles verbeelding van je. Ik geloof ook dat ik wat koorts heb nu en dan. Dat gaat wel
weer over... Je zag toch niets op het water, hè?’
‘Nee. Maar waarom wend je de rug naar Bauli? Ben je zoo bang voor die vuist uit
de Vesuvius? En ben je dan heelemaal niet verlangend om de galei te zien, waar mee
Anicetus je moeder hierheen zal brengen? Wat is er eigenlijk met die galei?’
‘Poppaea!’ kreet hij eensklaps op hartsochtelijken toon. ‘Je moet niet al die vragen
stellen. Dat is niet goed. Dat is... Laat me maar
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even alleen, dat is beter... misschien gebeurt er iets... ik weet niet... ga naar je kamer...
Wat is dat?’ riep hij eensklaps met een gil, toen plots van uit het paleis luide stemmen
klonken. ‘Is daar een bode aangekomen?... Wat is dat?... Bij Zeus! ik wil weten wat
daar is...! Wie bracht er een tijding?... Waar is de bode...?’
‘Kalm nu toch, kalm,’ vermaande Poppaea, terwijl ze hem bij zijn arm trok, ‘in
ieder geval is het geen onheilspelend nieuws. Ik hoor lachen en praten.’
En terwijl ze dit nog zei verschenen plotseling tegen het licht, dat uit het paleis
naar het bordes straalde, de zwarte silhouetten van een aantal menschengestalten en
een volgend oogenblik ijlde Nero al met uitgestoken armen toe op een figuur, welke
voor de anderen op het bordes trad. Het was Agrippina.
‘Moeder...!’ kreet hij in een snik.
Het souper verliep zonder eenig incident.
Poppaea was niet aan tafel verschenen; van Nero's hofhouding zaten slechts aan
Seneca en Burrhus, benevens een dame uit het gevolg van Poppaea, als gezelschap
voor Acerronia Polla, die met Crepereius Gallus de eenige lieden uit het gevolg van
Agrippina waren, die mede aanzaten.
Het was derhalve wel een zeer intieme maaltijd; Agrippina, die naast Nero gezeten,
de eereplaats bezette, zei dan ook lachend:
‘Nu zijn er voor elke gast minstens drie bedienden beschikbaar. Dat is heusch te
veel!’
‘Nog altijd even zuinig, moeder?’ poogde Nero te schertsen, want in Claudius'
tijd was het Agrippina geweest die met krachtige en niets ontziende hand alle
verkwistingen in het Keizerlijk paleis, vooral op het gebied der huishouding, te keer
ging en ook overal elders versoberingen in de hand werkte.
Ze lachte.
‘Ja, ik haat nog altijd even fel onnutte uitgaven,’ antwoordde ze. ‘Maar wat een
maaltijd in zoo'n intieme kring als deze aangaat, dat mag ik overigens wel. Je kunt
je aandacht dan eens heelemaal wijden aan de spijzen en dat is een belangrijk ding,
wanneer alles zoo voortreffelijk is toebereid als bij jou. Je hebt een uitstekende kok!’
Nero glimlachte.
‘Het is nog altijd dezelfde die onder uw leiding voor het vak werd opgeleid, in
ons paleis in Rome.’
‘Och? Zoo'n lange magere man, die er uitzag of hij altijd honger had?’
‘Dezelfde en die naar men vertelt uitsluitend leeft op brood, wijn en olijven!’
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Ze lachten nu beiden en uitbundiger dan waartoe het gevalletje eigenlijk aanleiding
gaf. Doch dit lachen was kenmerkend voor hun geheele onderhoud tijdens den
maaltijd. Noch Nero noch zijn moeder roerde eenig onderwerp aan, dat ook maar
zijdelings betrekking had op iets wat oorzaak was geweest van hun scheiding en
vervreemding, van hun onderling ‘misverstand’ zooals Nero het in zijn brief had
genoemd. Ze babbelden beiden maar steeds door over allerlei onbeduidende en vaak
onnoozele dingen met staag een zenuwachtige goedlachsheid en een voelbare
vermijding om toch geen hiaat in het gesprek te laten komen, wijl dan een stilte zou
kunnen vallen, gedurende welke gedachten hen zouden kunnen besluipen, die ze
beiden vreesden.
Ze wilden vòòr alles opgewekt schijnen en argeloos, ondanks het broedende
moordplan van den eene en de vage achterdocht met op den achtergrond al een even
luguber maar nog niet dòòrgedacht voornemen, van de ander.
En zoo stonden hun gelaten dan ook steeds vertrokken tot lachmaskers, zelfs terwijl
ze aten, maar hun lachen werd in zijn gedwongenheid weldra krampachtig en vooral
in Nero's oogen kwam dan soms door dit lachen heen een gesperdheid als van
ontzetting en afgrijzen of hij bij flitsen iets zag van een visioen, dat hem plotseling
overweldigde.
Maar een volgend oogenblik ontspanden zich zijn trekken dan toch weer en lachte
hij mee met zijn moeder. Doch geen enkele maal wendde hij zijn gelaat ten volle
naar haar toe.
Agrippina kwam niet terug op haar verzoek van dezen middag dat hij haar zeggen
zou welke eigenlijk de zorgen waren, die hem kwelden. Ze fluisterde hem nu en dan
wat spottende opmerkingen toe over de aanwezigen, over Seneca, dien ze, evenals
Burrhus haatte. Ze vond dat Seneca erg oud was geworden en een
opvallend-ongunstige uitdrukking in zijn gelaat had gekregen; ze uitte haar afgrijzen
over Burrhus' tafelmanieren; nog steeds had hij niet geleerd hoe men asperges moet
eten en nog altijd smekte en slurpte hij als een schooier! Nu ja, hij was ten slotte ook
maar een vrijgelatene van duistere afkomst en de kazerne was nu eenmaal geen
leerschool voor beschaafde manieren. Ook vestigde ze Nero's aandacht op het
prachtige roze parelcollier van Acerronia Polla, op hetwelk ze merkbaar jaloersch
was. Een geschenk was dat, fluisterde ze, van een schatrijken Napolitaan die hun
toevallige gast was geweest in Antium en zijn dankbaar offer voor een nacht van
liefde in Acerronia's armen.
En zoo babbelde en fluisterde ze maar steeds door en Nero luisterde met zijn staag
in een lachgrimas vermaskerd gelaat; vaak
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verstond hij niet eens wat ze zei en dan dwaalde zijn blik rusteloos door de eetzaal
naar de mede-aanzittenden, die opgewekt praatten en schertsten onder Seneca's
pikante en altijd geestige leiding.
Het aantal gangen van den maaltijd was groot en het tempo der opvolging naar
Romeinsche zede langzaam, zoodat het middernacht was eer de vruchten voor het
dessert werden opgedragen; de bedienden gingen steeds geruischloos af en aan. De
deuren van het terras waren opengebleven; soms tijdens een toevallige stilte was het
ruischen van den opkomenden vloed even hoorbaar en een enkele maal klonk ook
door de doffe bonking der riemen in de dollen van een voorbij varende galei of
trireem.
Dan vooral verscheen er in Nero's gelaat een trek of hij angstig iets beluisterde,
dat van verre als een dreiging tot hem kwam.
Agrippina lette van lieverlede toch minder op hem dan aanvankelijk; ze had als
naar gewoonte niet veel gegeten, maar ditmaal des te meer gedronken en gevolgelijk
onderscheidde ze de dingen niet meer zoo scherp als in het begin van den avond. Ze
lachte nu en dan ook zoo maar zonder een naspeurbare reden, uitbundig soms en
wanneer ze nog iets zei, dan bleek haar spraak wat belemmerd te zijn. Ook werd ze
nu en dan aanhalig, woelde met heur hand door Nero's dik rood haar, waarbij ze een
arm om zijn hals sloeg en eens kuste ze hem.
Nero reageerde maar moeilijk op deze liefkozingen; zijn hand beefde als hij die
van zijn moeder beroerde en zacht afwerend wegleidde en er kwam nu iets stuipachtigs
in zijn lachgrimas. Toch had de wijn zijn zinnen niet beneveld; hij was, zooals immer,
matig geweest en hij nam van het begin tot het einde dan ook alles even scherp waar;
niets ontging hem en telkens weer keek hij op met een schok en een uitdrukking van
angst in de oogen of hij iets verwachtte dat maar steeds niet kwam.
Het was halfeen, toen hij plots in het licht van de maan, welke nu helder op het
terras scheen, de gestalte ontwaarde van Anicetus, die daar blijkbaar wachtend op
en neer liep.
Maar de schok welke Nero's lijf nu doorsidderde was zoo hevig, dat ook Agrippina
hem waarnam.
‘Wat is er ineens?’ vroeg ze lachend. ‘Heb je kou?’
Hij antwoordde niet, stond eensklaps op.
‘O ja,’ zei ze dan, ‘het is al laat! We zullen eens terug moeten gaan. O!’ kreet ze
met een lachje, toen ze was opgestaan en zich aan Nero vastgreep. ‘Alles draait. Je
wijn is koppig, jongen, en ik heb toch haast niets gedronken... twee bekers...! Als
me dat morgen maar geen hoofdpijn bezorgt!... Dat vergeef ik je nooit, want dan
staan mijn oogen zoo dof en Mnester... Enfin, dat...
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maar het is het waard geweest hoor... Je bent een goede gastheer... Maar steun me
een beetje... Wanneer kom jij nu in Bauli bij mij?... Dan mag je Poppaea meebrengen...
Heusch. Ik zal heel lief tegen haar zijn... Waar is ze nu?... O, nee, ze was niet hier...
Acerronia! Mijn mantel!... We gaan vertrekken!...
Maar hoe gaan we nu?... Weer met die draagstoelen?... Nee, als ik nu die mooie
galei van je maar hier had...’
‘Die... die ligt gereed,’ sprak Nero fluisterend.
Ze klemde zich vaster aan zijn arm.
‘O, je bent een schat!.... Die heb je hier naar toe laten komen?... Je denkt ook
overal om... Maar hou me een beetje stevig, jongen... ik ben zoo raar... O nee, in een
draagstoel zou ik ook niet durven... dat geschok... de weg is zoo slecht. Over het
water zal het nu heel zacht glijden, misschien val ik dan wel zoo in slaap... Hou me
goed vast, jongen... Acerronia, we gaan varen met die mooie galei... Ben jij ook een
beetje...?’
Ze zei lacherig nog een paar onsamenhangende woorden terwijl Acerronia haar
den mantel omsloeg.
Gevolgd door het overige gezelschap betrad Agrippina dan weldra het bordes.
Het was voor de maand Maart een ongewoon zwoele en heldere nacht; de maan
in zijn eerste kwartier stond nu al hoog te midden der groenig fonkelende sterren en
verlichtte bleek-rossig de al dunner wordende rookpluim, welke in de windstilte
rechtstandig uit de Vesuvius omhoog steeg; van Bauli waren vaag wat witte villa's
te zien, met daarvoor, alsof het dreef op zee, Agrippina's paleisje, uit hetwelk een
gouden schijnsel glom; blijkbaar wachtten daar Mnester en Agerinus op de terugkomst
van hun meesteres; in de richting van Misenum lag de kust verzonken in een
melkachtigen nevel.
‘Hou me goed vast, jongen,’ zei Agrippina weer, als ze van het bordes op den
hoogwatersteiger traden en toen het geruisch der branding door de kieren tusschen
de planken naar boven drong: ‘O, wat is dat voor een geluid?... De zee?... Er zal toch
geen storm komen?’
Aan het einde van den steiger gloorde het licht, dat straalde uit de scheepslantaarns
en een paar flambouwen op de galei. En tegen dat licht bewoog zich nu snel de
silhouet van Anicetus, die zich aan boord begaf.
‘O daar... daar...!’ griezelde Agrippina met een gilletje, ‘een groote schaduw... net
een spook... een booze geest...! Wie is dat?’
‘Anicetus,’ antwoordde Nero gesmoord.
‘Anicetus?’ herhaalde ze en ze lachte wat kirrend. ‘O ja... die
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zou... Ook al een die ik vrij gelaten heb... zoo'n vuile slaaf, net als Burrhus... Waarom
deed ik dat eigenlijk?... Ze worden allemaal even verwaand en kwaadaardig als ze
eenmaal vrij zijn... Dom van me... Ik maak geeneen slaaf meer vrij... Ze zijn het nooit
waard... Slaaf is slaaf en moet maar slaaf blijven! ... Dat is goed gezegd, hè?... Maar
Anicetus...’ en ineens bleef ze staan. ‘Ik ben geloof ik bang van die man... Waarom
ook?... Acerronia!’
‘Ja hier ben ik. Wat is er?’ vroeg de geroepene, die vlak achter haar aan den arm
van Seneca volgde. Ze was blijkbaar niet zoo bevangen door de wijn als Agrippina,
maar heel vast stond ze toch ook niet op haar beenen en telkens had haar gegiechel
geklonken als ze luisterde naar Seneca's geestige obsceniteiten.
Ze stonden nu even in een groep bijeen.
‘Die kerel... die Anicetus,’ zei Agrippina dan weer wat lallend. ‘Hè ja, zeg... Zeg...
Weet jij nog?... Die Anicetus... Waarom wou ik straks niet met dat schip varen?...
Die vervelende Anicetus... Wat was dat ook?... Wat was dat nu ook? Alleen om dat
vervelende gezicht van die ouwe kwiebus?... Hi, hi, hi...! Weet jij 't nog? Wat was
dat ook weer, Acerronia... Geef dan toch antwoord... Jij laat mij maar vragen...’
‘Ik weet het heusch niet meer,’ antwoordde Acerronia. ‘Maar toen was het nog
lichter en kon je het gezicht van hem nog zoo'n beetje zien... Maar nu is het donker...’
‘Donker?... Ja, ja, dat is ook zoo... en als ik aan boord kom en er is een makkelijke
stoel, dan val ik toch zoo in slaap...’
‘Daarom! En dan zie je niks meer... geen vervelende gezichten en geen lieve
gezichten...’
‘Nee... Nou, goed dan... we gaan aan boord... ik heb een slaap...! Maar ik wil dat
snuit van die kerel niet zien, hoor jongen... Die man moet...’
Ze wendde zich weer om en stak haar arm opnieuw door dien van Nero.
‘Waarom zeg je nu niks, jongen?... Je bent zoo stil... Zoo raar stil... eigenlijk ben
je een rare jongen... een lieve jongen, maar een rare jongen, een rare lieve jongen...
een lieve rare jongen... Hi, hi, hi... Wat een onzin hè?... Vaar je met me mee naar
Bauli?’
‘Nee, moeder, nee,’ antwoordde hij op doffen toon.
‘O nee...’ lalde ze met een lachje. ‘Dat mag je niet van Poppaea, hè?... Zoo laat
nog van huis... Begrijp ik wel... Die wacht op je... Moet je alles vertellen van mij,
hè?... Ook wat voor een japon of ik aan had... en dan verder een beetje kwaadspreken...
Ja, ja, ja... O, maar dat is niks, jongen... dat doen
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vrouwen altijd van mekaar.’ Ze drukte zich nu heelemaal tegen hem aan. ‘Maar je
bent toch alleen mijn jongetje... daar kunnen geen tien Poppaea's iets aan veranderen...
hè?’
Nero knikte, gaf een drukje van heur arm terug; ze waren nu aan het einde van
den steiger gekomen. De prachtige galei met het hoog opgebouwde paviljoen werd
op het achterschip sprookjesachtig verlicht door kleurige lampen, een weelderige
salon leek het met de rustbanken, de gemakkelijke stoelen, de met goud doorweven
doeken en draperieën en de kostbare tapijten.
Bij de loopplank op den steiger stond Anicetus grimmig en strak met op elkaar
geperste lippen; hij boog; aan boord stonden zijn twee officieren, Oloaritus en
Herculeus, eveneens strak in de houding.
‘O... daar is hij,’ zei Agrippina die nu lachte. ‘Anicetus,’ en ze reikte hem de hand.
‘Zorg alsjeblieft dat het schip niet schommelt, hè... O, je valt me nu mee van dichtbij...
Acerronia... Hoor je wat ik zeg?... Hi, hi, hi... Als ik zeeziek word, Anicetus, dan is
het jouw schuld, hoor... en dan wordt je weer slaaf... en dan mag je nooit meer met
me varen... Nu... Ga jij niet mee aan boord?’
Dit laatste vroeg ze aan Nero, doch die had nu zacht zijn arm van den hare bevrijd
en schudde met een vreemden glimlach het hoofd.
‘O, niet?... Zooals je wilt... Dag jongen... Het was een prachtige avond... Kom nu
ook eens gauw bij mij in Bauli, hè?... Met Poppaea... Heusch, ik zal snoezig tegen
haar zijn... Dag...!’
Ze breidde haar armen uit en nu eensklaps sloeg Nero de zijnen om haar heen, een
snik welde op uit zijn keel en dan kuste hij haar op de oogen, op den mond, met daar
tusschen een nauw verstaanbaar: ‘... Moeder, dag Moeder...!’
Tot hij haar eensklaps los liet.
Ze lachte.
‘Dag jongen, dag schat...’ zei ze nog en zich dan omwendend: ‘Anicetus... je arm!’
Anicetus boog, schoot dadelijk toe en aan den arm van den ouden grimmigen
zeeman trad ze nu op het dek en even later zonk ze met een lachje en een zucht van
welbehagen neer in een der gemakkelijke stoelen op het paviljoen.
Weldra had Acerronia, daarheen geleid aan den arm van Seneca, zich bij haar
gevoegd.
Anicetus trad terug naar de loopplank, waar Nero nog was blijven staan en keek
hem aan met een duidelijke vraag in de oogen. Doch Nero's gelaat scheen versteend
en zijn blik ontweek dien van Anicetus, welke nochtans niet afliet.
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Tot eindelijk, na een stootende zucht, welke diep van binnenuit scheen op te wellen,
Nero dien vorschenden vraagblik opving in zijn oogen.
En toen verfloersten die oogen en zakte Nero's hoofd langzaam omlaag.
Dadelijk hief Anicetus zijn gestalte recht, wendde zich om en blies op zijn
commando-fluitje.
Rappe handen trokken de loopplank op den steiger, de meertouwen werden
losgegooid, krachtige mannenarmen duwden het vaartuig af, het wiegelde even in
de brandingsgolven, dan, op een ander zacht fluitsignaal werden twintig riembladen
aan bakboord en aan stuurboord geheven, nog een fluitsignaal en toen zonken die
riemen met een achterwaartsche zwenking in het water, beroerden het kolkend en
zoo schoot de gallei weg op het donkergroene water van de zee.
De beide dames op het paviljoen wuifden met heur zakdoeken; bij den roerganger
stond Crepereius Gallus en hief de hand ten afscheid; het gezelschap op den steiger
wuifde terug.
Nero was vooraan blijven staan en hield een arm hoog geheven als tegengroet,
maar hij keek niet meer naar het paviljoen, zijn blik staarde naar de kleine draailier,
welke hij juist toen het vaartuig zich in beweging zette had ontdekt en waarvan
Anicetus hem de werking had uitgelegd.
Hij kon zijn blik daar niet van afhouden, tot het alles voor hem in een troebele
warreling van lichten en wolken voor zijn bijziende oogen vervaagde en hij zich in
een plotse duizeling vastgreep aan de leuning van de ingehaalde loopplank.
Inmiddels verwijderde de gallei zich nu snel; dof en steeds zwakker klonk de
bonking der riemen in de dollen en zachter de rhythmische fluitstooten van den
slagregelaar.
Nero wendde zich om en terwijl de anderen nog bleven staan liep hij plots in
vreemde haast den steiger af, het bordes op en naar den ingang van het paleis.
Daar wendde hij zich nog eenmaal om en keek naar het Oosten, maar zijn bijziende
oogen ontwaarden niets meer van de gouden galei, welke zijn moeder wegvoerde.
Hij mompelde iets onverstaanbaars en dan, met een plotsen snik, ijlde hij naar
binnen.
Voortgedreven door de krachtige riemslagen der herculische roeiers sneed inmiddels
de gouden galei snel zijn schuimend witte voor in het donkere water van de golf van
Napels. Op zee was nu geen enkel lichtje meer te zien en ook aan de kust blonk nog
slechts hier en daar een rossig schijnsel uit een villa. Uit het
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Keizerlijk paleis te Baiae straalde nog volop het gouden licht en dat was ook op
bescheidener schaal het geval uit het paleis van Agrippina te Bauli, op hetwelk de
galei nu snel toevoer.
Agrippina was na het vertrek van Baiae en het gewuif naar Nero even ingedommeld,
maar de toch altijd frissche zeewind verjoeg weldra geheel en al het loomsuffe gevoel
waarin de wijn haar geest gevangen had gehouden; ze keek nu met een toch nog wat
soezerig glimlachje naar Acerronia, die tegenover haar in een stoel nog half lag te
dommelen.
‘Toch beter dan in die draagstoelen, hè?’ sprak Agrippina.
‘O ja! Vooral nu de zee zoo kalm is. Je voelt niet dat je vaart.’
‘Een geslaagde avond, vond je niet? Heb je je geamuseerd?’
‘Heel goed. Veel gelachen. Seneca is een geestige tafelheer!’
‘Een doortrapte schoft!’ en Agrippina's oogen vlamden.
‘Maar daarom kan hij wel geestig zijn.’
‘O, zeker. Nero was allerliefst. Maar vond je niet, dat hij er slecht uitzag?’
‘Soms.’
‘Hij heeft verdriet.’
‘Waarover?’
‘Dat weet ik niet. Maar hij is niet meer dezelfde. Ik merkte het vanmiddag al. Hij
tobt of hij broedt op iets, wat hem zorg geeft.’ ‘Poppaea?’
Agrippina schudde het hoofd en geeuwde.
‘Nee, het moet iets anders zijn. Ik heb haar ook geïnviteerd om in Bauli te komen.’
‘Och?’ en Acerronia glimlachte.
‘Inconsequent van me? Ze doet het immers toch niet! Maar ik heb mijn goede wil
getoond. Kijk Gallus daar eens bij de roerganger staan. Een standbeeld gelijk! Hij
geeft zich heusch het air of hij eigenlijk het schip bestuurt.’
Agrippina lachte helder op en Acerronia lachte ook om den altijd wat ijdelen
Crepereius Gallus.
Iets terzijde van deze stond Anicetus zacht te praten met zijn twee adjudanten,
Herculeus en Oloaritus, de laatste een nog zeer jongen zeeofficier, die nu juist een
wat schuwen blik wierp naar het paviljoen met de beide dames.
‘O, ze hebben het over ons.’ zei Acerronia.
‘Ja, dat schijnt wel zoo. Och arme! het onderwerp is al uitgeput,’ zei Agrippina.
‘Dat is niet vleiend!’
De drie zeeofficieren gingen uit elkaar; Anicetus slenterde naar het voorschip,
Herculeus trad toe op den onbeweegelijken Gallus en begon met dezen een praatje;
Oloaritus trad naar de draailier, trok daar een pal uit en manipuleerde dan met een
paar forsche
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slagen aan het wiel.
Agrippina volgde met een droomerigen blik al dit simpele gebeuren, ze geeuwde
andermaal diep en lang, keek dan weer naar Acerronia.
‘Hè, nee,’ sprak ze, ‘ik wil nooit meer in een draagstoel, zoolang we in Bauli
blijven. Een prachtidee van mijn jongen,’ en dan met half dichtgeknepen oogen:
‘Kind, wat is dat toch een prachtig parelsnoer van je. Komt die Napolitaan nog niet
eens terug?’ Acerronia lachte.
‘Je zoudt hem een uitnoodiging kunnen zenden. Oe! Wat gaan we ineens scheef!’
‘We draaien om op Bauli toe te varen,’ sprak Agrippina. ‘Och ja, maar wat zakken
we diep weg... Er gebeurt toch niets?’
Ze hief zich halverwege uit haar stoel.
Beneden op het dek was ook eenige onrust ontstaan; Anicetus kwam haastig
toeloopen. Gallus liet zijn pose varen en greep zich vast aan den roerganger die wat
verwilderd om zich heen zag. Uit het roeiersruim klonk een dof rumoer en het bonken
der riemen hield eensklaps op.
Acerronia rees verschrikt uit haar stoel.
‘Groote Goden... Wat gebeurt er? We gaan heelemaal scheef!’ Agrippina hield
zich vast aan een houten kolom van het paviljoen en ineens riep ze naar beneden:
‘Anicetus!... Gallus! Is er iets niet goed?’
De beide vrouwen klemden zich nu vast aan een tafel, aan een stoel, maar het
schoof alles mee weg, naar omlaag in de diepe slagzij welke het vaartuig maakte; de
vloer van het paviljoen werd een helling langs welke alles vergleed en die elke
seconde steiler werd.
Agrippina's oogen stonden gesperd in stille ontzetting, Acerronia gilde.
Op het dek heerschte nu ook de grootste verwarring, de half naakte roeiers waren
opgedoken uit hun verblijf onder in de galei en riepen en schreeuwden. Anicetus'
schorre stem klonk er vloekend en tierend bovenuit; van diep onder in het vaartuig
kwam het klokkend geluid van het instroomende water.
En dan ineens met een fel gekraak begaf zich het hooge en nu topzware paviljoen
en alles, de tent, de meubelen, de tapijten en draperieën schoof weg in de golven.
Gallus, die zelf scheef tegen het hellende dek lag, trachtte naar de beide vrouwen te
kruipen, die gilden, maar hij werd getroffen door een neerstortend rondhout, sloeg
over boord en werd niet meer gezien.
Temidden van allerlei drijvende wrakstukken kwamen Agrippina en Acerronia
weer boven water; ze waren beide goede
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zwemsters en na een korte verbijstering keerde bij beiden de tegenwoordigheid van
geest snel terug, doch ze waren in haar val te ver uit elkaar geraakt om elkaar te
midden dier wrakstukken te kunnen beroepen of zelfs te zien. Agrippina meende dat
de galei al gezonken was en zich even opheffend in het water zag ze dat de kust van
Bauli niet ver was; ook nam ze daar lichtjes waar op het water: sloepen moesten dat
zijn, begreep ze, welke bereids ter redding uitvoeren.
De galei had zich na het afschuiven van het zware paviljoen nog even opgericht,
verschillende leden der bemanning waren reeds te water geraakt of er in gesprongen,
maar Anicetus en zijn twee adjudanten hadden nog kans gezien om aan boord van
het nu snel zinkende vaartuig te blijven.
En eensklaps hoorden ze nu alle drie van vlakbij het hulpgeroep van Acerronia,
die naar het schip toezwom en weldra heur handen vastklampte aan den rand van de
galei.
‘Help me...! help me...! Gauw...! Ik kan niet meer...!’ gilde ze.
Doch Anicetus, in den waan, dat het Agrippina was, uitte een kreet van woede.
‘Nee... nee...! Weg met die vrouw... Doodt haar! De Keizer wil het!’
Een volgend oogenblik had Oloaritus reeds een zwaren riem opgenomen; hij hief
dien hoog en sloeg hem neer op het hoofd van Acerronia.
Ze gaf geen geluid, ze sloeg slechts even heur oogen wijd open, die draaiden in
hun kassen, dan knakte het hoofd achterover, tegelijk lieten de krampende handen
los en dan zonk het lichaam geluidloos weg in het zwarte water.
‘Maar dat was de Keizerin niet!’ riep Herculeus uit.
‘Ze was het niet?... Agrippina!... Waar is zij dan?’
‘Verdronken,’ meende Oloaritus.
‘Daar...! daar...!’ kreet Herculeus eensklaps en toen zagen ze het alle drie, terwijl
meteen de eerste golf over het dek en over hun voeten spoelde.
Juist in een zilveren streep op het water ontwaarden ze, nog tamelijk dichtbij, een
hoofd en op dat hoofd fonkelden de juweelen van een diadeem in het maanlicht,
terwijl daarvoor telkens twee blanke armen en handen het water kliefden.
‘Haar achterna... vlug... vervloekt! Ze mag de wal niet bereiken!’ schreeuwde
Anicetus; hij trapte zijn schoeisel uit, wierp zijn mantel af, nam nog een korten
aanloop over het zinkende dek en sprong in zee; zijn twee adjudanten volgden
onmiddellijk zijn voorbeeld.
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En zoo begonnen ze gedrieën de achtervolging van de krachtig zwemmende
Agrippina; achter hen verdween de gouden galei nu geheel in de golven.
Agrippina, geheel ontnuchterd door het gebeurde en nog te vollediger door het
koude bad, zwom energiek en met forsche slagen recht op het licht aan van een der
sloepen, welke Mnester en Agerinus, die van het gebeurde in de verte iets hadden
waargenomen, in allerijl hadden te hulp gezonden. Heur hoofd was bij den val
gekwetst, telkens streek ze met een hand het bloed, dat uit de wond stroomde, uit
haar oogen; ook haar eene schouder deed haar pijn, maar dat belette haar al evenmin
om nochtans krachtig vol te houden en tot haar geluk was het tij gunstig en had ze
telkens de stuwing van het opkomende water mee.
Ze dacht wonderlijk veel en snel en helder in die oogenblikken, dat ze vocht om
haar leven.
Een ongeluk... een stom ongeluk was het geweest... een flater van dien ouden
Anicetus... die moest noodig worden ontzet uit zijn ambt en daar zou ze ook voor
zorgen als ze dit overleefde... Dat schip was niet zeewaardig... het was topzwaar
bovendien... dat moest een zeeman toch zien... wat zou Nero boos zijn als hij dit
vernam... Arme jongen... en ongerust... Waar of Acerronia was gebleven?... Misschien
zwom die wel vlak achter haar, maar ze durfde toch niet omkijken... geen onnoodige
krachtsverspilling... En Gallus?... O, goddank, daar werd al met een lantaarn gezwaaid,
heel dichtbij...
Ze riep: ‘Hier... hier...!’ Heur stem schalde hoog en schril over het water, maar
van vlakbij riep een mannestem iets terug, en de romp van een schuitje, van een
sloep, zag ze nu ineens verrassend dichtbij, met het rosgele oog van een lantaarn.
Nog een twintigtal slagen en toen trokken een paar krachtige mannearmen haar
uit het water en in de boot. Even bleef ze roerloos in elkaar gezakt liggen met gesloten
oogen, maar dan sloeg ze heur oogen op en glimlachte ze.
‘Dank... dank... ik ben gered... ik ben gered... Wat zal mijn jongen blij zijn...!’
(Wordt vervolgd)
A.H. VAN DER FEEN
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Groot Nederland october 1943
Bij de dood van Kurt Eggers
Indien het, in Nederland en op dit oogenblik, mijn deel is, Kurt Eggers te gedenken,
dan weet ik, dat er - hier en thans - weinig hoop op begrip bestaat voor de waarden,
waarvan ik getuigen moet. Kurt Eggers immers was een van die Duitschers, die,
onbegrepen zoowel bij het overgroote deel van het eigen volk alsook - en nog veel
meer - door de overige wereld, een volksgoed vertegenwoordigde, dat waarden
belichaamt, zoo schoon, maar ook zoo zwaar te dragen, dat zij altijd het eigendom
van weinige, bijzonderlijk door ons ras geadelde en blijkbaar alleen voor de besten
van ons ras begrijpelijke geesten zijn geweest. Kurt Eggers toegankelijk maken
beteekent datgene toegankelijk maken, wat wij Deutschtum noemen en dat is altijd
een hachelijke taak gebleken en blijkt dit thans meer dan ooit.
Wanneer een Engelschman over England spreekt, een Franschman over la France,
een Duitscher over Deutschland, dan bestaat tusschen hen niet dezelfde overeenkomst
als tusschen drie kinderen die over hun moeder spreken, maar dan spreken bijna
uitsluitend de verschillen, zooals die historisch zijn gegroeid. In den Engelschman
zullen het vooral een trots en een heerschersgevoel zijn, die hem bij het begrip
England bevangen. De Franschman ervaart zeer zeker een bewondering en een
schoonheid. De Duitscher evenwel een hunkering en een diep besef van miskenning.
Die gevoelens althans zijn het, die den besten Duitscher van heden beheerschen. En
niet dien van heden alleen. De hunkering en het besef van miskenning, die ook in
het nationaal-socialisme zoo diep geworteld zijn en nog dagelijks groeien, stammen
van veel vroeger tijden. Met name vinden wij ze bij Hölderlin en Nietzsche bijna
ondraaglijk sterk aanwezig: de hunkering naar de grootheid van een volk, dat zulke
waarden te behoeden heeft en ze onafgebroken verloochent, het besef van miskenning,
omdat zoowel het overgroote deel van het volk zelf alsook de overige wereld voor
deze waarden, die het hoogste volksgoed zijn en waarnaar dit volk dus dient te worden
uitgemeten, geen begrip opbrengt. Want dat is het: wij tellen heden vele bewonderaars
van Nietzsche, maar die Nietzsche, die inderdaad Nietzsche is, die Nietzsche,
waarvoor men aanvankelijk terugdeinst om hem vervolgens verterend te gaan
liefhebben - dien kent men niet.
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En toch ligt juist daarin het Deutschtum, toch verstaat men den heelen Nietzsche
opzettelijk verkeerd, indien men hem die tanden uittrekt, indien men hem, om hem
te kunnen verteren, eerst van de onverteerbare brokken berooft.
Kurt Eggers was eenzijdiger dan hij en ook minder breedzichtig. Zijn er in
Nietzsche heele deelen, die ook de minder sterken kunnen meenen te aanvaarden,
Kurt Eggers heeft zijn leven lang alleen van die onverteerbare brokken getuigd. Van
zijn vroegste werk tot zijn laatste loopt maar één lijn: een toenemende vereenzaming,
een toenemende vereenzelviging met die waarden, waarmee hij vereenzamen moest
en tenslotte de eenzaamheid ook trots aanvaardde en erkende. Zoo er in hem voor
de minder sterken nog één zijde is, die zij verwerken kunnen, dan is het de heroïek.
Maar - ik heb er in De Waag al eens op gewezen - heroïek op zichzelf is niets. Heroïek
op zichzelf is zelfs tamelijk goedkoop: zij ontleent haar gehalte pas aan de waarden,
waarop zij stoelt. De gangster-heroïek in Amerika, die tenslotte berust op een
walgelijke geestesgesteldheid, bleek desondanks voldoende om een schare van
ontwortelde bewonderaars te verwerven. Bij de heroïek van Hölderlin, Nietzsche en
een figuur als Eggers is het al niet anders: ook die wijst slechts heen naar een er
voorbij liggend geestesgoed. Om dat geestesgoed gaat het en zoo er dienomtrent bij
Nietzsche ruimte is voor wanverklaring, bij Kurt Eggers niet: zijn hartstochtelijk
naar waarheid zoekende geest deed hem zelfs meer en meer ook het kleed der
schoonheid verwerpen - zijn laatste werk is een hunkerend stamelen van zwaar met
vermoedens beladen gedachten. Hij werd steeds minder een dichter in den engeren
zin van het woord om steeds meer een dichter in hoogeren zin te worden: een vertolker
van de kostbaarste geestelijke waarden.
Daarin liggen zijn grootste waarde en de begrenzing van het nut dier waarde
besloten: hij zal voor de weinigen zeer veel, voor de velen nimmer iets beteekenen.
Het is de zegen en de doem dier hoogste waarden, dat ze het erfgoed vormen van
dien tijd, waarin het Deutschtum tot nog toe zijn hoogsten en schoonsten vorm vond:
den riddertijd. Het soldatelijke denken, dat thans weer door de revolutie tot maatstaf
voor het geestesgoed wordt gesteld, draait om de begrippen eer en trouw, die het
zwaartepunt van het menschelijk ondervinden buiten den mensch zelf leggen, in
scherpe tegenstelling tot de begrippen geluk en welvaart van het thans afgesloten
tijdperk, dat het zwaartepunt legde in het lot van het individu. Het zijn die begrippen
van eer en trouw, die als roode draden door de
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Duitsche historie en de Duitsche cultuur loopen, van het Nibelungenlied en den tijd
der ridderorden tot Stefan George en den na-oorlogstijd. Het zijn ook die begrippen,
die, vereenigd met den moed, de heroïek, waarvan zoojuist sprake was en die haar
neerslag vindt in Kurt Eggers' devies: ‘Ich habs gewagt’, den grondslag vormen van
zijn denken en hem maken tot wat hij zijn heele leven gebleven is en bij zijn dood
ook was: de Duitsche officier met maar één maatstaf: ‘heb ik mij voor mijzelf te
schamen?’ Voor dezen maatstaf is het actueele noch het be bereikbare van belang,
hij kent slechts de hunkering en den nimmer bevredigden aan zichzelf gestelden
eisch. Ulrich von Hutten, de Duitsche ridderrebel, was Eggers' voorbeeld en hij heeft,
evenals die, nimmer gevraagd naar het bereikbare, maar slechts naar de
voorgeschreven daad, naar de onaantastbare vervulling van wat hij ‘das Gesetz’, de
wet noemde: de wet, gesteld door de hoogste waarden, waaraan de mensch dienst
en gehoorzaamheid verschuldigd is - alwederom: de eer en de trouw. En het is geen
toeval, maar diepste, innerlijke noodzaak, indien de vervulling van die wet uitmondt
in den strijd, waarin zij haar beproeving en hoogste vervulling vindt. Hier komt
datgene tot uiting, wat voor de verzadigde Westersche mogendheden een vergeten
waarheid is, een barbarij, een gruwelijkheid: wie waarlijk dient en waarlijk bezit
heeft genomen van die hoogste waarden, hunkert ernaar, zich dien dienst in den
meest uiteindelijken en volledigen zin waardig te toonen, hunkert naar strijd en
gevaar, hunkert naar den meest waardigen tegenstander. Roepen de begrippen eer
en trouw niet als vanzelf de gedachte aan strijd en verdediging op? Voor zulk een
levensgevoel is de heldendood de eenige mogelijke bevrediging, de bekroning,
waarop het hoopt. In het eerste gedicht dat ik voor u vertaalde van de twee, die ik
op deze herdenking doe volgen, is dat het sentiment. Er klinkt een juichtoon door in
die woorden: ‘Kameraad! Wie 't zwaard omgordden, zijn weer één grauw front
geworden!’
Het is datzelfde levensgevoel, dat de besten onder de Duitsche jeugd in 1919 doet
schreien omdat zij dit zijn misgeloopen, het is datzelfde levensgevoel, dat in den
‘Berg der Rebellen’ (waarvan er binnenkort een vertaling bij de Uitgeverij Hamer
zal verschijnen) den jongen Konrad bezielt en ten verderve voert in den eenen dag
van strijd, dien hij beleeft en die hem als nameloos soldaat deel doet hebben in de
verovering van den Annaberg tegen de heele wereld in - een Don Quichotterie van
onbeschrijflijke verhevenheid, want het ontbrak dezen rebellen tegen een regeering
van de mogelijkheden reeds dienzelfden dag aan munitie en manschappen, terwijl
elke bevoorrading was afgesne-
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den en terwijl zijzelf, zouden zij het overleven, bij terugkeer in het dierbare vaderland
met den doodstraf werden bedreigd. O natuurlijk - het meest spreekt hier de heroïek
der wanhopigen, maar daarom draait dit niet. Het draait alles om het herstel van de
eer, die Duitschland met Versailles was ontroofd en die deze rebellen, hoe nutteloos
ook, met het onaantastbare vergoten bloed toch onaangerand bewezen.
Kurt Eggers is bij Bjelgorod gevallen als eerste luitenant, Obersturmführer van de
. Wij staan hier midden in het vraagstuk, dat door zijn leven en sterven en door zijn
werk, dat de kern van dit leven en sterven omvat, wordt gesteld. Want zoo het in
Duitschland voor de velen een vraagstuk is en altijd zal blijven, voor de Westersche
wereld is het dat nog veel meer. Hier ligt de kern van de zaak, de oorzaak, waardoor
het Deutschtum in de oogen der velen dien reuk van oorlogzuchtigheid heeft, dien
de regeering van Weimar zoo hartstochtelijk heeft trachten weg te nemen, alleen om
te bewijzen, dat zij aldus volkomen van het volk vervreemdde. Want ook de velen
in Duitschland kennen een afglans van het licht, dat in Kurt Eggers brandde, zij
volgen hem niet, maar zij zijn als die menschen in de dalen, waarvan hij in ‘Die
Freiheit des Kriegers’ spreekt: zij zien met ingehouden adem omhoog naar de weinige
eenzamen daar op de toppen van de onvruchtbare bergen en begrijpen het gevaar
niet, waarin die zich roekeloos en zonder kans op baat begeven. Nochtans dringt dat
licht tot diep in hun hart en indien in hun midden een even roekelooze knaap opstaat,
die zich wil voegen bij de eenzamen daarboven, dan kennen zij zijn drang en verzetten
zich niet, maar doen hem hoofdschuddend uitgeleide tot den rand van het dal en
treuren als om een doode. Zoo: de overwegingen der helden zijn voor de velen
verborgen, maar zij hebben ze toch lief en alleen een Marxisme, dat kans zag om de
Duitsche hunkering om te buigen in de richting van welvaart en geluk, vermocht hen
tijdelijk te verblinden en hun helden te doen verdoemen. Maar een regiem, dat de
daad verving door het woord, den soldaat door den bons, dat kon toch geen weerklank
vinden in deze harten, wien toch, erfenis van eeuwen, de strijdbaarheid een
onaantastbare waarde was.
Het is naar ik meen Clausewitz geweest, die gezegd heeft, dat de oorlog de vader
van alle dingen is. Meermalen is hier in Nederland van revolutionnaire zijde getracht
om dat woord te verzwakken en te verklaren als de erkenning van de zegeningen,
die de oorlog de menschheid heeft gebracht, gelijk die zelfs hier
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in Nederland nog erkend werden door een man als Prof. Steinmetz, getuige zijn
argumentatie in de ‘Pro en contra’ reeks. Toch bedoelde Clausewitz en bedoelde ook
Eggers veel meer dan dat: hun visie op den oorlog als de elementaire kracht in het
leven der menschen, die onherroepelijk steeds weer aan het woord komt als het om
de laatste dingen gaat, bevat niet alleen een aanvaarding van, maar zelfs een
hartstochtelijk ‘ja’ op den oorlog. Het zijn (overigens eenzijdig vertolkte) Christelijke
tendenzen geweest, die hier hebben ingegrepen in een diep in ons ras gewortelde
levenshouding, die den oorlog bemint. De oude Grieken deden niet anders. Het
Romeinsche imperium stond tot Augustus in het teeken van het zwaard. Zoo ook de
Germaansche riddertijd, getuige zijn epen. Het dient hier in Nederland een keer
gezegd te worden. Het tijdstip mag niet gelukkig zijn: te vroeg of misschien, gezien
de allengs ook onder de besten intredende oorlogsmoeheid, te laat, maar een wezenlijk
doordringen tot Eggers' erfenis dwingt ertoe: wie niet in den oorlog een verhevenheid,
een hoogtepunt, een door geen vrede te bieden vervulling kan zien, wie reikhalst naar
het oogenblik, dat wij weer rustig burger kunnen worden en dat de vruchten van de
overwinning kunnen worden geoogst, die is de honderdduizenden gevallen soldaten
niet waard, die heeft niets van de diepste waarheid onzer revolutie begrepen, die
werkt, als hij zich een revolutionnair etiket opplakt, mee aan de totstandkoming van
een wereld, waarin hij altijd als een vreemde zal staan. De draagster van deze
revolutie, de , is een strijdgemeenschap, een schare van mannen, die in den strijd en daarom zeker ook in den oorlog als meest totalen vorm van den strijd - de opdracht
van het leven zien.
Dat was en is de grondslag van deze revolutie, die maar tezeer verbloemd wordt:
een terugkeer tot de waarheid onzer vaderen, tot de ‘oude, wilde woorden’ die zij
zongen. Dat was en is de kern van het Deutschtum en zijn ‘oorlogzuchtigheid’, dat
was de waarheid van Kurt Eggers: ‘Het paradijs van den soldaat is onder het zwaard’,
heeft de Führer gezegd.
‘Oorlogzuchtigheid’ is een woord met een gevoelswaarde in malam partem, gevolg
van eeuwen onstrijdbare Christelijkheid. De Kelten, van wie Roland Holst in zijn
schoone verzen sprak, ‘die bent vermetelen’, rustten bij hun zwaard. Hagen daagde
- Prof. de Vries wijst er op in zijn belangrijke beschouwing over de Nibelungen in
het Octobernummer van ‘Nederland’ - den strijd en het noodlot uit en Wolfhart's
laatste woorden zijn:
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‘unde ob mich mîne mâge
den naehsten unt den besten
daz si nâch mir iht weinen
vor eines küneges handen
nâch tode wellen klagen,
den sult ir von mir sagen,
daz si âne nôt:
lig ich hie hérlîchen tôt’.

of in zijn vertaling: ‘en mochten mij mijn magen na mijn dood willen beklagen, zeg
dan aan de besten en de mij naast verwanten, dat zij mij waarlijk niet hoeven
beweenen: ik ben door de handen van een koning hier een heerlijken dood gestorven’.
Wanneer wij dit levensgevoel, dat men literair pleegt te bewonderen, omzetten in
de barre werkelijkheid, komen wij tot die ‘oorlogzuchtigheid’ die den Duitschers
zoo verwijtend wordt nagegeven. Met deze verwijzing naar de oude waarden, die
algemeen - maar op een afstand! - worden erkend, is de oplossing van het vraagstuk
al gegeven. Of denkt men, dat de oude Grieken, de oude Kelten, de oude Germanen
uit het Nibelungenlied niet ‘oorlogzuchtig’ waren? Roland Holst geeft een
vingerwijzing, waar hij zegt:
Daar werd hun leven zwaar, en door gevaren
gehard, maar helder bleven de open oogen
in het verweerd gelaat van elken man,
en de armen sterk, en scherp en snel de zwaarden.
Zij leefden strijdend, zwervend door de landen
tusschen de vaste tronen van de vorsten,
die zij hooghartig dienden, en die hen
vreesden, en 't recht der vrije jacht verleenden
in 't woud en ver over de wijde heuvelen.
En allen, die in de oude huizen waakten,
zagen de kampvuren ver in den nacht
en wisten, dat die bent vermetelen
daar sinds het vallen van den avond rustte
wachtend het dageraden en de daad.

In de oogen van ‘die in de oude huizen waakten’ was die schare ook ‘oorlogzuchtig’,
men vreesde haar en meed haar. Anders zijn de Grieken ook niet geweest voor de
inheemsche volkeren die zij vonden, noch de Romeinen voor de talloozen, die zij in
hun historielooze rust kwamen storen. ‘Oorlogzuchtig’ is elk volk met een historischen
wil, waren de Engelschen op hun tijd zoo goed als de Spanjaarden, de Portugeezen
en de Franschen, de Zweden en de Duitschers. Zij waren dat steeds in de oogen
dergenen, die met rust gelaten wilden worden, zelf achtten zij zich strijdbaar in dienst
van hun pretenties. Rest mij nog slechts hieraan toe te
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voegen, dat wij, Nederlanders, sinds eeuwen behooren tot de pretentieloozen, die
van ‘oorlogzuchtig’ spreken.
Deze ‘gruwelijke’ Nietzscheaansche houding van den strijd te beminnen, in den
strijd de hunkering lief te hebben, in dienst waarvan hij staat, niemand, het eigen
volk niet en den anderen niet, rust en geluk te gunnen, zichzelf soldaat te weten, in
oorlog en in vrede, maar toch het meest volkomen in den oorlog - dat was Kurt
Eggers' diepste inhoud, de belichaming van het ‘oorlogzuchtige’ Duitschland dat
men hier haat, omdat het ons in onze vervette rust kwam storen, dat oorlogzuchtige
Duitschland, naar welks zijde de laatste oorlogzuchtigen onder ons overliepen, toen
het de vaan van een Germaanschen wil ontplooide en hun daaronder ruimte bood
om mee op te trekken langs den weg der grootheid, den weg der hunkering. Hen
scheidt thans een afgrond van het volk, dat zijn koffie en zijn thee terug wil hebben,
dat volk, dat eens een Sigfried, den smetteloozen held der Nibelungen, voortbracht,
maar zich daarvan niets meer herinneren kan. Zij staan tusschen dit volk gelijk eens
Eggers en de zijnen tusschen het hunne stonden, dat er toen ook ‘genoeg van had’
en zich opmaakte om ook achter de verdienste en den dikken buik aan te gaan, net
als wij, maar, Goddank voor ons Duitschland, voor ons Germanje, voor Europa en
de wereld, zoo schromelijk bedrogen uitkwamen. En zij zijn ook, laat en met te meer
hunkering, tot de slotsom gekomen van Kurt Eggers' ‘Kriegerische Revolution’:
‘Onze generatie zal geen gemakkelijk leven meer kennen. Dat is ons verheffend
besef, dat wij een generatie van de hardste plichtsvervulling, een krijgshaftig geslacht
zijn. Wij zullen in het harnas van onzen plicht sterven.’
Het is na deze niets ontziende uiteenzetting, die naar de werkelijke consequenties
van Kurt Eggers en onze revolutie verwijst en thans eens een keer niet tracht, dit
volk te winnen voor een duizendjarigen vrede, maar voor een duizendjarigen oorlog,
tegen zichzelf in tijden van vrede, tegen de eeuwige belagers van zijn heerschersdom
in tijden van oorlog - het is na dit roekelooze afstandnemen van al degenen, die hem
hierin niet willen volgen, dat ik den weinigen overgeblevenen wijzen wil op het
tweede gedicht, dat ik hier vertaalde, een van de weinige klassiekschoone verzen,
die hij nalaat: ‘de Groet’. Thans bestaat er geen ruimte meer tot wanverklaring, thans
staat dit gedicht er voor wat het is: de groet aan de geborgenheid, de begroeting van
het leven - en den dood. Want in dit gedicht ligt de positieve oogst van Eggers
opgetast, de oogst van een verblindende bevrijding, een bevrijding, zooals sinds de
oude Grieken Europa niet meer
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heeft gekend. In deze bekentenis tot het gevaarlijke leven, doordrenkt van dien
weemoed, alleen gekend door den soldaat, die eens ver van huis terugdacht aan de
geborgenheid van jeugd of vrouw en kinderen, ligt een laatste, naakte waarheid
besloten, de waarheid, die alleen den faustinischen geesten geschonken wordt en die
eens, in anderen vorm, den Grieken was gegund. Want men vergete dit niet - men:
deze laatste weinigen, die tot hier toe bij mij bleven -: wij staan op het punt, den
Grieken voorbij te streven. De waarlijk faustinische mensch vereenigt het Apollinische
en het Dionysische in zich tot een twee-eenheid, die deze tegenstelling als twee zijden
van dezelfde zaak herkent, een ontwikkeling, waarop de Germaansche cultuur,
afgeleid door de Christelijke Jenseitigkeit, twintig eeuwen heeft gewacht.
Kurt Eggers is in het harnas gestorven. Meent niet, dat wij hem beklagen moeten:
hij heeft het altijd gewild. Meent niet, dat het hard is, dat hij de stichting van het Rijk
niet meer beleeft. Een hunkering als de zijne is zoo groot, dat zij nimmer vervulling
vindt en ook dan verder had gehunkerd. Hem was het verlangen, dat nergens kusten
vindt: ons verlangen. Slechts wij zijn beroofd, hij ligt ‘hie hérlîchen tôt’. Slechts wij
verliezen een der weinigen, een der kostbaren. Ik had een wapenbroeder, ik heb hem
nu niet meer...
J.A. VAN DER MADE

Groot Nederland. Jaargang 41

153

Kameraad
Kameraad! Wie 't zwaard omgordden
Zijn weer één grauw front geworden!
Jij in 't Zuiden, ik in 't Noorden!
Hoor ons d' oude, wilde woorden
Onzer heilge vaadren zingen,
Die voor ons den dood in gingen:
't Is ook onze taal en spraak.
Kameraad! De groote zaak
Is het blinkende fanaal:
Duitschland! Vrijheid! Eeuwigheid!
En het rijk van deze aard!
Kameraad! Wien dood niet spaart
In het groote, gruwe moorden,
Jij in 't Zuiden, ik in 't Noorden,
Wordt een deel der eeuwigheid,
Die daar licht en eischt en dwingt,
Dat de nazaat eenmaal zingt,
Zooals wij, die, uitgetogen,
In den kamp ons harte wogen:
Duitschland! Vrijheid! Eeuwigheid!
En het rijk van deze aard!
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De groet
Vaarwel gij boom
Tegen wiens stam
Ik 't jonge hoofd vaak heb geleund
Om uit te schouwen in de verte
Waar verre zich de vluchtge wolken
- Een wilde groet der eeuwigheid Voor slechts een korten tijd aan aard' en water vlijden
Om dan - een vloot
Die alle menschendroomen
Trots in haar witte zeilen bergt Naar d' oeverlooze zee der sterren heen te glijden.
Vaarwel gij boom,
Die aan mijn kinderland
Den zoeten troost: het weten van geborgenheid
Geschonken hebt.
Het tooverfluistren uwer loofomkroonde twijgen
Zal voortaan nimmermeer dien droom der ruste
Gelijk een slaapdronk
In de wenschen mijner hunkring drupplen.
Gij boom,
Gij die zoovelen wezens heem verleent,
Zult niet meer ook mijn ziele binden!
Van 't ware leven zong de krijger
Wilde wijzen mij in 't bloed.
Het leven moet ik zoeken,
Boom,
Vaarwel!

J.A. VAN DER MADE

Groot Nederland. Jaargang 41

155

Het tweede leven
Voor Josje
Reintje zat voor het breede, glanzende raam en keek uit. Achter haar verhief zich de
gebeeldhouwde, statige rug van haar stoel en de twee zwarte knoppen stonden als
fiere schildknapen in de stilte.
Buiten, op de statige Keizersgracht, begon het te herfsten. Een enkel groen-geel
blad woei zacht en aarzelend uit een stoeren boom en liet zich opvangen door een
even verteederd, glimlachend water. Dan lag het als een hulpeloos, klein ding op een
blanke baan en zag er zoo melankoliek en ernstig uit, dat het de oude menschen, die
daar rustig hun middagwandeling deden, even stil deed staan en zeggen, terwijl ze
de donkere wandelstok langzaam hieven: ‘Kijk toch, het wordt al weer herfst!’ Dan
liepen zij voort, stil voor zich heen ziend, als waren zij angstig, den herfst in elkanders
oogen te herkennen. Alleen het water stond als een goudreinettenboom in een
bloeiende tuin: glanzend, onaantastbaar, alles aanvaardend en alles verwerkend tot
haar levensopdracht: vol lichtende appels te zijn en in eigen glorie te zonnen. Het
stroomde zoo vanzelfsprekend als de boom droomde.
Het was goed, dacht Reintje, om naar deze vanzelfsprekendheid te zien. Hoe warm
maakt dat van binnen en hoe, ja hoe gelukkig. Hoe wonderlijk, peinsde ze met een
naar binnen gekeerd gezicht, ik ben met Sjoerd getrouwd, gelukkig, er zijn Ebbe en
Elsje en Rinke, mooie kinderen met blonde koppen en zee-blauwe oogen, daar is het
prachtige en toch zoo behaaglijke huis met zijn mooie schilderijen, oude, kleurige
shawls, gloeiend roode tapijten en tevreden open haarden. En alles zoo goed, zoo
rustig en zoo tevreden.
Maar nu, vanavond, naar buiten ziende op een rimpelend water met een eenzaam,
geel blad, daar was dat bijna vergeten, wellende gevoel weer, van haar hart naar haar
keel, van haar hart naar haar keel, van haar hart...
Ze zat nu roerloos. Haar smal, bleek gezicht met de groote grijze oogen werd als
verlicht door een rood-koperen kan, die schuin achter haar stond en het mild geworden
licht uit de hooge ramen opving en weerkaatste. Bleek-roze asters stonden met
puntige, wijd-uitgespreide kelken onbeweeglijk te wiegelen. Dan werd de kamer stil
en lag als een donkere fluweelen doek om Reintje heen gespreid.
Nu was ze niet meer Mevr. Mr. Dr. de Cock, vrouw van den
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bekenden advocaat, de vrouw, die voor hautain doorging en haar hoofd, het blonde,
smalle, op een bijzonder trotsche manier droeg. Och neen, nu was ze stille Reintje,
die urenlang kon zitten droomen met vèrziende oogen en onregelmatig kloppend
hart. Die volkomen weggleed in een boek - en er daarom nu zoo aarzelend naar greep,
omdat het voor-altijd-verhuizen beteekende, met je heele hebben en houwen en
wanneer ze dan eindelijk wegvoer, als een schip met bolle witte zeilen, dan sloeg er
plotseling een klok en moest ze gaan eten, in een groot huis op de breede
Keizersgracht. Kijk, daar was een donkerrood doosje in het water, een iets langwerpig,
rond doosje. Het zag er vriendelijk en warm uit en volkomen tevreden met zichzelf
dreef het voort. Het zeilde vergenoegd het gele blad voorbij, dat dit beantwoordde
met een verachtelijk heupedraaien. Vreemd, ik ken dit doosje, ik heb het al eens
gezien, maar waar en wanneer, peinsde ze, terwijl het zich langzaam, als gedreven,
van haar voortbewoog. Toen sprong het weten plotseling te voorschijn als een
rood-bruine eekhoorn en wiegde zich van herinnering tot herinnering.
Och ja, nu wist ze het weer, zóó was het geweest en ze glimlachte in het aarzelend
donker.
Twee kleine meisjes met zwarte wolbeenen en ouwelijke hoedjes op hun
breed-hangend, los haar liepen op Zaterdag boodschappen te doen met Moeder's
groote, roode tasch. Het waren twee muizen met ernstige oogen in kleine gezichtjes.
De oudste had een beursje in haar hand geklemd met het lijstje, waarop alles
geschreven stond wat ze halen moesten en Het Geld. Het lag als een zware
verantwoordelijkheid in haar hand en ze schoof het soms in de andere, omdat haar
arm anders zoo moe werd.
Zoo zeulden zij iederen Zaterdag, als vroeg-wijze moedertjes, altijd speurend naar
iets, dat-goed-was-en-toch-goedkoop, over den weg. Want wanneer dat hun lukte,
was er een goedkeuring in Moeder's stem, die de anders zoo grauwe Zaterdag deed
glanzen.
En glans, dat was iets, wat deze muizen zoo broodnoodig hadden om te leven.
Want ook muizenkinderen moeten een droom hebben, die aan sombere uren een
glanzende teederheid geeft. Och, er waren wel een paar prettige dingen als: het
Walenpleintje, waar ze altijd voorbij moesten als ze naar de Hoogstraat en
Nieuwmarkt gingen. ‘Even springen,’ zei Mijntje dan en Reintje knikte. Dan joeg
Mijntje over al de blauwe paaltjes, die daar stonden, en haar donker haar sprong bij
iedere stoot uitgelaten over haar rug.
Reintje durfde niet zoo goed. Per slot was zij de oudste en moest op Het Geld
passen en dan ook, die ééne blauwe paal, die links
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uitgezakt was en grooter dan de anderen, boezemde haar steeds wat angst in en het
was elken keer een overwinning, als ze er toch over heen kwam.
Maar dat was altijd na lang aandringen van Mijntje, die dan gewichtig Geld en
boodschappenlijstje en roode tasch zoolang overnam.
Liever zat Reintje op de stoep en keek naar het dansende Mijntje. Het was zoo stil
daar op het Walenpleintje, een kleine inham op een drukke gracht. Hier stonden
kleine huisjes verdroomd naar het leven te staren, dat op eenige meters afstand zoo
daverend voorbij dolde. Maar hier, op de hooge stoep van de zoogenaamde pastorie
kon je zoo goed het glas-in-lood van het oude kerkje bewonderen, dat daar midden
tusschen de teruggetrokken, oude huisjes stond. Het leek wel, of het hier altijd Zondag
was, of ze hier de sluier bewaarden van de Zondagochtenden, die zoo luchtig over
de stad Amsterdam hingen en elk nadrukkelijk geluid verstilden. Ze trilden en
huiverden over de stad en het was, alsof het geluid van de vogels dan lieflijker werd
en de luchten zachter. Er woei een geur van bloemen en aarde over, die naar
blauwende verten deed hunkeren. Maar hier, op het Walenpleintje, waren ze thuis.
Daar rustten ze uit van het hangen over de stad en de oude, vriendelijke geveltjes
lachten gelukkig.
Wanneer Mijntje uitgesprongen was, kwam zij naast Reintje zitten, en terwijl ze
haar arm om haar heen sloeg, zuchtte ze: ‘Heerlijk’ en ‘Ik zou hier later best willen
wonen, jij Zus’, waarop Reintje dan bedachtzaam knikte.
Dien Zaterdag evenwel, was alles anders geweest.
Ze hadden niet gesprongen, maar zaten rustig naast elkaar op de blauwe stoep. Zij
waren ernstig, de twee muizen, want er was een probleem.
In een van die gezellig-rommelige galanteriezaakjes in de Hoogstraat lag namelijk
in de etalage een nagelétui in een rood doosje. Geen gewoon rood doosje, o neen.
Het stond éven opengeschoven en liet het garnituurtje zien, dat gebed lag op een
vlammend stuk rood satijn. Was het dat, wat hen zoo uit hun evenwicht bracht? Neen,
mooie dingen alleen brachten hen niet in verlegenheid, maar meestal de
waardebepaling van een zoo zeer zakelijke wereld.
Als je voor een bloemenzaak stond en een trotsche, onaantastbare orchidee boog
zich lokkend naar je over, schoof je, na lang aarzelen, de winkel in, om te hooren,
hoe de verkooper met een achteloos egbaar zei: ‘O, die, kost 7.50’. Je hijgde om
zooveel schoonheid, maar struikelde de winkel weer uit in het onherroe-
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pelijk besef, dat het niet ging.
Maar dit kleine doosje met zijn schalksche coquetterie van rood satijn én een
nagelétui met 4 naast-elkaar-liggende instrumentjes, deze droom kostte slechts 7½
cent. En ze waren immers al te lang tot vroeg-wijze huismoedertjes gedrild, dan dat
ze niet zouden weten, dat dit hèt goed-en-toch-goedkoop-artikel was.
Eén ding was echter zeker, Moeder zou dit niét waardeeren.
Moeder hield niet van dergelijke poespas. Misschien wist Moeder niet meer, wat
een grijze muizendroom was, en zeker geloofde ze niet aan één van rood satijn. Maar
ze deed iets anders: ze stuurde Reintje en Mijntje dien Zaterdag juist naar dat winkeltje
om een pakje haarspelden voor het altijd-te-vette glijdende haar te koopen. Mijntje
had plotseling belangstellend geluisterd en even fel Reintje aangekeken. Dit was
immers de kans. ‘Dan kunnen wij,’ zei ze haastig tot Reintje, net, toen ze de gracht
opliepen. ‘Ik weet nog niet,’ zei Reintje met iets peinzends in haar stem. ‘Nee,’ zei
Mijntje aarzelend terug. En zoo zaten ze op de stoep en wisten het niet meer. Zouden
ze wel, niet, van Moeders Geld, ze hadden immers geen zakgeld, maar Moeder mocht
het niet weten, dus eigenlijk stiekum Geld-Moeder-niet-weten.
Reintje legde haar hoofd op haar knieën. Ze was zoo moe van het denken en de
fel-blauwe paaltjes blikkerden zoo in de zon! Het Walenpleintje was vandaag zoo
troosteloos en zoo meedoogenloos heet. Ze zuchtte diep en Mijntje zei: ‘Ik weet wel
iets, Zus. Jij voelt je niet erg lekker, hè, blijf dan maar hier zitten, hoor, dan zal ik
de boodschapen in de Hoogstraat wel doen.’ ‘En dan beslis jij, wat wij doen,’
mompelde Reintje tevreden en gerustgesteld.
Daar ging dappere Mijntje, zoo voor het oog een klein, verlegen meisje, maar
Heere, wat een flink kind. De boodschappentasch bungelde maar wat aan haar hand
en leek het maar zoo, nee, ze was werkelijk vroolijk.
Reintje was opgelucht en Reintje wachtte tot dit zorgelooze stuk Mijntje weer het
Walenpleintje zou opwandelen. In haar opluchting en bijna-dankbaarheid sprong ze
drie maal over alle blauwe paaltjes èn het uitegzakte. Ze sprong, alsof het een taak
was. Ze hijgde zwaar, toen ze eindelijk kon gaan zitten, maar ze schrok werkelijk
wakker, toen Mijntje weer voor haar stond.
‘O, ben je daar, en heb je...’
‘Nee,’ zei Mijntje, ‘ik vond het maar beter...’
‘Wat een onzin,’ flapte Reintje, ‘en ik dacht, dat je natuurlijk...’
‘Hier is het,’ deed Mijntje ouwelijk, ‘ik wou maar eens weten, of je het werkelijk
graag wilde.’
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Stil van eerlijke verbazing liet Reintje zich het doosje in haar handen stoppen en
genietend werd het van alle kanten bekeken. ‘Eenig, hè, echt iets voor een meisje!’
‘Ja,’ en een aarzeling keek angstig uit twee paar oogen en terwijl ze elkaar bleven
aankijken, welden de vragen als uit een onzichtbare bron.
Mochten zij, de twee muizen, zooiets eigenlijk wel hebben? Was het niet veel te
mooi voor hen en hadden zij in hun leven al niet geleerd, dat er weliswaar mooie
dingen bestonden, maar dat ze altijd langs-hen-heen en voorbij gingen?
Maar de donkere oogen van Mijntje vlamden: Waarom wij niét? Grijze kinderen
houden ook van rood satijn. Ik wil wel eens een meisje zijn zooals de anderen op
school en mijn nagels met peuterige vijltjes schoonmaken. Niemand heeft het recht,
ons dat te ontnemen, ook Moeder niet.
Wij worden toch al altijd uitgelachen, op school en op straat, dat weet je toch, Zus,
met onze naargeestige kleeren en ouderwetsche keelbandhoedjes. Iedereen heeft een
gymnastiekpakje, wij niet. Iedereen turnschoenen, wij niet. Zwarte broeken hebben
wij, ja, en Moeder vindt dat al ruim voldoende. Moeder vindt, dat je ook een groot
turnster kunt zijn zonder pakje. Ik heb zoo een idee, dat wij wel heel groote menschen
zullen worden, in-den-geest natuurlijk, want wij hebben eigenlijk nooit iets. In
Moeders tijd was het onzin, om half-naakt rond te springen, dus in de onze ook.
Borstrokken met lange mouwtjes, zwarte broeken, lange, zwarte, wollen kousen,
akelig stijve jurken, grauwe, grijze mantels, keelbandhoedjes, C.R.E.S.-schoenen,
omdat ze onverslijtbaar zijn en alles zoo vervelend, zoo zonder een enkel plezier.
En nu dit roode doosje. Het is zóó mooi! Kijk toch eens, hoé mooi! en ze flonkerde
met het doosje in haar handen, zoodat het satijn bijna vloeibaar bloed leek.
Treurig keken Reintjes oogen. Ja, het was allemaal zoo. Maar was het dan eigenlijk
al niet heel mooi geweest, dat ze het doosje in hun handen hadden gehad? Hoe lang
hadden zij het niet in de etalage zien liggen en er nooit aan kunnen komen? Hoe lang
hadden ze niet gehunkerd om het tenminste maar eens in hun handen te hebben en
te voelen, of het satijn werkelijk zoo zacht was als het er uit zag?
En nu was het dan zoover. Nu was de droom voltooid. De, sluier van de
werkelijkheid en van de Zondagochtenden lag gaaf en broos in hun handen. Niet
scheuren, om Godswil niet scheuren, nog niet!
Och, maar er was immers al een klein gaatje van wantrouwen. En hun vingers
haakten in de sluier en ze verweten het de sluier,
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dat ze zoo broos was, maar hun hart schreide om zooveel schoonheid, radeloos, om
het weten van dat kleine gaatje.
Was het een toeval, was het een wet, dat de wriemelende vingers als gezogen
werden naar dat eene, steeds grooter wordende gaatje?
Benauwend. Nu las het doosje in hun handen en het verlangen was gebroken. Ze
wisten eigenlijk niet, wat moesten ze er eigenlijk nu nog mee doen? Er was geen
verlangen en geen droom meer en wat wilden ze dan nog bezitten?
Wat doe je met een sluier die gescheurd is, met een liefde die vergaan is en met
een wensch die haar vervulling vond, toen zij opkwam?
Opruimen, opruimen uit het hart, uit de gedachten, uit het leven. Het is lastig, het
stoort, het gaat gisten, het wordt modder.
En de twee kleine meisjes, ze namen het warm-roode doosje tusschen nog warmere
handen en ze liepen, bijna onverbiddelijk, op het wachtende water van de
Kloveniersburgwal toe. Daar stond Reintje en ze zwaaide het ding bijna koninklijk
de gracht in.
Daar dreef het, tevreden-met-zichzelf-en-rustig. Er woei een groen blad van een
stoeren boom en vlijde zich behagelijk op het roode doosje, dat vergenoegd verder
zeilde.
En twee kleine meisjes stonden met witte gezichtjes het roode gebed na te staren.
Daar ging het. Onherroepelijk.
Ze liepen naar huis en ze waren zoo moe, zóó moe. Een moeheid, die in den nek
begon en verder kroop, steeds verder kroop, tot het lichaam langzaam aan verstarde
en hen totaal ongevoelig maakte, voor wat er nog gebeurde.
Och, en toen deerde het hun niet meer, dat Moeder schold, omdat ze zoo lang
weggebleven waren en, eigenlijk geschrokken, naar die twee doorschijnend strakke
gezichtjes keek.
Ze waren immers alleen maar het leven tegengekomen en het had spottend gegroet.
Dat was eigenlijk alles geweest.
Sjoerds onregelmatige stappen klonken door de hal en even later stond hij in de
deuropening.
‘Zoo, vrouwtje, weer schemerlust aan 't botvieren?’
‘Och,’ zei Reintje en haar stem klonk diep en heesch. Sommige herinneringen zijn
teere dingen. Ze kunnen alleen in het halfdonker geboren worden. Misschien houden
daarom vrouwen zoo van schemeren.
De schildknapen stonden onbeweeglijk in de stilte.
Sjoerd glimlachte en knipte het licht aan.
KARIN MOEN
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Gedichten
Herrijzenis
Hij viel en voor zijn klare oogen rees een nevel,
zijn sterke handen grepen tastend in het niet,
zoo - tusschen puin van een verwoesten gevel ving hem de aarde en zoo brak het lied,
dat op zijn lippen zweefde.
Hij zweeg en in zijn wonde wezen doofden krachten,
als kookten nimmer felle driften in zijn hart
en dreven nimmer droomen door zijn nachten,
van idealen grootsch - maar zwaar van smart waarnaar hij jaren streefde.
Hij stierf te zwaar verslagen om nog pijn te lijden,
maar met de vreugde aardediep in zijn gemoed,
dat - onderwijl hij stil den dood verbeidde zijn onvoltooide wezen uit zijn bloed
reeds in een schoot herleefde.
Hij rijst
straks uit de donkre pijnen van het baren
als uit een slagveld op - dan zal zijn dadenroem
het wezen van een dapp'ren zoon verklaren,
of om een dochter ranken als een bloem,
waarop geen smet ooit kleefde.

Het geluk
Het is ontkrachtend gif, dat heerlijk smaakt,
maar wie het drinken wil, die moet verliezen.
Het is een kramp, een trilling in de vliezen
van het onrustig hart, dat één seconde staakt.
Het is een feeder schot, dat ruglings naakt,
wie het niet weren kan, die moet verderven.
Het is een pijn, een ziekte in de nerven
van de gewonde ziel, die dood'lijk is geraakt.
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Russen-film
Kristallen luchters storten tinklend door het duister
en bliksemstralen strepen aderen van vuur
door het heelal. Secondenlange luister
van glanzend marmer tart het uur,
dat zwanger gaat van opgekropte driften;
een idioot gooit achteloos een handgranaat,
omdat de laatste resten van z'n hersens schiften,
bloed en brokaat bevlekken reeds de ochtendstraat.
Heel langzaam gaan de bruggen hemelopwaarts draaien,
de wolken spieglen in het natte asfaltdek,
terwijl in 't bleeke licht de rafelvlaggen waaien
- en ginds lost men de strop van een gebroken nek.
De laatste mitrailleur heeft eindelijk gezwegen,
wat grootsch begonnen werd, blijkt troostloos klein,
vrachtwagens dreunen langs, belast met angst en pijn op wat er nu nog komt, wacht slechts de regen.

Alsof
Eens had vriend Hein mijn hoofd al in z'n arm genomen
en op mijn voorhoofd diep z'n handgemaal gegrift,
maar toen ik dacht, dat ik hem niet meer kon ontkomen,
heeft hij mij toch nog als een onverhoopte gift
aan mijn reeds gansch verslagen vrouw teruggeschonken.
Dus warmen wij weer trouw de voeten bij elkaar,
alsof er nimmer nog een afscheid had weerklonken
en er geen schedel grijnst onder mijn huid en haar.
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De steeg
De roodgeronnen runen van de smaad
staan vingerdik geteekend op het vleesch,
dat - zwanger en gezwollen van den haat gekrijsch uitstoot, zóó godverlaten heesch,
dat het een karhond zelfs met stomheid slaat.
Op 't hakbord leeft de visch nog om zijn graat
en krampt zijn doodsstrijd onder 't bloedig mes,
dat hem venijnig door de darmen gaat
en vlijmend uitsnijdt als een rijp abcès,
terwijl zijn binnenst neerdrupt op de straat.
De steeg leunt vuil als roetbedropen raat
rond vrouw en visch en om een krijtwit kind,
waarvoor op aarde toch geen kruid meer baat,
maar dat verkleumt in onze noordenwind
en straks een vischhaak vindt met blij gelaat.

Roode katers
Zij zitten stil en statig voor zich uit te staren
en zijn verzonken in de wijsheid van hun ras,
die zij aan and'ren geenszins weten te verklaren.
Het barnsteen van hun oog is koud en hard als glas.
Zij lijken in hun dikke rood-oranje vachten
wel tibetaansche lama's van zeer edel bloed,
die, door mystiek gepeins in voorbestemde nachten,
allang zijn uitgestegen boven kwaad en goed.
Zij zitten snorrend hun gebedsmolens te draaien,
koel en hooghartig postend bij hun bedelnap,
als priesters, die men nooit den buit bijeen ziet garen in hun nabijheid demp ik onbewust m'n stap...
Zij zijn in staat zichzelf voor goden uit te geven,
maar vóór het zoover komt ontmaskert hen een muis zij vechten duivels blazend om dit kleine leven,
verradend wat zij zijn: demonen en gespuis!
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Nood
De beste boeken vallen vochtig uit hun banden
en schimmel woekert in de bedgordijnen,
de prenten krijgen kringen aan de wanden,
in onze darmen woelen vreemde pijnen
en nood hangt als een mist rondom de erven ‘Vertwijfelt daarom echter niet,’
(want om ons heen is grooter sterven).
De oude lieden teren weg in koude bedden,
kindren bedelen barvoets in de straten,
wie griep krijgt is al vaak niet meer te redden,
in de geslagen steden gapen gaten.
Geen mensch, wien dit niet in het hart zal kerven ‘Vertwijfelt daarom echter niet,’
(want om ons heen is grooter sterven).
De meesten leeren nu voor 't eerst den honger kennen,
of zien hun huisraad in den nacht verbranden
en vrienden raadloos door het duister rennen,
met bloed en tranen aan hun zwarte handen.
Geen volk wil ooit het allerliefste derven ‘Vertwijfelt daarom echter niet,’
(want om ons heen is grooter sterven).

Misverstand
Ik kan mijn woord niet op u overdragen,
het woord, dat gij hoort is een ander woord,
dan wat van mij uitging. Alleen het klagen
van uw verdoolde ziel hebt gij gehoord.
Dat is, wat in den dichter u bekoort:
ge meent uw eigen leed door hem gedragen.

NICO DE HAAS
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Moderne Vlaamsche schilderkunst aant.
Op een oogenblik dat de heldere, van kleur en licht verzadigde, door het wegwerken
van de vormen en de lijnen ijl geworden landschappen onzer Vlaamsche luministen
zich in de salons verdrongen, daagde Valerius de Saedeleer plotseling op met een
staalhard, van kleuren sober, scherp lineair landschap, inzonderheid sneeuwgezicht,
waar een geweldige, effen grijze hemel zich welft over een smalle strook aarde,
waarop rijen zwarte boomen zich dor en somber verheffen. Gewis had Laermans
voor het figuur reeds gedaan wat Valerius de Saedeleer nu ook voor de
natuurvertolking begon te doen: het is van belang in het oog te houden dat, dank zij
het werk van Laermans eenerzijds, van de Saedeleer anderzijds, Breughel het
bevruchtend beginsel van een groot deel onzer hedendaagsche kunst is geworden.
Daarmee was opeens een heele ommekeer ontstaan. Scherper contrast met de mode
van toen was wel niet denkbaar. Om in de lijn te blijven der Zuid-Fransche
kunstenaars, die ze navolgden, schilderden onze pointillisten bijna uitsluitend lenteen zomerlandschappen, met zonlicht overgoten en trillend van kleur en gloed. De
Saedeleer schilderde opeens den winter en de vroege lente, kale akkers en naakte
boomen. Hij vertolkt het weidsche heuvellandschap van Zuid-Vlaanderen, dat hij
somwijlen als een panorama voor onze oogen ontrolt en waar huisjes en boomen,
hagen en wegen met de meeste zorgvuldigheid, als met het penseel van een Japanner,
geteekend zijn. Soms staan de boomstammen, als reusachtige, donkere pijlers, in
den voorgrond en ziet men het landschap onder een hoogen hemel er door heen. In
tegenstelling met de zonnige luchtigheid, het vaak oppervlakkige kleur- en lichtspel
der impressionisten, is de indruk, die van de Saedeleer's visie op de natuur uitgaat,
meestal tragisch en beklemmend. Ook zijn zonnigste doeken - want ook zulke
schilderde hij: groote witte wolkenkoppen tegen een diepblauw uitspansel, ergens
in een hoek van het schilderij verdrongen, en zich welvend over de gele en groene
heuvels van zijn geliefkoosd Etichove - ook zijn klaarste doeken hebben iets dieps
en rustigs, waar de dingen alledaagsch en toch als getransfigureerd, in een sfeer van
tijdeloosheid staan.
Zijn lange loopbaan door heeft de Saedeleer zijn manier nauwelijks gewijzigd en
al vinden sommigen, dat deze visie op de natuur te zeer aan den ouden Breughel is
ontleend, toch staan wij voor het feit, dat de Saedeleer iets, dat bij den schilder van
den ‘Moord der Onnoozele kinderen’ slechts bijkomstig was, geheel zelfstandig heeft
uitgebouwd en ontwikkeld tot een modernen land-
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schapsstijl, waarvan men in elk geval niet zeggen kan, dat hij hier door vreemden
werd ingevoerd. Dit is Vlaamsche traditie; dit is van ons. Dit mogen wij de wereld
door vertoonen, zonder dat een mensch zal kunnen zeggen, dat de Vlaamsche schilders
van heden zich door vreemde invloeden, door een of ander ‘dernier bateau’ op
sleeptouw hebben laten nemen. En deze kunst is ten slotte moderner dan men veelal
denkt, Breugel was ver, bijna vergeten en in elk geval niet naar waarde geschat. Het
was feitelijk weer het ei van Columbus, er aan te gaan denken, zijn lessen op het
terrein der interpretatie van de natuur te pas te brengen. En dat de Saedeleer's
teruggrijpen naar deze verwaarloosde traditie te midden van de overrompeling onzer
landschapskunst door uitheemsche elementen niet onvruchtbaar, maar heilzaam,
levenwekkend en vernieuwend is geweest, wordt bewezen door den invloed, dien
zijn werk gehad heeft, door het ontstaan eener moderne school van echt-Vlaamsche
landschapschilders, die allen in zekere mate iets aan Valerius de Saedeleer
verschuldigd zijn: Servaes, Saverijs, Alb. Claeys, Van Sassenbroeck, Jos. Albert,
zelfs de jonge Permeke heeft zich aan Valerius' greep niet kunnen onttrekken.
De Saedeleer's techniek mocht weliswaar minder waardeering vinden. Naar de
meening van velen ‘schilderde’ hij niet genoeg. Hij leek geen rasecht schilder, in
dien zin, dat zijn doeken zeker niet spontaan, niet ‘lyrisch’, zooals men graag zegt,
geborsteld zijn, maar integendeel bedachtzaam, met oneindig geduld en
voorzichtigheid uitgevoerd lijken. De verf ligt dun op de Saedeleer's doeken. Ze is
zeer effen uitgestreken en schijnt herhaaldelijk met mes en puimsteen afgekrabd. Hij
schijnt, zooals de vroegere schilders, eerst een grondverf aan te brengen en daarna,
soms als ‘glacis’ de domineerende kleur er over heen te strijken. Deze werkwijze
moest velen verouderd toeschijnen en niet ‘direct’ genoeg in een periode, waarin
men bij voorkeur al spelend verkladden op het doek werpt. Wat er van zij, slechts
het resultaat schijnt mij van belang en dan moet men bekennen, dat Valerius de
Saedeleer met zijn methode vaak schitterend werk heeft geleverd. En vooral, heeft
hij de Vlaamsche schilders weer aan veel wezenlijk groots in de kunst van ons eigen
volk herinnerd. Dat deze, ongetwijfeld met bijvoeging van moderne elementen,
goeddeels in het teeken van den XVIde eeuwschen reus Breugel is komen te staan,
is hoofdzakelijk aan hem te danken. Slechts voor het figuur, zooals de school van
Latem het behandelt, alsmede voor de beeldhouwkunst van George Minne, zijn
weliswaar andere geestelijke en formeele bronnen, inzonderheid in de gothiek, aan
te wijzen. Dit neemt niet weg dat Permeke, die tot de tweede

Groot Nederland. Jaargang 41

167
generatie van Latem behoorde, door de gansche atmosfeer dier school werd gedrenkt
en gevormd. Streng vormgevoel en een religieuze, bijna mystisch-ascetische
geesteshouding maakten hem tot een prachtig geschikten voedingsbodem voor de
doelstellingen van het Europeesch expressionisme, dat na den oorlog in de lucht hing
en ook hem op de een of andere wijze bevruchtte. Zijn vaak monumentale figuren,
zijn transfigureerende forsche, tragische landschappen, zijn éénige marines, marines
zooals er vóór hem géén zoo indrukwekkende geschilderd werden, behooren zonder
meer tot het beste, dat de Vlaamsche kunst sinds lang heeft voortgebracht.
Met Servaes herleefde het religieus gevoel in de schilderkunst, waaraan Jakob
Smits een aantal jaren voordien reeds een eersten, machtigen impuls had gegeven.
Servaes is echter bewogener en tragischer dan zijn voorganger. Bij Jakob Smits was
de godsdienstige schilderkunst eenigszins idyllisch van geest. Het waren rustige,
innige verbeeldingen, geheel in overeenstemming met den landeljjken eenvoudigen
geest der Kempische bevolking, in wier midden hij leefde en waarvan hij de vrome
ziel op het doek heeft vereeuwigd. Servaes echter schiep religieuze kunst voor den
modernen mensch. Het is een nieuwe gothiek als het ware, vol gejaagdheid, innerlijke
smart, angst en twijfel, en onrust, onrust vooral, als exponent van den hachelijken,
problematischen tijd tusschen de twee oorlogen, waarin zijn voornaamste productie
valt. Servaes' kruisweg, beroemd ook ver buiten ons land, is in zekeren zin niet alleen
Jezus' kruisweg, maar tevens die van den hedendaagschen mensch in de sombere,
tragisch bewogen, zij 't groote en heroïsche tijden die we beleven en hebben beleefd.
Tot dezelfde roemruchtige school van St. Martens-Latem behoort Gustave van de
Woestijne, een veelzijdige, veranderlijke figuur, die tal van nieuwe
kunstmogelijkheden heeft opgeworpen ofschoon hij daarbij veelal naar oude tradities
teruggreep, zooals bijna alle kunstenaars van deze groep. Niet alleen oud-Vlaamsche,
gothische invloeden onderscheiden zijn vaak meesterlijk werk, maar ook herinneringen
uit het oude Byzantië en uit het Italiaansche Quatrocento, en dit alles gepaard met
de meest vooruitstrevende betrachtingen. Het zoeken naar den grooten, zuiveren,
expressieven vorm gaat zij aan zij met een oproeping van de diepere ziel van
menschen en dingen, die vaak geplaatst worden in een welhaast onwezenlijke,
tijdelooze sfeer. Van niet minder belang dan het probleem van den vorm is voor
Gustave Van de Woestijne het probleem van den geest.
Op een heel andere wijze is Brusselmans in den diepsten grond met de schilders
van Latem verwant, ofschoon hij niet tot deze
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school behoort. Ook hij immers is een problematicus, die levenslang heeft gewerkt,
gezocht, gestreefd - en uiteindelijk gevonden en bereikt. Het groote probleem voor
Brusselmans was inderdaad ook dit van den vorm, den vorm, dien hij, van alle
toevalligheden bevrijd, tot zijn essenties teruggebracht, en toch tastbaar en wezenlijk
heeft trachten vast te houden. Geen onzer schilders heeft meer het blijvende uit het
vergankelijke weten te isoleeren, geen heeft ook de aspecten van het Brabantsch
landschap, van de Noordzeekust en daarnaast, op zijn merkwaardige stillevens, van
de meest gewone dingen van alledaagsch gebruik, stoer en groot expressie weten te
geven. In zoover is hij bij uitstek een kunstenaar van Germaanschen geest, die steeds,
achter de vluchtige verschijnselen het blijvende wezen heeft trachten te openbaren
- ten deze radikaal tegenovergesteld aan de impressionisten, die, zooals wij hebben
gezien, juist het omgekeerde hebben getracht.
Ik kan hier natuurlijk niet blijven stilstaan bij ieder van onze schilders, den kloeken
De Troyer, den liefelijken Saverijs, den rusrigeren Opsomer, onzen besten
portretschilder, den kleurenweelderigen Gustaaf de Smet, den zielvollen Dave, den
leuken Tytgat, den verfijnden Boulez, den fascineerenden Van Overstraete en zooveel
anderen. Zelfs de Franco-Vlaming Maurice de Vlaemynck, met het beste deel van
zijn wezen voortelend in de aloude Vlaamsche traditie, is niet zonder verwantschap
met onze hedendaagsche schilderkunst. Jongere schilders met talent en toekomst:
H.V. Wolvens, R. Buyle, Albert van Dijck, Rik Slabbinck, enz., enz., zijn reeds alom
aan het werk, in het voetspoor der ouderen, van diegenen, die wellicht richtinggevend
zijn voor de kunst van morgen.
Want, dat we eindelijk eens uit den chaos zullen moeten komen waar we voor het
oogenblik in verward zijn geraakt, spreekt natuurlijk vanzelf. Naast de voornaamste
Vlaamsche schilders waarvan ik daareven gewaagde, die allen min of meer met
elkaar zijn verwant en wier werk vol is van mogelijkheden voor de toekomst, werken
er ontelbare in een heel anderen geest en volgen een heel andere formule. Alle
kunstrichtingen van de vorige honderd jaren leven nog onder den een of anderen
vorm voort en betwisten elkaar den voorrang. Wie zal het ten slotte halen? De vraag
is gemakkelijker gesteld dan beantwoord; het is gemakkelijker te spreken over de
kunst van gisteren dan over die van morgen - dat hoeft geen betoog! - Maar indien
we waarlijk op den drempel staan van een nieuwe cultuurperiode, dan is daartoe
ongetwijfeld de eerste voorwaarde het veroveren van een nieuwen eenheidsstijl. De
chaos was het kenmerk van wat achter ons ligt - orde zal het kenmerk moeten zijn
van wat komende is. In Duitsch-
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land zien we reeds een weidsche, strenge, stoere en toch van lijnen zuivere en edele
architectuur ontstaan. Deze bouwkunst is als een synthese van gothiek en klassiek,
- machtige Germaansche gedragenheid en weidsch ruimtegevoel gepaard aan
Grieksche rust en harmonie. En ook de sculptuur onzer Oosterburen legt eenigszins
gelijkaardige kenmerken aan den dag. Een felle drang tot verhevigde expressie van
levenskracht en machtswil, die samengaat met in zichzelf rustende geslotenheid.
Misschien zullen wij, Vlamingen, het zijn, die inzonderheid op het gebied der
schilderkunst baanbrekend werk zullen kunnen verrichten. Wij hebben een grootsche
traditie, en we weten wat kleur is. Wij weten dat een schilderij ten slotte een
compositie is van kleuren, zooals een symphonie een compositie van klanken. Aan
het bewerkstelligen van de groote Germaansche cultuurvernieuwing, die haar stempel
vermoedelijk op de eerste paar honderd jaar zal drukken, zullen wij Vlamingen
wellicht in de eerste plaats als schilders geroepen zijn mede bij te dragen. De kunst
der toekomst wordt wellicht ook op picturaal gebied een synthese van de krachten
die in de vorige eeuwen hebben gewerkt. Zeker was het natuurgevoel der Vlamingen
al dien tijd door diep, hevig, soms tragisch. Ze waren in het landschap de groote
dragers van den romantischen geest, - en deze is steeds het morgenrood van alle
Noordsche, alle Germaansche cultuur geweest. Wellicht beleven wij in de
schilderkunst der komende jaren een nieuwen bloei van romantiek, maar dan een
romantiek zonder sentimentaliteit of valsche pathos, een romantiek, rustig en
verheven, doorzield van wijding en overgave aan den eeuwigen geest der natuur.
Want geen kunst is houdbaar die zich moedwillig en cerebraal van de natuur
verwijdert. Kunst is geen schoonheid, kunst is geen moraal, kunst is zelfs geen
persoonlijkheid. Kunst is nog veel minder natuurnabootsing. Kunst is natuur, zonder
meer! De natuur zelf is het die in en door den kunstenaar schept. Door hem zet hij
a.h.w. het werk der zeven dagen voort. Door hem werkt zij voort aan haar eigen
vervolmaking - eindeloos. Waar over het algemeen de aesthetica langzamerhand, en
na veel vergissingen, veel zoeken en tasten, tot dit diepere inzicht is gekomen, ligt
de lijn der ontwikkeling ten slotte duidelijk uitgestippeld. Het komt er niet meer op
aan het spoor bijster te geraken. En juist het feit dat onze Vlaamsche schilders in
mindere of meerdere mate gebleken zijn een soort natuurkrachten te wezen, waarmee
de natuur zich letterlijk uitdrukte en herbeeldde, laat mij toe te vermoeden en te
hopen, dat de kunst van morgen, van alle onzuiverheden, vergissingen en snobismen
ontdaan, in de gezonde, natuurlijke, bloedvolle krachten die leven in den schoot van
het Vlaamsche volk,
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niet de geringste bouwers zal vinden aan haar gestalte, vooralsnog met de sluiers van
het onbekende omfloerst.
De toekomst zal uitwijzen, of onze kunstenaars aan deze mijn verwachting en
hoop zullen hebben beantwoord.
URBAIN VAN DE VOORDE

Oude gracht bij maneschijn
De gevels van de huizen die aan 't water staan
En daags elk op hun plaats naar eigen wijs beklijven,
Die schijnen thans in 't blauwe licht der gele maan
Naar eend'ren wil gezamenlijk te zijn gaan drijven:
Diep onder in de schemerzee die om hen vaagt,
Zoo zwaar dat geen gewicht hunzelve lijkt verbleven
En of zij van den grond die hen niet langer draagt,
Slechts zachtjes als naar 't onbereikbaar toppunt zweven,
Dat tijdloos - als de bron van 't licht - is in de schijf
Der maan; terwijl zij rustig op elkander steunen
En zelf-ontdaan als moede kind'ren lijf aan lijf
Zich als één enkel lichaam achterover leunen,
Opdat de schijn inplaats van 't dak hun voorzij raakt
En er hun witte muren zacht in mogen blinken
En zij den wand'laar die nog aan het water waakt,
Verzaligd in een droom het licht lijken te drinken...
En hem is of zij achter dichten vensterwand
Door loome luiken stil bewegend ademhalen
En hij zich met hen samen langs den waterkant
In slaap gaat wiegen op de milde manestralen.

RUDOLF STEINMETZ
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Romanze in Moll
Onafgebroken gaat de stroom van films door de theaters en bij den aard, die nog
onveranderd de filmindustrie kenmerkt, kan het wel niet anders of deze stroom is
met een enkele onderbreking een stroom der middelmatigheid, meesterwerken worden
nu eenmaal niet aan den loopenden band gemaakt en de functie die de film in de
samenleving vervult, ligt nog te zeer in de sfeer van het ‘panem et circenses’ dan dat
niet een afstemming op het zuivere amusement in hoofdzaak haar productie bepaalt.
Niettemin heeft de Duitsche film in de eerste oorlogsjaren wegen bewandeld, die
weliswaar geen nieuwe experimenten en geen vernieuwing van de filmkunst op zich
zelf beteekenden, maar die toch eenerzijds een uitbreiding van het aantal motieven
inhielden en anderzijds zeer duidelijk de tendens vertoonden, om meer te willen zijn
dan verstrooiing alleen. Een filmindustrie, die het leven van de groote figuren van
een volk weet te vertolken op een wijze als dit in ‘Der grosse König’ geschiedde,
legt een band tusschen heden en verleden en weet het besef van de eenheid van
historie en toekomst bij het volk te versterken in een vorm, die in zijn beteekenis
juist in tijden als deze verre de grenzen van de eenvoudige verstrooiing overschrijdt.
Als tegenhangers hiervan kunnen ongetwijfeld die films gelden, die het heden zelf
tot onderwerp hadden, hetzij dat deze onderwerpen gekozen waren uit het gebeuren
van den oorlog of het leven van den soldaat, hetzij dat gebeurtenissen van beteekenis
de stof leverden zooals bij de film ‘Heimkehr’. Waarom deze weg der actualiteit nu
al sinds meer dan een jaar verlaten werd, waarom - om iets te noemen - de gigantische
strijd in het Oosten nog nimmer tot kern van een filmgebeuren gemaakt werd, zijn
vragen, die wij hier niet willen probeeren te beantwoorden. Een feit is het dat de
Duitsche film al sedert geruimen tijd in hoofdzaak is teruggekeerd tot de geijkte
motieven in velerlei variatie en meer dan ooit schijnt zij zich tot taak gesteld te
hebben, de menschen verstrooiing te bieden door ze voor een oogenblik uit de
werkelijkheid van dezen tijd weg te voeren. Het is hierbij opvallend, hoe zeer de film
bij haar terugkeer tot motieven uit het burgerlijk leven, deze telkens weer terugplaatst
in een voorbije periode.
Deze terugkeer heeft aanvankelijk tot een verarming geleid, waarbij de Duitsche
film zich zelden boven de middelmaat verhief en waarbij zij vooral vaak een gebrek
toonde aan visie, oorspronkelijkheid en zuiveren dramatischen opbouw. Enkele films
van den laatsten tijd schijnen het geloof te rechtvaardigen, dat
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de Duitsche film in dit opzicht door een dieptepunt heen is.
Nog altijd bewandelt zij geen nieuwe wegen, nog altijd is zij niet vervuld van een
nieuw levensgevoel, nog altijd blijft haar daar, waar zij niet vlucht in de
half-wezenlijke wereld van het variété, een sterk burgerlijk pathos vervullen, maar
zij weet hier en daar weer een menschelijk noodlot met innerlijke zuiverheid en
diepte uit te beelden en zij is zich - zij het misschien ook aarzelend - van het probleem
der burgerlijkheid bewust.
Helmut Käutner heeft in de film ‘Romanze in Moll’ wel het schrijnendst deze
wereld der burgerlijkheid uitgebeeld, waaraan een edel hart te gronde gaat, deze
beperkte, eng omgrensde wereld der kleine bekrompenen, die door een beklemmende
aanhankelijkheid het groote, dat hen nooit zal kunnen toebehooren, moordend aan
zich weten te binden.
In ‘Romanze in Moll’ staan twee werelden tegenover elkaar: de wereld der platte
burgerlijke gebondenheid en de wereld van den mensch, die vrij zijn gaven in
schoonheid wil kunnen uitleven, de wereld van de Muze. De film doet alles om deze
werelden te markeeren en zelfs kan men zeggen, dat zij hier en daar te veel markeert.
Alles wat hier tusschen de hoofdfiguren voorvalt, ieder onderdeel van de handeling
wordt in zijn sfeer geplaatst, overal is deze aanwezig als een achtergrond, die eerst
het volledig relief aan het gebeuren geeft.
Reeds direct het begin. Een schemerige nacht vol regen, waarin het oog glijdt over
de daken en schoorsteenen van een stadswijk en dan plotseling in het gat valt van
een klein eng pleintje, waar de doode muren met de gelijkvormige ramen om oprijzen
als om de binnenplaats van een gevangenis; in het midden een dor plantsoentje,
troosteloos en grauw in den nachtelijken regen. De gestalte van een man, het hoofd
in de schouders, steekt het pleintje snel over en verdwijnt in een deur.
Daarmee is een sfeer geschapen, die ons bijblijft onder de heele volgende scène
in die burgerwoning, waarin de man binnentreedt, voorzichtig en nadrukkelijk in al
zijn bewegingen, wanneer hij zijn jas uitdoet, naar de slaapkamer gaat en zich begint
uit te kleeden. Achter hem in bed ligt zijn vrouw, hij spreekt tegen haar, hij heeft
gewonnen bij het kaarten: ‘Alles für dich, mein Schätzchen’ en met een even
omgewend gebaar houdt hij wat bankpapier in de hoogte. Zij ligt roerloos. ‘Du
schläfst nicht, du stellst dich nur so.’ Weer draait de man zich om, haar roerloosheid
wekt argwaan, hij ziet naar het nachtkastje en ontdekt het fleschje. Een kreet:
‘Madeleine’, en het beeld is voorbij en wij zien hem staan voor het open raam,
waarlangs de regen neergutst:
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beneden wordt zijn vrouw in een ziekenwagen gedragen met een paard er voor en
weggereden. De wagen kan nauwelijks door de bocht om het plantsoentje.
De heele sfeer van de burgerlijkheid der tachtiger jaren ligt over deze paar
tooneeltjes. Deze sfeer is bepalend, nergens in de film breekt de handeling door haar
sfeer heen, nergens wordt een dramatisch accent gegeven door een verheviging van
de handeling. Hoe innerlijk gespannen ook, het is of hier heel het gebeuren onder
een rimpelloos vlak plaats vindt. Deze ‘Romanze in Moll’ is een film in halftonen.
En dit is het juist, dat aan die wereld der burgerlijkheid een ondragelijke beklemming
verleent, maar daarentegen aan de wereld van den kunstenaar een soms haast broze
teerheid, waarbij de oogenblikken van de hoogste innerlijke spanning dank zij een
voortreffelijk geschreven dialoog achter een bijna speels zich ontwikkelende handeling
schijnen schuil te gaan. Hierdoor worden de beide werelden nog scherper van elkaar
afgegrensd, maar hierdoor is ook het lot van deze figuren bepaald, want geen is sterk
genoeg om aan het leven zijn wil op te leggen: zij kunnen het leven niet in eigen
hand nemen, zij kunnen het overgeven aan den dood, zooals Madeleine doet, wanneer
alle uitwegen naar een open en innerlijk zuivere toekomst haar versperd worden, of
zij kunnen het spel, dat het noodlot met hen drijft, aanvaarden, willens en wetens en
met open oogen, zooals de componist Michael, of onderworpen, ontgoocheld en
domp als de man van Madeleine. En zoo triomfeert in deze film tenslotte toch de
kleinburgerlijkheid, zij het met een Pyrrhusoverwinning, zonder het zelf te beseffen
en zonder te begrijpen, wat zij ten gronde richtte.
Het is Paul Dahlke, die als de man van Madeleine de verpersoonlijking van deze
kleinburgerlijkheid tot een schepping maakt op het doek. Met een uiterste verzorging
tot in de kleinste trekjes teekent hij dezen mensch ten voeten uit. In zijn benauwde
wereld steekt nergens een haar kwaad, dit leven beweegt zich tusschen huis, kantoor
en het café, waar hij steevast iederen Dinsdagavond zijn kaartje legt. Maar dit hart,
het is zoo benepen in de kleine, drukkend aanhankelijke liefde voor zijn vrouw.
Misschien in een heel ver en schemerig vermoeden voelt hij toch wel ergens de
onbereikbaarheid van deze vrouw, wanneer hij in zijn burgerlijken trots niets liever
wil dan om het bezit van haar benijd te worden. Iedere schijn van grootheid ontbreekt
in deze wereld, waarin het burgerlijk fatsoen de plaats inneemt van de eer en de
kleine plicht van den kantoormensch de horizon van het leven is.
Deze wereld der kleinburgerlijkheid bepaalt in haar bestendige
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aanwezigheid het geheele gebeuren in deze film. Nog versterkt door den vorm van
de ‘Rahmenerzählung’, waarvan Erich Käutner hier op een werkelijk dwingende
wijze gebruik maakt, verlaat ons nergens de suggestie van haar verstikkende greep.
Achter het beeld van het geluk tusschen Madeleine en Michael, dat, hoe versluierd
en schuchter ook, toch een oogenblik zuiver opbloeit, blijft ons het stille gelaat van
de doode bewust en wij weten, dat dit pogen van Madeleine om uit te leven boven
de wereld die haar bindt, tevergeefs zal zijn.
In het verstilde spel van Marianne Hoppe krijgt dit karakter een verdroomdheid,
waarin verlangen en resignatie beide besloten liggen. In het verwarmende licht van
een ontluikende liefde kan zij zich in een vollere vrijheid wel voor een korten tijd
ontplooien, maar in haar overgave blijft zij geremd door het achterwaartsche besef
van een wereld die beslag op haar legt en haar gevangen houdt als een kleinood,
waarvan de waarde niet wordt beseft.
Het spel van Ferdinand Marian als Michael had dieper en vooral rijper kunnen
zijn. Dan was zijn groei edeler en grootscher geweest, zijn groei van een plotseling
opwellende verliefdheid, die slechts een dichterlijk avontuur wenscht, tot zijn zuivere,
beslissende liefde, ontbrandend aan de schuchtere terughoudendheid van Madeleine,
waarachter evenwel toch reeds die verlangende liefde voelbaar is naar een wereld,
die haar eerst toestaat om open van haar gaven mee te deelen. Tezeer draagt Ferdinand
Marian nu nog het cliché-stempel van zijn al te salonachtige omgeving.
Niettemin, hoe zuiver is de scène, waarin hun beider liefde ontluikt, hoe schuilt
hier achter het spel van scherts en ernst reeds een weemoed om de onbereikbaarheid
van nog onuitgesproken en nauwelijks gerealiseerde wenschen. Deze sfeer ademt
een fijnheid van wederzijdsch begrijpen, die schrijnend afsteekt bij de goedige, maar
o zoo botte scherts en bij de in haar aanhankelijkheid haast deerniswekkende platheid
van Madeleine's man. Is het niet juist de tragiek van dit zuivere vrouwenhart, dat het
de deernis is, die het terughoudt, de banden te verbreken met een wereld waarin het
onbegrepen en doelloos slaat? Nog weet zij met een licht woord een beslissing te
ontwijken, wanneer beiden in het park van Michael's broeder, bevrijd van iederen
druk, een oogenblik voor hun innerlijk geluk alleen kunnen leven, maar wanneer zij
later de keuze niet kan ontgaan, kan zij niet anders dan afstand doen en terugkeeren
naar de vale troosteloosheid van dat binnenplein uit deernis voor den man, wiens
hulpeloos-achtergelaten-zijn zij niet zou kunnen verdragen: ‘Was wäre er ohne mich?’
zijn haar beslissende woorden. Zij ziet vanuit haar grooten

Groot Nederland. Jaargang 41

175
rijkdom de innerlijke armoede van dit kleine leven, maar beseft in haar deernis niet,
dat dat, wat zij ondervindt als een verschrompelende armoede en waar zij onder lijdt,
voor hem niet anders is dan het natuurlijk gebied des levens, waarvan zijn wezen
hem niet toestaat de grenzen te overschrijden. En zij begrijpt niet, dat het leven van
deze kleinen in hun eigen zelfgenoegzame wereld bij het dragen van al het leed door
vastere wetten en onwankelbaarder normen geschraagd wordt dan het zuiver hart,
dat uit eigen kracht dit leven moet beheerschen.
Madeleine brengt het offer en keert terug in een wereld, die nu voor haar een
dubbele marteling moet worden.
En dan maakt de film een wending.
Wij kunnen ons voorstellen, dat dit leven, dat één dorre leegte geworden is voor
deze Madeleine, nu de droom, die haar eens ver weg heeft gevoerd over de grenzen
van deze enge burgermanswereld, voor één oogenblik tastbaar binnen haar bereik
tot werkelijkheid werd, ondragelijk moet worden en dat de nabijheid van dezen man,
die met zijn niets begrijpende bekrompenheid haar telkens en telkens opnieuw kwetsen
moet, haar tot de uiterste daad drijft. Wij kunnen ons ook voorstellen, dat zij haar
offer op zich neemt en langzaam ten onder gaat, verstard tegen een wereld, die zij
voor altijd ontwassen is, en slechts terend op de herinnering aan een verloren droom.
Helmut Käutner heeft een anderen weg gekozen. Hij laat een nieuwen factor in
het spel komen, die in feite de fatale wending naar het einde veroorzaakt. Ook dit
behoeft op zichzelf nog geen bezwaar te zijn, want het zachte, maar geenszins zwakke,
karakter van Madeleine is eerder tot een zich wegschenkend dulden dan tot
opstandigheid tegen het eenmaal op zich genomen lot geneigd en zij moet zich wel
volkomen hopeloos van alle kanten bedreigd gevoelen om tot het uiterste te komen.
Maar het is de wijze, waarop Käutner dezen factor uitwerkt, die door haar
onzuiverheid vloekt met de geheele sfeer van deze film en deze volkomen in twee
stukken breekt.
Kort voordat Madeleine voorgoed afscheid van Michael neemt ontmoet zij bij
diens broer de figuur Victor, den meest uitgelezen schurk van een verleider, die ooit
in een derderangs clichéfilm zijn bedrijf heeft uitgeoefend. Het toeval - dat vanaf dit
moment een merkwaardig onwaarschijnlijke rol gaat spelen - wil, dat deze Victor
directeur wordt van de bank, waar Madeleine's man een positie heeft. Deze Victor
ontdekt het dubbele leven van Madeleine, maakt misbruik van zijn positie en weet
het via den weg van moreele chantage zoo ver te brengen, dat Madeleine zwicht om
haar man de schande van een
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vernedering te besparen.
Waarom heeft Käutner dit motief, dat zoo bedenkelijk het scenario van zoovele
op het groote publiek afgestemde sentiments-films benadert, in zijn werk toegelaten?
Was het hem onmogelijk gedurende de geheele film op hetzelfde niveau de innerlijke
spanning te handhaven, die juist het eerste gedeelte zoo zuiver en aangrijpend doet
zijn, of heeft hij hier een buiging voor het publiek gemaakt? Was de eenvoud en de
klaarheid van de handeling te weinig spannend? Eischte het teveel van het dieper
begrip en moest hier daarom noodzakelijkerwijze een dosis sensatie van minder
allooi worden toegevoegd om den aan anderen kost gewenden bezoeker aan zijn
trekken te laten komen? Men vraagt zich af, of Käutner dan zelf heelemaal niet
gevoeld heeft, dat hij met de invoeging van deze figuur de geheele innerlijke dramatiek
van dit gebeuren in zijn onontkoombaarheid verstoorde. Hoezeer wij misschien voor
de film zoowel als voor den regisseur moeten wenschen, dat hier de laatste zuiverheid
door een innerlijk tekort onverwezenlijkt bleef, zoo rijst er toch een argwaan ten
aanzien van de motieven, die tot dit onderdeel in het scenario geleid hebben, wanneer
men weet, dat deze zelfde film in bepaalde landen met een gelukkig einde draait.
Wanneer concessies van dezen aard mogelijk zijn, kan men dan ooit nog een film
met de criteria van een zuiver kunstwerk benaderen?
In het einde rijst de film voor het laatst tot haar hoogste niveau in het spel, dat het
noodlot met deze menschen drijft. Schrijnend is in het gesprek met Michael het spel
van Paul Dahlke, hoe deze zich terugtrekt binnen de bepantsering van de
burgermansmoraal en dit alles dof buiten zijn wereld wil plaatsen, hoe deze kleine
ziel met een ‘Man ist galant, man macht Presente’ voorbij gaat aan het offer van
Madeleine, dat hij niet begrijpen kan, en hoe toch, wanneer hij zijn hoofd laat
neervallen op haar portret, het de scherven van zijn geluk zijn, waarin het glas kapot
springt.
Maar zijn deze momenten van zuiverheid voldoende om deze film tot een schepping
te stempelen; zijn de creaties van Paul Dahlke en Marianne Hoppe, waar deze film
naast veel voortreffelijk werk van den camera toch op drijft, toereikend om deze film
op het niveau te heffen, waarop het ware kunstwerk eerst zijn bestaan aanvangt? Het
is of de bewondering, die wij voor deze film voelden bij de vertooning, ons als zand
tusschen de vingers verstroomt, hoe meer wij ons met den inhoud bezig houden. Wat
is het, dat deze film mist? Zijn het dan slechts enkele beelden, die in ons voortleven
en die wij met rijkeren inhoud vullen dan de film zelf rechtvaardigt? Of gaat toch in
laatste
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Paul Dahlke in de rol van den burgerman in de film ‘Romance in Moll’
(Foto Tobis)
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Marianna Hoppe als Madeleine en Ferdinand Marian als Michael in een scène van de film ‘Romance
in Moll’
(Foto Tobis)
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instantie dit thema langs ons heen, omdat het zich, hoe menschelijk en gevoelig ook
in de weergave, toch te zeer beweegt langs de paden van een voorbije wereld, dan
dat het meer kan wekken dan een meegaand gevoel alleen?
Want is het niet zoo, dat kunst stand moet kunnen houden tegenover het leven zelf
en een waarde moet kunnen zijn, die, uit welken tijd zij ook stamt, onaanvechtbaar
bestaat ook in het leven van dezen dag? Kunst, die niet meer is dan een vlucht uit de
wereld, vervult haar taak niet, zij leidt af van het leven, dat ons beweegt. En dat is
het wat ons tenslotte weer afstand doet nemen van deze film: het is een vlucht weg
van hier, weg uit het leven van nu, en daarom laat deze kunst ons arm, wanneer wij
haar als een waarde willen invoegen in het leven van dezen tijd. Zij reikt niet diep
genoeg, zij reikt niet tot de bronnen, waaruit eerst het kunstwerk als een noodzakelijke
eenheid van verbeelding en leven ontspringt. Ook deze film blijft amusement, hoe
hoog het gehalte als amusement dan ook mag zijn.
Wil de film niet meer of zijn hiermee de grenzen van haar bestaansmogelijkheden
aangegeven of zal zij toch nog eens tot een schepping van klassieke eenheid en
waarde kunnen komen? Het antwoord ligt nog steeds in de toekomst, want tot nu toe
is het nog niet gegeven.
SYBREN MODDERMAN
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Een zoon en een moeder (Slot)
VII
Een kwartier later liep Agrippina, druipnat en huiverend, maar toch kwiek en met
kleine lachrillinkjes, doch zonder eenigen steun van Mnester of Agerinus, die met
eenige leden van het huispersoneel waren toegesneld, de trap op naar het bordes,
terwijl ze al rillend telkens half lachend schold op Anicetus.
‘O... dat uilskuiken...! Brr... wat is het koud... Admiraal van de vloot en je kunt
hem nog geen sloep toevertrouwen... de ezel!’ Op het bordes gekomen liep ze ineens
op een draf en alles draafde mee. ‘Brr... wat is het koud... Leg vuur aan in mijn
slaapkamer... en warm wijn voor me...!’
Ze zag er overigens nu wel beklagenswaardig uit; het bloed uit de wonde op het
voorhoofd had vuilroode vegen over het gelaat gemaakt en heur haar, geheel ontgolfd
en ontkruld hing sluik in natte pieken en vlijen naast heur ooren en in heur hals.
Ze haastte zich naar haar slaapkamer, waar haar bevelen snel ten uitvoer werden
gebracht, doch ze joeg Mnester, die mede zijn zorgen aan haar wilde wijden, met
een coquet gilletje weg.
‘Nee, nee... O, wat zie ik er afschuwelijk uit...! Weg jij! Als ik weer toonbaar ben
mag je terugkomen...!’
Alleen Nydia en nog een kamervrouw bleven.
Doch het duurde niet lang of Mnester en Agerinus werden toch weer bij haar
toegelaten.
Ze zag er nu al weer heel anders uit; ze lag te bed in een elegant nachtkleed van
witte zijde met daarop geborduurde blauwe irissen; de wonde in het voorhoofd had
Nydia zoo verbonden, dat het verband wel deel uit scheen te maken van de coquette
en flatteerende strooken van het kanten nachtmutsje, dat ze had opgezet en waaronder
het nog niet gedroogde haar geheel schuil ging. Haar rechterschouder was ontbloot;
ze klaagde over pijn daarin en gevolgelijk behandelde Nydia dien telkens met warme
compressen. Ze had wat kleur en heur oogen schitterden.
‘En vertel me eens gauw,’ sprak ze, toen de beide heeren binnentraden. ‘Is
Acerronia al aangekomen?’
Ze hadden haar niet gezien.
‘En Gallus?’
‘Evenmin.’
‘En Anicetus met zijn twee adjudanten?’
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‘Heeft Anicetus geen pogingen gedaan om U bij te staan, zoodra het gevaar dreigde?’
vroeg Agerinus.
Ze schudde lachend het hoofd.
‘Het ging allemaal zoo snel en verrassend. Ik denk, dat hij zelf ook niet wist wat
er eigenlijk gebeurde, de ouwe sufferd... Evenmin als die twee adjudantjes van hem.
Gallus, dat herinner ik me, heeft nog een poging gedaan om naar ons toe te komen,
maar ineens lag ik in zee... Hij is nog niet aangekomen?’
‘Nee, nog niet,’ herhaalde Mnester.
‘Hij niet en Acerronia niet...’ ze schudde wat droevig het hoofd. ‘Gallus poseerde
even te voren nog zoo mooi bij de roerganger; Acerronia en ik moesten er om lachen...
Och, och... het zou me echt spijten...!’
‘Maar zal ik de Keizer nu niet dadelijk gaan verwittigen dat U gered is?’ vroeg
Agerinus, die steeds zeer ernstig keek. ‘Want het bericht van de schipbreuk zal hem
zeker al wel bereikt hebben!’
‘Ja...! O ja!’ kreet Agrippina. ‘Doe dat, Agerinus...! Hij zal zoo ongerust zijn. Vlug
maar, vlug maar... Ga te paard, als je wilt en zeg mijn zoon dat hij morgen maar zoo
vroeg mogelijk naar me moet komen zien. Maar ook, dat er heelemaal geen reden is
om ongerust te zijn... Ik zal zeker slapen... die warme wijn maakt me zoo gloeiend...
elke gedachte aan kou is weg!’
‘En hoe eerder die slaap nu komt, hoe beter,’ sprak Mnester. ‘Doet de wond aan
het hoofd geen pijn?’
‘Heelemaal niet. Alleen mijn schouder steekt nog een beetje. Maar die warme
compressen zijn heerlijk!’
‘Dan gaan wij nu,’ sprak Mnester. ‘Agerinus gaat dus naar Baiae en ik heb hier
nog genoeg te doen.’
De beide heeren bogen en Agrippina wuifde hen lachend ten afscheid met een
harer blanke handen.
‘Als Acerronia gered is, laat ze dan dadelijk bij me komen,’ riep ze nog. ‘En Gallus
ook!’
Mnester knikte glimlachend met nog een innig knipoogje, verliet de kamer en
sloot de deur.
‘Ik geloof helaas niet dat de kans groot is, dat we Acerronia of Gallus nog zullen
terugzien,’ sprak hij, terwijl hij met Agerinus het bordes weer optrad.
‘Ik ook niet. Maar Mnester,’ sprak Agerinus stilstaande en op fluisterenden toon.
‘Dit is geen ongeluk geweest.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg Mnester verwonderd.
‘Dit was een geraffineerde aanslag op haar leven!’
‘Waarom denk je dat?’
‘Dat zal ik je zeggen. Toen de sloep met Agrippina aan de stei-
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ger kwam, zag ik daarginds iets verderop in het licht van de flambouwen Anicetus,
dat weet ik beslist, en nog twee kerels uit zee komen; ze waren blijkbaar naar de wal
gezwommen. Zoodra ze op het strand waren liepen ze hard weg, die kant op, in de
richting van de stallen. Ik weet zeker dat ik me niet vergiste, want ik hoorde ook
even Anicetus' stem. Wàt hij riep weet ik niet, bovendien gaf ik toen met jou
heelemaal mijn aandacht aan Agrippina.’
‘Mij viel wel op,’ sprak Mnester, ‘dat ze zei dat noch Anicetus, noch een van zijn
adjudanten een poging had gedaan om haar bij te staan.’
‘En dat zou desnoods nog een gevolg kunnen zijn van de omstandigheden, door
de verwarring van het oogenblik,’ merkte Agerinus op. ‘Maar het zou toch in ieder
geval voor de hand gelegen hebben dat Anicetus, zoodra hijzelf gered was en aan
land kwam, het eerst van al zich bij ons zou hebben vervoegd om rapport uit te
brengen en te informeeren of Agrippina gered was!’
‘Ja, daar heb je gelijk aan,’ sprak Mnester getroffen. ‘En waar is hij gebleven?’
‘Dat weet ik niet. Maar ik zal niet aarzelen de aandacht van de Keizer te vestigen
op zijn onverantwoordelijke houding!’
‘De aandacht van de Keizer,’ herhaalde Mnester wat aarzelend. ‘Was het niet
vreemd dat Agrippina vanmiddag blijkbaar onderbewust een afkeer van die man
had?’ vroeg Agerinus.
‘Van Anicetus. Omdat ze ineens niet met hem wilde varen?’
‘Ja. Ze zei, dat het een gril van haar was, maar nu achteraf beschouwd... Maar hier
zijn we bij de stallen,’ onderbrak hij zichzelf; ze waren al pratend doorgeloopen en
stonden nu bij de stallen welke bij het paleis behoorden. ‘Heidaar, Stalmeester!’ riep
Agerinus, en als die dadelijk te voorschijn trad: ‘Zadel onmiddellijk twee paarden
voor me om naar Baiae te rijden en de beste en een van je knechts moet me
vergezellen!’
‘De vlugste paarden zijn al weg, edele heer,’ sprak de stalmeester. ‘De Admiraal
Anicetus en twee van zijn officieren zijn een goed kwartier geleden daarop al naar
Baiae vertrokken. Een wonderlijke vertooning overigens,’ besloot hij lachend. ‘De
heeren dropen alle drie van het water. Poseidon zelf kan niet natter zijn! Het zeewier
hing in de baard van de Admiraal!’
Agerinus zag Mnester aan.
‘Dat maakt de zaak nog bedenkelijker,’ sprak hij zacht, terwijl de stalmeester naar
binnen ging en daar zijn bevelen gaf.
‘Pas op, Agerinus... pas op!’ sprak Mnester. ‘Nero's somberheid deze middag...!’
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‘Maar ik kan toch niet gelooven dat hij in staat zou zijn...’ sprak Agerinus. ‘Enfin,
we zullen zien. Daar zijn de paarden! Tot weerziens.’
Hij wierp zich vlug in den zadel en gevolgd door den stalknecht reed hij heen;
weldra verstierf het geluid der hoefslagen op den donkeren weg naar Baiae in de
stilte van den nacht.
‘Tot weerziens... Ja!’ mompelde Mnester, die somber peinzend terugging naar het
paleis. ‘Maar waar...?’
Nero met in de hand de zilveren looplamp welker vlam overal onrustige schaduwen
wierp, doolde door het paleis.
Niemand waagde het hem merkbaar te volgen, maar toch was de lijfwacht
voorzichtig op zijn hoede en, overal verscholen, bespiedden de praetorianen zijn
doen en laten, gereed om bij het minste gevaar dadelijk bij de hand te zijn.
Men had hem gezien in de aula, waar hij op het podium even was gaan zitten in
zijn met groen en bloemen bekransten zetel, het hoofd gezonken op de borst, een
hand voor de oogen, alsof hij weende; toen was hij als een slaapwandelaar geschreden
door de eetzaal, waar de meeste lichten bereids waren gedoofd, doch waar de
bedienden nog af en aan liepen bij het opruimen van de tafel. Door de donkere gangen
had men hem zien dolen en daar had hij telkens stilgestaan en achter zich gekeken,
soms ook het hoofd geheven of hij plots iets beluisterde. Toen was hij in de
audiëntiezaal gegaan; geruimen tijd was hij daarbinnen gebleven en de praetoriaan,
die dit zag, had hem niet durven volgen; maar eindelijk kwam hij ook daar weer uit
en was hij in zijn slaapkamer verdwenen. Men verwachtte reeds opgelucht, dat hij
zich wel te ruste zou hebben begeven, toen hij eensklaps die kamer weer verliet.
Lang hadden ze hem toen als in aarzeling zien toeven voor de kamer van Poppaea,
waaruit een zachte muziek klonk, tot hij daar eensklaps naar binnen ging.
Dit alles werd haastig en nauwkeurig gerapporteerd aan Olynthus, den officier
van de lijfwacht, die dezen nacht dienst deed.
Poppaea lag op een rustbank, vlak bij haar was een tafeltje, waarop een schaal met
vruchten stond en een beker wijn en dicht bij haar zat gehurkt op een roodzijden
kussen op den mozaieken vloer een geheel naakt negerslavinnetje als een ebbenhouten
beeldje, dat met een wonderlijk nasaal en laag stemgeluid liederen zong en zichzelf
daarbij begeleidde op de tibia.
Poppaea keek verrast en glimlachend op toen Nero zoo onverwachts binnentrad;
ze gaf een wenk aan het slavinnetje, dat opsprong en achter Nero haastig de kamer
verliet.
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‘Lief van je, dat je hier komt,’ zei Poppaea. ‘Zijn de gasten vertrokken? En was het
souper een succes?’
Ze stond op, trad op hem toe, nam hem de lamp af, blies die uit, zette hem weg,
sloeg een arm om zijn middel en voerde hem mee naar de rustbank op welke ze hem
naast zich liet plaats nemen. ‘Ik wilde opzettelijk niet naar bed gaan,’ sprak ze, ‘voor
alles was afgeloopen. En vertel me eens, hoe was je moeder gekleed?... Heb je daar
nu eens nauwkeurig op gelet? Dat moet je altijd doen. En wat voor juweelen droeg
ze?... En hoe had ze heur haar gedaan?... Maar o, jongen, wat kijk je somber! Brrrr!...
Hier, neem eens een flinke teug uit mijn beker!... En weet je nu niets te zeggen?’
Hij dronk, maar ze hoorde dat zijn tanden tegen het metaal van den beker
klapperden.
‘Poppaea,’ sprak hij dan half fluisterend. ‘Nu is het voorbij en nu moet je me
bijstaan en troosten.’
‘Troosten?’ herhaalde ze. ‘Heb je dan verdriet?’
Hij knikte.
‘Ik heb afscheid genomen van mijn moeder,’ sprak hij op doffen toon.
Ze zag hem onderzoekend aan.
‘Ze is vertrokken met... dat schip?’
Hij knikte.
‘En je nam afscheid van haar?’
‘Ja,’ fluisterde hij.
‘Voor... eeuwig?’
Hij boog het hoofd met een snik.
‘Dat was het dus,’ zei ze, terwijl ze even voor zich uit staarde. ‘Ik voelde het, maar
ik begreep het niet. Dat schip, die galei zal Bauli dus niet bereiken?’
‘Nee... Maar hoe wist jij...?’
‘Ik wist niets! Je hield het zoo angstvallig voor me verborgen. Maar telkens verried
je dan toch iets, ondanks je zelve. Het is ook niet gemakkelijk, hè jongen, om
tegenover mij een geheim te bewaren?’
‘Poppaea,’ sprak hij. ‘Het moet nu ook maar niet langer een geheim voor je blijven.
Luister... Ik heb mijn moeder gedood... Veracht je me daarom? Een zoon die zijn
eigen moeder doodt...’ Ze greep zijn hand.
‘Is het niet veeleer een Keizer, een goede Keizer,’ sprak ze, ‘die een slechte vrouw
ter dood liet brengen in 't belang van de Staat en van het volk?’
‘Kun jij het zòò zien?’ vroeg hij ontroerd.
‘Hoe zou ik het anders kunnen zien!’
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‘O... ik was zoo bang, dat Seneca mij maar troostte en moed insprak met sophismen...
Maar nu jij het ook zoo ziet... En toch kwelt me de gedachte zoo. Het is afschuwelijk...
Ik hoor telkens en overal haar hulpgeroep... ik zie dat ze wegzinkt in het water... dat
ze in dat water... stikt...’
Poppaea zweeg even.
‘Is het al gebeurd?’ vroeg ze dan zacht.
Hij haalde zijn schouders op, staarde op den grond.
‘Voor de ree van Bauli,’ sprak hij dan.
‘Hoe moet het gebeuren?’ vroeg ze en in heur oogen was nu een angstige
nieuwsgierigheid.
‘Het schip zal plotseling zinken...’ fluisterde hij.
‘Anicetus?’ fluisterde ze terug.
‘Ja.’
Ze zwegen beiden en zagen elkaar niet aan.
‘O Poppaea,’ bracht hij dan met moeite uit. ‘Als deze nacht, deze afschuwelijke
nacht maar voorbij was...’ en zich dan plotseling tegen haar aan werpend snikte hij:
‘Ik ben zoo bang... en ik heb zoo'n verdriet...!’
Ze streelde zijn haar en beiden zwegen nu geruimen tijd.
Ineens klonken er voetstappen dichtbij achter de deur der kamer, dan werd er op
die deur geklopt.
Nero richtte zich haastig op, vloog naar de deur toe, opende die Olynthus stond
daar.
‘Caesar, mijn verontschuldigingen zoo ik U stoor. Maar zoo juist is Admiraal
Anicetus ten paleize gekomen en verzoekt dringend en onverwijld om gehoor.’
‘In de audiëntiezaal,’ sprak Nero op schorren toon. ‘Ik zal dadelijk komen.’
Olynthus vertrok.
Nero wendde zich om, zag Poppaea aan.
‘Heb je het gehoord?’
Ze knikte.
‘Dat is de doodstijding,’ sprak hij met een gesmoorde stem. ‘Ik heb het offer
gebracht.’
Ze trad op hem toe, legde beide handen op zijn schouders.
‘Ga nu,’ sprak ze. Ze hief het gelaat tot hem op; hij drukte een kus op haar
voorhoofd. Ze voelde dat zijn lippen koud waren. Dan, met een teere voorzichtigheid
nam hij haar handen van zijn schouders, drukte ze zacht, liet ze los, wendde zich als
met een ruk om en had een volgend oogenblik de kamer verlaten.
Toen Nero in de audiëntiezaal trad, trof hij daar behalve Olynthus met eenige mannen
van de lijfwacht Anicetus met zijn beide
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adjudanten en verder Seneca en Burrhus.
Hij bleef even in de deuropening staan, keek zwijgend de vijf laatstgenoemden
een voor een aan, dan gaf hij een wenk aan Olynthus, die dadelijk daarop met zijn
mannen de zaal verliet en de wacht betrok in de gang voor de deur.
‘Anicetus,’ sprak Nero en hij trad op den Admiraal toe. ‘Welke tijding breng je
me?’
‘Caesar,’ antwoordde de aangesprokene, die er nog, evenals zijn beide adjudanten,
volkomen ontdaan en vuil van het zeewater uitzag en wiens oude stem trilde van
agitatie. ‘Ik... ik kan geen goede tijding brengen... de opzet is mislukt...’
‘Mislukt...!’ kreet Nero.
‘De galei is gezonken, maar Agrippina is daarbij niet om het leven gekomen...’
‘Wat zeg je?... Ze is niet...’ en Nero's mond bleef openstaan in ontzette verstarring.
‘Nee; de Keizerin heeft kans gezien om naar een sloep te zwemmen welke blijkbaar
ter redding was uitgezonden. Op het oogenblik vertoeft ze weer in haar paleis te
Bauli.’
Nero was doodsbleek geworden, hij greep zich vast aan de leuning van een stoel.
In de audiëntiezaal viel een drukkend zwijgen.
‘Dus... dus,’ bracht Nero eindelijk uit. ‘Het was alles tevergeefs. Was de opdracht
dan zoo moeilijk uit te voeren? Je was nochtans zoo zeker dat je er in zoudt slagen...!’
en dan plots zich recht opheffend, terwijl zijn oogen nu eensklaps ineen schenen te
krimpen van woede. ‘En ze is naar een sloep gezwommen? Dus het geschiedde vlak
onder de wal van Bauli! Waarom liet je het schip zoo vlak onder de wal zinken? In
plaats van midden op zee! Dan kon je toch wel begrijpen dat je deze kans liep!’
Anicetus deed een stap achteruit en boog het hoofd, want hij voelde maar al te
goed hoe juist de opmerking van Nero was.
‘O, maar ik begrijp het al,’ vervolgde deze nu op snijdenden toon. ‘Je moest op
eigen lijfsbehoud bedacht zijn, hè? En daarin ben je tenminste schitterend geslaagd!
Jij en je beide adjudanten...!’
‘Caesar!’ riep Anicetus wanhopig uit. ‘Ik zweer, dat dit laatste geen oogenblik
mijn handelingen heeft beïnvloed, maar de galei werd topzwaar zoodra ze begon te
zinken, ze maakte slagzij, het paviljoen bezweek, daardoor ontstond er verwarring
en het was niet mogelijk te beletten dat... Zij was trouwens de eenige..
Acerronia is verdronken... Gallus eveneens...’
‘Het paviljoen bezweken,’ sprak Nero, die nu was gaan zitten.
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‘Dus nog een constructiefout bovendien. Die had je toch zeker kunnen vermijden!
Er kan nooit verwarring ontstaan indien een plan behoorlijk wordt voorbereid en ten
uitvoer gebracht.’
Een wonderlijke tegenstrijdigheid beheerschte op het oogenblik Nero. Zoolang
hij zijn moeder dood waande had hij oprecht verdriet gehad, ook oprecht wroeging
gevoeld over zijn daad, doch nu dit alles slechts een waan bleek geweest te zijn,
voelde hij een vreemde woede in zich oplaaien tegen den man die hem van dezen
waan beroofd had. Zijn strijd was nu eenmaal gestreden, hij had zijn wroeging en
zijn leed daarover, maar in een kille ontnuchtering en zelfs in een geweten lichte
belachelijkheid, moest hij nu ervaren, dat het allemaal voor niets was geweest. En
woede krampte in hem en hij spoog de woorden in Anicetus' gelaat:
‘Je bent een lafaard, je bent een stommeling... Anicetus! Je hebt op een
onverantwoordelijke wijze gefaald, jij en je twee adjudanten! Het is afschuwelijk.
En indien mijn moeder nu te weten komt of gaat begrijpen, dat ik het was, die...’
Hij zweeg eensklaps, want achter de deur klonk eenig gerucht en Olynthus trad
binnen.
‘Caesar,’ sprak de jonge officier. ‘Zijne Excellentie Lucius Agerinus is hier juist
aangekomen met een spoedopdracht van Keizerin Agrippina en vraagt dringend om
gehoor!’
Een zichtbare ontroering en verwarring voer door al de aanwezigen.
‘Hij kan binnenkomen,’ sprak Nero, die doodsbleek was geworden.
Een volgend oogenblik betrad Agerinus de zaal, trad dadelijk op Nero toe en boog
de knie.
‘Caesar,’ sprak hij, zich weer oprichtend. ‘Ik ben de drager van een goede tijding.
De galei waarmee Keizerin Agrippina naar Bauli voer is vlak onder de kust gezonken
door een... onverklaarbare oorzaak’ en Agerinus keek bij die woorden met een strakke
dreiging naar Anicetus. ‘Maar de Keizerin is gered, vertoeft op het oogenblik in
goeden welstand in haar paleis en droeg mij op U dit mede te deelen, ten einde U
gerust te stellen.’
Nero zag hem met somberen blik aan.
‘Ik dank je voor deze mededeeling,’ sprak hij.
‘Caesar,’ vervolgde Agerinus dan, terwijl hij andermaal een dreigenden blik wierp
op Anicetus, die nu weer naast Nero stond, ‘persoonlijk moge ik aan dit bericht
toevoegen dat naar mijne meening het zinken der galei geen ongeluk was, maar de
voltooiïng van een duivelsch plan, gesmeed tegen het leven van
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uw moeder. En de lafaard die daar naast U staat is de dader’ en Agerinus wees met
gestrekten arm op Anicetus.
‘Matig U,’ beval Nero op schorren toon.
‘Moet ik mij matigen waar het een aanval geldt op het leven van uw moeder?’
riep Agerinus, terwijl hij eensklaps zijn dolk trok. ‘Die laffe sluipmoordenaar...’
Hij sprong op Anicetus toe, doch een volgend oogenblik had Herculeus hem de
dolk al uit de hand geslagen en met behulp van Oloaritus hield hij daarna den
woedenden Agerinus in bedwang. ‘Lijfwacht!’ schreeuwde Burrhus.
Dadelijk drong Olynthus met zijn praetorianen de zaal in.
‘Arresteert die man en voert hem weg,’ gelastte Burrhus.
Aan het bevel werd onmiddellijk voldaan. Agerinus verweerde zich niet langer;
met opgeheven hoofd liet hij zich wegvoeren, maar in het heengaan keek hij Nero
vlak in het gelaat.
Toen wendde Nero, die weer was opgestaan, het hoofd en staarde somber voor
zich uit.
Seneca had de dolk van Agerinus opgeraapt en bekeek hem met een spottend
lachje.
‘De boosheid van Agerinus op Anicetus leek me wat kunstmatig,’ sprak hij dan
op een zachten toon.
‘Zijn houding was zeer verdacht,’ sprak Herculeus, ‘want ik zag zijn blik toen hij
de Admiraal bedreigde, afwijken naar de Keizer. Daarom sloeg ik hem ook de dolk
uit de hand. De Admiraal is gewapend en zou mijn hulp niet behoeven.’
‘Ik dank je, Herculeus,’ sprak Nero op matten toon en hij viel weer op een stoel
neer, bedekte zijn gelaat met een hand.
Anicetus was wat terzijde getreden, zijn toch al oude en verweerde gelaatstrekken
waren verwrongen van woede en teleurstelling over alles wat er was voorgevallen
en niet het minst over de vlijmende en onteerende verwijten, welke Nero hem en zijn
beide adjudanten had gedaan.
‘Caesar,’ sprak hij nu eensklaps naar voren tredend met gesmoorde stem. ‘Ik
verzoek om uw toestemming om mijn taak alsnog ten einde te mogen brengen!’
Nero, in elkaar gedoken op zijn stoel, hief eensklaps het hoofd en een plotselinge
onrust kwam in zijn blik.
‘Wat bedoel je?’ vroeg hij met een haperende stem.
‘Laat mij naar Bauli gaan!’
Een siddering doorliep Nero's lijf, maar hij antwoordde niet.
Er viel een stilte; toen ineens zei Seneca:
‘Ja, er zal gehandeld moeten worden. De zaak op zijn beloop laten zou erger zijn
dan een domheid. Wat Agerinus heeft begrepen, kunnen ook anderen hebben
begrepen. Misschien, zooal
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niet zeker, ook de Keizerin zelve! En dan nog iets’ en Seneca speelde nu even met
de dolk van Agerinus. ‘Wat was in verband hiermee de eigenlijke opdracht van
Agerinus! Alleen die uiting van moederlijke teederheid?’
Er viel andermaal een stilte in de groote zaal.
‘Evenwel,’ vervolgde Seneca dan, ‘vraag ik me af of datgene, waarmee Anicetus
zich nu wil belasten, niet de taak is, die eigenlijk voor de Praetorianen is weggelegd?’
Burrhus schudde grimmig het hoofd.
‘O neen!’ sprak hij. ‘De taak der Praetorianen is om de Caesars te beschermen,
niet om ze te dooden! De dochter van Germanicus is bovendien heilig in de oogen
van mijn mannen!’
‘Die bedenkingen gelden niet voor de Marine,’ sprak Anicetus haastig. ‘Bovendien
weet ik dat ik iets goed te maken heb, al waren de omstandigheden ook sterker dan
mijn goede wil. En ik weet dat hier mijn beide adjudanten mij in deze ten volle zullen
bijstaan en ditmaal is het volledig uitgesloten dat ik niet zou slagen! Caesar, ik bid
om uw toestemming!’
Nero zat wat ineengedoken, hij antwoordde niet, maar hij zag Seneca aan met een
angstige vraag in zijn wijdopengesperde oogen.
‘Ja,’ sprak deze. ‘Ik heb al eerder betoogd dat het noodzakelijke altijd rechtvaardig
is en over de noodzaak kan in dit geval geen twijfel bestaan!’ en meteen wierp hij
de dolk van Agerinus met de punt in het blad van de tafel, zoodat het wapen daar
trillend op zijn lemmet bleef staan.
‘Herculeus... Oloaritus! Volgt me... Naar Bauli!’ kreet Anicetus en een volgend
oogenblik had hij met zijn twee adjudanten de zaal verlaten.
Nero riep hen niet terug, maar toen ze waren heengegaan strekte hij plots zijn
armen over de tafel en liet het hoofd daarop zinken; zijn forsche lijf schokte in het
snikken.
Seneca's wenkbrauwen trokken even hoog op in een half verwonderd, half
sarcastisch lachje, hij keek naar Burrhus, maar de oude krijgsman haalde zijn
schouders op met een verachtelijk gebaar en wendde zich af.

VIII
Agrippina sliep.
In de kamer was slechts het zachtrose licht van een enkele lamp welke geplaatst
was in een onyxen vaas en welker vlam gevoed werd door een olie, die bij haar
verbranding een lichte geur verspreidde van varenblad.
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Dicht bij het bed waakte Nydia. Ze was weliswaar doofstom, maar heur
waarnemingsvermogen, buiten het geluidelijke, was zòò fijn ontwikkeld en afgestemd,
dat ze toch door elk geluid, hoe zwak het ook wezen mocht, iets onderging waarop
ze dadelijk met aandacht en waakzaamheid reageerde.
Ze zat op een lagen zetel, sluimerde nu en dan in, maar bij de minste beweging,
welke Agrippina in haar slaap maakte, sloeg ze toch dadelijk de oogleden op.
Na het vertrek van Agerinus was een half uur later Mnester komen mededeelen, dat
het lijk van Acerronia was gevonden en aangevoerd met een der sloepen, welke op
de plaats der schipbreuk zich bezig hielden met het bergen van allerlei dingen, welke
daar ronddreven: meubelen, kleeden, roeispanen.
Agrippina had zich wel even getroffen gevoeld door dit droeve einde van haar
vertrouwde, maar hebzuchtig als ze was, had ze even later Mnester toch verzocht de
bagage van Acerronia na te zien, ten einde zoo mogelijk haar testament daarin te
ontdekken. En dat bleek inderdaad aanwezig te zijn en blijkens dat testament erfde
Agrippina al de bezittingen van haar vriendin. En toen dit eenmaal vast stond, rustte
Agrippina ook niet of Mnester moest haar al de kostbaarheden brengen welke
Acerronia gedragen had en vooral het roze paarlsnoer!
Ze deed het kostbare kleinood dadelijk om toen Mnester het haar bracht, praalde
er in bed liggend coquet mee, terwijl ze heur nachtkleed wat naar beneden schoof
om de parelen beter te laten uitkomen op haar blanken hals en boezem.
‘Hoe staat het me?’ had ze coquet gevraagd en Nydia moest haar een handspiegel
reiken. ‘O,’ kreet ze tenslotte lachend: ‘Als die Napolitaansche rijkaard dit eens wist!’
Dan had ze het snoer afgedaan en het Nydia gegeven ter opberging in de
byouteriedoos met nog een paar ringen van Acerronia, een camee en een paar juweelen
haarspangen, waarvan er een geheel verbogen en ingedeukt was.
Toen was Mnester heengegaan en even later was Agrippina, die nu toch wel heel
moe was, in een gezonden slaap weggezonken.
Het was nu drie uur in den nacht.
Toen klonk buiten ineens het getrappel van paardenhoeven en Nydia, die juist
even sluimerde, sloeg de oogen op en met die oogen scheen ze te luisteren. Doch het
geluid der hoeven zonk weer weg, werd echter weldra gevolgd door een onduidelijk
dreunen van voetstappen, de gromming van korte commando's, eerst bij, toen weldra
in het paleis.
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Nydia stond op.
Ze kon den aard van het geluid dat ze waarnam niet onderscheiden, maar ze voelde
dat er ergens in het paleis iets gebeurde, dat daarin iets was hetwelk afweek van den
gewonen loop der dingen en het verontrustte haar wijl dit nu geschiedde, zoo diep
in den nacht.
Wel was er in Bauli aan den oever van de zee nog lang veel volk op de been
gebleven, maar die menschen hadden slechts heen en weer geloopen of in groepjes
zacht staan praten en stilaan waren die ook verdwenen.
Dit geluid was brutaler en het kwam ook snel naderbij, verontrustend in zijn
opdringerigheid.
Nydia ging naar de kamerdeur, opende die zacht en keek, maar op het portaal was
het donker, dan sloot ze de deur weer; ze trad naar het venster, sloeg het gordijn weg
en keek naar buiten. De maan dreef nu boven de zee in een drift van teere
schaapwolkjes; nog bewogen zich hier en daar op het water de lichtjes van bergende
sloepen en heel in de verte straalde nog een zwak goudig schijnsel uit het Keizerlijk
paleis te Baiae.
Nydia liet het gordijn weer vallen, wendde zich af, trad naar de deur van Aprippina's
toiletkamer, opende die, maar ook daar was niets te zien.
Ze ging weer zitten, keek naar de slapende, wier boezem nu rustig en regelmatig
deinde.
Doch Nydia sloot juist zelf weer de oogen, toen ze ineens die oogen weer opende
en een volgend oogenblik werd de kamerdeur opengerukt.
Nydia vloog op, uitte een kreet!
Anicetus met zijn twee adjudanten was plotseling de kamer binnengedrongen.
Agrippina ontwaakte, keek, dan meteen kwam ze overeind.
‘Wat is dat?’ vroeg ze verschrikt en nog verward door dit plotseling wakker schieten
uit haar droom.
Anicetus aarzelde een seconde, dan ineens trok hij zijn zwaard uit de scheede.
Nydia gaf een gil en vluchtte.
‘Anicetus!’ kreet Agrippina, die zich snel uit het bed liet glijden en dan op haar
bloote voeten voor den ouden Admiraal stond. ‘Wat beteekent dit optreden? Kom je
namens de Keizer vragen hoe het me gaat?’
‘Ik ben hier gekomen om U te dooden,’ sprak hij schor.
‘Mij te dooden?’ kreet ze. ‘Maar dat zou een moord zijn, een laffe sluipmoord!’
en dan ineens: ‘Nee... nee... maar dat is geen opdracht, die mijn zoon je heeft
gegeven... dat zou mijn

Groot Nederland. Jaargang 41

190
jongen nooit doen...!’ doch dan, met een nu bliksemsnelle klaarheid de geheele
samenhang overziende: ‘O... was dat dan de opzet...? Was dat zijn somberheid...?
O, Nero, dat je me dit kan aandoen... Maar jij... jij... lafbek...! Vuile, onbekwame
slaaf... die alleen nog in staat is om midden in de nacht een vrouw te overvallen en
te vermoorden... Met zijn drieën nog wel...! Ha, met zijn drieën! Lafbekken...
Lafbekken...!’ Ze gilde de woorden uit, had zich hoog opgericht en dan plots haar
eigen dolk grijpend, welke op het tafeltje naast heur bed lag, ritste ze met één
beweging heur nachtkleed van boven tot onder open en het vol-rozige naakte lijf
naar voren buigend, gilde ze Anicetus toe:
‘Hier... hier... tref me dan hier... waar ik de Keizer gedragen heb...!’
Anicetus was nog even teruggedeinsd voor haar furie, maar Herculeus was achter
de ontzinde vrouw getreden en ineens met de volle kracht van zijn beide armen, sloeg
hij haar met het zware gevest van zijn zwaard op het hoofd.
Ze uitte nauwelijks een kreet, slechts de oogen vlamden nog even op, toen aarzelde
Anicetus niet langer en plonste het scherpe lemmet van zijn zwaard in het weeke
vleesch; heur warme bloed spoot hem in het gelaat.
Agrippina sloeg achterover; ze was dood.
Dien eigen morgen nog was in allerijl de brandstapel opgericht, in den tuin achter
het paleis, voor de crematie van Agrippina.
Toen onder het aanheffen der klaagliederen en wijzangen der priesters de rook en
de vlammen naar boven stegen in de heldere blauwe morgenlucht, lag voor een der
ramen van het paleis, welke op den tuin uitzagen, Mnester op een rustbank uitgestrekt.
In de hand hield hij den fraaien dolk van Agrippina, waarmee zij in heur laatste
oogenblik haar nachtkleed had opengeritst en welk wapen de wanhopig snikkende
Nydia, na het vertrek van Anicetus en zijn handlangers, naast het ontzielde lichaam
van haar meesteres had gevonden.
Mnester bekeek het wapen, drukte het aan zijn lippen en dan Arria's woorden
fluisterend: Paete, non dolet! opende hij met het scherpe lemmet de slagaderen van
zijn polsen.
Toen strekte hij dadelijk de armen, ten einde het statiekleed, hetwelk hij had
aangetrokken en dat Agrippina steeds zoo had bewonderd in hun dagen van geluk,
niet te bezoedelen en zoo spoot het bloed nu tegen den wand en op den vloer.
Mnester hoorde het niet en hij keek er niet naar; hij luisterde
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alleen naar het gezang der priesters en het knetteren der vlammen en hij had slechts
oog voor den rook welke in den windloozen morgen rechtstandig opsteeg naar den
blauwen lentehemel.
‘Non dolet!’ Neen, het deed geen pijn; dit was een zoet sterven uit eigen beweging,
nog eer Nero's boden hem daartoe zouden dwingen, hetgeen zeker zou geschieden,
nu ook Agerinus bereids ter dood was gebracht.
En zoo stroomde zijn leven langzaam weg en bevrijdde zijn ziel, terwijl die van
zijn geliefde bereids opsteeg naar de zaligheid der Elyzeesche velden. Maar ze zou
de zijne slechts weinig voor zijn; reeds voelde hij in een zwakke duizeling zijn
levenskrachten vlieden en een zacht ruischen, vreemd en mystiek als de klank van
koorzang door de branding van een bewogen zee, begon zijn ooren te vullen.
Een half uur later was alles stil in het kleine witte paleis te Bauli; geen rook steeg
meer op van den brandstapel, geen priesterzang klonk meer; op de rustbank voor het
venster lag Mnester met zijn armen gestrekt en met een gelukzaligen glimlach op
zijn stervenswit gelaat.
In een magnolia, welks bleekpaarse tulpen zich aarzelend openden in de kussende
stralen van de Maartsche zon, zat een merel en zong het hoogste lied.

Epiloog
's Morgens tegen vijf uur had een ijlbode uit Bauli aan Nero, die den ganschen nacht
gewaakt had, de tijding van Agrippina's dood gebracht.
Nero was in Poppaea's kamer en hij gaf een gil, zoo smartelijk, dat de bode ervan
ontstelde en haastig heenging.
En Nero bleef troosteloos, dermate, dat Poppaea hem geen oogenblik alleen durfde
laten uit vreeze dat hij de hand aan zichzelf zou slaan. Ze ontbood Seneca, die met
Nero sprak, rustig en weloverwogen-ernstig en die hem aanspoorde om hetgeen er
nu geschied was en had moeten geschieden, waardig en mannelijk te dragen en zich
niet aan te stellen als een klein kind, dat zijn moeder heeft verloren. Wat was zijn
moeder nog voor hem? Niets immers dan een nooit aflatende dreiging, een steeds
loerend gevaar! En hij was toch te verstandig om ook maar even dupe te zijn van
haar berekenende en gehuichelde vriendelijkheid.
Olynthus en Cryspus, daartoe aangemaand door Burrhus, die slechts minachting
had voor Nero's onmannelijk gedrag, ver-
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zochten om de gunst de Keizerlijke hand te mogen drukken, ter gelukwensching met
de ontsnapping aan het moorddadige plan van Agerinus, die bereids ter dood was
gebracht.
Doch het mocht alles niet baten!
Nog dien eigen dag begon Nero's rustelooze zwerftocht van plaats tot plaats;
Poppaea smeekte hem vergeefs om mee te mogen gaan, maar hij stiet haar zacht
terug; hij wilde alleen zijn, alleen met zijn verdriet en zijn wroeging en het was
bereids diep in de herfst eer Poppaea hem weerzag na zijn terugkeer in Rome.
Toen was hij uiterlijk ineens opmerkelijk veel ouder geworden, minder levenslustig
ook, met slechts staag en in toenemende mate zijn weldra manisch wordende passie
voor zijn kunst, zijn zang!
In knagenden angst en bitter kwellend berouw had hij de voorbije maanden in
eenzaamheid doorgebracht, telkens verontrust door sombere droomen en afschuwelijke
hallucinaties; 's nachts meende hij herhaaldelijk de klagende stem van zijn moeder
te hooren, die hem schreiend zijn daad verweet en in een soort spiritistische sceances,
onder leiding van priesters en astrologen, poogde hij vergeefs Agrippina's geest op
te roepen, ten einde haar om vergeving te kunnen smeeken.
Tot langzaam, langzaam, de indruk van het gruwelijke in zijn directheid van hem
week en hij ook niet langer doof kon blijven voor de dringende stemmen uit Rome,
die hem terugriepen naar zijn Keizerlijke plichten.
Toen, als een soort laatste boetedoening, schonk hij gratie aan tal van personen,
die hem in verschillende samenzweringen, al dan niet onder leiding van zijn moeder,
naar het leven hadden gestaan, maar ook herstelde hij de eer en de nagedachtenis
van velen, die door Agrippina onder allerlei valsche beschuldigingen waren ter dood
gebracht.
Nero keerde terug naar de Residentie.
En wel nimmer tevoren begroette de Senaat en het volk van Rome hun jeugdigen
Keizer met zooveel jubel en enthousiasme!
A.H. VAN DER FEEN
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Groot Nederland november 1943
Volkskultuur als taak
(Volkskunde op biologischen grondslag.)
De wetenschap der volkskunde ontwikkelde zich de laatste tientallen jaren vrijwel
internationaal onder den invloed der volkenkunde, die haar materiaal verzamelde bij
alle primitieve kulturen en natuurvolken op aarde en dit materiaal voor vergelijkende
studies benutte, die zonder rekening te houden met de biologische en psychologische
verschillen tusschen die volken werden opgezet.
Is deze methode voor de volkenkunde reeds uiterst bedenkelijk, voor onze
volkskunde mag zij wel volkomen misplaatst heeten. Dat dit echter niet werd ingezien,
moet geweten worden aan het feit, dat men z'n houding tegenover eigen volk niet
wist te bepalen.
Over de vraag, wat een volk eigenlijk wel is, wordt men tot heden in geen enkel
Nederlandsch volkskundeboek ingelicht Dat het individu niet alleen een sociaal
wezen, maar veeleer een biologisch en psychologisch met volk en ras verbonden
drager van zeer bepaalde erfelijke eigenschappen is, komt eveneens in geen enkel
tot heden verschenen werk tot uitdrukking.
Waarom volharden onze onderzoekers bij een tot niets verplichtend rangschikken
van losse feiten in een of ander tamelijk willekeurig systeem? Waarom handhaaft
men onbevredigende resultaten en vergenoegt men zich met een materiaalverzameling
zonder leidende gedachte, met een wezenlooze constructie zonder fundament?
Het antwoord is: men moest zich daarmede wel tevreden stellen bij gebrek aan
innerlijke verbondenheid met het onderwerp, bij gebrek aan een richtinggevende en
waarde bepalende wereldbeschouwing.
Onze volkskunde teerde nog hulpeloos op het erfdeel van de negentiende eeuw,
toen menschheidswaan en vooruitgangsdroomen de geesten der toenmalig ‘modernen’
beheerschten. Want sedert Auguste Comte zich in 1844 met zijn verhandeling over
den geest van het Positivisme tot de proletariërs had gericht, hadden weliswaar niet
deze proletariërs, maar wèl de burgerlijke intellectueelen den mensch leeren
beschouwen als een abstract wezen, dat zich volgens een algemeen geldige natuurwet
vanuit
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een ‘theologisch’ door een ‘metaphysisch’ naar een ‘positief’ stadium ontwikkelde.
Dit proces, kortweg ‘vooruitgang’ genoemd, beteekende dat ‘de mensch’, wàt ook
zijn volk, ras, milieu, geschiedenis of kultuurtrap moge wezen, eerst een stadium
doorloopt - of heeft doorloopen - waarin alleen zijn fantasie heerscht, vervolgens
een stadium, waarin fantasie en verstand elkaar bestrijden, om uiteindelijk in den
gelukkigen toestand te geraken, dat de logica positief alle levensvraagstukken op
weet te lossen. Dit laatste, voorbeeldige stadium, meende Comte met den modernen
tijd te zien beginnen.
In dit door en door rationalistische schema vormde de sociologie de basis voor
alle wetenschap, want de mensch was volgens Comte in de eerste plaats een sociaal
wezen en als zoodanig een lid der menschheid, wàt ook zijn huidige levensvorm
moge wezen. Logischerwijs zouden dus eens alle menschen hetzelfde positieve en
rationeele kultuurpeil bereiken, als de sociale omstandigheden zich maar voldoende
zouden wijzigen. Omgekeerd zouden alle huidige volken en kulturen eens hetzelfde
primitieve stadium hebben doorloopen, dat wij nu nog bij de wilde volksstammen
in Australië, Azië, Amerika en Afrika aantreffen. Deze gedachtengang werd
consequent voortgezet door het materialisme en wordt heden in wezen beleden door
allen, die gelooven in de geestelijke gelijkwaardigheid van de menschenrassen en
de kultureele mogelijkheden van leuzen als ‘proletariërs aller landen vereenigt U!’.
Ook deze leus veronderstelt immers, dat eens Hottentotten, Samojeden, Vuurlanders,
Mongolen en Europeanen van alle rassen, met Negers, Arabieren, Maleiers enz.
gezamenlijk de heele menschheid zullen verrijken met de religielooze kultuur van
een socialistische wereldrepubliek. Een ‘kultuur’, die door voormalige koppensnellers
evenzeer beleefd en gedragen zal kunnen worden, als door Nederlandsche boeren
en Semietische nomaden.
De leer van Comte bezielde vooral de volkenkunde in Frankrijk, waar zich onder
leiding van joodsche onderzoekers als Durckheim, een sociologische school
ontwikkelde, die tenslotte ook de Duische volkenkunde beïnvloedde, ja, zelfs in de
Duitsche volkskunde aanhangers kreeg, zooals Hans Naumann, die de Germaansche
volkskultuur meende te moeten bestempelen als een mengsel van primitieve, over
heel de wereld gelijke gemeenschapskultuur met een afzetting van gezonken
kultuurgoed, dat uit de ‘hooge’ stadskulturen op het achterlijke platteland zou zijn
neergedaald en daar onbegrepen en onbekwaam was misvormd en nagebootst door
de ‘primitieve’ boerenbevolking, die in wezen aan de hoogere kultuur nog heelemaal
niet toe was.
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In ons land kreeg het positivisme eveneens veel invloed op de volkskunde lang den
omweg van de volkenkunde. Deze immers kwam zeer onder de bekoring van een
van de bekendste huidige vertegenwoordigers van de Fransche positivistische school,
den joodschen geleerde Levy Bruhl. Vanzelfsprekend denkt deze, driekwart eeuw
na Comte publiceerende onderzoeker, al niet meer louter historisch en is hij zich wèl
bewust, dat er ook nu in de hoogkulturen nog tal van primitieve elementen zijn te
bespeuren en dat primitiviteit niet zonder meer gelijk staat met volkomen gebrek aan
verstand en inzicht en dat met redelijk denken toch waarlijk niet het toppunt van
kultuur is bereikt. Maar toch meent ook hij alle primitieve kulturen ter wereld te
kunnen verklaren door middel van een universeel geldig ontwikkelingssysteem. Hij
werkt n.l. met twee trappen van primitief denken: Op de laagste heerschen uitsluitend
praelogische, geheel door de ‘wet der participatie’ beheerschte mystische
collectiefvoorstellingen. Praelogisch wil hier zeggen: denkvormen, die noch aan de
wetten der causaliteit (in onzen zin), noch aan de wetten der psychologie
gehoorzamen. Deze denkvormen of collectiefvoorstellingen acht Levy Bruhl het
gemeengoed te zijn van sociaal streng gebonden en afgezonderde groepen in de
primitieve gemeenschap.
Hun heiligheid ontleenen zij aan hun dwingend karakter en hun continuïteit aan
het van geslacht op geslacht doorgeven van deze voorstellingen. De heiligheid van
deze overlevering wordt versterkt en in stand gehouden door een inwijdingsritueel.
De verbinding van deze collectiefvoorstellingen met de werkelijke gebeurtenissen
zou dan volgens het beginsel der vereenzelviging (principe d'identité) geschieden:
het rollende, brandende rad = de zon.
Deze vereenzelviging berust weer op het aandeel hebben van de primitieve mensch
aan beide werelden: hij ziet het wereldbeeld nog diffuus, alles is mystisch en er is
geen verschil tusschen heilig en profaan.
Onder mystisch verstaat Levy Bruhl niet mystiek in onzen geest, maar eenvoudig
alle geloof aan krachten, invloeden en handelingen, die voor de zinnen niet
waarneembaar en tóch werkelijk zijn. De wijze waarop de mensch aan deze
ongedifferentieerde, mystische wereld aandeel heeft, denkt Levy Bruhl door de door
hem benoemde ‘wet van aandeel hebben’ (loi de participation) geregeld. De wet der
participatie bindt levende wezens aan doode dingen, subject en object hebben deel
aan elkanders bestaan. Voor ons reeds volkomen gescheiden en verschillende zaken,
zijn op ‘onbegrijpelijke’ wijze één. (Een
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prachtig voorbeeld van deze wereld vindt men in de korte verhalen van Hendrik
Cramer in dit blad: Jan. en Nov. 1939.)
Op de hoogere trap mengen deze denkvormen zich reeds met logische elementen.
De participatie is geen onbewuste eenheid meer, maar wordt gedifferentieerd, wordt
‘middellijk’ ‘voorgesteld’ en ‘gedacht’. De eenheid tusschen het een en het ander
gaat te loor en het een wordt tot zinnebeeld van het ander verzwakt. De belevenis is
geen oerbelevenis meer, maar behoeft de bemiddeling van een constructief ‘vehikel’
(zielevoorstelling) om de participatie te doen functionneeren met uiterlijke middelen
(riten, mythen, kultus, magie).
Is op de onderste trap dus nog geen sprake van een ontwikkeld zielegeloof, noch
van heilige en onheilige dingen en kan in beginsel alles drager van bijzondere krachten
zijn, op de hoogere trap duiken zielevoorstellingen wel degelijk op en worden de
‘collectiefvoorstellingen’ meer en meer door een sociaal omhoog gekomen speciale
kaste gerationaliseerd en geëxploiteerd (priesterschap). De riten blijven dan echter
gehandhaafd, als middel om de stamgenooten afhankelijk te maken van hun
‘heerschende klasse’ van sociaal tot macht geraakte hoofdlieden en magiërs.
Of een volk op de hoogere of op de laagste kultuurtrap leeft, zou uitsluitend
afhankelijk zijn van de sociale ontwikkeling van het kultuurdragende collectief,
hetgeen dan tot uitdrukking zou komen in de wijze, waarop de wet der participatie
zich doet gelden.
Deze gedachten doortrekkend, komt men vanzelf tot de opvatting, dat wijzigingen
in de sociale structuur de veranderingen veroorzaken, in de manier waarop de
stamgenooten aan de heilige overleveringen aandeel hebben, en dat zij tevens
verandering brengen in deze collectiefvoorstellingen zelf. Deze in wezen
historisch-materialistische gedachtengang is dan ook de ondergrond van de
positivistische volkskunde en kultuurpolitiek.
Vanzelfsprekend laat ook deze mechanische zienswijze voldoende ruimte om
allerlei zeer uiteenloopende verschijnselen onder te kunnen brengen. Eén ‘participatie’
is bijvoorbeeld het gevoel lid te zijn van de ‘stam-commune’, een andere, ingewijd
te zijn in de stammythe, weer een andere, het deel hebben aan extatische riten of
dansen, om het gevoel van verbondenheid met den stam of de voorouders intenser
te beleven. ‘Participatie’ wordt aldus zeer in het algemeen het gevoel van
verbondenheid met heel de mystische wereld, met de levende krachten in menschen,
dieren, planten en dingen, met ‘totem en taboe’ en al wat de volkenkunde meer aan
heilige en gevaarlijke machten wist te
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onderscheiden.
In wezen zegt dit echter over de oorzaken, over den ‘oerbron’ van de primitieve
gevoelens en ‘collectiefvoorstellingen’ niets. Levy Bruhl heeft zich trouwens om
deze oorzaken nooit bekommerd. Hij en zijn navolgers nemen eenvoudig genoegen
met hún begrip ‘mystisch’, dat zij als het kenmerkende verschil beschouwen tusschen
het primitieve wereldbeeld en dat van den ‘modernen mensch’, dat door de positivisten
louter rationeel en intellectualistisch wordt opgevat als een constructief, mechanisch
verband van oorzaken en gevolgen, beheerscht door natuurwetten, die ‘eens’ allen
verklaard zullen kunnen worden, zoodat er geen plaats voor irrationeele waarden
overblijft. Geen wonder, dat deze ‘moderne intellectueelen’ zich oneindig ver
verheven achten boven alle primitieve ‘mystische’ gemeenschapskultuur en zich op
geen enkele wijze met hun onderwerp van studie innerlijk verbonden achten! Geen
wonder ook, dat zij als verlichte ‘moderne’ menschen ieder symptoom, dat op een
gevoel van verbondenheid met het verleden, met het ras of met mystieke waarden
wijst, onmiddellijk meenden te moeten brandmerken als een terugval in een
barbaarschen toestand van intellectueele en zedelijke verwildering. Zij konden niet
anders reageeren, omdat zij zich niet buiten de vooroordeelen van hun tijd en hun
opvoeding konden stellen, zij ‘participeeren’ niet aan ons huidige wereldbeeld, dat
deze gebondenheid wél kent.
Het is zonder meer duidelijk, dat deze positivistische leerstellingen den grondslag
moesten gaan vormen voor de historisch-materialistische opvattingen omtrent een
sociologische volkskunde, zooals die heden bijv. in de Sowjet Unie, tot in alle
consequenties doorgevoerd, wordt bedreven.
In de Nederlandsche volkskunde werden deze consequenties niet of nauwelijks
getrokken. De opvattingen van Comte, door Levy Bruhl voortgezet en door vele
anderen op de Europeesche volkenkunde toegepast, schoven hier over en tusschen
de denkbeelden van de Engelsche rationalistische school, zooals die vooral door
Tylor werden geformuleerd, wiens philosophie en psychologie van het ‘animisme’
hier tientallen jaren de gangbare theorie inzake alle primitieve kultuur en ‘dus’ ook
van onze Nederlandsche volkskunde was geweest.
Het ‘animisme’ trachtte het oorspronkelijke oer-religieuze leven van de heele
menschheid te verklaren uit de angst voor zielen, geesten of demonen, waarvan het
bestaan dan weer wordt verklaard uit de primitieve opvattingen omtrent
droomverschijningen. Deze ‘zielen’ huisden letterlijk overal, zij omgaven den mensch
dus steeds en beïnvloeden al zijn handelingen ten goed
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of ten kwade. Vooral met de ‘booze geesten’ of demonen had de primitieve mensch
steeds te maken. Hij leefde a.h.w. in een voortdurende doodsangst en trachtte bij
iedere voorgenomen handeling onheil af te weren door ‘magische’ bezweringen en
ingewikkelde riten, daar hem immers ieder redelijk handelen juist door zijn
primitiviteit onmogelijk was. Duister bijgeloof, zwarte magie, d.w.z. volkomen
begriploos handelen zonder het minste redelijke inzicht in de wetten van oorzaak en
gevolg, beheerscht óók volgens deze school de wereld der primitieven.
De geesten of zielen der dooden - door de geleerde onderzoekers meestal als
‘demonisch’ opgevat - spelen daarbij een groote rol, maar Tylor en zijn
geestverwanten slaagden er niet in deze nader en duidelijk te omschrijven.
Zwaarder weegt echter, dat deze richting de groote, maar onpersoonlijke macht,
die in zoovele primitieve kulturen de belangrijkste rol speelt in het religieuze leven,
geheel veronachtzaamde, omdat zij niet in haar systeem paste!
Inmiddels hebben tallooze afzonderlijke onderzoekingen bewezen, dat het ziele-geloof
heelemaal niet zoo'n groote rol speelt in de primitieve kulturen en dat de overschatting
ervan voor een niet onbelangrijk gedeelte berust op de verkeerde manier van
ondervragen en formuleeren door diegenen die min of meer toevallig in de gelegenheid
waren materiaal te verzamelen.
De volkenkundige gegevens berusten immers lang niet allemaal op de systematische
arbeid van geschoolde vaklieden. Integendeel, het meeste dankt men aan
ontdekkingsreizigers en zendelingen, die - met al de vooroordeelen van hun milieu,
opleiding, confessie en afstamming - hun meestal zeer oncritische indrukken voor
objectieve waarnemingen uitgaven.
Ook Levy Bruhl, die zelf geenerlei waarnemingen deed, bouwde zijn heele theorie
op dergelijk zeer gemengd studeerkamer-materiaal, hoewel ieder, die wel eens in de
reusachtige verzameling volkenkundige beschrijvingen bladerde, die J.G. Frazer in
‘The golden Bough’ bijeenbracht, zal moeten toegeven, dat dergelijk ongelijkwaardig
en onbetrouwbaar materiaal bezwaarlijk de hechte basis voor een wetenschappelijke
volkenkunde zal kunnen vormen. Waar dergelijke methoden ons reeds in de steek
laten bij een abstractie als ‘de menschheid’, hoeveel te meer moeten zij ons in de
steek laten bij de beoordeeling van een bijzondere en bepaalde realiteit als een volk!
Bovendien schijnt men in de volkenkunde nogal vrijmoedig en dichterlijk met het
‘materiaal’ om te springen. Leest men bijv. de voordracht nog eens na, die dr. J.H.
Ronhaar in 1933 op de
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XVe Ethnologendag te Amsterdam heeft gehouden, dan blijkt deze verhandeling
(over het vaderschap bij de primitieven) één groote weerlegging en rechtzetting te
zijn van ontelbare verkeerd geciteerde, fout gelezen, onbegrepen verwerkte, slordig
weergegeven of totaal misplaatste gegevens.
Niettemin hebben vele volkskundigen en folkloristen maar klakkeloos uit dergelijke
troebele bronnen geput om onze volksgebruiken toe te lichten. Met het resultaat, dat
het in hun geschriften wemelt van magische praktijken, vegetatie-demonen, in
wijdingsriten, animistische en polytheïstische gebruiken, die in verbijsterende
hoeveelheid aan hun ethnologisch verwarde breinen ontsproten, zonder dat er
volkskundige bewijzen voor te vinden zijn.
Maar ook tegen de positivistische, rationeele en intellectueele vooruitgangs- en
menschheidsideeën zijn nog wel andere bezwaren in te brengen. Zoo hebben tal van
onderzoekers naar voren gebracht, dat we heelemaal niet van ‘praelogische’ primitieve
voorstellingen kunnen spreken in tegenstelling tot onze huidige ‘logische’
voorstellingen. Ook de primitieve, magischreligieuze mensch heeft zijn logica, zijn
redelijkheid, al is die van een andere orde dan de onze.
Bovendien geldt de ‘wet van participatie’ heelemaal niet alleen voor primitieve
kulturen, maar ook nog voor ons, ‘moderne’ menschen, die immers eveneens nog
op vele manieren met geest, ziel of gemoed ten volle en in heilige ernst deel hebben
aan irrationeele waarden, aan onstoffelijke dingen, die we onder omstandigheden als
belangrijker dan welke materieele waarden ook beschouwen, ja, waarvoor wij
persoonlijk zoowel als volksgemeenschap gaarne bereid zijn bezit en leven te offeren.
Dat dit Levy Bruhl vreemd was, kan ons heden niet verbazen, maar aan de waarheid
van deze verbondenheid zal heden geen mensch meer twijfelen. Wèl heerscht er nog
veel misverstand over de vraag waaraan deze verbondenheid te danken is. In ieder
geval is het duidelijk geworden, dat de sociale structuur niet die dwingende en
oorspronkelijke en zeker niet die scheppende kracht bezit, die Comte en zijn navolgers
eraan toekenden, maar dat deze sociale factor zèlf weer bepaald wordt door de
scheppende kracht, door het prestatievermogen, dat in de biologische structuur van
een volk of stam ligt besloten. Met andere woorden: het ras speelt hier een
doorslaggevende rol.
Bedenkende dat Tylors ‘animisme’ op religieus gebied geheel tekort schiet en
zelfs louter psychologisch maar uiterst spaarzaam toegepast kan worden, is het niet
teveel gezegd, als wij vaststellen, dat van de leerstelligheid van de Fransche en Engel-
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sche rationalistische scholen niet veel is over gebleven. Het spreekt vanzelf, dat
hierop een nieuw oriënteering moest volgen, een zoeken naar andere richtwaarden
en fundamenteele ideeën. Deze werden gevonden in de nieuwe ontwikkeling van de
biologische wetenschap, die zoowel de filosofie, de psychologie, de kunst- en
kultuurgeschiedenis, de oudheidkunde, volkenkunde en volkskunde als de politiek,
de economie, de rechtswetenschap en tal van andere wetenschappelijke disciplines
zeer diep heeft beïnvloed.
De beteekenis van de biologie voor alle vormen van menschelijk leven, zoowel
lichamelijk als geestelijk, stoffelijk als zielkundig, staatkundig als kultureel is zoo
groot gebleken, dat het biologisch leeren denken in alle takken van wetenschap een
eisch des tijds is geworden.
Was men vóór dien gewend, de mensch als een individu te beschouwen, dat sociaal
aan een bepaalde ‘collectiviteit’ was gebonden en van nature recht op vrijheid had,
evenmin kon men zich een volksgemeenschap in wezen anders voorstellen, dan een
door de geschiedenis beproefde ‘collectiviteit’ vol sociale tegenstrijdigheden. De
diepste verbondenheid, die men zich denken kon, was de historische gebondenheid
aan de natie (in zooverre het de materieele en geestelijke aandeelhouders in deze
‘collectiefvoorstelling’ betrof) òf de gebondenheid aan de sociale klasse en in het
bijzonder de gebondenheid van de proletariërs aan hún klasse (als niet-aandeelhouders
in het geestelijk en materieele nationale bezit). Waarbij de laatste gedachtengang
slechts een logische consequentie van de eerste is.
Overigens dacht men zich zoowel de ‘natie’ als de ‘klasse’ uit volkomen
willekeurige, niet nader te bepalen individuen samengesteld en werd ook het begrip
‘volk’ in beide grootheden opgelost. Het verschil tusschen volk en natie verdween
uit het spraakgebruik en uit het bewustzijn, ook het volk werd meer en meer als een
willekeurige collectiviteit van individuen, als een in zichzelf verdeeld samenstel uit
verschillende elkaar wezensvijandige klassen beschouwd. Onder deze omstandigheden
is het duidelijk, dat de ‘volkskunde’ een volkomen individualistische wetenschap
moest worden, waaraan geen andere mogelijkheid meer openbleef, dan allerlei
willekeurige feiten te verzamelen, zonder dit materiaal in een vaste rangorde van
duidelijk omschreven waarden te kunnen ordenen.
De ontdekking van de biologie als fundamenteele wetenschap voor de
menschkunde, heeft ook in de volkskunde aan deze onzekerheid een einde gemaakt.
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Miron Aku, een der laatste, onlangs gestorven, Finsche ‘tooverheksen’, een vrouw die zeer oude
volksoverleveringen bewaarde en veel van geneeskruiden e.d. wist, maar door de geestelijkheid en
door de officieele geneesheer met spot en verdachtmaking werd achtervolgd. Hier droegen ongetwijfeld
haar zonderlinge magische handelingen veel toe bij. Op de afbeelding groet zij haar voorouders. (Afb.
1 en 2 uit ‘Finnische Gespräche’, door Yrjö von Grönhagen - Nordland, Berlin).
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Naast oeroude natuur-kennis tiert echter welig het meest dwaze bijgeloof, dat zich vooral om de
waarzeggerij concentreert. Het door elkaar halen van primitief-magische praktijken en oeroude
natuurwetenschap, leidde tot de meest onjuiste voorstellingen van z.g. ‘germaansch volksgeloof’ dat
nòch volksgeloof, nòch germaansch mag heeten en in wezen uit zeer heterogene bestanddeelen bestaat
uit de meest verschillende kultuurlagen en tijdperken. Hier zien we het ‘toekomst-voorspellen’ met
behulp van een slingerend voorwerp.
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Paaschrit in Beieren rondom de oude heuvel te Ettendorf, bij Traunstein. In de oostelijke gebieden
van Oud-Beieren vormen de paaschritten een eeuwenoud volksgebruik, waaraan vendelzwaaiers,
zwaarddansers enz. deelnemen. Het sterk germaansche karakter van dit feest spreekt uit vele
onderdeelen en uit den geest van het geheel, hoewel ruiterfeesten in de lente natuurlijk zeer algemeen
verbreid en op zichzelf niet typisch Germaansch zijn. Hier duiden echter vele eigenaardigheden op
de ontwikkeling van dit gebruik uit oudgermaansche, gekerstende veldommegangen.
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Veel ingewikkelder van structuur zijn de Beiersche ommegangen van gemaskerde gestalten, die
koeklokken e.d. dragen. De maskergebruiken wortelen zeker in primitieve, vóór-germaansche magische
voorstellingen en houden nauw verband met demonenangst. In Beieren zijn deze oer-voorstellingen
opgenomen in de - later gekerstende - germaansche volksgebruiken. (Afb. 3 en 4 uit ‘Altbayrischer
Bauernbrauch’, von Ludwig Feichtenbeiner-Bruckmann, München).
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‘Het individu’, zegt de jong gestorven filosoof Paul Krannhals in zijn in 1928
verschenen werk ‘Das organische Weltbild’ (de titel is reeds een program!), ‘heeft
als zoodanig noch het recht, noch de plicht te bestaan, daar alle rechten en plichten
pas uit de gemeenschap kunnen worden afgeleid’. Deze gemeenschap is niet slechts
een sociale collectiviteit, niet een mechanische constructie, die louter rationeel kan
worden verklaard, maar een irrationeele, organische eenheid, samengebonden door
een gemeenschappelijk lot in een gemeenschappelijke omgeving èn samengebonden
door een gemeenschappelijk erfgoed naar lichaam en ziel: een volks- en
rasgemeenschap.
Het begin van alle wijsheid is, dat de menschen niet alleen naar hun uiterlijk, maar
ook naar hun innerlijk ongelijk zijn en naar erfaanleg en prestaties ook ongelijk zullen
blijven, tenzij de heele menschheid één zou worden door volkomen rasvermenging,
d.w.z. ten onder zou gaan in één geweldige chaos van innerlijk en uiterlijk
disharmoinsche, grootendeels ontaarde bastaards, die - nagenoeg kultuurloos - weldra
één groote klasse van sociaal snel omlaag zakkende individuen zonder ras of vaderland
zouden vormen en als zoodanig inderdaad het ‘ideaal’ van een op collectiviteiten
opgebouwde, materialistisch geaarde wereldrepubliek zouden kunnen belichamen.
De ideologie van het bolsjewisme werkt met alle middelen in deze richting - maar
ook het liberale individualisme deed dit, door de gebondenheid aan het ras te
ontkennen en de schouders voor de ‘bloed- en bodemmystiek’ op te halen.
De biologie bewijst echter, dat de rassen natuurlijke verschillen vertoonen, die
van de grootste, blijvende beteekenis zijn. Beoordeelt men een individu niet alleen
naar zijn uiterlijk, maar ook naar zijn karakter en prestaties, dan liggen hieraan bewust
of onbewust steeds erfelijke eigenschappen (en niet zelden zelfs raseigenschappen)
ten grondslag.
Ook een volk waardeeren we naar erfelijke eigenschappen en eveneens niet alleen
naar uiterlijke kenmerken. Maar óók op grond van historische en actueele prestaties,
waarbij we nu reeds mogen vaststellen, dat het Noordras in dit opzicht zoowel
staatkundig als kultureel op de grootste daden uit de geschiedenis der menschheid
kan terugzien.
Aan de geschiedenis vooral ontleenen we danook het recht om het ras als
waardemeter, als toetssteen, te gebruiken. Zoodoende spreken we van een wetenschap,
ja, van een wereldbeschouwing op rasgrondslag. Er is een strooming, die deze
‘biologische wereldbeschouwing’ zuiver materialistisch, louter chemisch-physisch
wenscht op te vatten en het geestelijke uit het lichame-
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lijk-stoffelijke tracht te verklaren, zoowel bij de erfelijkheids- als bij de
afstammingsleer. Meer en meer wint echter de opvatting veld, dat geest en stof,
lichaam en ziel bij de levende organismen niet uit elkaar afgeleid kunnen worden,
maar dat zij geheel onscheidbaar zijn, van wezen en oorsprong één zijn in volstrekte
beteekenis. En al blijft het methodisch onvermijdelijk om lichaam en ziel, geest en
stof, bij gelegenheid afzonderlijk te behandelen, dan berust deze splitsing toch op
theoretische arbeid, op òns uit-elkaar-denken van in wezen onafscheidelijk verbonden
dingen.
Steeds duidelijker wordt dan ook, dat allerlei zielstoestanden gebonden zijn aan
bepaalde lichaamsvormen (typen) en dat deze typen weer samenhangen met
rasinvloeden.
De eenheid van lichaam en ziel blijkt bovendien niet alleen uit de geleidelijke, in
onderling verband verloopende ontwikkeling van lichaam en geest bij het opgroeien
van ieder menschenkind, maar ook uit de duizenden hoogst verrassende resultaten
van het tweelingen-onderzoek. Vooral dit laatste heeft onweerlegbaar aangetoond,
dat geestelijke (zielkundige) eigenschappen precies zoo aan de erfelijkheidswetten
zijn onderworpen als de lichamelijke.
Het ras, als eenheid van lichaam en ziel, heeft ook zijn eigen levensstijl, zijn, eigen
uitdrukkingswijze. Daarom kan men in dit opzicht kortweg zeggen: ras is stijl. Het
is de raszielkunde (psycho-anthropologie), die dit aspect van de rassenkunde
bestudeert en in L.T. Clauss tot heden haar kundigsten beoefenaar heeft gevonden.
Door de samenwerking van de vele wetenschappelijke disciplines, w.o. vooral de
erfelijkheidsleer, afstammingsleer, rassenkunde, voorgeschiedenis en zielkunde
dienen te worden genoemd, is het nu ook mogelijk geworden de verworvenheden
aan biologische inzichten op de volkskunde - en in het bijzonder op de Germaansche
volkskunde - toe te passen.
Het is nu mogelijk een wereldbeeld op te bouwen, waarin onze volksgebruiken
ongedwongen hun plaats vinden, zonder dat we onze toevlucht tot de hocus-pocus
van een slecht verteerde volkenkunde behoeven te nemen. Wij kunnen nu ook de
heele ethnologische terminologie laten vervallen met haar riten, magische formules
en andere niet noodzakelijke begrippen. Bovendien is het duidelijk geworden, dat
er geen principieel, geen wèzensverschil tusschen òns wereldbeeld en dat van ons
verre voorgeslacht is. Er is zèker verschil in intellectueele en technische
verworvenheden, onze ervaringen en raffinementen zijn veel grooter geworden, onze
beschaving is gecompliceerder en veel-
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zijdiger, maar lichaam noch ziel hebben zich wezenlijk veranderd: ons erfelijk innerlijk
en uiterlijk komt in groote trekken overeen met dat van ons voorgeslacht. Er is geen
sprake meer van een onoverbrugbare kloof tusschen een rationeel, modern en een
mystiek, primitief wereldbeeld. Er is geen ‘mentalité primitive’ bij ons voorgeslacht
denkbaar, die voor onze mentaliteit ontoegankelijk zou zijn, zoomin als de ‘moderne’
neger van zijn Afrikaansche oerstaat wezenlijk gescheiden kan worden.
Zoo is ons de mogelijkheid gegeven om de volksgebruiken der ons rasverwante
volken niet alleen te verzamelen, maar ook om ze psychologisch te onderzoeken,
om ze innerlijk te beleven en te duiden.
Bovendien is nu een waardeering mogelijk geworden van zin en doel van deze
gebruiken, gemeten aan de nuttigheid van deze uitingen met betrekking tot het welzijn
van volk en ras.
Want ook de wetenschap der volkskunde zelf is door de biologie uit haar ivoren
torentje van het intellectualisme verlost. Het kan geen ‘ongeïnteresseerde wetenschap’
meer zijn, onbekommerd om de uitwerking van haar bemoeiingen. Inplaats van een
doelloos-zelfstandige wetenschappelijke liefhebberij is de volkskunde plotseling
uitgegroeid tot een kultuurpolitieke discipline van buitengewone beteekenis.
Uit de volkskunde trekken we heden immers onze conclusies met betrekking tot
inhoud, geschiedenis èn toekomst van onze huidige volkskultuur. Maar de
omwenteling in de beteekenis van de volkskunde gaat veel dieper. Vorige generaties
beschouwden onze volkskultuur als een steeds sneller aftakelend bezit, als een
historisch goed, dat sterk aan bederf onderhevig is en geen toekomst meer heeft.
Heden zien wij de volkskultuur in de eerste plaats als een taak, een opgave voor de
toekomst. We maken ook geen kunstmatige scheiding meer tusschen een geheel
verschillende hoogere èn lagere kultuur van geheel ander wezen.
We hebben ervaren, dat de stadskultuur door dezelfde erf-eigenschappen wordt
gedragen en instand gehouden als de landelijke kultuur, dat beide uit één bron worden
gevoed en zich in dezelfde richting bewegen. We weten nu, dat ook de verfijndste
stadskultuur niet zou kunnen voortbestaan zonder de krachtbronnen van het
bloedverwante boerendom. Het zal echter een van de grootste problemen van de
toekomst worden, of wij naast de intellectueele kultuur der hoofdarbeiders ook een
volkskultuur van boeren en handarbeiders zich zullen zien ontwikkelen. Het ligt voor
de hand, dat een dergelijke ontwikkeling zich zal moeten bewegen volgens dezelfde
wetten, die onze oorspronkelijke Noordsche kultuurkring beheerschten, al zal de
vorm-
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geving nieuw en van de toekomst zijn. Het spreekt óók vanzelf, dat zoo'n groei van
kiem tot volwassen boom nauwlettende verzorging zal behoeven en geenszins een
zaak van willekeurige, particuliere bemoeiingen zal kunnen zijn.
Volkskultuur is een zaak van welbewuste overheidszorg, van rasgebonden
kultuurpolitiek. Dit geldt evenzeer voor de spaarzame resten van onze oude
volkskultuur. Praktische beoefening van de volkskunde beteekent dan ook niet alleen
het noteeren en conserveeren van het nog bestaande, het beteekent ook, het uitwieden
van volksvreemd onkruid, het zuiveren van de volksche overleveringswereld van de
aan de rasziel vreemde voorstellingen, het uitdelgen van al het zieke en ontaarde en
het wegsnoeien van het verwilderde.
Dit zal altijd zoo blijven: ‘onkruid zoekt den vetsten grond’, ook in de volkskultuur.
Daar, waar de overheid de meeste subsidie geeft, zal ook de ontaarding, vervalsching
en gekunsteldheid het snelste optreden en het krachtigst onderdrukt dienen te worden.
Het beteekent echter ook zin en volksverbondenheid brengen in de feesten en
plechtigheden van de gemeenschap. Het beteekent eindelijk de kloof tusschen stad
en land dichten en àllen aandeel laten hebben aan de groote heilsgedachten van deze
levensgebieden en van dit ras. Het beteekent niet gelijkschakelen, uniformeeren en
reglementeeren, het beteekent leiding geven, aanmoedigen, richting wijzen en
uitwieden, steeds weer uitwieden. Tot eindelijk de idee oppermachtig wordt en de
eenvoud en de strakheid zoo vanzelfsprekend worden, dat de nieuwe beleving zich
tot vorm en stijl verdicht. Dit beteekent veelheid binnen de eenheid, rijkdom binnen
de soberheid.
Dit alles is zonder een biologisch gefundeerde volkskunde ondenkbaar en
onmogelijk zonder de eenstemmige en bewuste bemoeiingen van de staat en de
massa-formaties.
Nogmaals: volkskunde is niet in de eerste plaats conserveeren, maar beleven en
nieuw opbouwen. Volkskunde als toegepaste wetenschap is voor een niet gering deel
scheppende arbeid en toekomstmuziek. Door dit alles is volkskunde vóór alles een
zaak van wereldbeschouwing geworden. Alleen kultuur-biologisch inzicht en beleving
van de rasziel, scheppen de voorwaarden om zoogenaamde ‘voldongen feiten’ op
het gebied van de volkskultuur te herzien, indien dit kultuurpolitiek noodzakelijk
moet worden geacht - al zouden dergelijke feiten ook op een duizendjarige
vervreemding van ons erfdeel berusten. Daarom heeft alles, wat wij heden vast
kunnen stellen over het verleden ook actueele beteekenis en zin voor de toekomst.
NICO DE HAAS
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Bloed in de sneeuw*)
Op het heldenkerkhof bij Riga
Voor V. Dombrovsky
Op de ontstelde paarden, die het voorbeen strak,
half onder sneeuw, in steen zijn uitgehouwen,
ontglipt den ruiters, waar hen 't staal doorstak,
de teugel - 't zwaard valt uit de hand en wie 't aanschouwen,
is 't of hun stervenszucht hier hoorbaar langs hen strijkt.
Der helden dood wordt stil in 't wintermorgengrauwen
tot roem van Letland, die niet uit de luchten wijkt
en omloopt in het veld van ingegrifte namen.
In 't hooger midden, waar de oudste zoon bezwijkt,
terwijl de jong're neergestort sterft met hem samen,
verrijst de Moeder - en haar smart stijgt òp tot trots;
gestreng en lieflijk is zij, grootsch in het omvaêmen
van beî haar zonen, 't Volk en de bestiering Gods
in éen klaar schouwen boven stukgeslagen droomen,
die toch éen droom hield: Letland, hard gelijk een rots.
De horden - wolken met den stormwind - mogen komen,
als 't moet nog morgen, weer en wéer - ze slaan uiteen
en blauwe lente overstraalt de doode boomen.
Op 't heldenkerkhof springen langs den rand van steen
de roode en blauwe bloemen: 't nieuw geluk der dagen
rijdt door de poort die eenzaam en vergeten scheen,
waar nog de paarden driest de doode ruiters dragen.
't Zal lente zijn in Letland: jeugd in Letland groet
de Moeder bij haar zonen, in den storm verslagen.

*) Uit den gelijknamigen dichtbundel (ter perse).
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Reis door Finland (Hangö - Oulu)
Twee dagen sporen, waar in 't glooiend wit
de dennen dicht opeen zijn vastgestoken twee dagen, dat het woud ononderbroken
geleide geeft op dezen sprookjesrit twee dagen, dat wij blokken hout verstoken
in 't kacheltje waarrond de manschap zit,
's avonds bij kaarslicht - dokter, boer en smid,
die samen nu hun cigaretten rooken.
Twee dagen, die als enk'le uren zijn:
een eenzaam huis, wat zon en maneschijn
in 't eindloos sneeuwland - twee verdroomde dagen
als afscheid van de wereld, waar de trein
de frontlijn nadert, diep gegraven lijn
van hen die ver van huis hun leven wagen.

Doodenmarsch
Bij het sneuvelen van

-Ustuf. Kühnert

Nog zie ik vóor mij zijn jongensgezicht,
't aanvurend licht in zijn lachende oogen
- bleek staan zijn mannen, tot tranen bewogen,
star-droog hun blikken ter aarde gericht.
Rood speelt de zon, die niet weet wat geschiedt,
over de sneeuw en de tengere berken:
wéer vroeg de dood een der besten en sterken,
sloeg hem vereeuwigd tot held in ons lied.
Star blijft het oog en gesloten de mond:
't zonlicht versmelt en 't wordt kil om de berken.
Trotsch in den avond slaat d' aadlaar zijn vlerken,
eenzaam en hoog boven Heimat en Front.
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Droomland
De vlakte ligt wel honderd mijlen wijd
besneeuwd rondom dit zware balkenhout
- nu buigt zich over hem, als thuis vertrouwd,
haar teederheid, haar v e r r e teederheid.
En waar hij duister in den maneschijn schouwt
- zoo wakend droomend in de eenzaamheid wordt het hem licht: als dood hen morgen scheidt,
heeft deze droom voor 't laatst een brug gebouwd.
Hij peinst: ‘wij schrijven brieven - jij en ik
op zooveel dagen reizen van elkaar:
elk leeft vervréemd hetzelfde oogenblik.
Hier alles ijs - wordt het nu lente dáar?
Bloeit al de tulp en stijgt de leeuwerik?’
- hij wordt een zoelte in zijn hart gewaar.

Als het regent...
Dit is vertrouwd: te loopen in den regen,
een geur en spatten frisch in ons gezicht,
de lucht zit van een fijnen nevel dicht,
maar achter 't waas drukt al de zon ertegen.
Dan breekt ze door - vertrouwd het waterig licht,
het nat geboomt en 't slikspoor op de wegen: heeft de herinn'ring plotsling vorm gekregen:
een wei bij Dordt, de heuvels om Maastricht?
Er zijn geen torens en er blinkt geen zeil,
maar 't ijl geruisch, de windvlaag door ons haar,
de geur van 't jonge hout - dat is 't bekende.
Zoo regent het omtrent midzomerwende
in bei de Nederlanden wolkenzwaar zoo is het in Karelië voor een wijl.

Groot Nederland. Jaargang 41

208

Afscheid van Karelië
Aan mijn kameraden
Eens volgde 'k hen die zich een sneeuwpad baanden,
ik lag bij 't vuur in koortsdroom, half verdoofd
en toen wij zon voorgoed verzonken waanden,
werd smal voor 't licht de duist're kim gekloofd.
Dit norsche land, mijn herberg dezer maanden,
waar kogel of granaat den dood belooft,
waar kou mij heugt, waarvan mijn oogen traanden
- dit land verlaat ik met een hangend hoofd.
'k Zal vrouwen zien, welonderhouden parken,
een biertje drinken ergens in Berlijn,
zelfs appels eten of iets van het varken.
Daar is 't niet noodig om in elk terrein
met een MG de boschjes door te harken,
maar toch: van jùllie zal er niemand zijn!

GEORGE KETTMANN Jr.
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In den ondergang.
Fragment uit den roman ‘Uilenspiegel's Thuiskeer’, te verschijnen bij de
Uitgeverij ‘Hamer’.
Het was, deze laatste jaren, geweest als een ziekte, die Van Druten's heele leven
aantastte en veranderde. Als hij nu terugdacht aan den man, die hij twintig jaar geleden
was geweest, kende hij zichzelf niet meer. Toen had hij eigenlijk van niets geweten.
Hij had gestudeerd, niet slechter en niet beter dan een ander, hij had liefgekregen en
tenslotte gewonnen en toen hij hier in Rotterdam deze beste, Kralingsche practijk
kon overnemen, was hij getrouwd en het doktersleven begonnen, waartoe hij zich
altijd aangetrokken had gevoeld.
Hij had zijn vrouw op zijn eigen zware en zwaar bewegende manier liefgehad.
Wel was de eerste tijd van zijn huwelijk een wonder voor hem geweest: thuis, in het
gezin van den plattelandsdokter die zijn vader was, in die omgeving die nog bepaald
werd door de stroeve, zware boerenzeden van zijn geslacht, en later, in zijn
studententijd, had hij niet de warmte en de teederheid gekend, die Henny hem de
eerste jaren schonk. Wanneer hij daar nu, na zooveel jaren en na zooveel jonge
huwelijken in de stad te hebben gezien, aan terugdacht, begreep hij wel, dat hij van
zijn kant daartegenover te kort geschoten was: want hoe hij ook den rijkdom van
deze onbekommerd aan den dag gelegde liefde ondervond, hoe ook zijn eigen
gevoelens daarin ontbloeiden - hijzelf had nooit verrukking getoond, nooit kunnen
aanbidden, nooit zijn heele bestaan om haar kunnen laten draaien, zooals hij dat hier
van pas getrouwden zoo vaak had gezien. Mannen die zoo deden, noemden ze hier
met een toegevend lachje verliefd - hij had ze nooit anders dan dwaas gevonden. In
de traditie van zijn boerengeslacht, die in hem leefde, had de vrouw nooit die plaats
ingenomen en hij had haar gevoelsrijkdom nooit met hetzelfde kunnen beantwoorden.
Maar hij begreep nu wel, dat hij haar daarmee iets onthouden had, waarnaar zij
verlangde, en dat de terughoudendheid, waarop zij na enkele jaren teruggevallen
was, niet anders was dan het eenig mogelijke antwoord op de zijne, en dat hij
uiteindelijk den rijksten bloei van haar bestaan had doen verschrompelen.
Maar met het simpele, eigen verstaan van het leven, dat zoo diep in hem was, had
hij dat niet als een schuld ondervonden: in zijn oogen was het het leven zelf, dat
zoo'n weelde van gevoel niet toe-
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stond en den mensch naar zijn werk terugwees en hij had het als een groot ongelijk
van haar gevoeld, toen zij zich met de teruggewezen vurigheid niet op dat werk wierp,
niet een huisvrouw werd en een moeder voor de drie kinderen, die zij had gekregen,
maar doeleinden buitenshuis ging najagen. Haar liefde was niet verdiept en verbreed
- groot en bodemloos en stil geworden - maar stukgegaan.
Toch bleef alles nog jarenlang goed. Hij vergoelijkte tegenover zichzelf haar
manier van doen. Zijn liefde bleef groot en zwijgend en begreep den opstand van dit
verwende hart tegen de hardheid van het leven, die voor hem altijd zoo
vanzelfsprekend en onvermijdelijk was geweest. Hij droeg den ernst van zijn werk,
voor zoover hij dien toen besefte, alleen: dit weten, voorbij alle verstand en begrip,
dit in hem geschapen weten, dat het werk de opdracht van het leven is en voor alles
gaat. Hij gaf haar toe en maakte avonden vrij om met haar uit te gaan en bij zich
thuis menschen te ontvangen, waar zijn eenzelvig en sober en stroef hart geen
belangstelling voor had, en zoo hij in die dagen soms ook al standsaspiraties en
plezierjagerij in haar ontdekte en daardoor eigenlijk pas de eerste deuken geslagen
zag in het beeld, dat zijn hart van haar bewaard had en dat nooit kleinheid had gekend,
dan liet hij daarvan toch niets merken, maar droeg ook dat, deze verkaling van zijn
leven, alleen.
Maar alles was veranderd toen de crisisjaren kwamen. Ieder geldbejag was hem
altijd vreemd geweest: voor zijn eigen sobere behoeften had hij altijd meer dan
genoeg gehad. In zijn werk speelde de gedachte aan geld nooit mee: hij dacht bij den
patiënt, waar hij tegenover stond, nooit aan wat die hem opbracht, maar stond als
arts tegenover mensch - vaak wist hij niet eens, of hij een particulier voor zich had
of een fondspatiënt. De afzonderlijke spreekuren had hij van het begin af aan
afgeschaft: hij zag niet in, waarom er 's morgens tachtig menschen op elkaar moesten
wachten en 's middags tien of vijftien, een gelijkere verdeeling zou èn zijn patiënten
èn hemzelf ten goede komen. En ook bij de indeeling van zijn visites dacht hij er
niet aan, den particulieren voorrang te geven om hen niet zoo lang te hoeven laten
wachten. Maar een groote verschuiving in de practijk had dat wel opgeleverd - binnen
maar enkele jaren was die overwegend een fondspractijk geworden en verdiende hij
hetzelfde met drie maal zooveel werk, maar dat viel hem niet op.
Toen was de crisis gekomen en hij zag heele wijken van zijn menschen te gronde
gaan. Hij zag ze in maar enkele jaren armer worden, verkalen, verzwakken, vergroven,
verpauperen. Hij zag hun lichamelijken en geestelijken weerstand weggevreten wor-
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den, hun kinderen veranderen in rachitispatiëntjes, tuberculoselijdertjes en sukkelaars.
Hij zag tientallen kinderen, die hij had gehaald of van jongs af gekend, kinderen,
van wie hij gehouden had en die hem een vreugde waren geweest, het pad naar de
gevangenis of het bordeel opgaan. Hij zag heele buurten versomberen en verarmen
tot een vreugdelooze ellende. En hij was verbijsterd.
Het was toen geweest, dat hij volkomen veranderde. Hij had zijn werk altijd gedaan
met de liefde en den eerbied, die hem ervoor ingeschapen waren. Nu zag hij een
heele bevolking, die hem noodig had als brood, duizenden, die misschien alleen door
hem te helpen waren, aan wier gezondheid alleen hij kon redden wat er te redden
was. Alle levensvreugde verliet hem. Naast een machteloozen, verbijsterden haat
tegen de maatschappij, die deze simpele, weerlooze, beperkte menschen brutaal en
in het groot te gronde richtte, stond er in hem een eindelooze liefde voor deze armen
op. Voortaan stond hij aan hun kant - nooit zouden ze hem aan den overkant meer
zien, aan den kant, die zijn dik belegde boterham bleef vreten en zijn geld in stroomen
bleef versmijten, terwijl heele straten met een fooi buiten werden geschopt om te
zien, hun mond open te houden en werkloos rond te hangen.
Het was als een ziekte geworden: deze elken dag gevoede, maar steeds hopeloozer
en vertwijfelder opstand en aan den anderen kant deze verterende liefde voor de
verlorenen, alles besloten in zijn stroeve, woordkale hart. Alles had het aangetast.
Zijn simpele, van vader op zoon meegekregen geloof brak op de houding van een
kerk, die de liefde onder de menschen in den mond droeg, maar zich niet tegen een
maatschappij keerde, waarin de eene helft de andere opvrat, en zelfs deze orde nog
steunde. Zijn huiselijk leven ging aan stukken: hij had er geen tijd en geen geduld
meer voor. In maar enkele maanden veranderde hij van den sober, maar zorgvuldig
gekleeden, traaghoffelijken man die hij was geweest, in wat hij nu sinds jaren wist
te zijn: een altijd slordigen, altijd gehaasten zwoeger, verstrooid en met felle
woede-uitbarstingen smalend op zijn vrouw, die immers leefde als de rijken en zich
van de gekomen ellende niets aantrok. Zijn inkomsten gingen achteruit, want hij
verloor zijn laatste particulieren, tegenover wie hij zonder het te willen bruusk en
onbehouwen ging optreden in een vaag besef, dat hun moeilijkheden en kwaaltjes
zijn tijd niet waard waren en dat zij, die best buiten hem konden en immers ook naar
een ander konden gaan, hem afhielden van degenen die hem noodig hadden.
Trouwens: hij dacht er in de verste verte niet aan, tegen-
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over hen anders te doen dan tegenover zijn armen. Hij vertelde hun wat ze te doen
hadden en kwam volgende week nog wel eens kijken. Zijn fondspractijk groeide tot
reusachtige afmetingen: hij stoorde zich niet aan de voorschriften van de Maatschappij,
die hem geboden, naar de afgestempelde contributiekaart te vragen, en kreeg alle
niet-betalende fondsleden van de anderen over, terwijl de betaling in zijn eigen
fondspractijk met sprongen achteruit ging. En zoo hij al geen haar geduld of
zorgzaamheid meer had voor zijn rijken, die immers geld genoeg hadden om voor
zichzelf te zorgen, den armen schonk hij een geduld en een teederheid en een
toewijding, die eindeloos en waarachtig waren en hem bij honderden de patiënten
op zijn dak bezorgden, die niets hadden en eigenlijk bij de gemeentelijke armendokters
thuishoorden. En dan: het duurde niet lang, of hij begon zelf bij te springen, pakte
zijn fietstasschen vol havermout en boter en rijst en gort en bestelde bij slagers en
zuivelwinkeliers in de buurt voor zijn eigen rekening het vleesch en de melk, die
onmisbaar waren. Daaraan was er wel een begin geweest, maar geen eind: het duurde
niet lang, of de rekeningen werden zoo hoog, dat hij ze zelf niet meer betalen kon
en in voortdurende geldzorgen leefde, zijn vrouw steeds meer kortte in haar
huishoudgeld en zijn kinderen niet meer kleedde zooals dat op hun scholen gewoonte
was. Dat leidde tot voortdurende en steeds scherpere botsingen met zijn vrouw, die
zich schaamde en de kinderen niet bloot wilde stellen aan wat zij zag als het harde
lot van arm te zijn tusschen de rijken. Zij greep zelf in en liet zich steunen door haar
ouders om te doen wat hij naliet. Zoo dreef binnen enkele jaren al het huishouden
voor het grootste deel op haar geld en had hij zelf niets meer in te brengen, was de
auto van haar en werd met haar geld onderhouden en betaalde zij zelfs het bellemeisje,
dat hij ontslagen had, omdat de deur ook wel open kon staan overdag, zoodat de
menschen zelf hun boodschappen op het leitje konden schrijven. Maar nog was
daarmee alles niet verholpen, want hij verweet haar, de kinderen tot even hartelooze
rijken te maken als zijzelf was, den oudste, Bernard, met zijn gepommadeerde haren
op zijn veertiende jaar, tot een nietsnut en de kleine Mary, met haar laatdunkende
gezichtje op haar negende, tot een weeldepop. Alleen de middelste, Lou, bleef aan
zijn kant en was nu, op haar dertiende jaar, een onbekoorlijk, streng gekleed, dweperig
en vroegwijs kind geworden.
Maar ondanks alles zou hij het nooit hebben kunnen volhouden, als Pijpen niet
gekomen was. Hij was sinds jaren de dokter van de reederij geweest, waarvan er veel
menschen in zijn buurt woonden, en toen een kruidenier, zelf in moeilijkheden, in
arren
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moede met zijn rekening naar Pijpen was gegaan, liet die hem bij zich komen. Hij
had er 's avonds om acht uur moeten zijn en kwam om over negenen doorweekt en
bemodderd aanbellen en dat nog alleen, omdat hij van Pijpen nooit anders dan goeds
had gehoord. En de oude, die nooit iets belangrijks, dat zijn menschen raakte, niet
wist, was vaag op de hoogte van de ligging der dingen. Naar aanleiding van de
onbetaalde rekening was hij gaan praten en Van Druten's ontzetting, die nooit meer
week, had een hortenden en moeilijken uitweg gevonden. Voor het eerst sinds al die
jaren kwam hij los en vertelde van de lichamelijke en geestelijke ellende, waarin hij
zijn heele practijk zag ondergaan: hoe de gezondheid met sprongen achteruitging en
ook de zedelijkheid te gronde werd gericht - want dat was het, wat hem het meest
benauwde: hoe deze menschen, wier moraal in hun jacht op plezier ook in betere
tijden zoo diep gestaan had beneden die van het platteland, waar hij vandaan kwam,
nu hem vreugdeloos leven ontvluchtten in steeds grover genot, hoe het hopelooze
vooruitzicht van de vrouwen en het doelloos rondhangen van de mannen elken wil
tot een gaaf leven ondermijnden en hen aan niets meer deden denken dan het
binnenhalen van iedere afleiding, die zij vinden konden, dat hun geest, toch al
verzwakkend in hun verzwakkende lichamen, nog door zedeloosheid werd aangevreten
ook en hen dreef tot uitspattingen, die vroeger onbekend en onmogelijk waren
geweest.
Pijpen had hem zwijgend aangehoord en ook toen Van Druten uitgesproken was,
nog langen tijd niets gezegd. Hij staarde op de Maas, waarover, dien laten avond in
Juni, een opalen schemer kwam vallen, die paarse schaduwen legde over de
scheepsrompen en de Maasbrug bleekrose deed afsteken tegen de donkerende lucht
erachter. Het water was een glorie van blauwe en roode kleuren en Van Druten moest
plotseling denken, hoe onwezenlijk en afgewend van de wijdheid der dingen de
levens waren van de menschen, over wie hij net had gesproken.
Eindelijk zei Pijpen krakend en grimmig: ‘Het is de ondergang. Het kon niet anders
gaan, man, in een wereld, waarin ieder alleen voor zijn eigen belangen uitkijkt en
niemand voor het geheel. Ik zal mijn deel doen. Ik zal naar hen uitkijken. Zij zijn
degenen die blijven en elken ondergang overleven. De armen zijn de wordenden in
elke samenleving. Het is een vereischte, dat zij zoo gezond mogelijk staan aan het
begin van wat hierna moet komen. Alles wat wij bederven, zal den ondergang dieper
maken. Tel je rekeningen maar op: ik zal ze betalen.’
Van Druten ging met een ruk rechter op zitten. ‘Mijn rekeningen?’ drong hij
ongeloovig aan. Hij zweeg even. Een verademing

Groot Nederland. Jaargang 41

214
die hem haast deed duizelen, verdreef alle moeheid en wanhoop. Maar zijn fatsoen
deed hem waarschuwen: ‘U kunt dat niet overzien. Het is een groot bedrag.’
‘Voor u grooter dan voor mij!’
‘Maar wat had u dan gedacht, hiervoor uit te leggen?’
Pijpen zag hem scherp aan: ‘Precies wat uzelf had gedacht, hiervoor uit te leggen.
Ik wil u in staat stellen, uw werk voort te zetten. Ik wensch er niets anders van te
maken dan het is, en zeker géén liefdadige instelling. Dat is het nu ook niet. Wij
zullen nauw voeling houden en ik zal u het geld ter beschikking stellen dat u noodig
hebt.’ Hij zweeg even en keek weer uit het raam. Toen kwam zijn blik naar Van
Druten terug: ‘Liefdadigheid wordt steeds meer een pleister op de wonden, die ze
eerst zelf slaan. Nadat de menschen tot paupers zijn gemaakt, geven ze hun een fooi
om ze te troosten en verwachten daarvoor nog dankbaarheid ook. Ik wensch niets te
doen, wat den toestand draaglijker zou maken. Ik heb met dien toestand niets van
doen en wil er ook niets mee van doen hebben en zeker niet met de lapmiddelen, die
de onzedelijkheid ervan moeten bedekken! Maar het ligt op mijn weg, te zorgen, dat
de waarden die er nog zijn, zooveel mogelijk onaangetast blijven. U doet wat u kunt
om den ondergang van de armsten tegen te gaan. Dat heeft niets met liefdadigheid
uit te staan, maar alleen met opvangen van het verval. Daarvoor ben ik altijd te
vinden.’ Hij dacht even na. ‘U kunt doorgaan in denzelfden zin als tot nu toe,’ besloot
hij eindelijk. ‘Hoogstens kunt u een wat guller hand hebben. Maar gaat u niet buiten
het raam van uw eigen werk en de verzorging van degenen die u in den loop daarvan
leert kennen. Dat heeft geen zin. Er zijn er hier in Rotterdam tienduizenden in den
steek gelaten en aan den ondergang prijsgegeven, Van Druten. U kunt in uw eentje
niet de taak overnemen van de honderden geldwolven, die hen aan hun lot overlieten.
De menschen hebben belangstelling noodig voor ieder's persoonlijk lot. Maar dat is
geen gewoonte meer.’
Van toen af aan had Pijpen zijn zorgen met hem gedeeld. Altijd twee, soms drie
maal per week reed hij er 's avonds van zijn huis of zoo uit de practijk heen. Dan
spraken ze, altijd in het donker voor het raam van Pijpen's studeerkamer, over wat
de afgeloopen dagen hadden opgeleverd. Aanvankelijk waren dat nog heele
gesprekken geweest. Geval voor geval liet de oude zich met een nooit verslappende
belangstelling voorleggen en leverde daar dan zijn droge onverbiddelijke commentaar
op. Van Druten was verbaasd, hoe deze man, die nooit een van die menschen zag,
hen uit elkaar hield en soms na weken, wanneer een oude
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naam weer op de lijst verscheen, kon vragen, hoe dit en dat zich had ontwikkeld.
Enkelen nam hij bij zich in de zaak als daar gelegenheid voor was, maar moest ze
toch haast stuk voor stuk weer ontslaan omdat ze ongeschikt waren geworden om te
werken. Later probeerde hij dat niet meer: toen was er een heel geslacht opgekomen,
dat nooit een vak had geleerd en er ook nooit meer een zou kunnen meester worden,
te oud om nog als leerjongen te worden aangenomen, te oud, te brutaal en te opstandig.
Met de jaren liet Pijpen de zaak meer los. De ontbinding vrat zoo ver door, dat er
geen houden meer aan was, alle belangstelling voor het persoonlijk lot van elk
afzonderlijk verdween vanzelf naarmate voor den een na den ander de hoop op
redding verdween. Alles wat er toen nog bleef, was de belangstelling voor den
toestand van de geheele laag en de wil, den ondergang daarvan nog zooveel mogelijk
te stuiten. Maar terwijl Van Druten onder het verzinken van zijn menschen en zijn
eigen onmacht steeds vertwijfelder werd, steeds meer zwoegde en steeds heftiger
tegen den stroom op roeide, werd Pijpen grimmiger en nam onverbiddelijk afstand,
ook van dit onderdeel van den algemeenen ondergang. Van Druten kwam na maar
enkele jaren zoo ver, dat hij graag te midden van die menschen was gaan wonen om
zich volledig met hen te vereenzelvigen. Pijpen hoonde: ‘Wel zeker. En ga je dan
binnenkort ook met een gebalde vuist loopen? Word je dan lid van de derde
internationale? Beeld je niets in, Van Druten! Jij haat nu alle rijken als de pest. Maar
laat ze nooit los - die armen van je kunnen niet op hun eigen beenen staan. Dat blijkt:
kijk eens, wat ze ervan maken, nu ze in den steek worden gelaten. Een behoorlijk
mensch kan honger en ellende verduren zonder te gronde te gaan zooals zij. Maar
zij niet: zij zijn namelijk geen behoorlijke menschen, zij kunnen het hoogstens worden.
Zij hebben geen persoonlijkheid en geen eigen kracht. Zij hebben iemand noodig
die naar hen omkijkt - en als je iedereen die dat zou kunnen, den nek omdraait omdat
hij het niet doet, dan maak je den chaos alleen blijvend! Houd je afstand! Wat denk
je wel? Jouw oogen hebben leeren zien en jouw geest heeft tucht gebracht in je
lichaam en je hart. Daarom ben je verder dan zij en heb je verantwoording voor hen!’
Maar Van Druten barstte uit. Heel de bewondering, die hij in den loop van de jaren
voor de armen had gekregen, kwam hiertegen in opstand: ‘Dat zijn versleten ideeën!
Er is geen sprake van, dat de rijken het er in honger en ellende beter of zouden brengen
dan deze menschen. Die hebben geen vermoeden van zoo'n hard en hopeloos leven
en als ze er zelf voor kwamen te
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staan, stierven ze als ratten. Maar deze menschen zijn taai. Die houden zich met
handen en voeten en tanden aan het leven vast. Hun natuurlijke goedheid mag dan
in het gedrang komen, maar zij leven nog en zij zijn nog menschen: ze hebben hart
voor elkaar en gemeenschapszin en als u ziet, hoe de moeders daar in het algemeen
de kinderen nog groot weten te brengen, vindt u dat niet alleen behoorlijke menschen,
maar dan hebt u er eerbied voor. Komt u daartegenover eens bij de rijken! Daar denkt
iedereen aan zichzelf en wezenlijke moeders heb ik er in al mijn jaren maar weinig
gezien. Omkijken naar anderen! Ze hebben het te druk met naar zichzelf om te kijken
en zelfs dat kunnen ze dikwijls nog niet eens!’
Pijpen zei bedaard: ‘Wat ze in hun verwording niet doen en niet kunnen, behooren
ze te doen en te kunnen. De leidende lagen behooren niet tot de armen. Daar hebben
ze zelf wel voor gezorgd. Daarvoor zorgend hebben ze vergeten, wat ze te doen
hadden. Ik weet niet, wat ze in armoe zouden worden. De zaak doet zich niet voor.
Misschien zou de armoe juist hun beste waarden blootleggen. Dat is in Duitschland
met den adel ook gebeurd. Maar in ieder geval zijn de behoorlijke menschen in het
algemeen alleen daar te vormen. Dat materiaal is langer voorbewerkt. Jij staart je
blind op de ellende, Van Druten, en verliest den blik op het geheel.’
Door de nauwe aanraking met den oude leerde Van Druten hem beter kennen dan
één ander in zijn omgeving, maar na kwam hij hem niet te staan: hij werd afgestooten
door de harde, onverbiddelijke strengheid, die zoo'n opvallende trek van Pijpen's
aard was, en door het gebrek aan menschelijke warmte, dat alle vertrouwelijkheid
uitsloot. Wel begon hij met de jaren een groot ontzag te krijgen voor de onaantastbare
kracht en de grootheid, die Pijpen belichaamde in zijn eenzame standhouden tegenover
de heele ontwikkeling der dingen, in zijn onwrikbare tegenoverde-wereld-staan en
het geweld van zijn algeheele afwijzing - en het werk, waartoe de oude man hem in
staat stelde: dat was de heele inhoud van zijn leven geworden en alleen daarom al
vereerde hij Pijpen, die hem nooit beknibbelde en hem behoedde voor menige fout,
waartoe hij in zijn vertwijfeling geneigd was. Want niet alleen het éénworden met
deze menchen verhoedde hij, maar wanneer er waren die misbruik van hem maakten,
die eischen gingen stellen en rechten gingen afleiden, waartegenover Van Druten
niets wist in te brengen, was het steeds weer Pijpen die hem voorhield, dat hij niet
bezig was om deze maatschappij te verbeteren, maar alleen om haar te bestrijden.
‘Wat denken ze wel,’ zei Pijpen schamper. ‘Dat wij mee gaan doen aan de
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uitdeeling? Die uitdeeling is rot en kweekt parasieten en daar zijn wij niet voor te
vinden. Wij probeeren alleen te zorgen, dat ze gezond blijven. Rechten hebben ze
niet in dezen janboel en die zullen ze nooit krijgen zonder ervoor te vechten... recht
op genadebrood - ja ja, zóó staan wij nog niet op onzen kop!’ En als Van Druten
hem zoo hoorde spreken, bewonderde hij hem, maar besefte tegelijk, dat deze man
hemzelf en al dengenen, die hij liefhad, vreemd was: zorgend voor hen, maar tegelijk
onaantastbaar en vreemd heerschend boven hen, beschikkend over hun wel en wee,
niet in warme liefde voor ieder persoonlijk, maar rekenend met begrippen en waarden
die zij niet zagen en waartegenover zij ook nauwelijks telden. En ook tegenover
Pijpen bleef hij aan hun kant en zijn liefde voor hen groeide alleen in het weten, dat
zelfs deze man, die voor hen zorgde, nog geen liefde had voor hun verlorenheid en
hen nog niet borg in zijn hart.
Het was als een ziekte geweest en gebleven, al die jaren. Pijpen had hem niet
genezen. Thuis was het beter geworden toen de practijk het geld niet meer wegzoog.
Het huishoudgeld kwam weer op peil, de armoe trok weer weg. Maar Evert en Mary
en zijn vrouw bleven hem vreemd: deel van de wereld die hij haatte, niets belevend
van wat hem bewoog. Hij was een vreemde in zijn eigen huis. maar de koelheid die
hem omgaf, trof hem niet: die kende hij van zijn jeugd. Alleen trok hij zich
daartegenover nog meer in zichzelf terug en zocht zijn huis niet meer, zwoegend
tusschen zijn armen van vroeg tot laat en eigenlijk nog dankbaar, dat hem thuis geen
aanspraken werden gesteld. Alleen Lou wachtte hem. Die vond hij na zijn spreekuur
in de huiskamer. Die nestelde zich op zijn schoot en hij vergat al haar onbekoorlijkheid
en zag het vroegwijze niet, waarmee zij zich dagelijks in haar afwijzing alleen staande
hield tegenover de anderen, maar was dankbaar eigen met haar en schonk haar een
zwijgende innigheid om den ernst van haar dwepende ziel.
J.A. v.d. MADE
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Gedichten
Maannacht over het nymfen-woud
Zoo maagd'lijk zag ik nooit d enmelkstroom van de maan,
zoo luisterrijk door 't licht van 't sterrenheer bewogen.
Geheele wouden zie 'k verzilverd voor mij staan
en vloeiend zilver siddert aan de wimpers uwer oogen.
Is dit wellicht de nacht dat ik mij in het woud moet wagen,
verloren zwervend bij het grimmig grommen van het everzwijn?
Is dit de nacht dat ik U naakt en als een argloos kind moet dragen
op mijne bevend' handen, loom nog van den brandewijn?
Ach lief, dat ik genaken wil bij deze zuivre stralen:
houd rinkelend de roozen om uw heldren hals gesnoerd,
tot wij tusschen de varens en de loveren verdwalen
en gij mij naar de paradijzen van uw loutrend leed ontvoert.

Weerziens met de Schelde
Nooit heb ik U mijn sterken stroom een stond vergeten
maar toen ik weer uw boorden met bewogen hart betrad,
heb ik de zilvren einders om uw vloed gemeten
en als een man bezeten, wat ik als een kind aanbad.
Want geen van hen die eenzaam langs dees dijken leven
beseffen ooit tenvolle hoe 'k uw deinen heb bemind,
hoe ik het ruischen ken van de nabije dreven
en het gestage suizen van den tragen avondwind.
Zoo heb ik U in vollen luister weergevonden:
de visschers monk'lend in het rooken hunner pijp gehuld,
uw nootelaars door 't beuken van geen bijl geschonden,
uw riet door 't roepen van den karekiet vervuld.
Dies heb ik U mijn stroom zooals mij zelf bezeten
toen 'k weer uw visschersloepen blinkend in uw water zag;
toen ik, mezelf in 't wassen van uw vloed vergeten,
in 't groene glanzen uwer dijken diep te droomen lag.
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Populier aan de Schelde
Mijn populier, o vuiv're vlam aan deze Schelde-boorden:
hoe staat gij rijzend in het laaiend avindlicht!
Hoe wekt g'in mij de wijding dezer wank'le woorden!
Hoe sta ik met uw kruin naar het bezwerend vuur gericht!
Ach! jaren heb ik uwe vlam volmaakt bezeten,
want als een knaap reeds wist ik U in mijn bestaan,
wist ik der zeeën zout en moer uw stam doorwreten,
doch ondeelachtig aan uw luister ben ik nooit van u gegaan!
Mijn populier, o zuiv're vlam aan deze Schelde-boorden:
waak over deze wateren bewogen door den wind!
Zend uwe branding in de branding mijner woorden
en laat mij in uw laaien leven als een Schelde-kind.

Zondagochtend op het landhuis
Zoo is mijn zondagochtend op het landhuis onbevlekt
wanneer mijn grooten Bach in mij den sterken stroom verwekt:
't bezwerend vloeien en steigring der violen;
wanneer Van Manders boek der dietsche schilderscholen
mij in den schoot rust; roerloos, duizel-zwaar;
wanneer 'k den glans dier blaâdren met gewijd gebaar
bij 't schouwen van hun klaarsten luister keer.
Zoo is mijn zondagochtend op het landhuis telkens weer:
het diep bezinnen en het ziels-doorhuiverend aanvaarden
der eeuwige, door God gewijde, nooit te schenden waarden
waaruit mijn volk uit 't reinste droombeeld werd gewekt.
Zoo is mijn zondagochtend op het landhuis onbevlekt.

BERT PELEMAN
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Voorvader
Ik zal u wederzien en blij herkennen
als scheurt dit ijle weefsel van een droom
waaraan ik 't vorschend oog duldzaam blijf wennen
tot ik, na u, dit klevend rag ontkoom.
'k Zal u dàn wederzien van oog tot harte
en in uw oog, dat look in eenzaamheid
doch helder bleef van 't vuur der heetste smarten
het beeld erkennen, dat ik heb verbeid
na 't gruwelijk onteeren uwer dagen,
die kroonden uwen ouderdom tot hoon
der zonen, die den ouderzegen vragen
aan 't zwijgend graf van uw verlaten woon.
'k Weet slechts: uw beeld verging in mijn aarde
zooals uw pijn verstomde in haren schoot
daar ergens... waar men zonder smart vergaarde
wat van uw leven restte in uwen dood.
Ik blijf de bittere in 't ongekende
- ofschoon 'k u duldzaam wist in elken nood wijl aan mijn zijde gaan twee onbekenden,
wier tartend zwijgen 't haat: uw graf en dood.
o, Kon ik mij verzoenen met deze aarde,
die 'k jong bezong met woorden op den wind
- een greep ontgronde bloemen voor die baarde wijl gij haar om haar weeën hebt bemind.
Laat mij het erfdeel uwer rijpe liefde
als troost voor 't leed om uw verstrooid gebeent'
opdat ik dulde 't onrecht - dat mij griefde en in uw oog voor eeuwen ligt versteend.
Ik wil dit land mijn zwaarste leed bekennen,
zijn grens omsluit mijn liefde en uw graf...
en 'k beid uw beeld, dat ik trots zal herkennen
omdat geen dood ontrooft wat God u gaf.

ALBE
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Ook een oorlogsverhaal.
I
Het slaat acht uur op den toren van het stadje en het is reeds volledig donker. Ach,
hoe donker is het: ik kan nauwelijks mijn eigen hand voor mijn oogen zien en ik
moet voetje voor voetje mijn weg vinden naar het eenzame, afgelegen laantje achter
de pastorij, waar Arthur, mijn zoete lief, op mij wacht.
Vroeger, vóór den oorlog, brandden er in dit laantje, aan hooge betonnen masten
een paar electrische lantaarns; zij straalden juist zoo veel licht uit, dat de verliefden
genieten konden van het zicht van mekaars aanbiddelijke trekken en gestalte, doch
op tien passen afstand voor nieuwsgierige blikken totaal onherkenbaar waren. Maar
sedert de Duitsche verordening op de lichtafscherming, - ach, die ellendige
verordening: - is het er, bij ontstentenis van maneschijn, zooals dit vanavond het
geval is, zwart als in de hel. Zoodat ik meestal Arthur nog slechts kan voelen, gelijk
hij mij slechts voelen kan. Zeker beteekent dit voelen reeds heel wat voor mijn hart,
en ongetwijfeld niet minder voor het zijne, maar hoe veel zaliger is het vrijen, wanneer
ook het oog bevredigd wordt!
Ik moet me spoeden, want Arthur had het rendez-vous op precies, precies acht uur
gesteld. En daar hij van aard iets ongeduldig is.... en bij te groote beproeving van
zijn zenuwen werkelijk boos kan worden.... Over het geheel beschouwd, is hij een
beste, een uitstekende kerel, en ik zou hem voor niets ter wereld willen verliezen; ik
beef en word ijskoud op mijn rug als hij mij een opspeling geeft en zegt: ‘Leontien,
dat wil ik niet van u, dat mag niet meer gebeuren, het moet de laatste keer zijn!’ Ik
wéét dat ik sterven zou als hij mij verstiet, langzaam doodgaan, als een plant die
water mist. Het is ook mogelijk dat ik in de vaart zou springen, of me onder den trein
werpen, of God-weet-wat zou doen. In elk geval staat het vast, dat zonder Arthur het
leven mij ondragelijk zou zijn.
Arthur is twee en twintig jaar en ik negentien. En alle twee zijn we van goeden
huize: hij zoon van.... ja, zijn vader is de meest en best geklante spekslager van ons
stadje en bezit een vreezelijke hoeveelheid geld en goed. Twintig, dertig eigen huizen
en een hoeve van vier hectaren groot. Arthur zal zijn papa in de zaak opvolgen, niet
omdat hij de jongste is van vijf kinderen, maar wel omdat hij slechts zusters heeft.
Ik zelf mag een hoovaardigen vinger opsteken als éénig kind van Victor Vermast,
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groothandelaar in chemische vetten. Ik ben erfgename van achttien huizen en van
een omvangrijk stuk beboschte grond.
Hoe ellendig vervelend is het, dat mijn papa van mijn vrijagie met Arthur niet wil
weten. Arthur staat bekend als een jongen die af en toe gaarne een glaasje drinkt, en
daarop steunt papa's verzet. Och, God! zou hij mij misschien liever gekoppeld zien
aan een soort van droogstoppel? Ten andere, dat cafézitten leert Arthur wel af wanneer
hij, eenmaal met mij getrouwd, geboeid zal zijn door onze gezellige, smaakvolle
huiskamer en door mijn zachte, warme armen. Maar de oppositie van mijn papa heeft
intusschen het akelige gevolg, dat wij genoodzaakt zijn mekaar bij duisternis en in
de vulgaire straat te ontmoeten: ja, alsof het een verboden vrucht was, moeten wij
het genot der liefde stelen. Och, was ik toch vlug een en twintig jaar om tegen papa
te kunnen zeggen: ‘Papa, nu ben ik meerderjarig, nu neem ik mijn vrijheid, hoor, nu
doe ik met mezelf wat ik verkies. Ik verzoek u, u niet kwaad te maken, niet zoo
koppig en niet zoo kortzichtig te zijn. Laat ons de kwestie in der minne regelen. Ge
weet dat ge geen wapens hebt tegen mij, geen één wapen. Ge kunt mij zelfs niet
onterven, want de wet laat u dat niet toe, Arthur heeft het me zelf gezegd. Sluit vrede
met mij en met Arthur, papa, ik zal er u heel mijn leven gaarne om zien, anders zal
ik u haten en God zal u straffen!’

II
Hoe donker het vanavond toch is, hoe onzeggelijk donker. In het Oosten geen naglans
van licht, aan den hemel geen enkele ster en de huizen lijken zwarte, logge blokken.
Ik ben vlak bij het pastorijlaantje, maar hoe ik mijn oogen ook inspan, ik ontwaar
zelfs de toppen niet van de boomen; alleen hoor ik er het sombere, klagelijke geruisch
van, het is alsof direct voor mijn voeten een zware, eindelooze zee zucht en steunt.
Neen, in vredestijd heeft men er geen besef van, wat al afschuwelijke ongemakken
een oorlog met zich meebrengt en ik zou die verplichte lichtdemping noch min noch
meer vervloeken, als zij niet noodzakelijk was, om ons tegen vliegerbommen te
beschermen en zij ons bovendien niet in de gelegenheid stelde, ons een denkbeeld
te vormen van hoe een uitgestorven wereld bij nacht er uitziet.
Maar binnen één minuut, lig ik aan Arthur's borst. Binnen één minuut, smaak ik
zijn zoete lippen en wordt mijn ziel van zijn zalig gefluister als van zacht vuur
doordrongen. Struikelend over den onzichtbaren, oneffen en met verraderlijke
steenbrok-
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ken bezaaiden grond, ren ik het kerkhoflaantje in.
Gewoonlijk wacht Arthur mij op in het midden van het laantje, op een plek waar
een groote, oude treurwilg, met de toppen van zijn neerhangende twijgen, als met
fijne, ritselende vingeren, den grond streelt. Bij helle maneschijn staan wij onder die
twijgen, als onder een dichte, beschermende kap. Steeds vlugger loopend, nader ik
den wilg; nu ben ik er vlak bij gekomen, ik blijf staan en doe een uiterste poging om
met mijn blik de duisternis te doorpeilen.
‘Arthur! Arthur!’ sis ik onwillekeurig tusschen mijn tanden.
Ik ben er zeker van, dat zijn gestalte onmiddellijk voor mij zal verschijnen, maar
er daagt niemand op, en slechts het gerokken geruisch van de boomen beantwoordt
mijn smachtende stem.
‘Arthur! Arthur!’ roep ik nogmaals. En wéér zijn het enkel de boomen die antwoord
geven.
Wat kan dat te beteekenen hebben....? Is Arthur misschien het laantje verder in
geloopen? en zoo ja, waarom kan hij dat gedaan hebben? Hij ziet toch zoo goed als
ik hoe donker het is, en hij wéét sedert lang hoe weinig ik mij in zulke duisternis op
mijn gemak voel. Maar hier te blijven staan heeft geen zin; ik moet kijken waar hij
zich ophoudt. Ik loop verder door naar het eind van het laantje toe, dat ik buiten mijn
verwachting spoedig bereikt heb, echter zonder ook maar een schaduw van Arthurs
gestalte te mogen bespeuren.
Hemel, wat beteekent dat....? Het is de eerste keer, dat Arthur niet op zijn post is,
de allereerste keer! Wat is er met hem gebeurd? Is hij plots ziek geworden? Bijna
onmogelijk! vermits ik hem, van namiddag nog, gezond als een bliek en blakend van
levenslust met een paar vrienden over het marktplein heb zien wandelen! En ik kan
toch ook niet aannemen, dat hij in die verschrikkelijke donkerte zijn weg verloren
heeft; ik, een vrouw, ben wel tijdig en regelmatig in het laantje geraakt.
Ik keer, of liever ik hol naar den treurwilg terug; mijn binnenste gespannen van
een plotse wilde hoop. Maar den treurwilg net zoo verlaten vindend als enkele
oogenblikken geleden, is mijn ontgoocheling des te dieper, ik sta er schier stijf en
ademloos van. Neen, werkelijk, ik kan niet gissen, hoe ik dat geval moet verklaren:
ik denk van alles en natuurlijk het slechtste eerst.
Nog eens, Arthur, zijt ge ziek? Of hebt ge, Jezus mag weten waarom, plots genoeg
van mij gekregen? Of zijt ge met die kameraden van vanmiddag in een café gegaan
en zit ge daar nu dronken tusschen kan en pint?
Opeens krijg ik een inval, die me slechts door mijn engel-
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bewaarder kan ingegeven zijn. Met verhevigden blik, probeer ik tusschen de twijgen,
onder de donkere, sombere looverkap van den treurwilg te kijken, terwijl ik luidop
zeg:
‘Goed, Arthur, het heeft nu lang genoeg geduurd, dat verstoppertje spelen. Kom
er maar rap van onder uit, kom hier! kom bij uw Leontien. Ik ben niet van een makelij,
dat ik geen grap kan verdragen, maar ge moet er in de maat mee blijven. Arthur, als
ge niet seffens gehoorzaamt, laat ik u hier met uw zotte manieren onder dien boom
staan, en dan is het de vraag, of ge mij nog ooit in dat akelig laantje terug zult zien!’
‘Sss... sss... sss... ssss’ doet de treurwilg. ‘Sss... sss... sss... sss...’ doen al de boomen
van het laantje. Van spanning bonst mijn hart, alsof het uit mijn borst wou breken.
Ha! God zij gedankt! de takken van den treurwilg worden plots uiteen geduwd, en
in de breede, donkere opening zie ik mijn jongen vrschijnen. Ik spring naar hem toe.
Helaas, neen, ik vergis me, het was de wind, die feller blazend, de takken uiteen
dreef en het was zinsbegoocheling. De kruin van den wilg vormt als te voren een
dichte, zwarte kap en Arthur kan er onmogelijk onder zijn, onmogelijk, tenzij hij
plots een barbarenziel zou gekregen hebben.
Een barbarenziel...? Maar die moet hij beslist hebben en de duivel moet hem die
hebben ingestort! Ik kan niet anders gelooven, dan dat hij zijn hielen aan mij veegt,
brutaal en cynisch Hij zit te zuipen met zijn kameraden, het café is hem liever dan
zijn lief! Dat ik lijd, dat ik hier bloedige tranen sta te schreien, kan hem niet schelen,
hij zwelgt zijn biertje, rookt zijn sigaret, lacht, babbelt, en rond middernacht waggelt
hij naar zijn bed, slap in de beenen als een vod, brallend, zwaaiend met zijn armen,
bah, walgelijk om aan te zien. Vader, ge hebt gelijk, dat ge mij altijd de verkeering
met dien fielt verboden hebt. De driftigste liefde beloont hij met...
Ach... ik raas, ik ben mijn zinnen kwijt. Arthur is hier niet vrijwillig afwezig; hij
moet ziek zijn... ziek! Hij kan ook voor zaken plots op reis zijn moeten gaan, dat is
meer gebeurd, maar toen had hij de gelegenheid mij op het laatste oogenblik te
waarschuwen. Stil, Leontien, loop niet te hard van stapel. Ge hebt genoeg ondervonden
welk een goed, edel karakter Arthur heeft en hoe hij liever sterven zou dan u werkelijk
leed te doen. Ga naar huis, slaap een goeden langen nacht, droom van de honderden
eeden van liefde die hij u zwoer; sta morgen met frisch en kalm hoofd op en verneem
in den loop van den dag met uitbundig geluk, dat Arthur met griep achter de kachel
zit of van zijn reis is teruggekeerd.
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Ik neem mijn zakdoek uit mijn handtasch, snuit mijn neus en droog mijn tranen af.
Op den kerktoren slaat het langzaam dof en zwaar half negen

III
Terwijl ik mijn zakdoek terug in mijn handtasch steek, voel ik plots op mijn gezicht
twee groote, warme handen; ze drukken mijn oogen dicht en ik slaak een gil die door
den avond scheurt als de rauwe schreeuw van een raaf.
‘Raad, raad wie ik ben!’ zegt een diepe, hijgende mannenstem. ‘Laat me los of ik
roep moord! Laat me los!’ stoot ik schor uit, terwijl ik al mijn bloed stil voel staan
en een ijzige koude door geheel mijn lichaam trekt, alsof ik vervroor.
‘Neen, niet loslaten, eer ge geraden hebt wie ik ben. Ik laat niet los.’
Misschien is het Arthur! denk ik onstuimig. Maar ik durf aan die veronderstelling
geen geloof hechten.
‘Gij hebt de stem niet van Arthur. Als ge zijn stem hadt...’ stotter ik.
Even sidderen de angstwekkende handen, alsof er een electrische ontlading door
voer. Dan gaan ze plots van mijn oogen af. ‘Neem me niet kwalijk, o, neem me niet
kwalijk. Ik dacht dat ge Clara waart!’ roept de mannenstem met ontzetting uit.
‘Waarachtig dacht ik dat ge Clara waart. O, pardon!’
Ik draai me om, nog steeds huiverend van emotie. Voor mij staat een gestalte die
kleiner en breeder is dan die van Arthur. Het gezicht onderscheid ik in de duisternis
enkel als een bleekere vlek onder een geheel zwarten deukhoed.
Er valt een kwellend lange minuut van broeierig zwijgen in. Opeens zie ik de
oogen van de gestalte vreemd fonkelen en in de donkerte gaat een schor gekuch op.
‘Verschooning, Leontien... Als mijn oogen mij niet bedriegen, ge zijt Leontien
Vermast?’
‘Ja, inderdaad, die ben ik. Maar begin eens met u zelf bekend te maken.’ Ik leg
een heftige stoutmoedigheid in mijn stem, hoewel mijn binnenste nog beeft en schudt
van schrik. ‘Gij hebt me met uw zotte toeren haast den dood op het lijf gejaagd. Ge
moet geen held zijn om bij donkeren avond een vrouw te overvallen.’
‘Ik wil ook geen held zijn, Leontien. Ach, dat wil ik niet. Ik wil zelfs bekennen,
dat mijn hart niet veel grooter is, dan dat van een haas en het spijt me danig dat ik u
zoo heb doen verschieten. Maar nog eens, ik meende dat ge Clara waart. Clara
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zou hier om halfnegen op mij wachten. Maar ik had dat ook met Clara niet moeten
doen. Ook met Clara niet. Het is een onbekookte kwajongensstreek geweest. Clara
zou er niet minder van verschoten hebben dan gij.’
‘Clara...? Welke Clara bedoelt ge?’
‘Kom, Leontien, gebaar u niet dom. Ge moet het zeker uit mijn mond niet
vernemen, dat ik het over Clara Voskens heb?’
‘Daniël...’ fluister ik, en meteen kan ik me niet weerhouden schel te lachen. ‘Ha!
ha! ha! nu begrijp ik het, Daniël! Gij zijt Daniël Verstringhe! En gij moet Clara hier
zien! Gij hebt mij voor Clara genomen!’
‘Juist. Ik heb u voor Clara genomen.’
Weer een poos stilte, maar niet zoo broeierig als daareven. En onderwijl denk ik
diep teleurgesteld: ‘Was het maar Arthur geweest en niet Daniël. Arthur had me van
schrik kippenvleesch mogen doen krijgen, ik zou het hem geen moment kwalijk
genomen hebben! Neen, dat zou ik niet! Ach, Arthur... waar blijft ge toch?’
Daniël herneemt met nerveuze stem: ‘Clara zou hier om halfnegen zijn. Ik ben
hier een paar minuten later aangekomen, doordat ik onderweg, in die geweldige
donkerte, met naast het trottoir te trappen, mijn voet heb verzeerd. Eigenlijk ben ik
hierheen gehinkt, Leontien. Ik hink. Die vervloekte lichtafscherming mag tot het
verleden behooren. Het is een moeilijke tijd, voor de vrijers, Leontien.’
‘Ja, een erg moeilijke tijd...’
‘Gij wacht zeker op Arthur?’
‘Onbeschofterik, wat hebt ge uw neus in andermans zaken te steken?’ denk ik bij
mezelf, en zwijg.
Hij komt een stap dichter naar mij toe: ‘O, heb ik u soms te na gesproken? Ik vroeg
toch niet naar een geheim: geheel het stadje is op de hoogte van uw verkeering met
Arthur.’
‘Ik wacht niet op Arthur, want Arthur laat niet op zich wachten als hij met mij een
afspraak heeft. Hij komt op tijd, al hinkte hij op twee beenen. Ik wandel hier zoo
maar... Ik heb open lucht noodig voor mijn gezondheid.’
‘Open avondlucht?... Leontien!’
‘Ja, open avondlucht!’ snauw ik.
Ik mag hem in geen geval ook maar het vermoeden laten dat Arthur mij vanavond
een blauwe scheen gezet heeft. Want alleen reeds met dat vermoeden, zou hij geweldig
in zijn nopjes zijn en het is zeker dat morgen geheel het stadje het zou weten. Deze
Daniël immers draagt mij alles behalve een genegen hart toe. In mijn bakvischjestijd
is hij eens drie maanden mijn lief
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geweest. Maar ik heb hem toen afgedankt omdat hij nooit iets anders deed dan zwetsen
met zijn eigen persoontje en vooral omdat hij opeens die walgelijke wrat op zijn
linker neusvleugel kreeg. Sindsdien is die wrat niet verminderd, integendeel! En
sindsdien ook heeft hij niet opgehouden in het stadje den potsierlijksten en hatelijksten
laster over mij te verspreiden. Alhoewel hij zich intusschen met Clara geëngageerd
heeft, brandt hij nog steeds van liefde voor mij, maar omdat hij mij niet bereiken
kan, wenscht hij mij de zeven plagen van Egypte toe en zou hij met plezier op mijn
lijk dansen als ik dood voor zijn voeten neer viel.
‘Ik loop verder door,’ zegt hij. ‘Misschien is Clara verder in het laantje. Ik mag
haar geduld niet op de proef stellen en zooals ge weet, is ze heel goed, een beste
meisje. Een eerste klas meisje.’
‘Verder is niemand!’ haast ik mij, niet zonder stekeligheid, te replikeeren. ‘Ik kom
van ginder en er is niemand. Die uitmuntende Clara zal u dezen keer vergeten hebben.’
‘Vergeten...? Allo, waar haalt ge het uit? Clara kàn mij niet vergeten, ze kàn dat
eenvoudig niet, omdat ze er zich bewust van is, wat ze kwijt zou zijn als ze mij
verloor.’
‘Hoor! hoor! dat bluffen met zichzelf, zal hij waarachtig nooit verleeren!’ konstateer
ik, terwijl ik met welbehagen luister naar zijn verbolgen stem.
Plots begint hij luid te lachen, zijn stem schalt in de duisternis als die van een
knaap. En dan roept hij nerveus-vroolijk uit: ‘Wel, Leontien, in de veronderstelling,
dat Clara mij werkelijk vergeten heeft... wat kunnen we dan beter doen, dan een
beetje mekaar te troosten? Hoe vindt ge het idee? We kunnen ons iets permitteeren.
We zijn gelukkig nog altijd niet getrouwd!’
‘Hoe durft ge!’ barst ik uit. ‘Hoe durft ge! Welk een schandalig lichtzinnig geklets!
Als gij op stuk van liefde geen scrupules hebt, ik heb er des te meer! Ook moest ge
met beschaamde kaken voor mij staan, na alles wat ge in de stad over mij hebt
rondgestrooid.’
‘Ik heb in de stad niks rondgestrooid, Leontien, wat dat betreft, het is totaal valsch,
wat men u in de ooren geraasd heeft. Neem mij voor wat ge wilt, maar ik heb geen
lage ziel. Geen lage ziel. Ik heb nooit opgehouden met respect over u te spreken. Ik
wenschte, dat ik u dat kon bewijzen.’
‘Liegen dan àlle menschen?’
‘Neen, niet alle. Maar toch veruit het meerendeel, vooral als het er om gaat ruzie
te stoken.’
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Of ik het wil of niet, zijn verontwaardigde zelfverdediging overtuigt mij. En inderdaad
ik heb geen bewijzen, dat hij werkelijk die vergrijpen tegen mijn goede faam gepleegd
zou hebben. De tong van de menschen is een gevaarlijk ding, iedereen kan dat in
zijn leven duizend keer ondervinden. Ik geef het gesprek een andere wending.
‘Clara zult ge vanavond niet te zien krijgen; het is bijna negen uur, Daniël.’
‘En gij Arthur evenmin’, antwoord hij.
Ik denk bij mezelf: ‘Als ik nu zeker wist, beslist zeker, dat Arthur me werkelijk
in den drank vergeten heeft...’ En onmiddellijk daarna denk ik nog: ‘Ik heb een beter
karakter dan Arthur; ik ben minder oploopend en minder brutaal dan hij; ik heb ook
een betere en algemeene beschaving, want ik ken drie talen en hij maar twee.
Bovendien heb ik meer geld, want ik ben eenig kind en hij moet deelen met zijn vier
zusters.’ Verder denk ik nog: ‘Ook Daniël heeft meer geld dan Arthur. Daniël heeft
maar één zuster om mee te deelen, en zijn vader is eigenaar van een siroopfabriek
waar in vredestijd doorloopend vijftig werklien in staan. Iedereen in het stadje weet,
dat die fabriek jaarlijks een fortuin winst oplevert. Ik geloof dat ik nooit met Daniël
zou gebroken hebben, als hij niet zoo'n vervelende zwetser was, en vooral als hij niet
die ongelukkige wrat op zijn linker neusvleugel had.’
‘Daar zijn ze weer...’ zegt hij plots.
‘Wie...?’ vraag ik
‘Wel de Engelschen. Kijk naar het Westen, Leontien. Kijk in de lucht. De
zoeklichten.’
Ik kijk naar het Westen en zie de felle ambergele stralen van de zoeklichten in de
zwarte donkerte als voelhorens traag den hemel aftasten. Terzelfdertijd begint in de
verte het afweergeschut te donderen. Naast de stralenbundels springen vurige balletjes
uiteen, als plots in de lucht geslingerde en ontploffende sterren, en wanneer het een
oogenblik stil blijft, hoor ik het diepe, hortende, angstwekkende gebrom van naderende
vliegmachines.
‘Daniël bij mij blijven!’ krijt ik zacht. ‘Bij mij blijven! Niet omdat ik schrik heb,
maar...’ En ik drum dicht tegen hem aan. In den sidderenden lichtschijn van de
zoeklichten, is het in het laantje, of er een zwakken, weifelenden maneschijn is in
doorgedrongen; de boomen staan scherp afgeteekend tegen den als gefosforiseerden
hemel, en het wordt bij poozen zóó hel, dat ik duidelijk het gezicht van Daniël kan
onderscheiden en zelfs de wrat op zijn linker neusvleugel zie.
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‘Als ze hier maar geen bommen uitgooien,’ fluister ik. ‘Ik ben niet Duitschgezind,
Daniël, maar de Engelschen mogen met hun gevaarlijk speelgoed rustig thuis blijven.
Het is hun gewoonte, over de militaire doelen heen te vliegen en burgers dood te
smijten.’
‘Als we zoo'n ei op ons hoofd krijgen, dan is het, omdat God het wil. Maar wat
ons betreft, God zal dat niet willen,’ zegt hij, zwak en blijkbaar heelemaal verstrooid.
Plots voel ik, hoe hij langzaam en aarzelend zijn arm om mijn middel legt. Een schok
van toorn en verzet gaat door mij heen, maar het geschut in de verte, dat steeds
heftiger dondert en de aarde als het ware onder mijn voeten doet waggelen, suggereert
mij een zoodanigen angst, dat ik onmachtig ben me uit den arm van Daniël los te
maken.
‘Hoe dikwijls heb ik mezelf dood gewenscht, sinds den dag, dat ge mij wandelen
hebt gezonden’, fluistert hij. ‘Dat was voor mij een slag, Leontien, een slag, waarvan
ik nooit geheel ben genezen.’
‘Maar ge hebt toch Clara! Clara is niets minder dan ik, daareven hebt ge haar nog
zóó opgehemeld.’ Ik spreek deze woorden bijna onbewust uit; geheel mijn denken
en voelen wordt beheerscht door de stralen der zoeklichten, door het kanongebulder
en door het geronk der vliegmachines.
‘Ach ja, Clara... Ik neem geen woord terug, van het goede, dat ik van haar gezegd
heb. Maar een eerste lief vergeet men niet. Ik weet, dat als ik met Clara trouw, het
een huwelijk zal zijn, als van een weduwnaar. Dus aan huwelijk, dat niet mèèr is dan
een soort lapmiddel.’
‘Verdraaid, wat vertelt ge toch, Daniël! Ge zijt kwaad op Clara omdat ze vanavond
hier niet verschenen is. Ik geloof er niets van, dat ge meer van mij houdt dan van
haar.’
‘En toch is dat zoo! God weet, hoe blij ik ben, omdat ik in plaats van hààr, u hier
heb getroffen. Jaren tracht ik er naar, om eens mijn hart voor u te luchten, en nooit,
nooit een kans gehad. Honderden keeren heb ik met de pen in de hand gezeten, om
u een brief te schrijven, eens heb ik zelfs met een brief voor de postbus gestaan...’
‘En waarom er hem niet in gegooid?’
‘Wel, Leontien, omdat ik altijd, op het laatste oogenblik, vreesde, dat die brieven
geen indruk op u zouden maken. Of dat een gegronde vrees was...? Mijn vader is
een zakenman, nietwaar? Een eerste klas zakenman. Nu, ik was nog een klein jongetje,
toen hij mij leerde, dat, als we een belangrijke zaak met succes willen afhandelen,
we dat mondeling moeten doen; brieven
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worden gelezen, terzijde gelegd en meestal vergeten, zei hij. Ik schreef u dus maar
liever niet, Leontien, en ik hield me vast, ach, met welk een ongeduld soms, aan de
hoop op een ontmoeting met u onder vier oogen. Vanavond is die hoop in vervulling
gegaan!’
Ik kijk naar de wrat op zijn neus en denk bij mezelf: ‘Ja, zeker, als hij dàt maar
niet had! niets zou me beletten hem te nemen in plaats van Arthur. Behalve dat hij
rijker is dan Arthur, is hij vooral ernstiger; hij zou zich niet vergeten in een café,
terwijl zijn lief in een donkere laan op hem te wachten staat, ja te wachten, onder het
vuur van een helsch bombardement.’
‘Ik zal u mèèr zeggen, Leontien,’ herneemt hij, terwijl zijn sidderende arm
krampachtig om mijn middel sluit. ‘De duivel, de duivel van de jaloezie, heb ik nooit
èèn moment uit mij kunnen verjagen. Weet ge wat dat is, de duivel der jaloezie? Dat
is de koorts en dat is zich gek voelen worden en dat is lust krijgen om zichzelf een
ongeluk te doen. Naar den dokter en naar den apotheker ben ik geloopen om remedies
tegen die verschrikkelijke kwaal, maar er is geen kruid voor gewassen, geen kruid.
Het geneest niet, het wordt erger van dag tot dag. Leontien, het is als een abces onder
uw hart, een dikke, broeierige kwab, het zit daar te steken dat ge er van aan het
schreeuwen gaat en het wil niet open springen. Dikwijls is het donkerder voor mijn
oogen geweest, dan de donkerste donkerte van vanavond. Geloof mij, Leontien,
geloof mij...!’
Zijn stem die op het eind rauw klonk als had hij een ons peper ingeslikt, stokt
plots. Dan schraapt hij met de keel en opeens voel ik zijn heeten mond op mijn wang.
Een mond als vuur! ‘Als 't u belieft niet zoo geweldig. Ge doet me pijn!’ roep ik,
beheerscht door een onbeschrijflijke verwarring. Maar zijn mond zuigt en zuigt als
zoog hij naar mijn hartebloed. Plots, van achter op mijn hoofd, een slag, of ik daar
door een steen geraakt was. Waarom slaat Daniël mij? Wil hij mij vermoorden? Is
hij werkelijk gek? Ik duizel, waggel, terwijl ik een schelle stem, als in de verte,
‘schurk’ hoor roepen. Ik probeer Daniël van me af te werpen, maar werk met mijn
armen in het luchtledige. Dan sper ik mijn oogen open en zie in den groenachtigen,
sidderenden schijn der zoeklichten Clara voor mij staan.

IV
Haar oogen, in haar smal, bleek gezicht, gloeien als van een dolle kat, haar kin steekt
puntig vooruit en haar lippen zijn strak opeen geperst van het bijten op haar tanden;
tegen haar

Groot Nederland. Jaargang 41

231
dij houdt ze haar paraplu, gereed om een tweeden keer te slaan. Daniël staat een paar
passen van mij af en verroert niet. In het vale licht der schijnwerpers gelijkt hij een
looden zuil.
‘Wie zijt ge...?’ Clara's adem schuifelt. ‘Zeg me, wie ge zijt! Straatslet! En zeg
het vlug, of...’
De paraplu snokt in haar vuist. Ik doe een stap achteruit en roep: ‘Daniël!’
‘Ha! ik herken u! Nu herken ik u’, schuifelt Clara. ‘Leontien Vermast! Zoo,
Leontien, ik dacht dat uw lief Arthur Martens heette! Of is het waar, wat Daniël mij
altijd gezegd heeft en wat iedereen van u zegt, dat ge het gemeenste schepsel van
het stadje zijt?’
‘Wablief! Wablief...?!’ brulde ik. ‘Welk een schepsel zegt ge dat ik ben?! Gij
permitteert u wel veel, juffrouw.’ En mij tot Daniël richtend: ‘Voilà, nu verneem ik
het uit de eigen mond van uw vrijster. Nu moet ik niet meer twijfelen, wie mijn
reputatie door de modder heeft gesleurd! Bah, en te moeten denken, dat ge geen vijf
minuten geleden op uw onschuld stond te zweren. Pilatus! Pilatus!’
Daniël verroert niet, maar ik hoor een gesmoord gekreun alsof hij een zweepslag
in den nek had gekregen en te laf was om te schreeuwen.
Clara plant zich voor hem en snatert met een stem alsof ze huilde:
‘Ik wist niet, Daniël, dat ge u zoo gemakkelijk liet verleiden. Niemand beter dan
gij kent de valschheid van die kat en tóch laat gij u door haar op sleeptouw nemen.
Neen, zeg, Daniël, ge zijt een flauwe vent.’
‘Maar... God, ik heb niets gedaan. Ik heb het niet kwalijk bedoeld. Als dat niet
waar is, mag ik sterven waar ik sta. De donder mag mij treffen. Ik mag een beroerte
krijgen,’ strijdt Daniël wanhopig, alsof hij een strop om zijn keel had.
Ik voel dat ik bezig ben, tegenover deze gewiekste en geweldige Clara, het onderspit
te delven. Zij maakt zich meester van het tooneel, zij domineert Daniël totaal, hij is
doodbang van haar; hij is inderdaad een flauwe kerel en hij zal straks haar arm nemen
en zij zal triomfantelijk, misschien schaterlachend, met hem naar huis weggaan. Deze
bedenkingen maken mij woest Ik verfoei dezen Daniël, maar ik zal hem mij niet
laten afnemen; ik zal toonen, dat ik sterker ben dan Clara, veel sterker. Niet ik, maar
zijzelf zal hier met schade en schande vertrekken. Allo! wat zei ik, dat ik Daniël
verfoei? Ben ik daar wel zoo zeker van? Moet ik hem verachten om zijn vrees voor
Clara? Wie, die zoo'n helleveeg, gewapend met een paraplu en
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een verschrikkelijke tong, plots voor zich ziet, zou niet een oogenblik den kluts kwijt
raken? Ik houd van Daniël... Ik houd van hem! Met niemand beter dan hij, kan ik
Arthur vervangen. Arthur... ach waarom wil ik dien naam nog uitspreken. Ik herhaal
dat ik van Daniël houd en dat ik zelfs verliefd op hem zou zijn, als hij die ellendige
wrat niet op zijn neus had. Maar waar staat het geschreven, dat ik geen dokter vind
die het letsel zal doen verdwijnen? Vanavond brengt Daniël mij thuis en morgen zal
er niet in het stadje verteld worden, dat ik een verstooten vrijster ben, maar wel dat
ik Arthur tegen Daniël heb geruild, dat ik eenvoudig naar mijn oude liefde
teruggekeerd ben!
Ik plaats me naast Daniël en zeg:
‘Kom, mijn jongen, het beste is, dat we ons met dit crapule niet langer inlaten. Zij
zal geheel onzen avond bederven.’
‘Geheel... onzen... avond... bederven...’ mompelt hij, alsof hij mij niet begreep,
neen, alsof hij met krankzinnigheid was geslagen. Maar ik neem beslist zijn arm en
ruk hem naast mij voort, voort, naar de uitgang van het laantje.
Wat heeft het te beteekenen, dat Clara niet reageert? Ik luister scherp toe, niet
enkel met mijn ooren, maar als het ware met geheel mijn lichaam. Het blijft stil achter
mij, ik hoor haar stem niet en ik krijg geen slag van haar paraplu in mijn nek. Ja, wat
is er met het crapule? God, ik dank u omdat zij zich zoo koest houdt, omdat ge mij
de overwinning zoo gemakkelijk laat behalen. Ik meen, dat ze zal ingezien hebben,
dat ik van plan was, mijn zaak tot het uiterste en oog om oog en tand om tand te
verdedigen en dàt zal haar voortvarendheid een beetje gekortwiekt hebben. Ik ben
echter geen vijftig stappen ver, of een vreemd kwellend gevoel overmeestert mij. Is
dat misschien medelijden? Ja, medelijden? Het is, alsof mijn geweten uiteengescheurd
wordt. Clara reageert waarschijnlijk niet, omdat zij van smart aan den grond staat
genageld. Ik heb het recht niet, mij wijs te maken, dat zij niet van Daniël hield, zij
heeft drie jaar met hem verkeerd, en geheel het stadje wist, dat zij over kort zouden
trouwen. Zij staat niet bekend, als bizonder zachtzinnig, maar een mensch is ze
tenslotte toch, een vrouw als ikzelf, en het is niet onmogelijk, dat ik haar leven heb
vernield.
Plots hoor ik een vlugge voetstap naast mij; ik besef dat het Clara is die naast mij
loopt, maar ik durf niet naar haar te kijken; een afschuwelijke, schrikwekkende,
onverduwbare, ja, bijna verlammende verwachting, belet me mijn oogen naar haar
te draaien.
‘Goed, Daniël...!’ begint ze opeens sarrend scherp te zeggen.
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‘Waarschijnlijk denkt ge, dat ik nu gauw zal sterven hè? sterven van verdriet en van
schaamte, maar... geen kwestie van, hoor! Om het u ronduit te zeggen: ik geef geen
sikkepit om u en schaamte ken ik niet. Ge beteekent voor mij precies zooveel als een
koperen duit. En, luister wel, eigenlijk heb ik nooit iets anders gedaan, dan u voor
den zot gehouden. Ge leek mij juist zoo'n geschikte kerel om voor den zot te houden.
Weet, dat ik wegens mijn karakter, altijd iemand hebben moet, om mee te spelen. Ik
heb met u kat en muis gespeeld! Ik zeg kat en muis, ja, ha! ha! ha! (Clara lacht schel,
lacht razend schel). - Als ik spijt heb, is het alleen, omdat ik mijn muis kwijt zal zijn.
Nietwaar, ik heb u voor den zot gehouden? denk maar eens na! Ik heb dat duizend,
duizend keer gedaan, zonder ophouden en zelfs zonder dat ge het ooit gewaar werd.
Stommeling dat ge zijt. Adieu, hoor! Ik vind wel een andere muis. Ja, ik vind wel
een andere.’
Ze lacht nog eens uitzinnig schel en dan verwijdert zich het geluid van haar voetstap
over de kiezel van het laantje. Ik loop gebukt naast Daniël voort met een gevoel, of
een ontzettend onweer over mij heen is gegaan, een onweer, dat mij zóó met angsten
heeft vervuld, dat ik als het ware mijn hersens uit mijn voorhoofd voel puilen.

V
Daniël blijft zwijgen en ook ik mis de kracht om een woord te uiten. Ik voel, dat we
beiden moeten bekomen van de geweldige sensaties. En ik vervloek me om het
medelijden, dat ik gemeend heb die onbeschrijflijk cynische, brutale Clara te moeten
toedragen en ik weet thans, dat ik onverbrekelijk vast met Daniël verbonden ben.
Mijn teeder meisjeshart, zal hem met liefde beloonen om de wonden, die Clara, en
die ook ikzelf, helaas ook ikzelf! hem gestoken heb; ik zal een trouwe en zorgzame
echtgenoote voor hem zijn; ik zal zijn hoofd aan mijne borst nemen om het te streelen
en te kussen, ik zal hem goed eten voorschotelen, de mooiste kostuums koopen, vele
aardige kinderen schenken en ik zal maken dat hij dat puistje op zijn neus ten
spoedigste kwijt raakt. En het heele stadje zal mij benijden, want Daniël is deftig en
rijk, en mijn vader zal mij in de wolken steken, omdat ik dien dronkenlap van een
Arthur achter mij heb gelaten en mijn keus op den braven zoon van den
siroopfabrikant gevestigd heb.
Ach, welk een vreemde bewogen avond! Ik strompel met Daniël door de doodsche
straten van het stadje, af en toe blijven wij
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een moment staan, om sprakeloos, slechts zuchtend, elkaar hartstochtelijk te omhelzen.
Terwijl we weer verder loopen fluistert hij: ‘Leontien, mijn schat, morgenavond op
hetzelfde uur in het laantje. Als 't u belieft, op hetzelfde uur in het laantje.
Afgesproken?’
‘In orde,’ antwoord ik. ‘Dank u, wel bedankt, Leontien. Bij den wilgenboom in
het laantje.’ ‘Zeker, bij den wilgenboom.’ En dan weer blijven we staan en wèèr
omhelzen. We drukken mekaar haast te pletter.
Het geronk van de vliegmachines is in de verte nog nauwelijks hoorbaar, het
afweergeschut heeft opgehouden te donderen en de stralenbundels van de zoeklichten
overtasten den hemel niet meer. Het is wèèr volslagen massief donker, een duisternis,
die de oogen zeer doet, die op hoofd en schouders weegt als een onvatbare diep
vermoeiende last. En dit vreeselijke, wegende en bijtende zwart is vervuld van een
stilte, of de geheele wereld herschapen was in een hermetisch gesloten graf.
‘Nu zijn we er haast... We zijn haast aan uw deur, Leontien, schat,’ fluistert Daniël.
‘Vindt ge niet, dat we liever nog een eind terug moesten wandelen? Ik denk, dat het
ten hoogste negen uur is. Niet later. Zeg, wat een kabaal, die verdomde Clara toch
heeft gemaakt, hé? Mag ik Ons Heer niet danken, omdat ik van haar verlost ben?
Eigenlijk heb ik drie jaar met een schandaal, met een serpent verkeerd.’
‘Zij heeft den duivel in, Daniël. De duivel. Wat zei ze, dat ze iemand hebben moest
om mee te spelen? Die is er dus op uit, om met de mannen te spelen. Als het geen
bluf is, wat voor kwaad kunnen de mannen haar gedaan hebben? Hebt gij haar ooit
een stroo in haar weg gelegd, Daniël?’
‘Ik zweer bij God en al zijn heiligen, dat ik haar geen ander kwaad heb gedaan,
dan dat ik in mijn ziel nooit van haar heb kunnen houden. Ik heb haar nooit waarachtig
gaarne gezien, hoe geweldig ik het ook geprobeerd heb. Maar dat wist ze niet. Dus...’
‘Zijt ge er zoo absoluut zeker van, dat ze het niet wist?’
‘Neen, ze wist het niet en dat was ook niet noodig, want nu herinner ik mij, dat ik
haar eens, in een kregelig moment, heb hooren zeggen, dat ze geen hart van vleesch
had, maar van netels. En ze voegde daaraan toe: Het is wel vervloekt, dat ik altijd
moet huichelen, comedie spelen, anders loopen de menschen van mij weg en kan ik
ze niet netelen. En ik kan niet leven zonder dat netelen!’ riep ze uit. ‘Ja, zij is een
curieuze natuur en misschien is ze te beklagen. Maar met dat al heeft ze mij veel,
veel nare en triestige toeren gespeeld. Als ik mijn
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gedachten laat gaan, over de drie jaar, dat ik met haar verkeerd heb...’
Daniël stokt te midden van zijn zin, roept ‘Oei!’ en ploft voorover ten gronde, als
was hij door een schot getroffen. Ik buk me, om hem te helpen terug op te staan,
maar hoor terzelfdertijd een stem die in het donker heftig begint te vloeken... Niet
de stem van Daniël, maar... Mijn hart, waarom klopt ge zoo...? Zeker, die stem gelijkt
op die van Arthur, maar Arthur kan toch niet hier in de straat zitten, om menschen
over zich te doen vallen en kop en nek te breken. Daniël is overeind gekrasseld;
onwillekeurig, zonder belangstelling, werp ik een vluggen blik op hem, dan vestig
ik weer al mijn aandacht op de neergehurkte, als het ware ineengekrulde gedaante,
op den stoep van het trottoir.
Had ik nu toch een zaklamp, of een lucifertje bij de hand. Mijn hart, ach mijn hart,
klopt als om te barsten. De neerzittende zit thans stil als was hij in slaap gevallen,
maar zijn stem klinkt in mijn ooren na, en alles in de wereld is valsch, als het niet
de stem was van Arthur!
‘Als 't u belieft! maak licht! Daniël...’ beveel ik heftig. Hij tast in zijn zak, maar
ik ruk hem het doosje stekjes uit zijn hand, strijk er een aan; door mijn haast ontvlamt
het niet. Steeds verwarder, en daardoor ook steeds vruchteloos, probeer ik het met
een tweede, een derde... Eindelijk krijg ik een groen weifelend vlammetje, dat ik
onder het gezicht van den neerzittende houd. Hij kijkt naar mij op met oogen, wit
van stomme dronkenschap. Maar het zijn de oogen van Arthur! Het zijn de oogen
van Arthur! Het stekje flapt uit tegen mijn duim en wijsvinger, ik doe een stap
achterwaarts en blijf staan, verscheurd, geschokt door een bitse, onbeschrijflijke
combinatie van gevoelens en gedachten.
‘Kom, Leontien, we gaan verder. Een gewone zatlap. Eigenlijk was zijn plaats in
den amigo, dààr tenminste zou hij geen gevaar opleveren voor het openbaar verkeer,’
zegt Daniël woest.
‘Mond dicht!’ bijt ik hem toe. ‘Gij weet niet wie ge beleedigt. Ik verdraag die
beleediging niet!’
‘Hoezoo, beleediging? Maar enfin, Leontien, is de kerel dronken of ziek!’
‘Ziek is hij, ziek! In geen geval dronken. Ik zeg u dat hij ziek is!’
Ik poog mijn opwinding te beheerschen en kalm te overleggen wat ik doen moet.
Al mijn bloed schreeuwt, dat ik hier een geweldige beslissing te nemen heb, ik moet
met mezelf uitmaken, of ik ja dan neen Arthur voor eeuwig verzaak. Ik span me in
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om van hem, zooals hij daar zit, schier bewusteloos van dronkenschap, te walgen,
maar konstateer, dat het mij onmogelijk is. Evenmin kan ik het van mij verkrijgen,
woedend op hem te worden. Ik probeer me voor te stellen welk een vreeselijk ellendig
leven ik met hem zal hebben: voor de kwaal van de drankzucht is er geen kruid
gewassen, hebben verstandige lieden mij reeds duizend keer gezegd, en ik mag er
dus zeker van zijn, dat ik hem, als zijn vrouw, meer dan èèn avond van het trottoir
zal mogen oprapen. Hij zal zijn geld en zijn gezondheid verbrassen; hij zal mij en
zijn kinderen op den kop slaan, hij zal zijn meubels vernielen, want dronkenschap
en brutaliteit zijn synoniem van elkaar. Hij zal zijn gezin niet enkel in de bitterste
misère, maar ook in de grauwste schande dompelen.
‘Toe, Leontien, laat ons hier niet blijven staan!’ zegt Daniël, maar hij sart mij met
dat gezeur. Waarom is hij zoo ongeduldig en met welk recht onderbreekt hij mijn
gedachten? Beseft hij mijn zware moeilijkheid niet? Het gaat tusschen mijn geluk
en mijn ongeluk.
‘Als ik u verveel...!’ snauw ik hem toe. ‘Als gij niet tegen het wachten kunt, ga
dan maar gerust naar huis. Van hier naar mijn deur is het maar een goeie honderd
stappen meer en die doe ik wel alleen!’
Nauwelijks heb ik dit gezegd, als een blinde, onweerstaanbare macht me dwingt
naar hem toe te loopen en mijn armen om zijn hals te slaan.
‘Neem me niet kwalijk, Daniël, o, neem me niet kwalijk, maar het is zeker dat ik
mij vergist heb! Ik heb mijn krachten overschat, is heb gemeend, Arthur uit mij te
kunnen wegcijferen, maar ik zie nu, dat het mij onmogelijk is!’
Ik voel zijn lichaam als het ware verstrakken, langzaam verstijven in mijn armen;
het is alsof hij rechtopstaande sterft.
‘Ach... ach...! Ach...!’ stoot hij kermend uit. Het snijdt me door merg en been.
‘Stil, Daniël, en wees niet kwaad, wees niet verdrietig. Toe, wees niet kwaad. Het
was niet mijn bedoeling u zeer te doen, neen, ik heb u niet willen foppen, niet kwetsen.
Maar ik ben onverantwoordelijk voortvarend geweest, ja, erg onverantwoordelijk.
Straf mij, geef mij een draai om mijn ooren, maar vergeef mij dan.’
Tranen springen uit mijn oogen. Ik wou, dat ik er het gezicht van Daniël kon mee
bevochtigen, om hem te overtuigen hoe ik lijd en hoe ik innerlijk gebroken ben van
zelfverwijt en van deernis met hem.
Maar hij rukt zich uit mijn omarming los en brult:
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‘Ben ik misschien vervloekt! Vanavond is de vervloeking over mij gekomen! Het
staat geschreven, dat ik vanavond kapot moet. Ze zetten onbarmhartig hun voet op
mijn keel. Ze zweren tegen mij saam om mij de wanhoop op het lijf te jagen!’
Ik zie hem de armen bewegen gelijk een soldaat die met seinplakken zwaait. ‘Maar
ze hebben mij verdomme nog niet, ik zal nog mijn woord meespreken!’ improviseert
hij wild, draait zich om en verwijdert zich met groote stappen, die op het plaveisel
van de enge, leege en donkere straat hol klinken of hij met lood in zijn zolen liep.
‘En gij zijt van dit alles de oorzaak!’ richt ik mij, verontwaardigd, tot Arthur. Als
gij tijdig in het laantje verschenen waart, als gij u niet zoo stom ellendig bedronken
had...! Gemeene kerel, met uw manieren van het platste plebs. Best dat het donker
is, dat niemand u hier in dien toestand ziet. Gelukkig dat mijn vader u niet ziet. Hij
zou in staat zijn mij met ketens vast te binden, liever dan mij nog èèn second met u
in betrekking te laten komen. En hij zou gelijk hebben ook.’
‘Wie... spreekt... er... daar...? Ik... zie... niemand...’ wauwelt hij, terwijl hij een
poging doet om op te kijken, maar zijn hoofd valt dadelijk weer slap voorover, als
dit van een gebroken pop ‘Zeg mij... hoe laat het is... Ik heb een afspraak. Ik moet...
ik moet om acht uur... in het kerkhoflaantje zijn... Is het al acht uur...?’
Het verbaast mij, dat hij vraagt wie er spreekt. Heb ik dan luidop gedacht. Ik buig
me over hem neer en zeg:
‘Ik heb Leontien daar pas tegengekomen. Zij kwam van het kerkhoflaantje waar
ze een vol uur op u heeft staan wachten. Zij was kwaad genoeg om u de haren uit
het hoofd te trekken. Ge moest gestraft worden. God zal u vinden! Gij doet dat brave
kind den dood aan.’
‘Is er een kind... gestorven...? Hoe laat is het...?’
‘Half tien!’
‘Half-tien? On... mogelijk!’
Maar als in paniek gaat hij plots op zijn handen steunen en probeert overeind te
komen. Ik pak hem bij zijn elleboog beet en trek hem recht. Wankelend, en een
walgelijke alkohollucht in mijn gezicht blazend, valt hij zwaar tegen mij aan.
‘Laat... me gaan. Ik moet naar Leontien. Ik moet naar het kerkhoflaantje...? Gij...
zegt half tien...? Maar ik ken... ik ken... toch nog wel de horloge... Het was vijf voor
achten... toen ik uit het café kwam... Ik zweer... dat het vijf voor achten was! En hoe
lang... heb ik hier gezeten...? Een... een paar minuten. Kom, ik ga... naar Leontien!’
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Hij begint te stappen, struikelend, zwaaiend van links naar rechts, gelijk een rietstaal
in den wind. Als ik hem niet vasthield, plofte hij zoo neer. Ach, hoe diep een mensch
kan vallen en hoe onnoozel ik ben, dat ik me èèn second met hem inlaat. Ik moest
hem ergens op een mestvalt brengen, dààr is zijn plaats. Naast de varkens moest hij
liggen, en ik moest trots en haastig mijn rug naar hem toekeeren en zeggen: ‘varken,
lig daar en ploeter daar.’
Hij blijft staan, legt zijn handen op mijn schouders en gluurt met troebele oogen
naar mijn kin.
‘Ik ben on... schuldig... moedertje...’ (Hoe komt hij er in Godsnaam toe mij
moedertje te noemen! Heeft de drank hem alle onderscheidingsvermogen benomen?!)
‘Moe... dertje... er kan mij niets verweten worden. Ik zal u wat vertellen: het is een
verbazende geschiedenis. Ge weet dat ik Duitschgezind ben, hé? Nee... weet ge dat
niet?’
Hij slaat zich op de borst en betoogt met knarsende stem: ‘Ik... ik ben een
nationaal-socialist: een èchte... moedertje, een èchte...! (Luister toch, hij raast maar
steeds door van moedertje! Is hij stekeblind of is het werkelijk zóó donker, dat hij
op 50 cm. afstand niet merkt, dat ik Leontien, zijn Leontien ben of tenminste toch
dat hij een nog jonge, heel jonge vrouw voorhanden heeft! Werkelijk, hij kwetst mij
met dat “moedertje”!) De Duitschers... moeten den oorlog winnen... moedertje,’
herneemt hij stotterend. ‘Maar Pol en Adhemar zeggen... dat het den Engelschman
moet zijn! Nu heb ik een week of wat gele... geleden, tegen die twee gewed, dat
Singa... Singapur vandaag door de Ja... Japanners zou worden genomen en het is...
hi! hi! hi! precies zoo uitgevallen. De Japanees zit, hi! hi! hi! Singapur binnen. Niets
aan te doen, hij zit... er binnen, de ra... radio heeft het van namiddag gezegd. Moest
ik daar geen glas op drinken? Leontien zal niet kwaad op me zijn, moe.. moedertje,
zij zal dat verstaan. Zij kent mijn overtuiging en zij zal mij gelijk geven; hon...
honderd procent gelijk’
Hij gaat een stap achteruit, brengt de hand als een trechter aan zijn mond en roept
uit volle longen zoodat het tusschen de huizengevels wel negen maal weergalmt:
‘Leve de Japanees! Singa... Singapur!’
Ik voel dat het hoog tijd is, dat er een einde komt aan het spel, anders wordt hij
nog door de politie opgepikt voor nachtlawaai. Toch ben ikzelf in een toestand om
te jubelen, o, niet om dien val van Singapur, want welk belang heeft dat op dit
oogenblik voor mij? Maar om de zekerheid dat zijn niet-verschijnen in het laantje
slechts aan een blijde, een gelukkige stemming te wijten
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is. Ik heb zijn liefde onwaardiglijk onderschat, met te denken, dat hij mij eenvoudig
brutaal vergeten of verlaten had. Ik zal hem nu stilletjes tot bij zijn deur brengen en
me niet bekend maken ten eerste om verder geen scènes te hebben en ten tweede om
Donderdag avond (we komen gewoonlijk drie avonden per week in het laantje bij
mekaar), eens hartelijk pret te hebben als ik hem naar de naam van dat ‘moedertje’
zal vragen, dat hem heeft thuisgebracht.
‘Kom, vooruit!’ zeg ik, hem bij zijn arm nemend en hem met me meevoerend.
Gewillig als een lam, stapt hij naast mij, in verband met Duitschers, Japaneezen,
Engelschen en Singapur beurtelings vroolijk, kregelig en spottend voor zich uit
pratend Hij loopt een beetje vaster en een beetje mèèr rechtop dan daareven, de
invloed van den drank begint uit zijn lichaam te vervliegen. Maar ik zal Donderdag
avond niet slechts een pleziertje met hem maken, hoor, daar kan hij op rekenen. Ik
zal niet nalaten, hem nadrukkelijk te vragen, of die val van Singapur, wel een
voldoende reden was, om zoo godvergeten geweldig te zuipen.
Maar neen, voorzichtig, voorzichtig, ik mag niet te hard tegen hem van stapel
loopen. Ik ken zijn prikkelbaarheid en hoe vlug zijn temperament tot ontploffing
komt. Ik moet iets van hem kunnen verdragen, iedereen heeft zijn gebreken. Ik moet
me tevreden stellen, met den goeden afloop der dingen en bedenken, dat ik reeds
begonnen was, mijn oogen rood te huilen van verdriet en verlatenheid.
Ik kus hem op zijn arm en op zijn schouder en hoe spijt het mij, dat ik dat doen
moet, zonder dat hij het gewaar wordt! Het kost me inderdaad geene kleine
inspanning, mij niet aan zijn borst te werpen. Ach, was het maar spoedig
Donderdagavond! Ik zal drie dagen van brandend smachten en matelooze verveling
moeten doorworstelen!
Kijk, nu zijn we reeds aan zijn deur! Zoo spoedig, helaas! Zal ik het werkelijk van
mij kunnen verkrijgen, zoo zonder meer van hem te scheiden, alsof hij mij totaal
vreemd was? Ja, het moet! Ik laat zijn arm los en druk mijn duim op de deurschel.
Inde diepte van den gang hoor ik een schril gerekt gerinkel. Daarna draai ik mij om,
werp een laatsten blik op Arthur die met één hand schuin tegen den gevel steunt, met
een lach van waarachtige zaligheid steeds naar ‘Singapur, Singapur’ mompelend.
Plots voel ik mijn zelfbeheersching breken. Ik sla mijn arm om zijn hals, druk mijn
lippen op zijn voorhoofd en schreeuw bijna: ‘Dat hebt ge van Leontien, uw Leontien.
Arthur! Slaap wel!’
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Dan maak ik me haastig uit de voeten. Doch honderd meter verder kijk ik nog eens
om. Het was tijd, dat ik wegkwam; de deur is reeds open en in den flauwen lichtschijn
van den gang zie ik Arthur staan als totaal ontnuchterd, kaarsrecht, het gezicht naar
mij toegekeerd, met wijde oogen pogend de duisternis te doorpeilen, alsof een spook
van hem weggegleden was.
‘Ha! ha! ha!’ lach ik zachtjes in mezelf. ‘Dat is uw straf, vlegel. Op dit raadsel
kunt ge den heelen nacht en morgen en overmorgen, ja, tot Donderdagavond toe, uw
lichtzinnige hersenen afbeulen. Het doet me reusachtig plezier, reusachtig, dat ik die
kleine wraak kan nemen.’
En steeds lachend spoed ik me verder, door het geluk en de vroolijkheid van mijn
hart, niet bij machte, een leugen te verzinnen, om voor mijn papa, die me gewis niet
weinig bar onthalen zal, mijn overlaat uitblijven te verklaren en te verrechtvaardigen.
Maar een opspeling kan me thans allerminst schelen. Een afschuwelijken avond heb
ik achter mijn rug, hemel, welk een ongelooflijk beroerden avond! Doodsangsten
heb ik doorstaan en ik ben er niet ver van af geweest een soort van wanhoopsdaad
te plegen. Ik huiver, als ik bedenk, dat ik mij bijna opnieuw aan Daniël gekoppeld
had. - Ongelukkige Daniël, ik beklaag u, maar na rijpe overweging zal het u
zonneklaar blijken, dat we op geen stukken na bij elkaar passen; ik wil me niet trotsch
als de bètere, de rijkere en de verstandigere partij beschouwen, volstrekt niet, zelfs
wil ik nederig toegeven, dat uw kwaliteiten torenhoog boven de mijne uitreiken,
maar God heeft ons niet voor elkaar geschapen. Hij heeft ons niet voor elkaar
geschapen.
Ha! ha! ha! Arthur...! Mijn schat, mijn lieveling...! Op dit oogenblik zijt ge
ongetwijfeld volop bezig met uw kwellend en uitkomstloos hersenwerk? Gij praat
in uzelf en krinkelt u in uw bed. Hoe het mogelijk was, dat dat ‘moedertje’ plots de
gedaante kon krijgen van uw zoete aanbeden Leontien, hè? Maar neen, mijn jongen,
tob niet, staak dat piekeren. Slaap liever gerust. Slaap wel, opdat ge er morgen weer
frisch en monter moogt uitzien. Is het voor een meisje niet een verschrikkelijk iets,
de menschen van haar jongen te hooren zeggen: kijk, die heeft zeker weer te diep in
het glas gekeken? Slaap wel, verschijn morgen weer op straat, gelijk een zon, ja,
gelijk een zon, want dat zijt ge. Ge zijt mijn klare, warme zon.
Goede nacht, goede nacht, mijn zon.
MARCEL MATTHIJS
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Groot Nederland, december 1943
Beden aan de uren des hemels voor een verloren vrouw
I
Opaal des hemels, weef uw milden schijn
om haar, die eenzaam door de avondstraten
haar laten weg zoekt en die zoo gelaten
weer huiswaarts doolt met een omneveld brein.
Opaal des hemels, wil haar niet verlaten,
dan zou 't ook in haar gansch verduisterd zijn
en in het donker feller nog de pijn,
maar ook dit leed zou haar niet kunnen baten.
Opaal des hemels, spreidt uw mat satijn
over dit leven, dat wij liefst vergaten
omdat het afweek van den rechten lijn.
Maar hóe ontwricht, wil haar met vrede laten,
uw koepel is oneindig groot en rein
en vindt geen zin in menschelijke maten.

II
Genadig nachtfluweel, doof met uw kleed
haar laatst bewustzijn uit en dek haar schande
met ondoordringbaar zwart, maar laat haar handen
een ster, dat zij zich toch geborgen weet.
Genadig nachtfluweel, laat sterlicht branden
diep in haar droom. Wat ge voor andren deed,
schenk dat ook haar. Herinn'ring schroeit zoo heet
als zij ontwaakt tusschen haar kale wanden.
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Génadig nacht fluweel, gèèn die u meet,
geen die uw diepten peilt of raadt uw randen;
er is geen maatstaf, die uw gaafheid spleet,
oneindig ligt ge buiten onze banden.
Delg met vergetelheid dit bijtend leed,
ontvoer haar ziel naar smettelooze stranden.

III
IJsklare morgenlucht, verkoel de smart,
die na het wreed ontwaken nog blijft plagen
en wil genezend uwen adem dragen
aan haar doorschrijnde borst en krimpend hart.
IJsklare morgenlucht, wil nu verjagen
den duistren demon, die het daglicht tart
en hare ziel met zijn fantomen sart,
zij heeft geen huis, geen vrienden en geen magen
IJsklare morgenlucht, het is zoo hard,
zoo blind, het noodlot - laat haar niet versagen.
Wij weten niet, waarom de dood nog mart,
hoelang dit ijdel spel hem blijft behagen
en hij voorbij ziet aan haar schamel part...
Omspeel dit hart, dat lijdt zonder te klagen.

IV
Azuren daggewelf, ontvouw uw blauw
boven de hongerbuurten en de blokken,
waarin zoovelen in hun cellen hokken,
giet uw weldadig licht om deze vrouw.
Azuren daggewelf, wil haar ontlokken
aan 't trieste spel van zonde en berouw,
doorlicht de war van schaduwen, die grauw
hun donkre heggen rond haar hart optrokken.
Azuren daggewelf, doorbreek den rouw
die in haar neersneeuwt met z'n zwarte vlokken
en redt haar hals van het gewillig touw,
dat haar zoo maklijk in den dood kan lokken.
Want ach, het noodlot heeft een scherpen klauw,
aan òns is 't niet, over dit leed te wrokken.
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V
Onrustig barnend zwerk, zendt van het licht
uit uw verschiet, aan goed en kwaad ontheven,
aan haar, zoo in het lage ingeweven,
een teeken, dat haar matte schreden richt.
Onrustig barnend zwerk, zoo hoog verheven
boven ons lijden en ons dwaas gericht
en onze hoogmoed, die steeds onheil sticht,
wil aan haar ziel die kleine lichtbaak geven.
Onrustig barnend zwerk, sluit u niet dicht
boven dit hoofd, dat angsten kent en beven
en buigen gaat onder een dood gewicht.
Want licht of grauw, dat is niet om het even,
want geen is zoo verloren of ontwricht,
dat voor uw stralend zicht zij niet wou leven.

NICO DE HAAS
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Erasmus was op reis...
Toen men in 1936 den dag herdacht, waarop Erasmus vier honderd jaar geleden
gestorven was, kon men hier en daar, min of meer duidelijk uitgesproken, een zekeren
twijfel bespeuren, of het nog wel zin had een figuur te herdenken, wiens werk in
vollen omvang door niemand meer gekend wordt en van wien slechts een tweetal
werken nog algemeen genoemd en geroemd, maar zelden meer gelezen wordt. Men
heeft daartegenover terecht opgemerkt, dat de geest van den Rotterdammer tot op
dezen dag doorwerkt en dat de nederlandsche kultuur in hem een figuur van
europeesche allure heeft voortgebracht.
Die twijfel wijst evenwel toch op een probleem - een probleem bij de directe
‘aanhangers’ van den humanist, die in zijn irenische, bijbelsche humaniteit, in zijn
geloof aan de groote werking der opvoeding, in zijn pacifisme, in zijn tolerantie, in
zijn teruggang tot wat hij de eigenlijke bronnen van het Christendom achtte, de
hoogste levenswaarden ook voor zich vinden; des te meer een probleem voor hen,
die in het Humanisme een nobele traditie van het verleden eeren, maar in de herijking
aller waarden der twintigste eeuw aan het Humanisme geen plaats van veel beteekenis
meer kunnen inruimen.
***
Onder ‘Humanisme’ verstaan wij die wereldbeschouwing, die, aanvankelijk bedekt,
maar allengs openlijk, niet God, maar den Mensch centraal stelt. Het heeft een breed
front, dat zich van het subtielste, aesthetizeerende individualisme over het liberalisme
tot de massabeweging van het moderne socialisme en communisme uitstrekt. Het
omvat zoowel het bijbelsch humanisme van Erasmus en Coornhert als het
hemelbestormend moderne atheisme en de vermoeide scepsis der moderne stoicijnen,
‘der letzten Stoiker’, gelijk Nietzsche zich en anderen noemde. Het sluit den eenzamen
kamergeleerde der Renaissance evenmin uit als den druk betoogenden Jacobijn der
fransche revolutie of den godloozen agitator in het bolsjewistische Rusland. Al deze
zoozeer uiteenloopende verschijnselen behooren tot de familie der humanisten met
haar nuances tusschen de extremen, die individua-
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lisme en communisme heeten - twee polen, die ver uiteen liggen, maar toch tot
hetzelfde spanningsveld behooren.
***
Om de plaats van Erasmus in deze breede familie naar alle zijden te overzien moet
men tusschen de in hem belichaamde positieve en negatieve waarden onderscheid
maken. Positief is in Erasmus de ontdekking van het individu, maar negatief is de
verstarring in die ontdekking, die tot individualisme leidt.
Erasmus is als Renaissancist een groot ontdekker en ontginner van de menschelijke
individualiteit. ‘Ik heb altijd alleen willen zijn,’ verklaarde deze man, die er zich op
beroemde, nooit tot eenige partij te hebben behoord. Voor zijn tijd was dit een
ongehoorde ontdekking, een visie van even groote of zelfs grootere beteekenis dan
die van Copernicus, Kepler en Galileï. Het kleine menschelijke individu ging zijn
waarde begrijpen in het groote zoowel als in het kleine. De zelfbeschouwing, de
psychologische introspectie werd geboren en zooals Shakespeare het dramatische
niet meer in een sacrale handeling, maar in de diepten der menschelijke ziel in zijn
strijd met het noodlot van buiten en van binnen vond, evenzoo leerde Erasmus Europa
denken in de kategoriën der individualiteit. Hij werd, gelijk Busken Huet het uitdrukte,
‘leermeester van Europa’, al bleef hij in zijn realistischen kijk op den mensch, in zijn
humor en satire een waardig landgenoot van Breughel en den Vos Reynaerde. ‘De
enkele mensch heeft een waarheid in en van zichzelf.’ Dit was de les van Erasmus.
In alles denkt Erasmus in de kategorie der individualiteit. Het komt hem steeds
aan op den zuiveren levenswandel van het individu. Zijn opvoedingsideaal, sterk aan
dat van Rousseau verwant, luidt: vorming der individualiteit. Door dit ideaal in steeds
anderen vorm te propageeren is hij niet slechts, gelijk Huizinga heeft opgemerkt, de
leermeester van de na hem komende stedelijke aristocratie geworden, maar werd hij
een der scheppers van die typisch-nederlandsche op de individualiteit gerichte
levensstijl, die - hoe men deze thans ook moge beoordeelen - eenige eeuwen lang in
Nederland werkelijkheid was en nog steeds is.
Die ontdekking van het individu - men leze en herleze vooral zijn brieven in dit
opzicht! - is een positief goed; zij is de ontdekking van een goed stuk van den
nederlandschen mensch. Niet slechts het Calvinisme, zooveel socialer en
daadkrachtiger in zijn uitingen inderdaad, maar ook het Erasmisme, de erasmische
hu-
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maniteit heeft ons volkskarakter geschapen, zooals het nu geworden en gebleken is.
Erasmus' hang naar geestelijke en moreele zuiverheid en zindelijkheid van het individu
is echt nederlandsch. Maar ook zijn uit zijn ontdekking voortspruitend ‘Europeeërdom’
is goed nederlandsch en een positieve waarde. Hardnekkig heeft hij zich tegen
aansluiting of inschakeling bij een of andere partij verzet. Als duitsche humanisten
zich Erasmiani noemen, fronst hij het voorhoofd. Als de Calvinisten in Bazel naar
zijn hand dingen, wijst hij die minnaars af. Als de katholieke theologen hem tegen
den duitschen ketter in het veld willen brengen, geeft hij slechts schoorvoetend toe
en schrijft hij eerst in 1524 zijn werk ‘Over den Vrijen Wil’. Hij wil zichzelf blijven,
niet uit egoïsme en gemakzucht, maar uit idealisme: ‘Ik houd mij,’ zoo schrijft hij
in een brief aan Luther van 30 Mei 1519, ‘voorzoover dit gaat, buiten het geschil,
om daardoor des te meer de wederopbloei der letteren te kunnen steunen’. Met dezen
‘wederopbloei’ bedoelde hij niet meer of minder dan een versterkt bewustzijn van
het zuiver bijbelsch Christendom in zijn moralistischen uitleg. Ook hier
vertegenwoordigt hij een positief nederlandsch geestesgoed, zooals na hem de
regenten, de verlichters, de modernisten en de vrijdenkers het hebben gedaan: het
goed der zuivere individueele levenspractijk, de idee van louteren levenswandel, los
van dogmatische geschillen of kerkelijk gezag.
Het is juist in dezen tijd, die met het Humanisme als ‘laatste woord’ en daarmee
met Erasmus heeft af te rekenen, noodzakelijk, deze positiviteit van zijn levenswerk
met eenigen nadruk te memoreeren. ‘In het voetspoor van Erasmus’ zullen wij ook
straks nog wandelen, inzooverre hij met zijn ontdekking van het individu een
onvergankelijke nederlandsche waarde heeft gediend.
***
Anderzijds zullen wij dit voetspoor moeten verlaten en hebben het ook reeds verlaten,
voorzoover Erasmus met de eenzijdigheid aller ontdekkers buiten het nieuw ontdekte
individu de werkelijkheid niet heeft gezien en individualist was. Prof. Huizinga, een
onverdacht medestander van den humanist van Rotterdam, zoo zelfs, dat hij het
geluid van Erasmus meer dan dat van Calvijn den ‘grondtoon van het nederlandsche
leven’ noemt - Prof. Huizinga acht met alle bewondering Erasmus' levenswerk een
‘geesteswereld buiten den tijd’.
Inderdaad: in twee opzichten staat dit werk en zijn grondthema ‘buiten den tijd’.
Erasmus' begrip van het individu en zijn mo-
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reele levenshouding is door en door statisch; onbewegelijk in antieke klassiciteit
staat het individu boven de lotgevallen der geschiedenis, buiten het stuwend en
daardoor immer tragische leven der wereldgeschiedenis. Zijn menschideaal is door
en door harmonistisch: in den grond neemt hij Luther kwalijk, de rust der dingen te
hebben verstoord en verwijt hij von Hutten, zich in den maalstroom der gebeurtenissen
te hebben laten meenemen. Erasmus, zegt Huizinga, maakte den klassieken geest
courant Maar Erasmus heeft evenzeer met zijn bijbelsch stoïcisme het klassicistische
ideaal der ‘onbewogenheid’, der ‘ataraxia’, courant gemaakt. Typisch is in dit verband
een zelftypeering van zijn dichtkunst, waarvan hij zegt: ‘Mijn verzen... willen liever
de kust houden, dan zich in volle zee te begeven.’ Het woord is karakteristiek voor
den geheelen mensch Erasmus, die hierin zijn diepste levensideaal onbevangen heeft
uitgesproken: het ideaal van den toeschouwenden mensch, die het werelddrama niet
meespeelt, maar het in de loge van verfijnd intellectualisme bekijkt, bewondert
wellicht. Dat die beschouwende levenshouding ons den onvolprezen Lof der
Dwaasheid heeft geschonken, mag ons niet doen vergeten, dat de levenswijsheid van
Erasmus weliswaar door hem niet goedkoop is betaald, maar dat er nog een andere,
duurdere levenswijsheid is, die niet slechts om de dwaasheid glimlacht, maar die den
strijd met alle duivels uit de hel durft aan te binden in de overtuiging: ‘Hier sta ik,
ik kan niet anders.’ Erasmus was geen held, maar een psycholoog, geen martelaar,
naar hij zelf oprecht verklaarde, maar een uiterst intelligent, humaan en tolerant
toeschouwer. Zijn leven heeft geen crises gekend, merkt Huizinga op, geen
dramatische op- en ondergang. Erasmus bleef altijd de zelfde, altijd zichzelf in een
voorname stoïsche levenshouding. Hij heeft zich nooit gelukkig gevoeld, verklaren
de interpretatoren van zijn leven en werk. Kwam het wellicht omdat hij zijn overigens
goed gebruikte inktkoker nooit den duivel naar het hoofd heeft gesmeten?
Nog in een ander opzicht was Erasmus' levenswerk een ‘geesteswereld buiten den
tijd’.
Dat hij met tal van mede-Renaissancisten het menschelijk individu heeft ontdekt,
blijft zijn verdienste. Maar de wereld is ruimer dan het individu, dat eerst wanneer
het in de concrete gemeenschap en haar geschiedenis wordt ingeschakeld, beter:
zichzelf in vrije gehoorzaamheid inschakelt, zijn zin en rechtvaardiging krijgt. Het
individu, hoe onmisbaar ook, hoezeer ook met eigen waarde en waardigheid gesierd,
is slechts een atoom, een beginpunt, een uitgangspunt. Erasmus' tekort is, dat hij bij
het uitgangspunt is blijven staan en in statische rust gemeend heeft,
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dat het genoeg was, de in den tijd voortgolvende wereld door een schoongewasschen
erkerraam te bekijken. Erasmus' raam was naar nederlandschen trant schoon en
zuiver. Zijn dramatische tijd, boordevol van economische, sociale, politieke en
geestelijke spanningen, eischte echter meer dan humaan toekijken. Nederland gordde
zich reeds in de laatste jaren van zijn leven (hij stierf in 1536) in stilte voor den
komenden strijd aan. Het donker tijdvak der godsdienstoorlogen kondigde zich in
Europa aan. De katholieke eenheid was voorgoed verbroken en de schaduwen van
oneindig veel leed schoven reeds over het geteisterde werelddeel.
Erasmus was echter op reis in aller heeren landen. Hij wilde bijleggen, verzoenen,
opvoeden, verlichten, den mensch volmaakter maken. Hij wilde den geest der
Bergrede tot de menschen brengen en hen tot den oorsprong terugleiden, waar de
waarheid, naar hij meende, nog zuiver was.
Zoo ging de tijd der wereldgeschiedenis, die door tegenstellingen en tragisch
noodlotsbestel haar gang gaat, langs hem heen. In Erasmus' tijd beleefde de
germaansche mensch, overigens na een voorbereiding van eeuwen, een opstanding:
er ontwaakte politiek en religieus een sterk volksch en rassisch bewustzijn, weliswaar
vooreerst nog in humanistische en klassicistische vormen, maar daarom niet minder
krachtig. Er was een reeds pijnlijk wordend sociaal vraagstuk, dat humanisten als
Thomas More, Erasmus' vriend, en Ludovico Vives duidelijk zagen, maar dat aan
Erasmus grootendeels voorbij is gegaan. Er waren eschatologische verwachtingen
bij de Anabaptisten, gelijk bij de eerste Christengemeente. Erasmus echter was en
bleef op reis of, anders gezegd: Erasmus bleef binnen de kloostermuren van zijn
maagdelijk moralisme, ook nadat de kerkelijke overheid hem dispensatie der
kloosterplichten had gegeven. Erasmus keek niet verder dan het individu en zijn
hooge moreele taak. Hij bleef in zijn ontdekking verstard steken, terwijl de groote
en bewogen tijd zijner dagen voorbijstroomde, niet naar een ‘gelukkiger toekomst’,
gelijk hij eens verwacht had en alle eudemonisten nog steeds met hem verwachten,
maar naar beslissende historische daden, die Europa zouden vernieuwen. Erasmus
bleef ‘liever de kust houden’ en werd schelpenvisscher. Dat de groote zee ruischt
ook in het kleinste schelpje, was dezen individualist genoeg.
***
Erasmus is al lang niet meer van onzen tijd. Maar nog is Erasmus belangrijk omdat
hij kracht en zwakte van ons volk in verleden, heden en toekomst samenvat.
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Desiderius Erasmus door A. Dührer
(Waetzold: Dührer)

Groot Nederland. Jaargang 41

*30

Groot Nederland. Jaargang 41

*31

Pennin van J.J. van Goor, geslagen bij de herdenking van den 400sten sterfdag van Erasmus.

Begin van een brief van Erasmus aan Cornelius Gerard, geschreven tijdens zijn verblijf in het Emmaüs
klooster, te Steyn 1489.
(Uit Ephéméride illustrée de la vie d'Erasme)
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Reconstructie van de voorgevel van Erasmus' geboortehuis te Rotterdam, (18e eeuw), naar een
afbeelding in Ephéméride illustrée de la vie d'Erasme.
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De positieve nederlandsche waarde is immers de ‘ontdekking van het individu’, de
ontginning van het kleine, het beslotene, het zuiver individueele, het intieme. Hier
ligt de nederlandsche schat. De negatieve zijde is de verstarring in het individueele,
beslotene en intieme, het gevaar der idylle en der afsluiting naar de werkelijkheid
der geschiedenis, der politieke, sociale en geestelijke dynamica van ons werelddeel.
Dat Erasmus den ban van individualisme niet doorbroken heeft en dat zijn ironie
hem hier begeven heeft, is de oorzaak, dat hij ‘verleden’ is geworden en ons slechts
in onze historische bezinning iets te zeggen heeft.
Het zelfde geldt van heel ons volk. Want als Nederland niet in staat blijkt, op den
stroom der omwenteling te kunnen meekoersen en ‘liever de kust houdt’, dan zal
het, evenals Erasmus ‘verleden’ worden, gelijk eertijds het oude Hellas ‘verleden’
werd, toen een sterker rijk, het romeinsche, de taak, die voor Alexander te zwaar
was, op zijn schouders overnam. Het vraagstuk Erasmus is het vraagstuk Nederland.
Prof. Dr. T. GOEDEWAAGEN
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Gedichten
Liefdeslied te Amsterdam
Für G.K.
Hoe heb ik U, mijn lief, zoo bitter lief gekregen,
toen achter prillen droom het najaar kwam,
toen geel de blaren op de straten zegen
en schooner rees dan ooit in staag gestroom van regen
die sterke stad, ons grijze Amsterdam.
Uw schoonheid ruischte door de parken en rotonden,
den Amstel langs en door de oude stad.
Hoe diep zijn wij, mijn lief, met Amsterdam verbonden
waar ik U op de Muiderschans gevonden
en nooit zoo bitter nog heb liefgehad.

Uw stem
Uw stem is buigzaam als Uw jonge leden,
vaak heb ik haar alleen en nauwlijks 't woord verstaan
Uw stem ligt in mijn hand. Wat heb ik U misdaan,
dat nooit mijn handen zoo Uw lijf aanbeden,
nooit hebben geboetseerd de droefheid Uwer lijnen?
Uw stem alleen ligt in mijn leege hand Mijn telefoon ontluikt aan den gewitten wand,
Uw stem heeft haar gewekt uit haar steriele kwijnen.
Nu slaat ze bloem na bloem; wie zal haar lust beletten?
Maar ik, die vóor Uw komst, vijf doode zinnen had,
wil vijfmaal bloemen slaan. Ik zal U als een stad
omsingelen, beleegren en bezetten.
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De bouwers aan den dom
Wij waken op bij 't allereerste dagen,
beginnen moeizaam weer het groote werk, alleen
en gansch verlaten, waar wij ook om helpers vragen
en bouwen zestig jaren aan een enklen steen.
Maar zie, wij bouwen! Zullen onze oogen
ook niet dan in het zevende geslacht
volbouwd zien schip en dom met sterke, strenge bogen,
wij bouwen tastend voort van nacht tot nieuwen nacht.
En valt het donker weer, en wij, alleen gebleven
gaan moe en mat en hongerig ter rust,
de droom neemt plaats en werktuig van het leven
en bouwt in eend'ren zin, van taak en tijd bewust.
En bouwt den ganschen nacht, zoolang de lampen branden
tot weer een morgen daagt en gaat dan zwijgend heen
en laat het schaamle werk der ongeziene handen
met ons weer in den nieuwen dag alleen.
Wij hooren het getier van tollenaars en knechten
en weten: dit verdwijnt, zooals het al verdween:
het werk alleen bestaat, het werk heeft àlle rechten en slijpen verder aan dien eenen steen.
Want zie, wij mòeten bouwen, waar geheel ons leven
zijn zin en doel verliest, wanneer dit volk vergaat,
daar zijn zoovelen in den strijd gebleven
daar is, aan werk en volk, zoo jammerlijk verraad,
dat niets ons rest dan dit: in hardheid voort te bouwen,
zoo dag als nacht in 't stuwen van den tijd.
Wij, eerste zonen en wij laatste der getrouwen,
wij zullen steil en strak en staag onstuimig bouwen
den éénen Noordschen dom voor àl de Noordsche gouwen,
tot eens ons volk, gerijpt, in grootsche verten schrijdt.
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Herfst
Nu is al 't kruid langsheen mijn pad verlept
en moegespeeld met al te speelsche winden
ik kan de zomervreugde niet meer vinden
dit is de herfst, die door mijn landen klept,
mij zwiepend langs de wegen in een wind
die niets meer weet van hém, die voortstoof als de herten
uit bosschen vol van God naar Godnabije verten
den stouten strever, dien ik kende als kind
O, eens als krijger in den dag te schrijden
rondóm der zwaarden wilde en heete dans
te liggen eens, - altijd! - in sterke broze schans,
een nieuw en hevig rood in 't wapenschild der tijden
een felle glorie en een mannelijke vreugd,
maar al het kruid is langs mijn pad verlept;
dit is de eerste herfst, die droefheid klept
der - bricht dir noch das Herz o, eerste bittre deugd!

STEVEN BARENDS
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Over de verburgerlijking van kultuur en kunst1)
De revoluties zijn elkaar in de kunst van de laatste eeuw met groote snelheid
opgevolgd. In de laatste veertig jaar is vrijwel iedere generatie gekomen met een
nieuwe revolutie, die dan, compleet met programma, officieel werd aangekondigd
en ingeluid. Zelfs de inluiders ervan brachten evenwel nimmer een levenskrachtige,
dwingende, baanbrekende vernieuwing en lieten ook niet zelden zelf al na enkele
jaren hun programma los om weer ‘gewoon’ te gaan werken. Wat opvalt aan de
laatste honderd jaren, is de stijlchaos op ieder gebied. Sinds den Biedermeier heeft
Europa geen eigenlijken stijl meer gekend. Het kende slechts kunstrichtingen en ook
die richtingen bestreken meestal niet meer dan een bepaalden tak van kunst en vaak
ook dien nog maar gedeeltelijk. Van een overgrijpen op andere takken van kunst was
zelden, van een beheersching der geheele kunst nooit sprake.
In dezen stijlchaos weerspiegelde zich het toenemende Europeesche nihilisme.
Waar geen groote adem meer door de geesten ging, waar wereld- en
levensbeschouwing verbrokkelden, nu de Renaissance haar voltooiing naderde en
daarmee haar drijfkracht verloor, nu bovendien die voltooiing ook de voleindiging
inhield van den aanval op de oudtestamentische Jenseitigkeit van het Europeesche
Christendom en daarmee een onafzienbare geloofsen denkcrisis inluidde, omdat
uiteindelijk het zedelijk bewustzijn in heel zijn moraal en ethiek was aangetast - in
die sfeer van nihilisme, van wankeling der opperste waarden, was de eenheid van
levensgevoel, die voorwaarde is voor iederen eigenlijken collectieven stijl, totaal
uitgesloten. Niet het ‘hoe’, dat al deze kunstrichtingen zochten te wijzigen, maar het
‘wat’, de aard van de emotie, de visie, het wezen zelf van de kunst was aan de orde
gesteld en geen procédé vermocht daaraan te raken. Renaissance, Barok, Rococo,
Klassicisme, Empire, Biedermeier - zij waren geen van alle een kwestie van het
‘hoe’, zij waren stuk voor stuk de dwingende uitdrukking van een de geheele
Europeesche wereld beheerschend levensgevoel, zij vertegenwoordigen, zoowel elk
afzonderlijk alsook tesamen, in de dwingende noodlottigheid van het verloop, waarin
zij zich, slechts even onderbroken door

1) Deze beschouwing dankt zeer veel aan de uitzonderlijke verheldering van mijn gedachten
op dit gebied door de lezing van: Fritz Schnell, Volk und Gesellschaft, Helingsche
Verlagsanstalt, Leipzig, 1942.
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den opzwaai van Klassicisme en Empire, uit elkaar ontwikkelden, de meest
adembenemende en tragische geschiedenis van ons continent: die van zijn
werelddroom. Ziet men de lijn, die, met de boven aangeduide onderbreking (die ook
maar schijnbaar is), van Renaissance naar Biedermeier leidt (den laatste met zijn
hartverscheurende complement, de Romantiek of, zoo men wil, de Neogotiek), dan
wordt het nihilisme van de daaropvolgende periode beklemmend onvermijdelijk: de
noodlottige uitkomst van dit beschavingsverloop, van deze genadelooze vermindering
van het menschelijk formaat, van dit onophoudelijke aanvreten der beste Europeesche
potenties door een steeds toenemende verburgerlijking. Want zooals de Renaissance
een hernieuwde bekentenis tot de aarde en de stof is en daarmee reactie op en
doorbreking van den ban der Jenseitigkeit, dien een in verval verkeerende Kerk niet
meer wist te sanctionneeren, zooals de Barok in zooverre de kunst der contrareformatie
schijnt, dat hij klaarblijkelijk de reformatie tot inzet heeft, zoowel in zijn absolutisme
alsook in den verwoed eschatologischen trant van zijn religieus ondervinden, waarmee
hij overigens ook daar waar hij de profane tendenzen van de Renaissance meer bewust
voortzet het maar uiterlijke klassieke evenwicht van de Renaissance weer verbreekt
- zoo is het Rococo, met uitzondering van zijn hoogste en eigenlijk buiten zijn kader
vallende uitingen (Mozart, Haydn) in de kunst het doorbreken van den wezenlijken
burger, dat, ondanks het optreden van een nieuwe, onburgerlijke leidende laag en
haar aanvankelijk slagen in Klassicisme en Empire en later Romantiek, eindigde met
zijn volledige zegepraal in den Biedermeier.
Dit doorbreken van den burger schijnt, zoo geformuleerd, een nieuw element. Het
is dit niet. Wij staan hier tegenover een uiterst belangrijken factor in de geheele kunst
sinds de laatgotiek, een doorslaggevenden factor, gelijk zal blijken: de figuur van
den burger. Het loont de moeite, ons daarin te verdiepen. De resultaten zijn verrassend.
***
De burger, de derde stand, de economische, is een product van de toenemende
vulgariseering van de wereld sinds de Middeleeuwen. De adel was een politieke
stand: de eer stond in het middelpunt van zijn denken. De geestelijkheid was een
religieuze stand: de verhouding van mensch tot God beheerschte haar. Adel en
geestelijkheid bepaalden, tesamen en in onafgebroken strijd, het aangezicht van de
hooge Middeleeuwen. De juist ontstaande burgerij beteekende niets. Zij was bij de
velen niet gezien en bij de weinigen niet in tel. Zooals de Homerische wereld bevolkt

Groot Nederland. Jaargang 41

255
schijnt met haar enkele helden en de gemeene man gladweg niet ter sprake komt,
zoo zijn de hooge Middeleeuwen de aangelegenheid van enkele heeren, wat abten
en een bisschop. De mensch die geen edele is en ook geen hooge geestelijke, is
volgeling, hetzij van een aardschen, hetzij van een hemelschen heer.
Niettemin ontstaat de burgerij, voor het leeuwendeel gevormd uit vrijgelatenen,
uit onedel bloed. Zij is aan haar stand niets verplicht. Zij heeft geen traditie dan die
van de geldende zeden en gebruiken van haar ras. Kooplui vestigen zich ofwel aan
een verkeersknooppunt ofwel onder de beschuttende wallen van een burcht,
ambachtslui voegen zich bij hen. De stad ontstaat. Deze menschen, van geen aanzien,
zonder verantwoordelijkheden, anders dan voor zichzelf en hun allernaasten, leven
voor zichzelf: niet de eer, niet God is het middelpunt van hun denken en doen, maar
de welvaart en het persoonlijk heil, het diesseitige en jenseitige lot, dat het eigen ik
is beschoren. Is dus de gedachte van den adel intrinsiek een gemeenschapsgedachte,
gericht op de grootheid en de eer van het geheel, al of niet belichaamd in den persoon
van den edele, is ook de geestelijkheid suo genere bedacht op het heil der
gemeenschap - de burger zoekt in de eerste plaats zichzelf. De derde stand wordt het
eerst gekenmerkt door een enorme vernauwing van den horizon. Van het
Middeleeuwsche ridderlijke denken in termen van eer en trouw en grootheid, en het
Middeleeuwsche mystieke denken van een Kerkvader, in termen van genade,
verworpenheid en de imitatio Christi, naar het burgerlijke denken, in termen van een
fatsoenlijk bestaan, een goed gevulde kous en de verzekerde zaligheid van het
hiernamaals - het is voorwaar geen kleinigheid. Dezen oorsprong dienen wij nimmer
te vergeten. Het is een radicaal andere dan die van den boerenstand, die, eerst vrij,
later door den feodaal geworden adel onderworpen, zich nimmer vrijwillig van zijn
bodem scheidde, ook niet om vrij te worden. Daardoor is in den boerenstand meer
van de buitengemeen sterke boerencultuur van den voor-Christelijken tijd bewaard
gebleven, meer dan in den adel, veel meer dan in het burgerdom, evenals de
boerenstand de rassenvermenging en het rassenverval sinds het Christendom meer
ontging dan de adel en veel meer dan het burgerdom. Het verband tusschen beide
ligt voor de hand. Van boerentrots en boerenbewustzijn van eigen geslacht is bij het
burgerdom in den aanvang geen sprake. De burger is in den aanvang de ongeziene,
nijver ploeterende, met overleg handeldrijvende gemeene man, de onderdanige
dienaar van dengeen, aan wien hij verkoopt, de man, die voor zijn bescherming aan
heer of roover betaalt. Wat hij wil is, in ruste zijn ambacht en handel uitoefe-
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nen, in ruste werken voor zich en de zijnen.
Niettemin: de historie nivelleerde. De adel geraakte in verval, wist zijn bloed niet
rein te houden, liet zijn oude, nog van voor-Christelijke boerentijden dateerende taak,
leider der menschen te zijn, er bij liggen. Kerk en geloof vraten trouwens op den
duur ook buiten zijn schuld het gezag van zijn leiderschap aan. In haar strijd tegen
den adel had de kerk, handig gebruik makend van haar gezag bij de opkomende
burgerij, al voor de late Middeleeuwen gezegevierd. Zelfs droeg het verval van den
adel, nog grooter dan dat van de kerk, tot dit laatste ten slotte, in de steeds toenemende
verwereldlijking, in niet geringe mate bij en bespoedigde daardoor de ondermijning
van het kerkelijke gezag, die leidde tot de breuk met de Jenseitigkeit, die wij
Renaissance noemen. Het burgerdom daarentegen, steeds meer zelfstandig geworden
en eveneens zegevierend in zijn strijd tegen den adel, kreeg door zijn steeds grootere
belangen ook steeds grootere verantwoordelijkheden. Zijn horizon verwijdde zich
voortdurend en omvatte tegen het eind van de Middeleeuwen zelfs een zoo groote
en politiek gewichtige wereld als die van de Hanze. Dat het burgerdom daarbij de
politiek vrijwel steeds opofferde aan de welvaart, ligt in zijn wezen en is een van de
groote factoren geweest voor het verval van de Hanze zelf en van het heele toenmalige
Heilige Roomsche Rijk in het algemeen. Trouwens ook de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden lijden in hun historie onafgebroken aan dat euvel.
In dien tijd, dat het burgerdom steeds verder opdringt en de wereld dus
onafgebroken vulgariseert, krijgt het ook groote beteekenis in de kultuur en de kunst,
voordien toch, op de ambachtelijke kunst na, hoofdzakelijk de aangelegenheid van
adel en geestelijkheid. Welk een ommekeer dat in de kunst veroorzaakt, in de gansche
visie op de wereld in het algemeen en de figuur van den mensch in het bijzonder,
welk een afgrond er ligt tusschen de adellijke Romaansche sculptuur in Naumburg
en Bamberg eenerzijds en anderzijds de burgerlijke laatgotiek van Tilman
Riemenschneider en Matthias Grünewald, is hier nog niet aan de orde.
Doorslaggevend is hier alleen, dat al tegen het eind van de Middeleeuwen haast alle
groote kunstenaars uit het burgerdom stammen en dat sinds de Renaissance ook de
ontwikkeling der kultuur, zoo goed als steeds meer ook de rest van de Europeesche
ontwikkeling, verbonden is aan de ontwikkeling van het burgerdom.
Dit vast te stellen, is van het grootste belang. Het is de burgerij, het is opnieuw
een leekendom, dat de geestelijkheid op volgt in de geestelijke suprematie over
Europa. Zoo gezien is de breuk
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van de Renaissance met de Jenseitigkeit gemakkelijk verklaarbaar. Immers de burgerij
mag, in tegenstelling tot den adel, destijds de meest Christelijke stand zijn geweest
dien de wereld ooit heeft gekend, zij was desniettemin een leekenstand en bij het
verval van de kerk kreeg het rassische erfgoed, ook in het bloed van de burgerij
aanwezig, een kans. Maar daarvan straks. Alleen al door de Renaissance onder dezen
gezichtshoek te zien: als een aflossing van de geestelijkheid door het burgerdom,
wordt er nog meer duidelijk. Wat immers ligt er thans, vasthoudend aan het begrip
van de welvaart en het gebrek aan traditie en de tegenstelling burgerij-adel, meer
voor de hand dan het humanisme, dan de kiem van het materialisme, dan de behoefte
aan zelfstandig critisch denken, die de Renaissance in haar uitgangspunten en
uitwerkingen zoo kenmerken? Wat ligt meer voor de hand, dan dat het zuivere
klassicisme van de Renaissance kort zou duren? Niets immers staat in wezen verder
af van de bevrijde wereldbeschouwing der Grieken dan dit Christelijke burgerdom.
De hernieuwde bekentenis tot de aarde, de hartstochtelijke behoefte om het
menschelijke niet onder het goddelijke te plaatsen, overigens pas in vollen omvang
tot doorbraak gekomen in den Barok, moest teruggrijpen op de aardsche vormenspraak
van de Grieken. Een andere was er niet, want ook de adellijke Duitsche Romaansche
sculptuur sluit daarbij aan. Er zijn zelfs in de geheele Europeesche beeldhouwkunst
geen monumenten, die zoo dicht bij de Grieksche antieken staan als juist een Uta,
een Bamberger ruiter, een Reglindis. Maar de bevrijde ziel die deze monumenten
schiep, heeft niets van doen met het levensgevoel van het Christelijke burgerdom
van laatgotiek en Renaissance. Zoo gezien is het evenwicht van de Renaissance een
kwestie van begin, van navolging. De onvrijheid dezer Christelijke burgers
verantwoordde het niet, hun bekentenis tot de aarde ging niet terug op de innerlijke
rust van de Grieken, veeleer op de kiemen van het reuzenconflict, dat in den Barok
wordt uitgevochten. Er brak zich een heimwee baan, wellicht zelfs een Heimkehr dat zal de twintigste eeuw pas bewijzen - maar zeker geen Grieksch evenwicht. Het
duurt dan ook niet lang, of met de bewustwording komt de Barok en brengt de
botsende krachten tot een eigenaardige synthese. De menschelijke waardigheid en
de schoonheid van de aarde, nu in vervoering beleden, dragen alleen bij tot verhooging
van Gods onbegrijpelijke majesteit, waarvoor zelfs dit alles nog gering is. Maar de
voortdurende pathetiek spreekt een andere taal: die van een titanische opstandigheid.
Hier wordt, ondanks den ongeschokten Christelijken wil, toch de strijd uitgestreden,
dien de Renaissance in haar kiem borg: de strijd
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tusschen de erfenis van den adel: de diep in het Noordsche wezen wortelende
bekentenis tot de aarde en de goddelijkheid van het menschelijk lot eenerzijds en
anderzijds de erfenis der geestelijkheid: die diep in de harten gezonken
oudtestamentische Jenseitigkeit en menschelijke ongoddelijkheid. Hier strijdt het
burgerdom, toen op zijn kultureele hoogtepunt of juist er overheen, een gigantischen
strijd voor het Noordsche levensbesef, voor een herwinning van het klassieke
evenwicht op een ‘hooger’ (bedoeld is Christelijk-geestelijk) niveau.
Het kon niet. Er volgt die periode van paradoxaal evenwicht in het midden van de
17e eeuw, die periode die maar één kunstenaar oplevert van haar eigen, volkomen
formaat: Rembrandt. Een tweede misschien is Bernini. Rembrandt volbrengt haar
opgave: Christen te zijn en toch klassicus. Ik heb al eens eer opgemerkt, dat over
zijn Christendom een boek te schrijven zou wezen. Hij is de top van een
Nederlandsche kunst, die het verstaat op dit tijdstip te bloeien. Verder is er, op den
bloei na van dien vreemden Spaanschen Barok, die de Renaissance heeft overgeslagen
en volkomen buiten het Europeesche kader valt, niets. Noch in Frankrijk, noch in
Duitschland, noch in Italië, op Bernini na, is er op dat tijdstip een Barok van
beteekenis. Alleen de architectuur bouwt voort. Het is als een roerloos-geladen stilte
voor den storm van de Europeesche denk-crisis, die den modernen, burgerlijken tijd
gaat inluiden. Het absolutisme van kerk en koning is op zijn toppunt. Lodewijk XIV
komt eigenlijk net iets te laat. Hij had toen moeten leven, veel ergernis was hem dan
bespaard gebleven, hij zou geen last hebben gehad van den ‘godsdienst, die Z.M.
mishaagde’ en ook nimmer kennis hebben gemaakt met de ketterij van het
nonconformisme. Het is alsof de burgerij, na de ontzaglijke krachtsinspanning van
den Barok, adem schept. Zij stelt haar denken onder klassieke tucht, zij wil maar één
ding: orde.
Dan begint, met het eind van de 17e eeuw, de laatste stormloop, die gaat uitmonden
in de Aufklärung en haar stijl: het Rococo: de doorbraak van het wezenlijke
burgerdom.
***
Zoo hier in dit verband de Aufklärung en het Rococo worden gekenmerkt als
doorbraak van het wezenlijke burgerdom, dan houdt dit een kenmerking in van het
groote burgerdom van Hanze, Reformatie, Renaissance en Barok als een onwezenlijk
burgerdom. En inderdaad: de burger, altijd bedacht op zijn persoonlijk lot, is in
wezen onpolitiek en antireligieus. Politiek wordt hij pas daar, waar hij zijn welvaart
vermeerderen kan of bevei-
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ligen moet, religieus pas daar, waar hij zijn lot ook na den dood meent te kunnen
verzekeren. Maar met waarlijke politiek, met den scheppenden wil tot het
menschenverslindende bouwen van rijken en het gevaarlijke streven naar grootheid,
heeft dit zoomin iets van doen als met ware religie: den niets en zeker zichzelf niet
ontzienden dienst van den mensch aan een waarde en aan den eisch, dien hij, door
de bekentenis tot die waarde, aan zichzelf ziet gesteld. De politieke en religieuse
waagstukken van het burgerdom, de Hanze en de Reformatie, gingen beide verder
dan men aanvankelijk had gewild. De Hanze schrok altijd terug voor de politieke
consequenties van haar macht, de Reformatie wilde aanvankelijk niet meer zijn dan
een ‘gehoorzame oppositie’ tegen den Paus, een binnenkerkelijke hervorming, en
werd, toen zij daar boven uit kwam en botste met de heele overweldigende macht
van de kerk, feitelijk door den boerenstand voltooid. En met de kultureele
vraagstukken was het al niet anders. In de kunst ondervond de burger geen
noemenswaardigen tegenstand tegen zijn bekentenis tot de aarde. De kerk heeft,
vreemd genoeg, het groote gevaar daarvan niet herkend. En waar het burgerdom in
de wetenschap op het kerkelijk dogma stiet, week het zoo lang uit tot het een wereld
vond, waarin er buiten de kerk nog plaats was onder de zon: Voltaire was een onedele
geest, Pierre Bayle was veel nobeler en moediger. En men meene nu niet, dat de
martelaars om der wille van het geloof wel een andere taal spraken: zij stierven in
de overtuiging, dat zij slechts zoo hun persoonlijk heil in het hiernamaals konden
redden uit de klauwen van de hoer Babylons - in hun oogen de Katholieke kerk - en
achtten bovendien, gelijk de Heer Smedes in een nog niet gepubliceerde studie
overtuigend heeft aangetoond, den zevenden dag nabij.
De groote kultureele strijd van het burgerdom in Renaissance en Barok was een
exclusief geestelijke en ongevaarlijke, een strijd in de kunst, die door de kerk en vaak
ook door de kunstenaars zelf niet werd herkend voor wat hij was, een strijd, dien
Erasmus op zijn wijze voerde terwijl hij toch Katholiek bleef en zich geen narigheid
op zijn hals haalde. Die strijd moest in dat tijdsgewricht gestreden worden. Hij was
een gebod van dat bloed, dat de erfenis droeg van den adel, met de lagere en gezondste
lagen waarvan de burgerij zich bij haar opkomst ook in grooten omvang had
vermengd. De burger kon zich daaraan niet onttrekken. Hij was het werktuig van die
krachten, die alleen wachtten op een verslapping van den kerkelijken ban om zich
weer te doen gelden, en toen het zoover was, deden zij zich gelden, uit zijn wezen,
uit zijn bloed, ondanks hemzelf. Men vergisse zich name-
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lijk niet: de bloedswaarde van de burgerij deed toentertijd zeker niet onder voor die
van den laten feodalen adel. De rassische impulsen spraken in haar niet minder
duidelijk dan daar. Een groote trots en een sterke onafhankelijkheidszin bij het
burgerdom van de 14e, 15e en 16e eeuw vormen er de tastbare bewijzen van. Het
onedele bloed was zoo onedel niet, of het had nog raswaarde genoeg. Het vulde
zichzelf trouwens in den aanvang voortdurend aan door vermenging met boerendom
en lageren adel en ging pas op den duur ten gronde aan een volkomen gebrek aan
teeltkeuze. Het politieke hoogtij van het burgerdom valt in de tweede helft van de
13e en in de 14e eeuw: in de Hanze. Het cultureele hoogtij, als altijd daarop volgend,
valt in de 15e en 16e en eerste helft van de 17e eeuw: dat is in Renaissance en Barok.
Het bloed is, blijkens de prestaties, nog sterk genoeg, te sterk, dan dat het zich laat
negeeren. Maar de zoo sterke Noordsche karaktertrek van het strijderschap is nooit
een van de kenmerken van den burger geweest, daarvoor stond die in te scherpe
tegenstelling tot de bedachtheid op het persoonlijk lot. Zoo waren toen de kopstukken
van wetenschap en kunst, op een enkele uitzondering na, typisch onheroïsch. Maar
daar waar de Germaansche impulsen zich ongehinderd konden verwerkelijken, in
de eerste plaats op het gebied van de kunst, konden zij, dank zij het goede bloed, wel
degelijk leiden tot Germaansche topprestaties. Aldus levert de kultureele bloei van
het burgerdom een eigenaardig schouwspel op: Germaansche trots en Germaansche
waardigheid, maar zonder de heroïek, die daarbij haast onmisbaar is. De combinatie
doet steeds weer denken aan de schuttersstukken van Van der Helst: veel
krijgshaftigheid, maar dan ook géén gevaar.
Deze geestesgesteldheid leent zich bij uitstek tot het geestelijk avontuur, waarin
alle trots en alle dadendrang een uitweg kunnen vinden, zonder dat het iemand nu al
dadelijk den kop hoeft te kosten. Wellicht schijnt dit ironischer dan het is bedoeld.
Het burgerdom was zich van deze veiligheidsclausule natuurlijk niet bewust. Het
verachtte in dien tijd - gelijk nu - (in overeenstemming met het humanisme, met de
Christelijke overschatting van den geest en de Christelijke onderschatting en
verwerping van het lichaam) elke lichamelijke kracht, elke niet-geestelijke
aangelegenheid, elk ‘geweld’. Men richt zijn oordeel meestal naar zijn wenschen in
en veracht datgene, waartoe men niet geneigd of in staat is. De geestelijke
onvervaardheid (innerlijk) van wetenschap en kunst in de 16e en 17e eeuw is
onmiskenbaar en zij leidde ertoe, dat het burgerdom zich ging bekommeren om
belangen, die den onmiddellijken en zelfs den middellijken per-
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soonlijken belangen ver te boven gingen. Onder den invloed van de geweldige
verantwoordelijkheden die braak lagen, ontwikkelde zich uit het burgerdom werkelijk
een tijd lang een geestelijke leidende laag, zooals dat aanvankelijk - en zeer kort op politiek gebied het geval was geweest. Op geestelijk gebied duurde haar leiding
evenwel veel langer.
In zijn politieke hoogtij had de burger de verantwoordelijkheden overgenomen
van den vervallenden adel. Hij, de op welvaart bedachte, moèst zich met politiek
inlaten, aangezien niemand anders het meer voor hem deed. Ideaal ware voor hem
geweest het bestaan van een politieke leiding, onder wier aegis hij ongestoord zijn
welvaart nastreven kon. Hij zou tot het machtsinstrument van zulk een leiding gaarne
zijn meer dan redelijke bijdrage hebben geleverd. De Hanze heeft nooit opgehouden,
aansluiting te zoeken bij zulk een leiding. Maar toen die haar telkens weer ontviel,
moest zij het zelf doen... en faalde. Want in wezen kon de burger van de Hanze één
van beide doen: of de politiek opofferen aan de welvaart en op den duur schipbreuk
lijden, of politiek worden en zijn diepste wezen verraden. Figuren als Wullenweber
en de Fuggers, die het laatste deden, waren dan ook geen burgers meer, maar tragische,
van de eigen diepste levenswetten vervreemde figuren, die zichzelf en hun stand en
vaak nog veel meer - staten en rijken en dynastieën - ten gronde richtten. De
politiseerende burger is een onwezenlijke burger: hij beheert een erfenis, waartoe
hij den aanleg, het karakter en de vermogens mist. Wat groot politiek burgerdom
schijnt, is in wezen gewoon burgerdom in een dwangpositie, dat boven zijn stand en
zijn kracht leeft.
Precies zoo overtreft de burgergeest in den Barok zichzelf. Aanvaardde de Hanze
de erfenis van een vervallen adel, de Barok-burgergeest aanvaardt de geestelijke
erfenis van dien adel èn die van de vervallen geestelijkheid, een totaal dus van een
zoo groote innerlijke gespletenheid, dat heel het geweld van den Barok die maar
nauwelijks onder één noemer kan brengen. En precies als Wullenweber en de Fuggers
tuimelt dit kultureele burgerdom, zoodra het het inderdaad alléén gaat doen, over
zijn eigen voeten...
De Renaissance was - het werd boven aangeduid - geen klaarheid, maar een begin.
De Barok is een poging van het burgerdom om inderdaad zijn ontzaglijke erfenis te
beheeren, de erfenis van vijftien eeuwen Christelijk denken en twintig eeuwen
Germanendom. Het overtreft zichzelf, het levert Germaansche prestaties die den
klassieken nabijkomen, maar tot klaarheid komt het niet. En ook hier zocht het leiding,
geestelijke leiding zooals de
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Hanze politieke leiding had gezocht. Het vond die in het kerkelijke absolutisme en
de pauze in het midden van de 17e eeuw begint. Een tijdlang is het burgerdom gerust,
het schept niet meer, slechts twee genieën beleven dezen top scheppend: Rembrandt
en Bernini.1)
Maar zóó was datgene, wat met de Renaissance was opgestaan, niet te temmen.
De botsing moest worden voltrokken. Alleen en zonder leiding. En wat het burgerdom
nu laat zien, is wel een zoo volkomen buiteling over zijn eigen voeten als de wereld
zelden te aanschouwen heeft gegeven - en daarmee tegelijk de doorbraak van het
wezenlijke burgerdom en den modernen, burgerlijken tijd.
***
De wezenlijke opgave van dat tijdsgewricht, misschien het belangrijkste sinds de
Renaissance, was de uiteindelijke krachtmeting van Germaansch levensbesef met
on-Germaansch, oudtestamentisch dogma. Hiertoe was alles gereed. Renaissance en
Barok waren zich van hun antidogmatischen geest bewust geworden. De kerk had
zich in haar absolutisme in volle waardigheid opgericht. De Reformatie was met den
Paulinischen koers van Luther en vooral met ‘De servo arbitrio’ evenals met Zwingli
en Calvijn een weg gegaan, die weliswaar het geloof verhief uit den koopwaarstaat,
waartoe het was gezonken en waardoor het gevoel voor het heilige in deze Noordelijke
landen beleedigd was, maar die toch minstens even jenseitig kon heeten en ook de
ongoddelijkheid van den mensch aan elke mijlpaal geschreven had staan. Had het
burgerdom toen zijn taak volbracht, had het zijn Germaansche wereld werkelijk in
al haar verten willen terugwinnen, had het willen geraken tot een levensbesef, dat
inderdaad de erfenis van de Renaissance aanvaardde en het uitgangspunt kon vormen
tot een nieuw politiek en religieus bewustzijn, bron voor nieuwe politieke en religieuze
potenties, dan had toen de onburgerlijke geesteshouding van Eckehard tot doorbraak
moeten ko-

1) In deze figuur gezien is de geheele verdere Nederlandsche Gouden eeuw geen eigenlijke
barok, want zij valt buiten de (schijnbare) synthese van het kerkelijke en koninklijke
absolutisme, waarin de Barokmensch vrede had gevonden. Wij zouden hier dan van doen
hebben met een niet meer zoo innerlijk verscheurden na-Barok, den ontspannen Barok van
een door de Reformatie voorloopig van de Christelijke obsessie bevrijd Germaansch
burgerdom. Het uitvallen van de kerkelijke kunst werkte dat in de hand. Zeer zeker zou dat
een verklaring bieden voor het zoo sterk burgerlijke en wereldsche karakter van onzen Barok
en een schel licht werpen op de eenzaamheid van Rembrandt.
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men. Maar tot die heroïek, tot die veronachtzaming van het eigen lot kon het
burgerdom niet reiken. Het kon in zijn diepste wezen noch de mystiek van het
Christendom noch de noodlotsbelijdenis van het Germanendom aan. Het trok zich
terug uit het ontzaglijk avontuur van Renaissance en Barok... op het typisch burberlijke
scepticisme. Het klassicisme, dat aanvankelijk met de Aufklärung gepaard gaat en
zich later onder den invloed van een nieuwe leidende laag tot een nieuwen stijl zal
ontwikkelen, was in dien aanvang een volkomen ongevleugeld klassicisme, een
vereering voor de ratio der klassieken zonder de irrationeele bekentenis tot het
goddelijke, waarin die wortelt. Als erfgenaam der Renaissance in opstand tegen de
mystiek der Christelijke verworpenheid, trekt de burger zich uit de mystiek terug.
Dat critische denken, dat het grootste geschenk is van de Renaissance, de vrijbrief
van het menschelijk ontslag uit den kerkelijken ban, treft tegen het eind van de 17de
eeuw een burger aan, die niet groot genoeg is, die niet hunkert naar een nieuw stelsel
van zedelijke waarden, niet naar een samenstel van nieuwe, onaantastbare eischen,
gesteld aan een nieuwe menschelijke waardigheid en die waardigheid verheffend op
een onaantastbaar plan tegenover die andere, ons wezen vreemde waardigheid van
het al door Luther aangetaste Thomistische denken - neen, hij hunkert alleen naar
een vrijbrief om zichzelf te zijn, ongestoord, zijn verworpenheid ontkennend, maar
niet vragend om een nieuwe uitverkorenheid. Hoe koen ook op zichzelf aanvankelijk
het denken van deze rationalistische revolutie was, haar drijfveer was niet nobel, was
burgerlijk tot in het hart: de emancipatie van den mensch uit het aan hem gestelde
hooge gebod van alle tot nog toe erkende opperste waarden. Men wilde voor de
Christelijke geen andere in de plaats en zeker niet de waarden van de Grieken en
haar vanzelfsprekende heroïek. Men wilde de rechten van den mensch, den
kosteloozen en tot niets verplichtenden adelbrief van de geboorte. Men wilde voortaan,
voor men iets deed of beleed, weten wat men er beter van werd. Neen: de koenheid
van de Verlichting had haar belooning vlak voor de hand: den vrijbrief om ongestoord
zichzelf te zijn, het leven te genieten.
Zoo keert in het begin van de 18e eeuw de vernauwing van den horizon weer terug
dat het een aard heeft. Begonnen met een verantwoordelijkheid voor zich en zijn
naasten, met een individueel bestaan, dat nergens over zijn grenzen heenreikte, keert
de burger tot dat individueele bestaan terug. De kringloop heeft zich voltrokken, de
politieke en geestelijke impulsen eener onburgerlijke erfenis zijn uitgewerkt. De
wezenlijk burgerlijke tijd breekt aan. De Verlichting wijst den weg naar het
materialisme,
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waar de beschaving nu met reuzenstappen op toe schrijdt. Namen de Nederlanden
tegen het eind van de 17e eeuw nog een groot aandeel in de ontwikkeling, dan
verzinken zij in de 18e in hun volkomen historieloosheid en laten Frankrijk de
alleenheerschappij. Daar ontstaat het Rococo en vindt zijn weg naar Duitschland.
Het volkomen failliet in de 18e eeuw van den laatsten adel en geestelijkheid, die
totdien nog mee de verantwoording deelden, laat den burger aan zichzelf over. Het
koninklijk absolutisme neigt eveneens ten einde.
Het Rococo, eer virtuoos dan scheppend, geniet van een door anderen veroverde
en gevormde wereld, het is vooral een sierkunst, de kunst van een besloten bestaan,
zonder hunkering naar horizonnen. In Frankrijk kwam zij niet aan bouwen toe, de
architectuur blijft Barok, zij het dan minder geweldig, in Duitschland, waar het
Rococo, vaak met Fransche meesters, bouwde, is het van een door en door
onmonumentale sierlijkheid: het middelpunt van de idyllische wereld, die het met
het er omheen liggende park vormt. Ook in de schilderkunst is de vaak idyllische
verfijning aan de orde (Watteau). In de beeldhouwkunst van le Lorrain vervloeien
de vormen. In de literatuur leidt het uiteraard uiterlijke zoogenaamde klassicisme tot
een nuchtere, verstandelijke verstarring, een onartistieke overheersching van het
burgerlijk intellect. Rousseau staat los van het Rococo, hij bereidt de Romantiek
voor.
De twee genieën van het Rococo, Mozart en Haydn, hebben afscheid genomen
van den strijd. Zij botsen niet meer, zij vechten niet meer, hun is de hartstocht vreemd,
die Bach's religie kenmerkt en daarin tot een zoo klassieken greep verstilde. Mozart
en Haydn zingen van een argeloozen menschelijken vrede, van een schoone en vaak
haast onbewust-weemoedige bereidheid, een schepsel Gods te zijn, zich verheugend
in de vreugde van het scheppen en de schoonheid, zonder een gedachte aan gisteren
of morgen.
Maar waar Mozart en Haydn een wereld vulden en schepselen Gods waren, daar
vult de Rococomensch een kasteel, een slot, een park, een tuin, daar is die een schepsel
van den dag, van zijn dag. Alleen door hun formaat al vallen Mozart en Haydn feitelijk
buiten dit kader. Maar ook Bach was noch late Barok, noch Rococo, zoomin als
Händel. De tijd vangt aan, dat de grooten niet meer passen in den stijl van hun dagen.
De stijlen, waartoe het burgerdom nu nog in staat is en zal blijken - Rococo en
Biedermeier - gedoogen geen formaat meer. Het levensgevoel van het collectief biedt
geen ruimte meer voor grootheid. De eigenlijke cultuurdragende laag van het
burgerdom wordt steeds
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smaller en weldra valt zij uiteen in de groote enkelingen, die weliswaar uit het
burgerdom stammen, maar in steeds bewuster tegenstelling komen te staan tot het
formaatlooze collectief dat den stijl bepaalt. De breuk tusschen kunstenaar en
gemeenschap, die thans den kunstenaar met zooveel pathos verweten wordt, is toen
ontstaan en zij was onvermijdelijk. Het burgerlijk collectief, teruggevallen in de oude
historieloosheid, thans niet nederig meer als in de Middeleeuwen, maar brutaal
zoogenaamd humanistische aanspraken makend op zijn platte ongestoordheid,
teruggevallen in zijn oorspronkelijke antireligiositeit, thans niet meer vermomd in
de schijnreligie van een bedachtheid op jenseitig heil, maar openlijk getoond als de
typisch burgerlijke scepsis (en sepsis), die nota bene nog als verlichting wordt
geadverteerd - dat collectief is niet alleen antipolitiek en antireligieus, het is thans
ook anticultureel en antischeppend. Het is met vlag en vaandel onderweg naar de
vrijheid, de gelijkmakerij en het materialisme van de Fransche Revolutie (men vergete
nooit, dat de kleine burgers, de Jacobijnen, de wegbereiders van het rapaille zijn
geweest) om vervolgens, geschrokken van de eigen experimenten, te verzinken in
den bodemloozen baaierd van Restauration en Biedermeier. Dat burgerlijk collectief,
dat steeds meer den toon aangaf en dat geheel ging doen, toen de Fransche Revolutie
de laatste artistocratische overblijfselen had opgeruimd, dat collectief ‘der
Vermittelmäßigung und der Democratie und der modernen Ideen’ (Nietzsche) maakte
de wereld onbewoonbaar en de scheppende enkeling moest en moet er suo genere
tegenoverstaan.
Dat is dan ook de diepe grond voor den eisch van ‘genialiteit en
oorspronkelijkheid’, die door den Sturm und Drang werd gesteld. Weliswaar bestond
er toen geen enkel besef van het doodelijke gevaar, dat de Europeesche cultuur ook
toen al bedreigde, veeleer dachten velen, met Herder, dat de volmaakte toekomst
komende was in den vorm van den sociaal ondervindenden staat, maar de strijd tegen
conventie, regelmatigheid en uiterlijkheid toonde een duidelijk besef van de euvelen
van den tijd. Dank zij deze laatste leidende laag, die zich nog één keer uit scheppende
enkelingen wist te vormen, ontstaat het Klassicisme van het einde der 18e eeuw, in
de bouwkunst onder invloed van Napoleon's Romeinsche imperiumgedachte
uitmondend in het Empire, waarin overigens voor het eerst, in het opnemen van de
Egyptische motieven, de Europeesche kultuur in haar stijl klakkeloos de vreemde
verworvenheden overneemt, die de Aufklärung zoo zonder oordeel des onderscheids
had opgeslorpt.
De Sturm und Drang met haar voorloopers is het antwoord op de Westersche
ontaarding, hoezeer hij daarbij ook te biecht ging.
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Hij stond tegenover de Verlichting zeker niet afwijzend, maar aanbad nimmer zoo
exclusief het intellect en stelde naast de menschenrechten ook oogenblikkelijk de
menschenplichten. De afhankelijkheid van den Duitschen geest van Frankrijk werd
door den Sturm und Drang verbroken. Goethe's klassicisme geeft aan heel het
geestesgoed van het verleden een Duitschen vorm, Schiller herschept den Duitschen
geest, Hölderlin maakt hem tot ergenaam van de antieken. Beethoven komt het
tijdperkt van dit Klassicisme afsluiten en gaat, gansch alleen, zooals Leopold zegt,
‘sterven met het veldheersgebaar’, een aanvoerder van gedeserteerde millioenen.
Deze leidende laag van enkelingen vermag daarna niet meer haar wezen op te
drukken aan het burgerlijke collectief. Het Empire is haar laatste stijl en vond maar
beperkten ingang. Dan schept zij zich de Romantiek, die geen eigenlijke stijl meer
kan heeten, hoe onafzienbaar haar uitwerking ook is geweest: zij vormt, vooral in
haar verval (Schöngeisterei, Romantisme) het hartverscheurende complement op
Restauration en Biedermeier, den eigenlijken collectieven stijl van dien tijd, de laatste
schepping van het burgerdom. Hartverscheurend omdat zij tegen de verstikkende
atmosfeer van die tijden, tegen dat levensgevoel van den Spieszburger niet opgewassen
was. De werkelijkheid - die werkelijkheid! - was haar bereids verwerpelijk geworden.
Voor haar bestond reeds die scheiding tusschen droom en daad, die A. Roland Holst
als het kenmerk van deze late na-wereld ziet. Haar heimwee was een heimwee terug
in plaats van de hunkering naar een (desnoods onbereikbare) toekomst, die
vormgevend op de wereld inwerkt, indien de persoonlijkheid zichzelf geeft in een
niets en zeker zichzelf niet ontzienden inzet. Nochtans is de Romantiek niet voltooid.
Maar dat is ons eigenlijke onderwerp niet: het komt nog ter sprake in de slotsom, die
uit dit alles is te trekken.
***
Het burgerdom is de doodgraver van de Europeesche cultuur geweest. Het heeft de
politieke erfenis van het riddertijdperk en de kultureele van de Renaissance niet
kunnen beheeren. Het heeft Europa gemaakt tot die onleefbare
kruidenierssamenleving, waarin iedere scheppende geest noodlottig in de verdediging
wordt gedrongen. Zoo Europa geen kans ziet, zijn burgerdom om te kneden tot een
levenshouding, waarin het weer als in de Middeleeuwen volgeling kan zijn, is het
verloren. Want het zal ons nimmer aan een nieuw stelsel van waarden kunnen helpen,
aan een nieuwe moraal en een nieuwe ethiek. Het wist alleen de
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jenseitige moraal te vernielen - wat trouwens zijn gebiedende, Germaansche noodzaak
was - maar het gaf ons, toen het met de oudtestamentische dogmatiek moest afrekenen,
niets anders dan een nieuwe oudtestamentische dogmatiek eenerzijds en anderzijds
het vervloekte panacee van het wantrouwige intellect.
Maar het burgerdom zal nimmer zichzelf omkneden. Wat het Klassicisme noch
de Romantiek met al hun groote geesten konden, dat zal nimmer van binnen uit
gebeuren. Er is een nieuwe adel noodig, die tegelijk ook geestelijkheid is, een nieuwe
leidende laag op politiek en religieus gebied, die politiek en religie vereenigt tot een
synthese in één wereldbeschouwing, stoelend op het eigen, Germaansche levensbesef,
appelleerend aan de rassische instincten, ook van dit burgerdom en in de eerste plaats
aan zijn ingeboren instinct om te volgen, wortelend in het levensbesef van dezen
stand, waarin aanleg voor noch zucht naar het leiderschap bestaat.
De Romantiek vertegenwoordigde sterk en onafwijsbaar het nog steeds onvervulde
heimwee van de Renaissance naar het eigen Germaansche wezen en zijn bekentenis
tot zichzelf - dat heimwee, waarvan de burger met de Aufklärung en haar agnosticisme
de mystiek en het diepste wezen verried, want rationeel is de bekentenis tot de aarde
nimmer geweest en kan zij ook niet zijn, omdat zij dan het gansche religieuze
ondervinden met leege handen laat staan en omdat er niets irrationeelers is dan de
aarde, getuige juist de religie, waartoe zij in het menschelijk besef steeds weer leidt.
Maar de Romantiek heeft nooit een kans gehad. Haar heimwee naar de eigen
bronnen, naar den simpelen, natuurlijk levenden Germaanschen mensch, ontaardde
in een vlucht uit die verburgerlijkte werkelijkheid, die dit alles scheen te ontkennen
en die wij hier in Nederland thans nog beleven, al heeft het voortschrijdende nihilisme,
het voortschrijdende verval der opperste moreele waarden den schijn gewekt van
een ontburgerlijking, van een minder ‘biedere’ samenleving.
De Romantiek, vallende in den vruchtbaren bodem van den Sturm und Drang,
baande, ondanks zichzelf, ondanks haar heimwee terug, toch een weg naar de
toekomst. Hölderlin, Fichte, Schleiermacher, Hegel - ze zijn even zooveel stappen
naar een Germaansche wereld. Ondanks Nietzsche's klacht over het Abdanken van
den Duitschen geest - klacht die betrekking had op de schijnbaar uiteindelijke
overwinning van het burgerdom - leefden er nog genoeg Germaansche krachten om
de huidige ontwikkeling mogelijk te maken, de huidige ontwikkeling, die aan alle
kanten, in de mystiek van haar ‘bloed en bodem’, in haar
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herstel van het adellijke politieke strijderschap, in haar belijdenis van het
Germaansche, in haar herwaardeering van den boerenstand, in haar Diesseitigkeit,
in nog honderd andere dingen, maar in de eerste plaats in haar herplaatsing van God
in den mensch op weg is om de erfenis van de Renaissance te aanvaarden, en die
ook in haar verdieping en veralgemeening van het begrip ‘soldaat’ tot ‘strijder’ op
weg is getogen naar een omkneding van den burger, gelijk haar terugschakeling van
Erwerbswirtschaft op Bedarfswirtschaft bewijst. Wanneer zij in den burger een
dienovereenkomstige omschakeling in de geesteshouding weet te bereiken, een wil
om zijn deel te doen in plaats van een wil om zijn deel te krijgen, is daarmee de
verburgerlijking der kultuur beëindigd en zullen de ontzaglijke potenties, die dan
vrijkomen uit de burgerlijke zelfzucht, het machtige uitgangspunt kunnen vormen
voor de vlucht van een nieuwe, onburgerlijke aera.
J.A. VAN DER MADE

Groot Nederland. Jaargang 41

269

Gedichten
Wij liepen samen over 't Rembrandtplein.
De ochtendschemering behing je zwarte haar
met parelmoerenschijn.
Je sterke hand beroerde, éven maar
de lijn
van mijn uitwaaierend, blond haar.
En 'k weet: na deze vreemde en bittre nacht
met al zijn valsch vertoon van liefde en van haten
zal deze wrange pijn
van-steeds-weer-iets-verlatener-te-zijn
verglijden
in pure ochtendschemering over het Rembrandtplein.

*
Een koude zomeravond valt
geleidelijk, zoo zonder zwier
in kleine kamer, twee bij vier
met spiegel aan den wand.
Meegaande boomen wuiven door den wind
bewogen voor het venster heen en weer
en heen en weer; dat ik zou wenschen, dat ze eens één keer
tegen den wind in zouden druischen.
Rusteloosheid groeit in mij aan:
om die lachende spiegel
en die waaiende boomen voor mijn raam!
tot in een andre kamer, hier vlak aan
een kinderstem klinkt, slaprig schor
en ik er heensluip, om te hooren
hoe zij wat brabbelt van een hondje en een knor.
Stil hurk ik bij haar neer; en als ik ga
is in mijn hart een nieuwen moed geboren!
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En wijde grijze wegen liggen roerloos uitgespreid.
verweg vervagend in een grijzer lijn
van onvervuld verlangen en een stage pijn.
O land, mijn land, waar kan ik elders zijn?
De wegen liggen breed als onbetreden velden
in vroegen morgen, waar een dof gestamp van paarden
ópklinkt in eind'loos, monotoon refrein:
o verten van mijn land, waar kan ik elders zijn?
Op welk een zat en zwaar geluk wil ik nog hopen?
blinkende wegen slaan hun maagden-mantel voor mij open
en heel mijn zout verlangen mondt in een stage pijn:
o verten van mijn land, waar kan mijn hart nog elders zijn?

*
Ik weet: wij tweeën zijn niet voor elkaar.
Maar donk're lust drijft in ons bloed en gonst
en bonst en weet geen raad of rust.
toen hebben wij elkaar zoo wild gekust.
Je bent als donker gif in lichtend glas gekomen.
Maar in mijn klare en doorzichtig-heldre droomen
verhinder ik je, zóo nabij te komen
om blind den weg te gaan tot in mijn duister hart.
Toch zal ik bang zijn voor dien lichten-loozen nacht
- wanneer de wind klaagt en de donkre boomen beven dat ik mijn hand zal strekken naar een lichtend glas
wanhopig wetend: dat het nooit zóo bitter was.
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Het huis is donker, vreedzaam en gezet.
een lamp glanst stil over verstarde dingen
als tafel, stoel en bed.
't is, of het leven zich heeft vastgeplet
en door zacht-suisend theewater laat dwingen.
Een cigaret weeft grijs een ijle sluier
om de verstarde huislijkheid en mij.
En hoe ik wend of keer: in dit vermoeid getij
weent steeds de regelmaat der doode dingen.
Zijn dit de scherven van mijn groote droomen?
in starend' oogen is wat rook gekomen
een smalle sliert, die steekt en sart
o grijze rook, o grijzer hart.

*
Wij staan al jaren van elkaar verwijderd
en leven voort, als wisten wij het niet.
Alleen wat heimwee, als een heel oud lied
rimpelt ons denken; en de laatste keten
van alle schoonheid, die wij nu verloren weten
smeedt ons tesaam en drenkt dit bitter lied:
en wij gaan voort, als wisten wij het niet.
Maar eens, in 't brandend storten van de wanden
herneemt ons hart zijn vlucht en keert niet weer.
Alleen wat donker bloed kleeft aan te smalle handen
en geeselt fel het hart en striemt het keer op keer
wanneer wij hijgend gaan naar verre en vreemde landen
zoo maat'loos wijd het hart; hoe keeren wij ooit weer?
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‘Laat mij een wajang zijn in Uwe hand’.
(Noto Soeroto.)
Scharlaken-roode heeren dansen door mijn leven
en zingen, triomphantelijk, een eeuwig-eender lied,
zij zien met zwart geluk de witte dame sneven;
mijn leven is een schaakspel; anders niet.
Maar zie: een meesterhand schuift stil en staag
door roode rij van starende pionnen
mij voorwaarts in een nieuwe nederlaag.
Is dit oer-oude spel opnieuw begonnen?
Tot ik, na duizend jaar, den rooden koning sla
en intocht vier in 't eeuwig-witte land.
Gij meester, kóós den bittren weg; ik gá
en wíl een schaakspel zijn, in Uwe hand!

KARIN MOEN
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De verdrevene I
De man liep langzaam, de wijde bocht van het meer volgend, op de groep Finnen
toe; hij riep iets en enkelen zagen van hun arbeid op. Er was er maar één die iets
terugriep en dat was een Duitscher, die wat terzijde van de anderen stond en een
cigaret rookte.
De man aan den oever bleef staan en keek om, alsof hij verwachtte, dat die woorden
in het Duitsch voor een ander bestemd waren. Maar er was niemand te zien; hij had
ook sinds den vroegen morgen op zijn weg dwars door het oerwoud zelfs geen sporen
van menschen ontdekt.
‘Is het hier nog ver van Kainanainen?’ riep hij dan opnieuw in het Finsch. Maar
hij bleef waar hij was; zelfs scheen hij van zins weg te loopen, toen Karl Bergstadt,
de jonge ingenieur die hier bij het werk de leiding had, een paar stappen in zijn
richting deed.
‘Wil je daar te voet heen? Man, dan ben je nog wel een paar dagen kwijt.’ Bergstadt
wees over een der heuvels heen. ‘Een twintig kilometer verderop ligt een gehucht...
ja, bliksems...’ De naam was hem ontschoten en hij wendde zich om naar een der
Finsche arbeiders. Maar toen deze hem den naam had genoemd, was de man aan den
oever al doorgeloopen, langzaam, alsof elke stap hem moeite kostte, terwijl de bodem
daar toch hard en betrekkelijk vlak was.
Bergstadt keek den man na. Dan maakte hij zijn handen tot een toeter en
schreeuwde: ‘Mirjansk.’ Het scheen alsof de ander ineenkromp als onder een slag;
hij maakte een afwerend gebaar in Bergstadt's richting, tweemaal achtereen. Toen
zette hij zijn tocht weer voort, stap voor stap.
Meteen stond een der Finnen naast Bergstadt. ‘Dat is de Russische naam... het
heet Muhtsa.’
De ingenieur smeet zijn cigaret weg en haalde zijn schouders op. ‘Hij zal het wel
vinden.’ En de Fin wrikte opnieuw zijn koevoet onder een zwaren stam. Maar nog
eenmaal wendde Bergstadt zich om, tuurde - tegen de middagzon in - naar de voorover
hangende gestalte van den langzaam voortstappenden zwerver. De man had kunnen
meeëten en in de barak was ook nog wel een bed vrij, maar als hij niet eens naderbij
wilde komen...
Tegen zes uur verzamelden de mannen zich voor de barak. Ze
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waschten zich, verwisselden hun hooge laarzen voor strooien muilen en namen een
slok van de slechte Finsche jenever, waaraan ze gewend waren, in afwachting van
de thee, die ze om half zeven bij den kok konden halen. En onderwijl was de radio
aangezet.
Bergstadt wandelde met den opzichter naar het afdak, waar zijn kleine grijze
sportwagen stond. ‘Is de tank gevuld?’ vroeg hij, zichzelf onderbrekend bij de
aanwijzingen, die hij voor het verdere verloop van de week had gegeven. ‘Mooi.
Dan is er verder niets, geloof ik.’ Hij zette zich achter het stuur; de opzichter veegde
snel zijn hand aan zijn broek af, omdat hij wist, dat Bergstadt hem nu de hand zou
toesteken. ‘Als je maar zorgt, dat volgende week de keuken en de bergplaats klaar
zijn... ik laat alles bezorgen.’
‘Het komt in orde, meneer.’
‘Ik reken er op, Jalmari.’ En Bergstadt stak zijn hand uit. ‘Tot kijk dan. Ik denk
Maandag, misschien Dinsdag.’
‘Jawel meneer. Goeie reis.’
Ronkend als een vliegtuig zwierde de sportwagen onder het afdak vandaan, raasde
tegen den heuvel op en was een oogenblik later, de afloopende glooiing volgend, uit
het gezicht verdwenen. Bergstadt voelde zich voldaan: de bouw op het werk vorderde
snel. Ook de geest onder de Finnen was goed; de al te primitieve omstandigheden,
waaronder ze nu moesten leven, zouden spoedig verbeteren, als de keuken eenmaal
was gebouwd en ingericht.
Hij reed snel. Zijn plan was het, den geheelen nacht door te rijden - een killen
Meinacht, waarin het hier nabij den Poolcirkel helder zou blijven. Het had vrij lang
geduurd, voordat hij aan het harde leven in Karelië gewend was; niet dat het grillige
klimaat hem koorts bezorgde, zooals vaak voorkwam bij menschen, die van elders
hierheen kwamen. Maar de eenzaamheid, de barre leegte van maandenlangen winter,
soms volkomen ingesneeuwd en zelfs van het verkeer met de naaste buren afgesloten
- dat alles stelde zware eischen aan lichaam en ziel.
Het was goed geweest, dat hij niet als burger voor het eerst met dit land had
kennisgemaakt, maar als Hauptscharführer bij de Waffen- In een technische
afdeeling had hij werk gevonden, dat hij als ingenieur graag deed; hij had goede
kameraden getroffen. Zoo had hij zich als soldaat eerder leeren schikken.
Een verwonding was oorzaak, dat hij den dienst moest verlaten: een hartspier was
beschadigd. Hij kon normaal leven, zonder dat hij zich in acht behoefde te nemen,
maar de vermoeienissen, die hij vaak had ondervonden, zou hij op den duur zeker
niet hebben uitgehouden. En zoo was hij weer burger geworden, maar in we-
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zen voelde hij zich nog soldaat, man in bizonderen dienst. Als een boschbrand ging
de zon achter de pijnboomen onder. De weg was op sommige gedeelten erbarmelijk
slecht; soms scheen het alsof de korte uithollingen zijn kleinen wagen uit elkaar
zouden schudden. Maar Bergstadt reed met nauwelijks verminderde vaart over die
plekken heen; hij staarde voor zich uit, in den goudglans van het golvende landschap.
Een dikke wollen doek had hij om den hals; het werd kil en diep drukte hij zijn
kin in de warme stof. Maar over enkele uren zou de zon weer boven den verren
boschrand opgaan; de lucht bleef van een matbleeke zuiverheid en hoe vaak hij het
ook had gezien, hij verwonderde er zich steeds weer over, dat het nu feitelijk nacht
was, bijna middernacht.
Groote meren, moerassen, woud - hij raasde het voorbij. Nergens stond een huis.
Een bestorven, in zichzelf gekeerde wereld.
Plotseling boog Bergstadt zich dieper over het stuur: hij luisterde. Een vreemd
klapperend geluid mengde zich in het regelmatig spinnen van den motor; het geklapper
werd sterker - hij begreep niet wat het was. Snel keek hij naar de trillende pijltjes op
de meters; dat was in orde. Ineens was het alsof er iets scheurde, snèrpend. Hij
minderde vaart - 40, 30 - het snerpen brak af en even later stond de wagen stil.
Bergstadt vloekte hartgrondig. Daar stond hij, midden in den nacht ergens in
Karelië. Nadat hij een tijdlang vergeefs den motor had nagezien, bleef hij op en neer
loopen, hevig trekkend aan zijn cigaret. Zou hij in den wagen gaan slapen? Of op
zoek gaan naar menschen? Tenslotte besloot hij tot het laatste, hoewel er weinig kans
op was, dat hier in de omgeving iemand woonde. Maar hij voelde zich verstijfd en
koud; daarop sprong hij over den greppel heen en baande zich een weg door de
struiken naar een kalen heuveltop, waarvan hij vermoedelijk een goed uitzicht zou
hebben. En eenmaal op den heuvel gekomen, ontwaarde hij werkelijk iets: een flauwe
rook steeg op uit een inzinking, die geleek op een stuk verlaten loopgraaf.
Hij liep er heen en toen hij zich over den rand boog, maakte zich een gedaante
van den bodem loos en Bergstadt staarde in een gegroefd, vertrokken gezicht. Het
was de man, dien hij 's middags aan het meer had zien voorbijkomen.
‘Je kunt harder loopen dan ik dacht’, zei Bergstadt ietwat spottend. ‘Bijna
driehonderd kilometer sinds gistermiddag... knap werk.’
‘Een legerauto heeft me meegenomen’, verklaarde de ander in het Finsch. ‘Ik ben
nu al dicht bij Kainanainen..’
‘Muhtsa ben je tenminste ver voorbij.’
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Bergstadt keek naar het smeulende vuur onder den stapel half verkoolde takken. Dan
gleed zijn blik langs den man vóor hem, het gescheurde vuile hemd, de rafelige
beenwindsels, de puuco op zijn heup - een nogal beklagenswaardig geheel.
‘Zoek je werk?’ vroeg hij toen.
De man gaf niet dadelijk antwoord; dan schudde hij langzaam het hoofd. ‘Ik moet
eerst naar Kainanainen... het kan nu niet ver meer zijn.’ Hij verstond blijkbaar wel
Duitsch, maar zooals hier in het noorden meer voorkwam, spreken kon hij het niet.
Het ging den ingenieur ongeveer net zoo met het Finsch; hij kon zich daarin maar
met enkele woorden verstaanbaar maken en vandaar dan ook, dat hij hardnekkig
Duitsch bleef spreken.
‘Kom, laten we een cigaret rooken. Van slapen komt toch niets meer’, zei Bergstadt
en zette zich naast den man neer. ‘Op den weg staat mijn wagen. Motorpech. Ik
hoopte, dat er menschen in de buurt woonden’.
De ander knikte, maar hij zweeg. Eerst na een tijdje zei hij langzaam: ‘Je zag hier
vroeger ook al zelden iemand. Maar er waren er toch. Dat is allemaal anders
geworden’. En hij verzonk weer in zwijgen.
‘Woonde je vroeger hier?’
Als eenig antwoord wees hij in de richting van Kainanainen.
‘Hoe heet je?’
‘Werner Sötolaa.’
Weer viel een stilte. Bergstadt vroeg niet verder; het leek teveel op een verhoor.
Hij stak een cigaret op en kruiste zijn armen. Sötolaa had zijn cigaret nog voor de
helft over, zoo zuinig rookte hij. En terwijl ze daar zoo in de verbrokkelde loopgraaf
zaten, rees de stralende zon boven de blauwe boomtoppen uit: de Karelische morgen
om twee uur 's nachts. In de boschjes klonk het gefluit van vogels. Bergstadt stond
op en rekte zich uit; hij voelde zich doorstroomd van nieuwe kracht. Maar Sötolaa
leunde even moedeloos tegen het zand als toen Bergstadt hem hier aantrof. ‘Ja, ik
was er smid...’ Deze woorden kwamen als een zucht over zijn lippen, als maakte hij
een eind aan opkomende gedachten.
En Bergstadt keek op den man neer, zich afvragend hoe een zoo wrakke gestalte
ooit een smid kon zijn geweest, een die den voorhamer zwaaide.
‘Zoo-zoo, smid,’ herhaalde Bergstadt. En dan ineens kreeg hij een inval en vroeg:
‘Verstand van auto's?’
‘Ook al’, beaamde de ander. ‘We deden er alles... en we hadden het goed’. Er was
een verbitterde klank in zijn stem gekomen. ‘Maar dat is voorbij.’ En dan grollend
als een vloek, wrong
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het hem uit de keel: ‘Sovjet-Karelië!’
Verrast zag Bergstadt hem aan; voor het eerst zag hij, dat de man niet enkel moe
en afgewerkt was, maar dat hij verdriet had. En het moest een groot leed zijn, dat
van een smid een zoo haast voddig hoopje mensch had kunnen maken als daar nu
vóor hem zat.
‘Kom, laat ons gaan’, meende Bergstadt. ‘Je kunt hier ook niet blijven en misschien
kun je me helpen met den wagen.’
Het scheen alsof de woorden nauwelijks tot Sötolaa doordrongen, maar toch stond
hij op en begon de laatste vonken van het vuur uit te trappen. Dan volgde hij Bergstadt,
die reeds halverwege op den heuvel was. Wezenloos, alsof hij aan heel iets anders
dacht, bleef Sötolaa bij den wagen staan.
Geërgerd wendde Bergstadt zich af. ‘Als ik maar wist, of er hier in de buurt iemand
woonde... en honger heb ik ook!’ Hij rookte verwoed. Maar eindelijk liep hij weer
op den wagen toe. Tot zijn verbazing was Sötolaa bezig, een dikken tak met zijn
puuco te bewerken.
‘Misschien lukt het,’ zei Sötolaa.
Eenigen tijd later was de wagen werkelijk hersteld. Bergstadt zou, als hij
voorzichtig reed, een of ander dorp kunnen bereiken, om daar een nieuwe voorveer
te laten inzetten.
‘Stap in, Sötolaa’, zei de ingenieur. ‘Je kunt méer dan enkel je vak.’
Maar de oude smid bleef onbewogen. Hij zette zich naast Bergstadt en staarde
voor zich uit. Ontstemd haalde Bergstadt zijn schouders op, gaf gas en reed langzaam
over den golvenden weg den helderen morgen in.
Het was acht uur, toen ze in Kainanainen aankwamen. Geen van beiden had
onderweg een woord gesproken. Bergstadt zette den wagen neer op het erfje naast
een kleine herberg, een vervallen houten huis met scheeve ramen. In de donkere
voorkamer, waar het muf rook, wachtten ze op de koffie, die een kleine dikke vrouw
hun bracht.
De man, die in auto-onderdeelen handelde, woonde daar in huis; hij was een broer
van Jörn Mikelaa, den herbergier. In een kwartiertje zou hij terugkomen. Sötolaa
nam niet aan het gesprek deel; bijna schuw zat hij in zijn hoek.
Plotseling kwam een stevig gebouwd man met een breede blonde snor achter de
toog vandaan. ‘Is er iets met uw wagen, meneer Bergstadt?’ vroeg hij in het Finsch.
Het was Erik Mikelaa.
Terwijl de ingenieur hem in het kort vertelde wat er aan haperde, gleden Mikelaa's
blikken onderzoekend langs Bergstadt's metgezel, die er in zijn vuile en versleten
kleeren als een zwerver
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uitzag. Er was wantrouwen in die blikken en tenslotte zei Bergstadt: ‘Gelukkig heeft
hij me onderweg geholpen... de smid Sötolaa.’
‘Wat?’ schreeuwde Mikelaa. ‘Is dat onze...?’ Hij bleef steken in zijn eigen woorden,
staarde den ander bijna met ontzetting aan. ‘Maar dat is Sötolaa... mijn God, wat zie
je er uit!’ Hij sprong op den ander toe, klopte hem op den schouder.
De smid knikte een paar maal. Iets als een glimlach trok over zijn gezicht, maar
het volgende oogenblik doofde het alweer uit. Hij maakte een afwerend gebaar. ‘Er
is veel veranderd, Mikelaa... alles is veranderd.’
‘Hoe is het mogelijk, Sötolaa? Dat je nog leeft? Ja, je bent het werkelijk. Je dochter
is getrouwd met Dunström, een zoon van den bakker Dunström. Je weet wien ik
bedoel?’ En dan met stemverheffing: ‘Christine... Christine...’ Met een breeden lach
monsterde hij Sötolaa. ‘Man, dat je terug bent... niet te gelooven! En hoe voel je je
nu weer hier?’
Hoe de smid zich voelde, was duidelijk te zien: het was in volkomen tegenspraak
met de vreugde, die Mikelaa er aan beleefde. En toen kwam Christine, Jörn's vrouw,
en sloeg de handen ineen. ‘En de smederij staat nog leeg, Sötolaa... die heeft je vader
nog gehad, weet je wel? En als kind heb ik vaak voor de smidse gestaan en de
brandlucht geroken, als er een paard werd beslagen. Dat is... ja, laat es kijken, dat is
meer dan dertig jaar geleden...’
‘En weet je, dat je al grootvader bent?’ vroeg Mikelaa. ‘Martti en Sirkka zullen
ervan opkijken. Waar is Jörn, Christine? Kom, haal nog wat koffie! Of nee, breng
een flesch cognac.’
‘Is er nog knaekkebrood?’ vroeg Bergstadt. ‘Ik verga van den honger en cognac
in een leege maag is storm op zee.’
Haastig slofte de vrouw de gelagkamer uit. Mikelaa stopte zijn pijp, stond wijdbeens
met een breeden lach op zijn ronde gezicht aan de tafel. Maar tenslotte merkte hij
toch ook, hoe wezenloos zijn vroegere dorpsgenoot alles over zich heen liet gaan.
‘Zeg toch eens wat, Sötolaa,’ drong hij aan. ‘Vertel eens, hoe het jou in al dien
tijd gegaan is. Ben je in Moermansk geweest?’
De oude smid zag even naar hem op, streek dan met de hand over zijn oogen.
‘Sirkka... zoo-zoo, Sirkka,’ zei hij peinzend - verder niets meer.
‘Zou het niet goed zijn, als je eerst naar mijn wagen ging kijken?’ vroeg Bergstadt
met eenig ongeduld in zijn stem. ‘Ik heb nog een heel eind te rijden vandaag.’ Hij
wilde niet zeggen, dat hij voor een minder vlotte behandeling vreesde, wanneer de
cognac eenmaal op tafel kwam.
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‘Maakt u maar geen zorgen’, zei Mikelaa. ‘Ik ga zoo meteen.’ En Bergstadt zag nu
ook wel het onvermijdelijke van de vertraging in, want de vrouw had al flesch en
glazen gebracht - vier glazen, die ze volschonk. Een schotel besmeerd knaekkebrood
stond in het midden.
‘Nou, Sötolaa, op je welzijn’, zei de ingenieur, een der glazen opnemend. ‘Ik had
je op het werk kunnen gebruiken, denk ik zoo, maar ik begrijp, dat je liever hier wilt
blijven, waar je dochter woont en waar je iedereen van vroeger kent.’ Bergstadt
wachtte, totdat ook de anderen hun glas zouden opnemen; alleen Mikelaa had zijn
voorbeeld gevolgd.
‘Mijn man komt’, zei Christine, op het vierde glas wijzend.
‘Ah-zoo, ik dacht dat u meedronk.’ Hij zette zijn glas weer neer en nam een stuk
knaekkebrood. ‘Dan begin ik hier maar mee.’
Christine schoof Sötolaa den schotel toe; ook deze nam een stuk. Een tijdlang
bleef het stil; enkel het gekraak van het keiharde baksel was hoorbaar. Toen ging de
deur open en twee mannen kwamen binnen.
‘En wat is dat nou voor een verrassing, Christine?’ vroeg de voorste; het was Jörn
Mikelaa, blond en van gedrongen postuur, evenals zijn broer, maar blozender van
gezicht en zonder snor. ‘Ah, is u het, meneer Bergstadt? We hebben den winter
gelukkig gehad...’
‘Kijk dan toch eens wie hièr zit’, zei Erik. ‘Nee, je raadt het niet. Sötolaa, onze
smid Sötolaa... hoe vindt je zooiets?’
‘Wel verdraaid’, klonk het basgeluid van den ander, die zijn korte pelsjas had
uitgedaan en nu snel op de anderen toetrad. Hij stak over de tafel heen Sötolaa een
grove behaarde hand toe. ‘Je kent je overbuurman Lekkoonen toch nog wel?
Alle-menschen, is me dat een ontmoeting!’
‘Mooi-zoo... de glazen zijn al vol... vier? Vooruit vrouw, haal er voor mij ook
een.’ Jörn nam een stoel van een der andere tafeltjes weg en ging naast Sötolaa zitten.
Dan zag hij den weergekeerde aandachtig aan en de lach vergleed van zijn gezicht.
‘Man, ik zou je niet herkend hebben... ik geloof, dat ze hun vuist leelijk in je nek
hebben gelegd.’
‘Hònden zijn het’, baste Paavo Lekkoonen, de slager.
Christine kwam met het vijfde glas; Jörn zat reeds met de ontkurkte flesch in de
hand, terwijl hij haastig een brok knaekkebrood vermaalde.
‘Maar de toekomst wordt goed, wees daar maar gerust op. Sötolaa, oue-jongen,
op je gezondheid.’ Hij hief zijn glas, kiepte het in één teug om. De anderen volgden
zijn voorbeeld. Alleen Christine zat stil met de handen in haar schoot. Anders verliet
zij de
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gelagkamer, zoodra haar man er was, maar nu hoopte ze, dat de zwijgende Sötolaa
nog een en ander zou vertellen. Misschien dat de cognac...
Ook Jörn scheen te vinden, dat drank de vreugde van het weerzien verhoogde: hij
schonk meteen weer een ronde uit. Maar voorloopig bereikte hij er enkel mee, dat
Lekkoonen nog dreunender sprak dan anders en een paar maal zijn harige vuist op
tafel sloeg. Een derde - een vierde - nog altijd was Sötolaa niet ontdooid. Erik Mikelaa
deed niet meer mee; hij ging weg, om Bergstadt's wagen te maken. De ingenieur
neuriede een soldatenlied... ‘führt diese Strasse nicht zu dir hin’... hij dacht er niet
meer aan, om snel op te breken, rookte en dronk, knabbelde van een nieuwe portie
knaekkebrood en vermaakte zich met de verhalen van den onbehouwen en
zelfingenomen Lekkoonen.
‘En toen hij weerom kwam’, zoo besloot de slager het relaas van zijn
wederwaardigheden, ‘midden in den nacht nog wel, toen dacht ik: Paavo, dacht ik,
nou komt het er op aan. En ik heb het hem eens goed gezegd ook. Geen vijftig gram
vleesch méer dan een ander! Toen droop hij af. Dat is meestal zoo met die
rechtsgeleerde heeren’. En dan ineens, toen hij zag, dat Jörn juist Sötolaa's glas
opnieuw vulde: ‘Werner... hé Werner, hoor je me dan niet? Jij kent dien spillepoot
toch ook? Hij heeft ons indertijd allemaal aangebracht... verráad was het met die
nationale partij van hem, verráad... Moskou heeft hem er dik voor betaald.’
‘Ho-ho, pas op, Paavo, je hebt geen bewijzen’, onderbrak Jörn. ‘Heb ik ook niet
noodig’, beet Lekkoonen van zich af. ‘Zie je dan niet, dat hij daar... ja, dat Sötolaa
er het levend bewijs voor is? Heb ik gelijk of niet, Werner?’
‘Ik kan hem vermóorden’, siste de smid. De cognac scheen eindelijk te werken:
zijn oogen waren bijna toegeknepen, maar ze smeulden donker in het bleeke gezicht.
‘Er is aan mij toch niets meer verbeurd.’
‘Stil toch’, waarschuwde Jörn opnieuw. ‘Je zult nog in moeilijkheden komen.’
Maar ditmaal bemoeide Christine zich ermee: ze legde haar hand op Jörn's arm: ‘Laat
hem’, zei ze. ‘Het is goed, dat hij zich eens uitspreekt.’ Bijna moederlijk knikte ze
Sötolaa toe. Dan stond ze op, om een nieuwe flesch te halen, maar voordat ze de
gelagkamer verliet, viel haar iets in en ze vroeg: ‘Zal ik een boodschap naar Sirkka
sturen? Dan kan Martti den ouden man met den wagen halen... hij is doodmoe.’
‘Och wat, het is geen tien minuten loopen hier vandaan’, zei Jörn.
‘Als Erik den wagen klaar heeft, breng ik hem wel even’, meng-
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de Bergstadt zich in het gesprek, maar tot aller verrassing zei Sötolaa: ‘Dat hoeft
niet. Zoo groot is Kainanainen niet en ik wil alles goed zien, nu ik terug ben, elk huis
en ieder die er woont.’ ‘Bravo, nou herken ik je weer, smidje’, riep Lekkoonen. En
meteen dat de nieuwe flesch open was, vulde Jörn de glazen; weer dronken ze.
‘De wagen is in orde’, meldde Erik Mikelaa bij de deur.
De ingenieur knikte. ‘Kom, schenk je broer dan eens in’, zei hij tot Jörn. ‘En laat
je vrouw dan nog voor wat eten zorgen... knaekkebrood of wat anders. Van
gistermiddag vier uur heb ik niets meer gehad.’
‘Ik heb soms een week lang moeten vasten’, zei Sötolaa zacht voor zich heen.
‘Niets, geen stuk droog brood.’ Hij sprak met een vreemde heesche stem. ‘Daarom
kàn ik het niet vertellen.. ik kan het niet, omdat ik soms dagen achtereen dóod ben
geweest... bijna dood. Ik hoopte enkel nog, om wèrkelijk dood te zijn. Dat was het
eenige... het eenige...’
‘Geef hem nog een schnaps’, zei Erik, zijn broer aanstootend.
‘Goed, dat verwarmt’, beaamde Sötolaa. ‘Als ik nog aan den winter denk, àl dat
wit tot in de verre verte en dan met veertig graden kou, onvoldoende gekleed, op een
open vrachtwagen... Lekkoonen, ook je oom was erbij. Hij stierf. Ook Rokangas
stierf. En Jaakilaa. En Wilstrand. En...’ Hij maakte een vaag gebaar. ‘Het zijn er tè
veel. Ik zie hun gezichten, maar het loopt allemaal door elkaar heen... àl die namen,
ik weet ze niet meer. Maar zooals ze stierven... dat weet ik nog, dat ziè ik nog. Als
wat oude lappen lagen ze in de sneeuw, èrgens onderweg...’
De slager sloeg met de vuist op tafel en driemaal achtereen riep hij: ‘De honden.’
Ook in zijn diepe stem was een heesche bijklank, die de anderen méer ontstelde dan
zijn onverwachte kreten op zichzelf.
‘Laat hem toch’, zei Christine.
‘Waar gingen jullie eigenlijk heen?’ vroeg Erik Mikelaa.
‘Namen, nàmen,’ Sötolaa fluisterde het bijna. ‘Eindelooze sneeuw. Menschen die
stierven als vodden. Nachten zonder vuur, zonder eten. En dan in koorts de
herinneringen, het goede vertrouwde leven hier in Karelië. En telkens ook... telkens
weer, de láatste nacht!’
‘De laatste nacht?’ vroeg Bergstadt, die zich over de tafel had gebogen, om
Sötolaa's heesch gefluister te verstaan. ‘Wat bedoel je?’
Verward keek de smid om zich heen. Maar hij hield opnieuw zijn glas bij, toen
Jörn de flesch ontkurkte. Hij dronk en verviel opnieuw in een gelaten stilzwijgen.
En terwijl de anderen hem aan-

Groot Nederland. Jaargang 41

282
staarden, voelden ze, hoe volslagen dóod hij toen geweest moest zijn, uitgeput als
een opgejaagd dier.
Hij klauwde zijn handen om de stoelleuningen. ‘De laatste nacht’, fluisterde hij.
‘De nacht toen ze me weghaalden uit Kainanainen. Dat weet jullie toch ook nog. 's
Avonds om zeven uur kwamen ze bij mij in de smidse, twee bolsjewieken die papieren
van de belasting bij zich hadden. Ik had al eerder gezien, hoe ze het aanlegden. In
het huis schuin tegenover mij hadden ze Faponen weggehaald en niemand hoorde
ooit meer iets van hem. Maar een paar dagen later zat er een kleine dikke Rus... ik
weet niet meer hoe hij heet, maar hij had zoo'n lange slordige vrouw. Sonja heette
ze. En hij verkocht betere leeren riemen dan Faponen, al kende hij niets van het vak.
Hij kon geen stuk leer opnaaien, maar hij zat altijd achter een schrijftafel en...’
‘En hij schreef brieven’, baste de slager, die zich niet langer kon inhouden. ‘Dat
was Alexonev, ik weet het nog goed. Brieven voor Moskou.’
Sötolaa was door de onderbreking in de war gebracht; het duurde een tijdlang
voordat hij weer sprak. ‘Een kwartier tijd kreeg ik om mee te nemen wat ik voor de
reis noodig zou hebben. Rusland had vaklieden noodig en ik zou mijn schuld kunnen
betalen, door les te geven in een ambachtsschool... mijn schùld, een ongehoord
bedrag, dat ze zelf hadden vastgesteld. En Blech..’ ‘Hou op met dien vervloekten
jurist’, onderbrak Lekkonen opnieuw. ‘Dat heb ik jullie zoooeven toch al verteld.’
Maar ditmaal stoorde het Sötolaa niet; hij knikte en ging voort: ‘Bij Blech heeft nog
geen mensch recht kunnen krijgen. Hij zat er voor het onrecht, het schijnrecht van
Sovjet-Karelië. Wij moeten hier vandaan, dat was alles wat ze wilden. Hoè dat
gebeurde, kwam er niet op aan. Maar ik dacht toen nog, dat ze me werkelijk als smid
konden gebruiken en ik zocht beneden snel mijn beste gereedschappen bij elkaar.’
Hij lachte wild. ‘Prima staal. Ze namen me later alles af. Ik dacht op dat oogenblik
niet aan mezelf, maar aan de smederij. Ik dacht aan den tijd, toen ik als jonge gezel
in Finland had gewerkt, in Haapajarvi en in Kokkola. Ik wilde terugkeeren als een
man, die in den vreemde aanzien genoot en geschenken meebrengen voor zijn vrouw...
als een man, die men overal zou kennen als den smid van Kainanainen. Zoo dom
was ik, dom als een rund! Wat weten we nù nog van Blech en Alexonev en
Dobrovsky? Er zijn geen bewijzen voor deze moordenaars.’
De wijze waarop hij dit laatste woord als een zucht uitsprak, deed de gezichten
verstrakken. Lekkonen was de eerste die zich daarvan bevrijdde. ‘Men zegt, dat ze
nog in leven zijn. Maar de
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Duitschers hebben hun doopeeel gelicht, geloof dàt!’
‘Te laat’, zei Sötolaa. ‘Laila is dood. En mijn zoon, de kleine Werner, zooals hij
werd genoemd. Hij zou nu met Augustus twintig zijn geworden.’
‘Laila was je vrouw?’ vroeg Bergstadt.
Sötolaa knikte. ‘Ze stond er op, samen met Werner mee te gaan tot de Russische
grens. De twee mannen, die me kwamen halen, wilden het niet toestaan. Ik was dom
genoeg er op aan te dringen, dat ze haar zin kreeg. Misschien was ze dan nog in
leven... en de kleine Werner ook.’ Stil staarde hij voor zich heen. Er stonden tranen
in Christine's oogen, maar haastig wischte ze die weg, om vooral niets van het verhaal
te missen.
‘Buiten het dorp wachtte de auto; er was nauwelijks plaats voor ons. De beide
beambten vloekten. Het was een donkere avond. Een paar uur later hield de wagen
stil; buiten kon ik niets onderscheiden. De beide mannen zeiden mij, dat er dichtbij
een station was. Ze stapten uit en ik volgde. Maar dan keerde een van hen zich om...
ik zag Laila's bleeke gezicht en nog even haar handen... het was het laatste wat ik
van haar zag. Twee schoten... en het was uit! Ik stond alleen en wachtte, maar eindelijk
kwamen enkel de beide beambten terug en dwongen mij langs de spoorlijn te gaan.
Ik rukte me los, rende naar den wagen om te zien wat er gebeurd was. Ze hadden
gezegd, dat ze mijn vrouw en mijn zoon weer naar Kainanainen zouden terugrijden.
Ik had voldoende tijd gehad om afscheid te nemen in de uren, dat we al onderweg
waren. Er moesten op het station formaliteiten worden vervuld en dan waren
familieleden maar lastig.’
‘En waren ze... waren ze...?’ vroeg Christine, bevend van spanning.
‘De wagen was leeg’, vervolgde de smid. ‘Ik zocht in de sneeuw... vond niets.’
Hij hijgde de woorden uit. ‘Haar gezicht... haar handen... dat was het laatste... alles
weg... ik wilde terug... ze sleurden me mee... in een veewagen... ze schreeuwden en
sloegen me.’
‘Christine!’ riep een vrouwestem uit het achterhuis. Wrevelig over de stoornis
keek Jörn naar zijn vrouw, wendde zich dan weer snel tot Sötolaa. Maar ze ging nog
niet, verwachtte nog méer te hooren.
Dan brak Sötolaa in een woest lachen uit. ‘Zoo kwam de smid van Kainanainen
naar Rusland... zoo werd hij geëerd.’
‘En wij zaten hier en wisten van niets’, gromde Lekkonen.
‘Christine’, klonk het opnieuw en ditmaal stond Jörn's vrouw snel op en verliet
de kamer. Ook de smid wilde opstaan, maar de cognac zat hem in de beenen; hij
gleed uit en moest zich vast-
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grijpen aan den tafelrand. Zijn gezicht zwol rood op: hij zag er plotseling uit als een
ander.
‘Blijf toch zitten’, ried Jörn Mikelaa. ‘Het eten is klaar.’
‘Hij kan beter een uurtje gaan slapen’, meende Bergstadt.
‘Dat kan hij daarná nog altijd. 's Is soep-met-brokken vandaag.’ Jörn ruimde de
tafel af. Dan kwam Christine al met den enormen aarden pot aandragen en haar
schoonzuster, die haar tot de toog was gevolgd, rammelde daar met de lepels.
(Wordt vervolgd)
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