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Tweede Jaargang No. 1
Dankbetuiging
BIJ het intreden van het Tweede Winckeljaar heeft de Winckelier de eer zijn dank
te betuigen aan zijne Medewerkers in en buiten de Nederlandsche Pers, door wie het
debiet eene uitbreiding heeft verkregen, vèr boven de verwachting, hopende in 1903
hetzelfde vertrouwen zich waardig te maken, hem in den vervlogen jaarkring zoo
ruimschoots geschonken.
Met beleefde recommandatie en belofte van prompte bediening, teekent hij zich,
met het compliment van den dag
1 Jan. 1903. Uw aller onderdanige Dienaar
DE WINCKELIER.

Vorsten-dichters
Poésies du Prince Oscar Frederik, actuellement Oscar II, Roi de Suède
et de Norvège, traduites du Suèdois par Magnus Synnestvedt, illustrées
par Augustin Hagborg. Sonnet de Sully Prudhomme, préface de Jules
Claretie. Paris, Librairie Nilsson - Per Lamm Succr. 1902.
OFSCHOON ik niet gaarne de lijst zou schrijven der Zweedsche en Noorsche
geleerden, denkers, dichters en kunstenaars met wie Koning Oscar bekend is, en
zeker haar niet zou willen aanvullen met de namen der buiten Scandinavië zich in
de sympathie van Zweden's Koning verheugende mannen van wetenschap en kunst,
zoo wil ik hier toch een vijftal namen uit onze geleerde wereld vermelden, die langer
of korter geleden - evenals de beide leden der Fransche Académie - met den
Vorst-Dichter in aanraking zijn geweest en de levendigste indrukken van zijn
persoonlijkheid behielden. Ik bedoel: de Leidsche professoren Kern, de Goeije,
Vreede, Mac Gillavry en Lorenz. Naar de woorden van Prof. Vreede, die den 19den
September 1897 in gezelschap van Prof. Mc. Gillavry den Koning het doctorsdiploma
in de wijsbegeerte overreikte, hem door den Rector en Senaat der Leidsche
Universiteit den 5den Mei 1897 eershalve toegekend, heeft Oscar II eminente diensten
bewezen aan de Noordpooltochten en de reizen om de aarde, aan de uitgaaf der Acta
mathematica; aan de Oostersche taalwetenschap. Niet weinig zal tot onderhoud van
dien wetenschappelijken zin de omgang van geleerden als Sven Hedin, Graaf
Landberg, Mittag Leffler en talrijke andere mannen van naam hebben meêgewerkt.
Een schrander Vorst kan zich niet door tweeden- of derden-rangs hovelingen laten
omringen. Met hen stokt de conversatie even spoedig als met de salon-futiliteiten
der groote wereld en bepaalt zich tot een uitwisseling van tinnen of looden
spraakmunt, waarboven te verkiezen is de gouden van het zwijgen. Maar het zilver

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

der schranderheid tusschen verlichte, ontwikkelde geesten in een levendig gesprek
gewisseld, blinkt duurzaam en geeft hooge renten.
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**
Slaat men den bundel S a m l a d e S k r i f t e r a f O s c a r F r e d r i k (Stockholm,
P.B. Eklunds Förlag. 1858) op, dan vindt men in de pl.m. 20 vellen druks ongeveer
een tachtigtal grootere en kleinere dichtstukken afgedrukt: lyrische, dramatische,
epische werken, vertaald als onvertaald; de Fransche oogst, - 15 stukken in het geheel
- die hier wordt geboden, is dus - wat quantiteit aangaat, eer schraal dan mild te
noemen. Toch zou men onbillijk zijn, indien niet de grootste lof aan dezen bundel
P o é s i e s werd toegekend. Het is een vorstelijk geschenk van ‘deux Scandinaves
devenus Parisiens’, de een door zijn dichtpen, de ander door zijn teekenstift, een
keurig voortbrengsel der persen
*

OSCAR II, KONING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN

van Philippe Renouard verluchtend, en hun koninklijken landgenoot vertoonend in
een gewaad aan de beminnaars van Fransche poëzie dat zijn zin voor cierlijkheid zal
hebben bekoord. Een ‘édition de luxe’ bereikbaar voor kleine beurzen, het fraaiste
wat een uitgever den boekenvrienden bieden kan, wat hij meer dan gewoonlijk ook
zou doen, indien er ten onzent, gelijk in Frankrijk, meer boekenliefhebbers waren,
die door het debiet de onkosten hielpen dekken.
***
Door het overlijden (1872) van zijn broeder Karel XV geroepen tot den troon,
heeft bij Oscar II de studie in staatsmanswijsheid die in de poëzy vervangen. De
meeste gedichten dagteekenen uit zijn jonkmansperiode, toen hij als zee-officier de
Baltische wateren bevoer en zijne indrukken tusschen golven en wolken in de
Scandinavische streken verkreeg. Het meest bekende gedicht uit den bundel
S v e n s k a F l o t t a n s M i n n e , dat hier allereerst voorkomt, is het F l a g g a n
o p p ! Na in het Duitsch en het Engelsch vertaald te zijn, lezen wij het thans in het
Fransch:
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Hissez notre drapeau que tant d'honneur précè de!
Et saluez ce symbole et ce souvenir,
Nobles guerriers, héros des combats à venir!
La gloire du passé, l'espoir de l'avenir
Montent avec le fier drapeau de la Suède!

hetgeen in zegkracht overtroffen wordt door dit couplet:
O flamme dentelée, ondule sans encombre
Au sommet du grand mât, au souffle des autans,
Comme le gai signal de Vikings triomphants!
Et sur l'immensité glauque des Océans,
Proclame avec orgueil nos victoires sans nombre!

waarvan de rhytmische vertolking - naar het origineel - kan luiden:
Hijscht de vlag, waaraan heel d'aarde
Eer betoont, ten wolkenboog,
Helden naar omlaag uw zwaarden,
Roem die was of komen moog'
Rijst met Zwedens vlag omhoog!
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Uw gespleten drakentongen
Schettren Vikings krijgssignaal.
Zijn de wolken ingedrongen,
Wieglen in de golvenzaal,
Sprekend kloeke mannentaal.

Prins Oscar is méér dan 25 jaar in den zeedienst geweest. Toen hij in 1858 zijne
liederen en gezangen voor de eerste maal uitgaf en ze opdroeg aan het ‘Officierscorps
der Zweedsche Vloot’, waren daarvan vijftien jaren verstreken.

BALTISCHE ZEE

Met den meesten gloed wordt de geliefde Zee herdacht:
‘'s Jonkmans gelukkigste en zorgelooste dagen zijn op de baren voor hem
aangelicht, en niet weggeschemerd is op het land hun rozige dageraad; zijn schoonste
droomen zijn op de zee geboren of werden gekoesterd door het leven tusschen hare
vrije, frissche golven; des jonkmans dierste vriendschapsbanden werden geknoopt
binnen de door zeeën overstorte reelingen, onder het fier uitwaaiend doek der
drietongige vlag’.
En als bezegeling van die genegenheid klinkt als handklap het lied aan de Baltische
Zee.
O glauque Déité, qui des milliers d' hivers
As battu les rochers de la Scandinavie.....

Ook over het eeuwige pool-ijs dreunen forsche zangen en in het Noorsche
dennenwoud - de bewogen of onbewogen groene zee - spant de dichter zijn lier.
Er is een lyrisch gedicht, dat geheel deze stemming van den jongen Prins in één
beeld weergeeft, een dichtstuk dat hier in de Fransche vertaling wordt gemist, genaamd
O r l o g s - S k o n e r t e n (De Oorlogs-Schoener). Het verscheen het eerst in den
bundel Nytt och Gammalt, als tweede nummer van de reeks ‘Genom mitt förster.’
(Door mijn venster.) Het is ontstaan uit een oogenblikkelijke opwelling, het ankeren
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van den marine-schoener D e Va l k bij het koninklijk lustslot S o f i e r o , niet ver
van Helsingborg aan den Sont, een in Hollandschen renaissance-stijl gebouwd lustslot.
De Prins heeft het slot betrokken; de Zweedsche konings-standaard is er geheschen
en onder de vooglen die hun breede schachten uitslaan op den levendigen Sont is
ook d e Va l k .
Als gekneld in tooverbanden
Zinken plots zijn vleuglen neêr,
Dreunt een schot langs rots en stranden
Als saluut te mijner eer.
Wat voor nummer moet ik geven
Als signaal? - Ach, 't is gedaan
't Onbezorgde Zeemansleven, Hijsch de vlag nu en voortaan!
Wil ze ontplooien op den toren
Van mijn woning, aan den trans;
Kijkers zie ik 't ruim doorboren,
Welk genot! Men merkt mij thans.
Strijkt de zeilen! Windsnel zinken
Van d e Va l k de schachten neêr,
Hoort men d' ankertrossen klinken,
Nog vóór 't laatst gekanonneer.

ZWEEDSCHE VLAG

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

4
En de kapitein ankert en zijn jol voert hem naar S o f i e r o en Skål wordt op hem en
de manschap gedronken en als de schoener weer de ankertrossen licht, blijft de naar
de zee hunkerende dichter het vaartuig na-turen, na-turen, herdenkend het vervlogen
uur en als hij eindelijk voor Dragö, de zeilen ziet vallen, wendt hij zich huiswaarts
en....
Scheen S o f i e r o mij klein.

S o f i e r o , hetzelfde huis, waarin de dichter anders zóó thuis is, omdat hij er zich
a l s a a n b o o r d gevoelt.
Het kenmerkende in Oskar Fredrik's gedichten is dan ook niet de verscheidenheid
van stof, al zijn in dezen bundel zoowel Noord als Zuid (Provence) vertegenwoordigd,
maar de éénklank, die als een orgeltoon aandreunt, als een golf uiteenspat en als een
stormvlaag heengiert: het lied op de Zee, op het Zeemansleven en op de Zweedsche
helden, die het vereeuwigd hebben.
F. SMIT KLEINE.

Oostersche verpoozingen
Oostersche verpoozingen door F.M. Knobel - Amsterdam, J.H. de Bussy.
DE talentvolle Heer F.M. Knobel heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijne
belangrijke brieven in de Nieuwe Rotterdamsche - Courant afzonderlijk uit te geven.
Dit boek niet zijne mededeelingen, omtrent de handelstoestanden, de economische
verhoudingen, het water- en mijnwezen, de scheepvaartregeling, land- en volkenkunde
in de drie Keizerrijken van het Oosten, is meer dan waard gelezen en geraadpleegd
te worden door den Nederlandschen koopman, die zijne zaken niet ziet uitbreiden
in verhouding tot die van zijne buitenlandsche concurrenten; door de Nederlandsche
bankinstellingen en kapitalisten, die uit gebrek aan ondernemingsgeest,*) energie,
geestkracht en concurrentie-geest schaakmat gezet worden in hun eigen land, op hun
eigen terrein; door de Delftsche jongelingschap, die jaarlijks, ten getale van ruim
honderd, dingen om een twintigtal gouvernements-ingenieursplaatsen, waarschijnlijk
onbekend met het feit, dat in China een onoverzienbaar vruchtbaar terrein voor
waterbouwkundigen braak ligt en Hollandsche diplomaten aangesteld zijn om het
gebruik van Hollandsche werkkrachten te bevorderen.
Den Heer Knobel smart de winterslaap van zijne natie en hij drukt zijne smart
weemoedig uit: ‘Meer dan eens heeft Hendrik Hamer, super-carga van de in 1653
verongelukte Sperwer mij in het oor gefluisterd: ‘Vijftien jaren lang heb ik met mijne
vijfendertig Hollandsche makkers als gevangene doorgebracht in dit land (Corea);
thans eindelijk slaapt het niet langer, doch gij zijt niet wakker; de geheele Westersche
*) De Nederlandsche Bank keert over bij haar in deposito geplaatste gelden geen rente uit. (La
Banque de France en le Comptoir National d'Escompte de Paris vergoeden 3% interest per
jaar.) Blijkbaar heeft zij dus meer geld dan ze plaatsen kan. Gebrek aan ondernemingsgeest!
De vestiging van een agentschap der Ned. Handel Mij. te Yokohama was een failure - Gebrek
aan concurrentiegeest! The Russo-Chinese Bank met een kapitaal van slechts vijftien millioen
gulden richtte in een vijftal jaren twaalf agentschappen op in het noorden van China en Japan
en is thans, na de Hongkong and Shanghai Banking Corporation de invloedrijkste
bankinstelling in China.
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wereld arbeidt aan zijne ontwikkeling, maar gij, mijn landgenoot, doet alsof u zulks
niet aangaat. Waar is de scherpe blik, die in mijn tijd, van uit het vaderland, van uit
Batavia door de wereld drong?’ (bl. 272.) Het bedroeft den schrijver, dat zoovele
landgenooten van buitenlandsche verbindingen gebruik maken om Insulinde te
bereiken, en ironisch laat hij een Franschen medepassagier vertellen: ‘Ik heb juist
dezer dagen vernomen, dat door het Fransche Gouvernement binnenkort eene
belangrijke subsidie zal worden verstrekt, zonder eisch van terugbetaling, in welken
vorm ook, aan eene Nederlandsche stoomvaartmaatschappij tot het openen van eene
vaart op Tonking, misschien wel op Madagascar bovendien. De Fransche ambtenaren
die, met hunne familiën, zich naar die Koloniën begeven, zullen order krijgen, voor
zoover zij zulks niet uit eigen beweging mochten doen, om van de Nederlandsche
stoomschepen gebruik te maken, ook dan wanneer de schepen der Fransche lijnen
beter en gemakkelijker zijn. De Fransche ambtenaren hier aan boord vertellen mij
dat zij dit plan van harte toejuichen.’
Deze ironie wijst echter op eene tekortkoming. De schrijver zegt, dat Hollanders
meer van vreemde lijnen gebruik maken, dan van nationale, hij zegt n i e t , dat ze dit
doen omdat de buitenlandsche lijnen billijker zijn in prijs, vrijzinniger zijn in hunne
reglementen. Particulieren, naar en van Indië, moeten veelal hunne eigen reisuitgaven
betalen. De tweede klas op de buitenlandsche lijnen levert hen voor de helft van het
geld, dezelfde gemakken op als de eerste klas van onze mailbooten: vrije beschikking
over het g e h e e l e promenade-dek, tegen zeer matige bijdrage staat de leeszaal in
de eerste klasse voor hen open; een ruime rooksalon levert gezelligheid op.
Verder, dit komt al den passagiers ten goede, zijn de booten grooter en dus ruimer,
de last van zeeziekte wordt hierdoor geringer, vooral wanneer de hutten midscheeps
staan, zooals het geval is
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bij de nieuwere booten van den Norddeutschen Lloyd en de Hamburg-Amerika-Linie,
welke twee opperdekken hebben.
Het is voor een schrijver niet genoeg, te constateeren, dat iets zóó is en niet anders;
hij heeft aan te geven, waarom dat zóó is. De Heer Knobel nu, waar hij het heel
spaarzaam heeft over gebrek aan ‘feu sacré’ in het moederland voor zijne belangen
in het Verre-Oosten, over verkeerde toestanden en verhoudingen in de Hollandsche
Kolonie (blz. 408), blijft aan de oppervlakte van zijne waarneming, zonder te willen
analyseeren of analogiseeren; hij vermijdt van nature het gebruik van harde woorden
in pootige volzinnen en kernachtige bladzijden. Hij is niet krachtig, niet forsch, niet
ontzagwekkend; wèl broederlijk, toegenegen en sympathiek en zegt Alphonse Karr
na:
‘De leur meilleur côté tâchons de voir les choses. Vous vous plaignez de voir les
rosiers épineux. Moi, je m'en réjouis et rends grâces-aux-dieux, Que les épines aient
des roses.

MINISTER F.M. KNOBEL

Tot slot eene aanhaling van jeugdige frischheid uit dit belangrijk boek (blz. 370)
‘Over Shanghai hing, toen ik het eergisteren tijdelijk verliet, een doffe, grauwe lucht.
Sneeuw was gevallen. Staande op de “Gardenbridge” over de Soochowcreek, zocht
ik naar wat helders. In kouden nevel gehuld lag de, anders zoo glorievolle “Bund”,
met Zijne deftige koopmanspaleizen; op de vloot van stoomers in de statige rivier
drukte de schemering van den donkeren Decemberdag, en uit den mist kwam het
antwoord der door Victor Hugo ondervraagde dichters: “Nous voyons bien là-bas
un jour mystérieux”.
Het Oosten zonder zon heeft inderdaad een geheimzinnig karakter: zoo iets als
een kind, dat geen jeugd verraadt. Maar, daar in de nabijheid werpen westersche
knapen met sneeuwballen. Willen zij vergoeden wat er aan licht om mij heen
ontbreekt? Zij hebben jeugd: rozen op de wangen! Van de brug moest ik, om mijn
weg te vervolgen, kiezen tusschen het trottoir der groote menigte en het openbare

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

park: in den zomer een der schoonste en drukst bezochte punten der
“Modelnederzetting”. Behalve de jongens, was er thans niemand. De kale boomtakken
schenen een kerstmisglimlach over te hebben voor het spel, hetwelk in vollen gang
was. Daar was de gezochte lichtstraal: mededoen mocht ik niet, maar.... hun doelwit
worden? Dàt was een idee. Ik liep den tuin in’. En, hij kreeg de volle laag
tegelijkertijd: hoe hooger het gejuich, hoe talrijker de projectielen op zijn rug, hoe
meer in zijn binnenste knetterde de vonk van zaligheid die onzen Beets deed
schitteren.
Dergelijke frisch-prettige bladzijden zijn er vele.
TH. J.A. VAN HUUT.

Vlinders
E.J. Potgieter: Brieven aan Cd. Busken Huet. Uitgegeven door G. Busken
Huet. Derde Deel 1870-1874. - Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
1902.
BIJ dit derde en laatste deel eener niet genoeg te waardeeren briefverzameling voegt
een kenschets van den briefschrijver, louter in die hoedanigheid.
Hij heeft vernuft en schranderheid; hij is schalk, fonkelend, tintelend bij een
omlijning van feiten, bij een beelding van personen, bij het aanbrengen van schaduw
of licht. Men kan minder dan ooit bij brieven - een gansch persoonlijke uitingsvorm
- van modellen ter navolging spreken, doch al wilde men het, dan zou in dit geval
het navolgingsvermogen falen, daar het deftig en het plomp Nederlandsch karaktertype
te sterk moet afsteken tegen het licht en bevallig cliché van menschen en dingen,
gelijk deze brieven afdrukken.
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Weinigen hooren den zweepknal van het vernuft anders als rinkelbel van den nar; al
te weinigen zien de flits van den spot flikkeren met lichtschijn van weemoed. De
meesten staan gereed, blind voor het bevallige van woord en wending, het
innig-beschaafde van verstand en gemoed, ook in d e z e brieven te turen, te turen
naar doorn en netel, naar schimp en schamp. Nadruk wordt gelegd b.v. op
oordeelvellingen over personen. Zoo wordt Potgieter's weinige sympathie met Allard
Pierson, Opzoomer, Buys en andere onzer celebriteiten uitgemeten. Waarom? Zijn
dit niet intieme brieven? Zijn het niet brieven van een aanzienlijk Amsterdamsch
koopman aan een aanzienlijk letterkundig vriend, waarin even frank de karakterfeilen
van dien vriend worden getoond als die van zijn p a i r s -tijdgenooten? Bovendien
daarin ligt niet de q u i n t e s s e n s van deze brieven, maar in de openbaring van het
innigste wezen van een groot Nederlandsch schrijver aan zijn jongeren vriend, den
vernuftigsten en bevalligsten criticus der Nederl. Letteren in het tweede deel der
XIXe eeuw. Letterkundige waarde hebben zij niet meer dan elk stukje proza uit
Potgieter's pen; maar hóóg te schatten zijn zij om de aesthetische en de paedagogische
waardij; bijzonder zijn zij om het zielkundig kluwen dat in vele kruisdraden om hen
is gewonden en waaruit nu eens een deftig Amsterdammer, een patricische
Leliegrachter, een kieschkeurig poëet, dan weer een schrander historicus, een
fijnvoelend essayist, steeds een goed vaderlander, een buitengewoon letterkenner,
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een zeldzaam vriend, een teerhartig broeder of een optimistisch vrijgezel zich
ontwikkelt. Dat is de voorname bekoring die er van hun tekst uitgaat. Banale inderdaad zéér alledaagsche - nieuwsgier moge reikhalzen naar hetgeen een man als
Potgieter over de beroemdheden van den dag schreef, de eigenlijke belangstelling
komt eerst dán, wanneer men die oordeelen meer als een voorbijgaande b o u t a d e
beschouwt, als een pittiglitterair woord en men een artistiek waarnemer, een
aesthetisch opmerker, een schrander litterator, een goed vriend ziet uitblinken ter
plaatse, waar hij volstrekt niet uitblinken woû. Het belangrijke - ook van dit IIIde
deel - is gelegen in wat onze Germaansche buren noemen het ‘cultur-historische
element’. Potgieter's blik op menschen en dingen is scherp; zijn ontleding der roerselen
tegelijk fijn, rustig en zeker. Telkens zijn wij geneigd te zeggen: ‘indien zóo, in een
bepaald tijdperk van een bepaald volksleven, een koop-, staats- of letterman handelt,
m o e t hij door een schrander, kieschkeurig, onafhankelijk karakter uit diezelfde
période en van datzelfde volk aldus worden beoordeeld’.
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We hebben hier dan ook niet te doen met een reeks opwellingen van een knorrigen
ouden heer, een b o u r g e o i s s a t i s f a i t - de b o u r g e o i s ten onzent en vooral
de s a t i s f a i t s worden na 1875 in onze letteren ingevoerd - maar met de
wèl-overdachte. wèl-gekozen uitingen van een in de stilte eener studeerkamer en de
drokten der handelswereld gerijpten bel-esprit. Een Amsterdamsch vernufteling,
vertegenwoordiger van het beste deel van het Nederlandsch handelspatriciaat; een
onbekrompen en blij-hartig XIXe eeuwschen Roemer Visscher, die bij gemis aan
kunstrijke dochters, een schrandere tante en een zeer minlijke zuster als huisgenooten
bezat, welke zijn celibaat zonnig hielden; wiens dorpel evenals die van den franken
Roemer werd gesleten
van schilders, kunstenaars, van zangers en poëten,
maar met dienzelfden dichterlijken voorzaat in keur van lettergerecht zóóveel
verschillend, als de tafelkout van een gentilhomme de lettres afwijkt van de
dischgesprekken van een aartsburgerlijken smulpaap.
PIET VLUCHTIG.

Keur
Herzog Ernst von Schwaben. Erzählung aus dem elften Jahrhundert, von
Felix Dahn. 3. Auflage. - Druck und Verlag von Breitkopf und Hartel.
1902.
In de Duitsche letteren hebben de romans en vertellingen van Felix Dahn een
ongeëvenaarde verspreiding. Daargelaten de vertolkingen in onderscheidene
Europeesche talen - de Nederlanders kunnen er van meêspreken - heeft de Duitsch
lezende wereld het mogelijk gemaakt dat zijne grootere werken E i n K a m p f u m
R o m 32 drukken, O d h i n ' s T r o s t 10 drukken beleefden en zijn kleinere
schrifturen B i s z u m To d e g e t r e u met 15, F e l i c i t a s 16. B i s s u l a 10 en
andere historische verhalen met 5-9 drukken geboekt staan. Hij is gebleven, wat hij
45 jaar geleden zich toonde bij de verschijning van zijn epos H a r o l d u n d
T h e a n o : een boeiend verteller die zijn historische studiën dienstbaar weet te maken
aan zijne dichterlijke opvatting. De lijst zijner portretten is fijn geciseleerd, de
portretten zelven zijn forsch geteekend met breeden toets en het wijsgeerig
assimilatie-vermogen van den jurist-professor in het Oud-Germaansche recht heeft
over menige bladzijde uit zijne kleine romans tijdens de Volksverhuizing den schijn
van doorleefde realiteit geworpen. Boven alles is hij - dank zij zijn dichternatuur, uit
zijne Balladen vooral blijkend - een handig samensteller, die de historische stof
aanlokkend vormt in verschillende gestalten, nu eens als terra cotta beeldjes, dan als
brons-figuren, eindelijk als marmeren statuën.
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FELIX DAHN

Herzog Ernst von Schwaben is het proza-verhaal van een door Felix Dahn in 1862
gedichte ballade. Een lofzang op trouwe mannenvriendschap, niet deinzend bij
gevaren of vluchtend bij bewolkte lucht, maar hecht als het pantser der
middeneeuwsche ridders, blinkend als hun helmet in maan- of zonlicht. Als wij de
avonturen lezen van dien erf-Hertog van Bourgonje, dien Hertog Ernst van Zwaben,
dien Duitschen Keizerszoon, saamgevlochten met die van zijn onafscheidelijken
vriend Werner van Kiburg is het of wij een bladzijde bezien uit een middeneeuwsche
Kroniek, máár verlicht met de gouden, lazuren, karmijnen of zilveren kleuren van
een getijdeboek, want de schrijver van O d h i n s T r o s t en S i n d G ö t t e r ? kan
wel het coloriet van den geheimzinnigen vroomheidsdrang in priester en leek der
gekerstende middeneeuwen schilderen, maar hij staat te ver buiten den straalkrans
der mystieke schouwing om in den geest der l i v r e s d ' h e u r e s te gevoelen. Wat
uit zijne priester-
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figuren der middeneeuwen allermeest openbaar wordt, is een geharnaste clerus met
al de geledingen van het logge pantser, en de strikken en riemen en ketens die den
drager omsnoeren. Ook in deze vertelling van den op Falkenstein verborgen
keizerszoon, waar Werner hem brood en wijn ‘kredenzt’ en de uilen hun
dischgenooten zijn, wanneer hij uit het rijksgebied gestooten is door zijn vader en
zijn erfgoed Bourgonje hem zal hergeven worden na den zoen met den Keizer, en
na den opstand zijner getrouwe Zwaben - ook door dit verhaal waait een adem van
kloekheid, ridderlijkheid, hoogheid van denken en voelen, die de dichter ons toewuift,
als hij, onder de betoovring van den eenvoud der oude chronycken, ze met romantische
weelde herschept.
F.S.K.

Die Völker der Erde von Dr. Kurt Lampert. - Stuttgart, Leipzig. Deutsche
Verlags-Anstalt.
Wanneer de astronoom van onzen tijd zich weet te bedienen van steeds meer
volmaakte werktuigen en, daarmede gewapend, de wereldruimte doorvorscht, dan
wijken de schijnbare grenzen van het oneindige steeds meer achteruit en dringt hij
met zijn zoekenden blik door in tot heden onbekende oorden; maar een vaste grens
bereikt hij nimmer en naarmate het reeds bekende gebied in grootte toeneemt, groeit
ook het nog onbekende aan, gelijk de inhoud toeneemt van bollen met steeds langer
wordenden straal. - Wanneer de man van studie zijn tijd en krachten geven kan aan
zijn wetenschappelijken arbeid en rijker wordt in kennis en algemeene ontwikkeling,
ondervindt hij meer en meer de juistheid van de bewering dat men veel moet weten
om te weten dat men weinig weet, dat er, naarmate hij meer weet, steeds meer is wat
hij niet weet.
Tot andere overwegingen komen wij echter wanneer een beperkt gebied, waarvan
de grenzen zijn te overzien, onze belangstelling opwekt, onze nieuwsgierigheid
prikkelt. Toen wij nog jong waren en de ons bekende wereld niet grooter was dan
de groote stad waarin wij woonden, of dan onze tuin en het dorp met zijn naasten
omtrek, toen schenen ons verder gelegen plaatsen veel verder verwijderd te zijn dan
werkelijk het geval is; ouder geworden, werden die afstanden voor ons kleiner en
konden wij ons een meer met de werkelijkheid overeenkomende voorstelling maken
van onze provincie, van ons land, misschien nog wel door eigen aanschouwing van
de aangrenzende landen daarbij.
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Er is een tijd geweest waarin men zich volstrekt geen voorstelling maken kon van
de gedaante en van de grootte onzer aarde, gelijk oude afbeeldingen en oude
geschriften ons dat leeren. Langzamerhand

Uit: ‘Die Volker der Erde’.

is die voorstelling helderder en juister geworden, heeft men geleerd de gedaante
nauwkeurig te bepalen, de grootte nauwkeurig te meten. Toen bleef voor den mensch
nog de moeilijkheid over om zich van die gedaante, in verband met hetgeen men om
zich heen zag, een juiste voorstelling te maken en van die grootte, in verband met
bekende maten, een volledig denkbeeld te
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vormen. Maar met het beter worden der verkeersmiddelen werden de afstanden
kleiner, en waar het onderling verkeer vroeger langzaam geschiedde, ging het
gedurende de laatste tientallen van jaren met steeds grooter snelheid. Daardoor kennen
wij nu vroeger onbekende gedeelten onzer aarde even goed alsof zij naast onze eigene
woonplaats gelegen waren: de wereld is klein geworden. Afstanden zijn verdwenen,
die men vroeger onmetelijk achtte; niet alleen worden onze gedachten met de snelheid
van den bliksem door de electrische vonk van werelddeel tot werelddeel gedragen,
niet alleen klinkt onze stem op hetzelfde oogenblik waarop wij spreken duidelijk in
het oor van den vriend, honderden kilometers van ons verwijderd, maar ook wij
menschen zelf worden in luxe-treinen en drijvende paleizen in enkele weken tijds
gebracht van onze woonplaats naar die onzer tegenvoeters. Door dat alles is het ons
mogelijk geworden een beeld ons te vormen van onze aarde, van haar gedaante en
grootte, van haar oppervlakte en haar inwendigen bouw, van planten en dieren en
van de volkeren die haar bewonen. Nu is er een boek bezig te verschijnen, waarvan
ik hierboven den titel afschreef en dat mij bij het doorbladeren de opmerking deed
maken: de wereld is klein geworden. Het boek komt ons veel verhalen over het leven
der volkeren, niet een diepzinnig en streng wetenschappelijk boek over ethnologie,
maar een populair werk, dat op onderhoudende en aangename wijze ons veel wil
komen leeren op het gebied der volkenkunde. Het is rijk geïllustreerd en de
afbeeldingen zijn niet alleen met bijzondere zorg gekozen, maar ook keurig van
uitvoering, want zij zijn vervaardigd naar een verzameling fotografiën naar het leven,
uit allerlei landen en van allerlei volken. In dit boek wordt in 't bijzonder melding
gemaakt van het uitwendig voorkomen der verschillende rassen, van hun kleeding
en hun sieraden, hun wapenen en huisraad, hun wijze om zich te voeden en hun wijze
van leven in oorlog en vrede, hun woning, hun gebruiken en gewoonten ook bij
geboorte, huwelijk en overlijden. In 't kort, het boek wil ons een kijkje geven in het
leven, het doen en laten van zeer veel verschillende en toch bij elkander behoorende
leden der menschenfamilie. Het zal verschijnen in 35 afleveringen en wanneer het
werk compleet is hoop ik nogmaals door de redactie een kleine ruimte in haar
tijdschrift tot mijne beschikking gesteld te zien, om over den inhoud het een en ander
medetedeelen. Dit weinige om de aandacht te vestigen op een belangrijke uitgave.
Dr. CALKOEN.
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Uit: ‘Die Volker de Erde’.

‘Verborgen Bronnen, door Augusta de Wit. Tweede druk. Amsterdam,
P.N. van Kampen & Zoon.
Geen wonder, voorwaar, dat Augusta de Wit's ‘Verborgen Bronnen’ een tweeden
druk beleefden. Over een vijfden en zesden zullen wij ons verheugen en nimmer
verbazen. Iedereen zou men willen vragen: Ken je ‘Verborgen Bronnen’? Niet? O!
wat heb je je-zelf dan te kort gedaan. Draal geen oogenblik, dit verzuim te herstellen.
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Asjeblieft! neem mee. Ik leen je graag mijn bundel. Niet voor lang. Spoedig terug.
Ik beu overtuigd, dat je je dit boek zult aanschaffen. Missen, wil i k het hoogstens
voor één week. Onder mijn bereik moet ik die verzameling novellen hebben. Telkens
moet ik er weer eens in gluren, lezen, hérlezen en jubelen over de schoonheid van
ons onvolprezen Nederlandsch. Krachtig, statig, stoer, massief, indrukwekkend als
een reuzeneik, stáát dit proza. Het schittert als rein kristal; buldert als de orkaan.
Klaagt als de Aeolus-harp. Innig, teer, ontroerend als de weemoedvolle klanken der
violoncel. Weelderig, schitterend schoon, zwoel van geuren, zwaar van beloften, als
een, blijde Lentedag. Geen snaar in ons binnenst, hoe verborgen ook, Augusta de
Wit weet ze te vinden en te doen beven, oneder den druk harer artistieke vingeren.

AUGUSTA DE WIT

Model-proza. Proza waarvan men brokstukken van buiten moet leeren, om
gewapend te zijn tegen elken onheuschen aanval op onze Hollandsche taal. Het
citeeren van volzinnen van Augusta de Wit is een panacee voor spotlachjes,
meelijdende schouderschokjes, honende uitroepen over onze taal, door
onoordeelkundigen gemerkt als log, plomp, zwaar, onsierlijk. Bravo Augusta de Wit!
uw taalmuziek overstemt triomfantelijk allen lasterpraat, ons heerlijk Nederlandsch
aangewreven. Ach!.... waren alle menschen wijs! Neen! Daarvoor zou ik geen
verzuchting willen slaken, want, de wereld getooid met niets dan wijze menschen,
hoe vervelend zou ze worden!
Uit mijn binnenst welt een ach! een droeve klacht, over het feit dat de menschen
elkaar zoo dom, met verkrachting van eigen oordeel en gevoel van smaak, nápraten.
Hollanders hangen met friesche stijfkoppigheid aan hun vooroordeelen. Ze prijsgeven?
Liever met Van Speyk de lucht in! Zij méénen nu eenmaal, dat de Hollandsche taal
niet schoon, niet rijk, niet lenig is. Laat ons Augusta de Wit met haar prachtig
taalvermogen te hulp roepen, om dit bot begrip te bestrijden en te vernietigen. In
onzen tijd, tuk op hervorming, fel op herziening en verwerping van het oude, grif
met invoering van het nieuwe, moesten wij breken met de geringschatting van onze
moedertaal. Uit ‘Verborgen Bronnen’ put men allereerst eerbied, bewondering en
liefde voor het statige, voor de flonkering, voor de teederheid onzer taal.
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Kijkjes op het dagelijksch leven, door Tony Schumacher. - Amersfoort,
G.J. Slothouwer.
Een door-en-door rustig werkje, ouderwetsch naar vorm en inhoud. K i j k j e s o p
h e t d a g e l i j k s c h l e v e n zijn geschreven door een lieve, beschaafde vrouw, die
het opperbest met het menschdom voorheeft. Een boek vol nuttige wenken en
vriendelijke vermaningen, een verzameling opstellen, die, neergelegd in de huiskamer
van een Hollandsch gezin, den stempel van degelijkheid te krachtiger op de
familieleden zal drukken. Een welkome, kalme variatie in het herrie-achtige van
onzen tijd. Het lezen van een hoofdstuk uit ‘Kijkjes op het dagelijksch leven’ geeft
den indruk of wij met grootmoeder een tochtje in de trekschuit maken. Een tochtje,
waarbij zachte aandoeningen over ons komen, waarbij héél oude, bijna vergeten
melodieën in ons zingen. Voor stoomtram en automobiel-rijders, voor woelig-drukke
menschen, hakend naar het nieuwste van het nieuwe, mits in prestissimo tempo gezet,
heeft Tony Schumacher haar degelijk en nuttig werkje niet geschreven. Die zouden
het hoogstens ter hand nemen, wanneer zij door overspanning, gejaagdheid en
oververmoeidheid den rustigen, verkwikkenden slaap niet meer konden vatten. Er
bestaat kans dat die menschen vrij spoedig ‘deep in a chapter’ zouden zijn.

Mijn Jezus. Twaalf preeken door Dr. Louis Bähler. 's Gravenhage,
Drukkerij Vrede. 1901.
Eerst nu ben ik in de gelegenheid dit geschrift van Dr. Bähler neder te leggen in
onzen ‘Winckel’ om er de aandacht op te vestigen
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van hen, die in dit onderwerp belangstellen. Zelf heeft de auteur ons voldoende
ingelicht aangaande hetgeen hij met deze ‘Preeken’ voor had. In zijne Inleiding zegt
hij, ‘dat er onder hen, die door de doopzieke menigte Tolstoyanen genaamd zijn,
maar zichzelven beschouwen als Christen-anarchisten, als religieuze anarchisten, als
anarchisten der liefde, als anarchisten blootweg (daar alle ware anarchisme uit zijn
aard Christelijk, religieus en liefderijk is) veel te weinig rekening gehouden wordt
met de eischen en de uitkomsten eener historisch-critische bijbelbeschouwing.’ Dit
moet anders worden, meent hij: ‘De verwaarloozing van die critiek komt niet alleen
voor bij hen, die niet beter kunnen weten, maar ook in hetgeen men noemt het
mystieke modernisme. En dat is ondankbaar tegenover de mannen van het oude
modernisme, die het waarlijk niet aan ons hebben verdiend, zegt Dr. B., dat men
smalend gaat spreken over het intellectualisme van de vaders der z.g. moderne
theologie.’ Dankbaar hebben we te zijn, heel dankbaar, want het intellect juist heeft
ons vrijgemaakt en het intellect alleen kan dit doen. Vooraan in de phalanx stond het
verstand. Dat moest de spits afbijten, en toen konden het hart en de ziel volgen.’ Dat
modernisme bloeit niet meer, en waartoe is men nu gekomen? ‘Uit vrees van te veel
en te lang negatief te zijn, uit inschikkelijkheid aan de gemeentelijke behoefte om
wat positiefs te hooren, heeft men alras aan het intellect gedaan werk gegeven en
aan het gevoel de hoofdzaak opgedragen. Aan het gevoel! dat in den zegetocht van
het intellect was meegetrokken, doch er de rechte waardeering van miste en zich op
het pas veroverde gebied ter nauwernood een beetje wist in te richten.’
Het geschrift van Dr. B. werd mij aangeboden ‘ter recensie’, maar recenseeren is,
dunkt mij, geen ‘Winckelwerk.’ Slechts eene opmerking zij mij vergund. De bekwame
schrijver zegt wel in die zelfde Inleiding: ‘Wij kunnen heel gemakkelijk uit alles het
hart laten spreken, wij kunnen heel gemoedelijk in alles ziel leggen, nu wij het zoo
rustig hebben. Maar het verstand heeft ons die rust bereid, na eerst het zware werk
alleen gedaan te hebben.’ Maar indien dat ziet op het verstand, dat in de historische
critiek der vorige eeuw aan het woord was, dan wijs ik er op, hoe het in de laatste
jaren meer en meer blijkt, dat de wijsgeerige onderstelling, van welke die critiek
uitging, onhoudbaar is, waarom vele godgeleerden er ook niet meer aan denken, om
zich daar rustig bij neer te leggen. En waarom rebelleeren hart en geweten altijd weer
tegen de consequenties van een deterministisch of pantheïstisch stelsel, door het
verstand ineengezet? Zij voelen, dat zij door zulk een stelsel in een verkeerden weg
worden gedrongen en gebracht worden, waar zij niet wilden zijn en sterven zouden
van kommer en gebrek. Waar aan ontleent toch dit verstand zijn recht om op
godsdienstig gebied zulk een suprematie uit te oefenen en in zijn zegetocht het hart
mee te slepen? Waarlijk, ik zal de laatste zijn om op dit gebied het verstand te
minachten, maar als er sprake is van de vermogens, werkingen en vruchten van ons
geestelijk bestaan, vraag ik, dat verstand en hart gelijk op zullen deelen. Niet zoo,
dat een mensch met het verstand een heiden zou kunnen zijn en met het hart een
Christen, maar in dien zin, dat zij elkander in evenwicht houden. Doch erkennende,
dat het verstand even dwaalziek is als het hart, zie ik niet, hoe de mensch dat
evenwicht zal vinden, indien hij niet in de rechte sporen wordt geleid door een geest,
van den ‘Vader der geesten’ uitgegaan, die boven het dwalen verheven is, hem dat
ideaal eener ongestoorde eenheid te aanschouwen geeft, en machtig is hem op te
voeren tot eene harmonie, ongekend door hem begeerd.
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Een schoone gedachte ligt er voor mij in de woorden van een profetisch man, die
nog onder ons leeft:
't waarachtige Verstaan geschiedt alleen door 't Hart.
't volkomene Gevoel wordt een volkomen Denken.
In wien staat deze harmonie voor onze oogen indien niet in Jezus? Gelukkig hij, die
zeggen kan, in ‘mijn Jezus.’
DR. J. HARTOG.

‘De Militaire Luchtscheepvaart,’ door W.N. Bakker, 1e Luitenant bij het
2de Reg. Veld-artillerie. - Haarlem, Erven Loosjes. 1901.
Een knap geschreven boekske. - In bevattelijken vorm en in goed Nederlandsch geeft
de auteur in nauwelijks honderd bladzijden druks een overzicht van 't voornaamste,
dat in de laatste jaren op bovengenoemd gebied is beproefd en tot stand gekomen;
hij voorziet hiermede in eene behoefte, want wie tot voor korten tijd iets meer van
die materie wilde weten, was gedwongen bij buitenlandsche tijdschriften zijn licht
op te steken en bronnen uit den vreemde te raadplegen, een vaak even dure als
tijdroovende geschiedenis.
Na eene korte inleiding, welke reeds dadelijk door haar bescheiden vorm een
aangenamen indruk teweegbrengt, levert de schrijver, die zijn onderwerp blijkbaar
goed meester is, in het eerste hoofdstuk een zaakrijk exposé over ‘de Bestuurbaarheid
van Luchtschepen’ en licht dit gedeelte van zijn arbeid toe met enkele duidelijke
teekekeningen tusschen den tekst.
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‘De inrichting en organisatie van den militairen ballondienst in de verschillende
rijken’ vormt hoofdstuk twee. - Achtereenvolgens wordt daarin behandeld 't geen in
Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. op dat gebied reeds werd verricht en tot stand
gebracht.
Ten slotte wordt hierin gezegd, dat men in Nederland met dezen tak van dienst
nog zeer achterlijk is, en dat de twee ballons, indertijd aangekocht tot het nemen van
proeven, reeds verscheiden jaren niet meer zijn gebruikt, en dat een ervan volgens
geruchten zelfs moet zijn verkocht.
Ook voor een leek bevat het derde hoofdstuk zeer belangwekkende gedeelten. Het
handelt namelijk over ‘het gebruik van ballons’ en geeft, nauwkeurig omlijnd, een
begrip van de wijze waarop van uit een luchtschip de waarneming plaats heeft en
het bericht wordt overgebracht. - Wanneer men daarbij leest, dat de waarnemer
iemand behoort te wezen, die aan een hooge mate van besluitvaardigheid een goede
maag, een scherp oog en een scherp orienteeringsvermogen moet paren en daarbij
volkomen vrij van duizeligheid moet wezen, dan valt alleen hieruit reeds te besluiten,
dat lang niet ieder officier voor luchtschipper is geschikt, en dat er slechts enkelen
- en dan nog eerst na een zorgvuldige, speciale opleiding - voor de betrekking van
waarnemer zijn te gebruiken, dus, dat men bij het uitbreken van een oorlog niet zoo
dadelijk een korps luchtschippers heeft gevormd, in staat goede diensten te bewijzen.
Aan het slot van dit hoofdstuk worden eenige bladzijden gewijd aan ‘het schieten
op ballons’ en aan de voorwaarden, te stellen aan de vuurmonden, welke voor
dergelijke doeleinden worden gebezigd. Tevens wordt een practische methode
aangegeven voor het bepalen van den afstand, waarop een ballon zich van den
vuurmond bevindt. - ‘Met gestrekten arm houdt men een dubbelen decimeter voor
zich uit en ziet hoeveel millimeter daarvan de middellijn van den ballon bedekken.
- Deze middellijn is gewoonlijk 10 meter. - Leest men nu b.v. af 4 mM., dan bedraagt
de afstand bij een ballon van 10 meter ongeveer 2500 maal de armlengte. Nauwkeurig
is deze methode natuurlijk niet’.
Aan het einde van zijn arbeid merkt de schrijver op, dat de moderne
luchtscheepvaart tot heden hoofdzakelijk werd gebezigd bij oorlogen buiten Europa,
vooral bij die in de koloniën, dat de ervaring bij deze opgedaan dus niet als maatstaf
zal kunnen dienen voor 't geen men bij een oorlog in Europa van den ballondienst
kan verwachten, eindelijk dat de Engelschen in Zuid-Afrika in hun kamp tegen de
Boeren door hun goed geregelden ballondienst bij herhaling, o.a. bij Colenso, bij
Paardeberg, enz. belangrijke waarnemingen hebben kunnen doen.
Met het oog op Nederland, dat in dit opzicht nog volslagen onvoorbereid mag
heeten wenschen wij het boekje in veler handen.
CH.

Martinus Theunis Steyn, door Frederik Rompel. Met 18 platen. Amsterdam, L.J. Veen.
Een belangrijke en tevens belangwekkende, een onderhoudende, vlug geschreven
biografie, die Frederik Rompel geeft van Martinus Theunis Steijn, den voormaligen
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president der voormalige republiek der Oranje-Vrijstaat in een bij den uitgever L.J.
Veen te Amsterdam verschenen boekdeel, met platen en photographiën versierd.
Steyn's leven is duidelijk in verschillende tijdperken af te palen en die verschillende
mijlpalen te schetsen is het doel, dat hij zich voor oogen heeft gesteld, beweert de
auteur in z'n voorrede.
En achtereenvolgens laat hij den lezer een blik slaan in de jongelingsjaren van zijn
held, doorgebracht in de wijde eenzaamheid van het zonnige Afrikaansche veld, in
zijn levensdagen hier te lande, in Deventer, in gezelschap van zijn vriend en
landgenoot, den vroeg gestorven H. Vels; hij beschrijft met van geestdrift en vurige
bewondering getuigende woorden de ideale zucht, die in hem zetelde om zich nuttig
te maken ten dienste van zijn land, dat hij liefhad met Goddelijke vereering; hij
teekent Steyn's energieke houding, zijn krachtig onverzettelijk willen, toen deze, als
eerste van zijn volk het zwarte onheil van den oorlog dreigend zag zweven boven
het hoofd der zuster-republiek. Een sprekend, schitterend voorbeeld van dien sterken,
tevens verheven geest, vinden wij in de rede, door hem gehouden in de Volksraad
te Bloemfontein: ‘kan de eene Afrikaner neutraal blijven, terwijl de andere Afrikaner
voor Afrika sterft?’
En hij zelf beantwoordde dien vraag met: ‘ik verlies liever de onafhankelijkheid
van den Oranje-Vrijstaat met eer, dan dien te behouden door oneer of ontrouw.’
De indruk dier woorden was zoo machtig geweest, dat niet één lid zijn stem verhief
tegen het te sluiten verbond om gemeenschappelijk den strijd te strijden.
En dan in den oorlog, in den reuzenstrijd zelven van het kleine, nietige volk tegen
de legioenen en legioenen door het machtige Engelsche rijk uit alle oorden van de
wereld hier te saamgebracht.
‘Wij moeten er voor zorgen’, sprak Steyn, ‘dat het nageslacht van ons spreekt als
van helden en
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patriotten en niet als van lafaards, die hun erfdeel zonder worsteling aan den vijand
hebben overgegeven. Tot het einde moeten wij volhouden. Ik zal het doen.’
Die belofte heeft hij gestand gedaan, hij met zijn vriend en strijdmakker Christiaan
de Wet.
Frederik Rompel geeft een nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving van dat
strijden en lijden, van dat geheel zich opofferen voor hun heilige zaak. In een der
Engelsche dagbladen der laatste dagen is beweerd, dat sedert den dood van Leonidas
en zijn getrouwen er geen enkel feit in de encyclopedie der eeuwen kan geboekstaafd
worden, dat kon vergeleken worden met den strijd, het laatst gestreden in Zuid-Afrika,
eene verklaring, die gaarne door iederen aandachtigen lezer van den heer Rompel's
werk zal onderschreven worden. Het is dan ook in volle overtuiging, dat wij dit met
gloed geschreven en goed gedrukt boek kunnen aanbevelen. 't Is niet alleen de van
vereering getuigende biografie van een nobele figuur, maar tevens ook een getrouwe
beschrijving van den wanhoopstrijd van het edele ons stamverwante volk.
Mr. L.H.

Kalender voor 1903, ontworpen door Th. van Hoijtema. - Amsterdam,
B.L. Voskuil.
Een kunstwerk is deze kalender, een sieraad voor de huiskamer en door de
duidelijkheid van conceptie en rustige werking, van aangenaam praktiesch nut. De
twaalf platen, elk groot 21 bij 49 centimeter, in kleur gedrukt en op steen ontworpen,
bieden een rijke afwisseling voor 't oog, daar de artiest te huis is in de motieven
ontleend aan de dieren- en plantenwereld. Het werk is de sympatieke vrucht van een
rijp talent, dat ernstig streeft en in alle platen eene harmonie van vorm en kleur
bereikt, die te aangenamer aandoet, omdat nergens iets aan de duidelijkheid van den
kalender afbreuk doet. Heel, heel moeilijk zijn dusdanige creaties, daar elke plaat
dezelfde ruimte biedt en het doel in allen onveranderd blijft; de ontwerper vervalt,
zal hij duidelijk blijven, zoo licht in eene zekere monotonie, die verveelt.
Th. van Hoijtema heeft deze gevaarlijke klip ontgaan, en alle samenstellingen der
verschillende maanden zijn afwisselend en frisch gedacht. Ook de kleurenkeuze is
goed en niet minder de uitvoering; van nabij gezien interessant en van een afstand
aanschouwd, verliest de werking geenszins; in tegendeel de artiest heeft met takt
daarvoor gezorgd, dat bij de duidelijke werking de bekoring van uit de verte stand
houdt.
Ook de cijfers zijn artistiek gevormd. Het temperament ook in hen weggelegd,
geeft aan deze schijnbaar drooge vormen jong leven.
Eene omschrijving van kunstwerken wordt weldra vervelend; de artiest geeft ons
het goede voorbeeld van op te wekken; wij vergenoegen ons dus met een paar
aanduidingen. Elke plaat, bestaat uit twee hoofddeelen; het bovenste vertoont in de
meesten een of meer dieren, gekozen in verband met de jaargetijden; het onderste
deel bevat de schoon uitgevoerde cijfers der maand. Elk ontwerp is versierd met
blad- en dierornamenten, die los zich door en om de plaat in rustige harmonie
slingerend de aantrekkelijkheid van de geheele conceptie verhoogen. Een mooi blad
is Januari: een sneeuwlandschap, een pauw; het jaartal 1903 is overweld door
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haagedissestaarten. In Maart is de ooievaar aangeland, die deels als natuur, deels als
ornament, het motief vormt. Pakkend en weelderig geven de verrukkelijke
zonnebloemen de aanleiding voor de creatie voor Augustus. Aan de sombere
Novemberdagen herinnert ons de kwaadaardig blikkende uil, die een lief vogeltje in
den bek houdt en er over nadenkt, hoe hij zijn prooi zal verslinden; deze plaat
kenmerkt veel type en kracht. Onder de pittigste composities mag de maand December
gerekend worden; een dikke kerstmishaan zich moeilijk voortbewegende onder hulst;
de plaat is omlijst door vlerkende vogels. Deze prachtige haan behoort ongetwijfeld
tot een der beste deelen.
Moge deze zooeven verschenen kalender bij velen ingang vinden; hij is het
inderdaad waard.
J.H.S.

Broese's almanak voor iedereen. 1903. Practische handleiding voor het
dagelijksch leven. - Utrecht, J.G. Broese.
Deze uitgaaf kan in elk opzicht, naar uiterlijk en innerlijk, naar zorgzame en fraaie
bewerking, naar theoretisch en practisch nut worden aanbevolen. Het is een onmisbaar
handboek voor allerlei slag van ‘burgers en buitenluî’, die iets willen weten over
allerlei wetenswaardige dingen.

Snippers
...waar zijn die luidjes dan toch opgevoed, dat zij zich zoo onmanierlijk gedragen.
In geen land ter wereld is het een aanbeveling, en geen zaak, die er door wordt
gediend.
E.J. POTGIETER.
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prominent place among the author's works.
Hope, Anthony: The Intrusions of Peggy. London, Smith, Elder. Gr. 8o.
f 3.90
Isaachsen-Dudok van Heel, (Mevr.): Noorweegsche brieven. Versierd met
houtsneden door Georg Rueter. 2e bdl. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn.
E.J. Brill. 8o.
f 2.40; geb. f 2.90
Jacob, Violet: The Sheepstealers. London, W. Heinemann.
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f 3.90
‘Claims our interest and holds our attention to the last page’.
Bookman.
Kennedy, Sara B.: The woning of Judith; a novel. New York. 12o.
f 4.90
Lange, Sven: Daden des Harten. Naar het Deensch door Gerrit P. Bakker.
Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck.
‘Het is wel echt Scandinavische literatuur, door de fataliteit waaronder in dezen
roman de hoofdpersonen gebukt gaan, willoos gehoorzamende aan hunne
neigingen. De karakter-teekening van deze weinig sympathieke menschen is
sterk omlijnd, maar hunne gedragingen lijken ons dikwijls weinig gemotiveerd.
Evenwel een mooi boek, dat ook ten onzent lezers zal vinden’.
Nieuws van den Dag.
Looy, Jac. van: Feesten. Amsterdam, S.L. van Looy.
f 2.50; geb. f 2.90
McCarthy, Justin Huntly: If I were King. With 4 Illusts. London, Heinemann.
f 3.90
Maclaren, Ian: His Majesty Baby, and some common people. London, Hodder
& Stoughton. Gr. 8o.
f 2.30
Madame Flirt: Roman, tiré de la pièce de MM. Gavault et Berr. In-12. Paris,
Simonis Empis.
f 1.90
Marx-Koning, Marie: Gabriëlle. Boek II. Bussum, C.A.J. van Dishoeck. 8o.
f 3.90; geb. f 4.75
Mathers, Helen: Dahlia, and other stories. London, Digby-Long & Co. Gr. 8o.
f 3.90
Maugham, W.S.: Mrs. Craddock. Author of ‘Liza of Lambeth’. London, W.
Heineman.
f 3.90
‘Mr. Maugham is a force in fiction. In this story are the finer qualities of the
novelist's observation-comedy, passion, psychological tragedy, and the eternal
verities’. - Times.
Mayne, E.C.: Jessie van de Leur. Author of ‘The Clearer Vision’. London,
Allen. Gr. 8o.
f 3.90
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Meade, L.T.: A double revenge. London, Digby-Long & Co. Gr. 8o.
f 3.90
Meerkerk, J.B.: Gerechtigheid. Een roman. Sneek, J.F. van Druten. 8o. 2 dln.
f 3.50; geb. in 1 bd. f 3.75
Meester, J. de: Allerlei menschen. Bussum C.A.J. van Dishoeck. 8o.
f 2.50; geb. f 3.25
Michaëlis, Sophus: Giovanna en AEbelö. Met toestemming van den schrijver
uit het Deensch vertaald door D. Logeman-Van der Willigen. Haarlem, Vincent
Loosjes. 8o. m. 1 plt.
f 3.25; geb. f 3.90
‘Giovanna’ is als een bontgekleurd schilderij van Italiaansche zeden uit het
eerste tijdvak der Renaissance, ‘AEbelö’ een levendig tafereel uit de barbaarsche
tijden van het oude Germanie. Te zamen vormen deze twee novellen een dyptiek,
waarvan teekening, koloriet en typeering aan den eenen kant zooveel punten
van overeenkomst en aan den anderen kant ook weer zooveel kontrasten
opleveren, als er noodig zijn, om beider voortreffelijkheid meer te doen
uitschijnen’. - Pol de Mont.
Noordwal, Cornélie: Kleine Trees. 2e druk. Utrecht, H. Honig. 8o.
f 1.-; geb. f 1.40
Ompteda, Geo Frhr. v.: Aus grossen Höhen. Alpenroman. Berlin, F. Fontane
& Co.
f 2.30; geb. f 3.25
Parker, Sir Gilbert: Donovan Pasha, and some people of Egypt. London, W.
Heinemann.
f 3.90
‘The stories are full of power. They may be matched, and not unequally, with
Mr. Kipling's. The book is full of good things’.
Spectator.
Paterson, Arthur: The King's Agent. London, W. Heinemann.
f 3.90.
‘We have read with pleasure this wellwritten and exciting story. The interest is
well sustained till the last page’. - Athenaeum.
Perret, Paul: De l'un à l'autre monde. Paris.
f 1.90
Popham, Florence: The Housewives of Edenrise. London, W. Heinemann.
f 3.90
‘The author is more than a polished writer; she is a clever observer, a woman
of original mind, and a real humourist.’
Sketch.
Prikker, Thorn (Ed. Verburgh): Kunstmenschen. Amsterdam, Cohen Zonen.
2 dln.
f 4.90; geb. f 5.50
‘Velen - dit zij voorop gezegd - heeft Thorn Prikker hier naar het hart gesproken.
De zotheden en de aanstellerij, de onbekwaamheden en de onbevoegdheden,
de knoeiers en de windbuilen, de stumpers en de nullen, de schreeuwers en de
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ploerten en de pluimstrijkers, die achter de vaan der kunst meêloopen of rondom
haar altaar zich trachten breed te maken, eens met roeden te zien geeselen - dit
kan en mag voor velen éen heuglijk en verkwikkelijk schouwspel zijn. - Nieuws
van den Dag.
Prus, Boleslas: Le pharaon. Roman historique sur l'Egypte ancienne. Trad. du
polonais par C. Humiecka. Illustré. Paris, Charles Carrington. In. 18.
f 1.90
Reyding, A.: Wereldroes. Humoristische roman in dialogen. Amsterdam, Cohen
Zonen. 8o.
f 2.50; geb. f 2.90
Rovetta, Gerolamo: Casta diva. Milano, Baldini, Casstodi & Co. 8o.
f 1.90
Scharling, Hendrik: Jövik. Uit het deensch door I.Z. Nijkerk, G.F. Callenbach.
8o. m. 1 portr.
f 2.50; geb. f 2.90
Sheldon, C.M.: The reformer; a story. With illustr. Chicago. 12o.
f 4.90
Surtees, R.S.: Hillingdon Hall, or: The Cockney Squire. A tale of country life.
Author of ‘Handley Cross,’ ‘Jorroks's Jaunts and Jollities.’ London, John. C.
Nimmo.
f 7.35
Tersteeg, J.: Rapsodie. Amsterdam, H.J.W. Becht 8o
f 1.50; geb. f 1.90
Theuriet, A.: La Soeur de lait, In-12. Paris.
f 1.90
Tinayre, Marcelle: La Maison du Péché. Paris, Calmann Lévy.
f 1.90
Voici, enfin, une oeuvre, - Tune des plus fortes, l'une des plus sûrement
c l a s s i q u e s et, en même temps, l'une des plus attachantes que nous ait données
le roman contemporain. C'est là, de la création véritable: des êtres humains,
parlant, agissant, vivant, dans un livre, d'une vie à la fois générale et particulière,
- qui sont nous et qui sont eux-mêmes. L'auteur a pris soin de les installer
minutieusement dans les décors de leur existence quotidienne: nous les voyons
vraiment, devant nos yeux. Nous connaissons leur ville, leur maison, leur
chambre, tous les moindres aspects de l'horizon, tous les moindres meubles de
la demeure. Il semble que nous vivions auprès d'eux; nous les suivons partout,
de pas en pas; et nous les suivons aussi de pensée. Ils nous sont familiers et
chers, comme des parents, comme des amis, comme nous-mêmes.
Travers, Graham: De weg ter bevrijding. Door G. Marwitz. Utrecht, W. de
Haan. 8o. 2 dln.
f 3.50; geb. f 3.90
....in die twee deelen is dan ook gelegenheid om in den breede het zeldzaam
gecompliceerde karakter van Vera, de hoofdfiguur, te schetsen en de geheele
handeling te omgeven met een waas van piëtistische wijsgeerigheid. Om het
een zoowel als om het ander zal 't lezers vinden.
Nieuws v.d. Dag.
Vallings, Harold: By Dulvercombe Water: A love story of 1685. London,
Macmillan & Co.
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f 3.90
‘The story is freshly and crisply told. The hero and heroine are strongly drawn,
and enlist one's sympathies from the outset.’ - Sunday Sun.
‘The story has a freshness unusual in modern historical novels.’ - Academy.
Veen, Arie van: Een dominees-vrouw. Roman. Haarlem, Vincent Loosjes. 8o.
2 dln.
f 4.90; geb. f 5.50
Verne, Jules: Les frères Kip. 2e partie, illustr. p. George Roux. Paris, J. Hetzel.
In-16.
f 1.65
Wagenvoort, Maurits: Een Overwinning. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 2.50; geb. f 2.90
Wien het alleen te doen is om verstrooiing, op hèm kan noch de causeur noch
de auteur Wagenvoort vat krijgen, maar wie eigen denkvermogen wil toetsen
aan dat van een ruime horizonnen omvattenden schrijver, zal geboeid worden.
- Telegraaf.
Weyman, Stanley J.: In Kings' Byways. Short stories. London, Smith, Elder
& Co.
f 3.90
Wolters, Johanna A.: Van Oosten en Zoon. Een zestal novellen. Leiden, S.C.
v. Doesburgh.
f 2.40; geb. f 2.90
‘De eerste novelle is getiteld ‘Van Oosten en Zoon’. De vijf andere zijn:
‘Broeders’, ‘Twee dagen levens’, ‘Dr. Walenkamp's Oudejaarsavond’, ‘In
gevaar’ en ‘Een Feestgave’ - alle goed geschreven, gevoelvolle verhalen of
schetsen, waarvan de lezing weldadig aandoet. - Nieuws v.d. Dag.
Wolzogen, Ernst von: Mayr de Hardhandige. Een humoristische roman uit de
muziekwereld. Amsterdam, Holkema & Warendorf.
f 3.90; geb. f 4.50
‘Er komen in den laatsten tijd nog al veel romans uit het Berlijnsche
kunstenaarsleven, en als die waarheid moeten voorstellen, is 't daar een druk,
woelig, nu en dan phantastisch leven. Deze roman is op het vermoeiende af
door het haastige, het drukke en door het Duitsch-humoristische. Toch kunnen
we ons voorstellen, dat men er desondanks eenige aangename oogenblikken
meê beleeft en niet het minst door de vriendelijke rol, welke een historische
figuur als Liszt er in speelt. - Nieuws van den Dag.
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Tweede Jaargang No. 2
Victor Bérard
Victor Bérard, Les Phéniciens et l'Odyssée. Tome I. - Paris, Armand Colin.
1902.
VAN waar hebben dertig eeuwen geleden de Grieken hun beschaving gekregen? Uit
Azië of uit Creta? De ouden zelf waren het hierover lang niet eens; en tot nu toe was
dit vraagstuk niet afdoende opgelost. Het voor goed uit te maken is het doel waarmee
Bérard bovengenoemd werk heeft geschrevene1), dat reeds nu zeer omvangrijk is:
591 blz. klein kwarto, en waarvan het tweede deel belooft minstens even uitgebreid
te worden.
Maar behalve d a t doel heeft Bérard nog meer op het oog gehad: volgens hem is
het namelijk aan geen twijfel onderhevig, ook al wordt dit door J. Beloch in zijn
Grieksche geschiedenis ontkend, dat, lang vóór de Grieken, de Pheniciërs heer en
meester waren over de geheele Middellandsche zee, ook over het gedeelte vlak bij
Griekenland, den tegenwoordigen Archipel; en aan die zeevarende Pheniciërs, die
overal kolonies hadden, zou Homerus zijn aardrijkskundige kennis te danken hebben
gehad; Bérard is het daarin met den ouden geograaf Strabo eens, hij zegt o.a.: waar
het lag en ligt. Het is het eiland Perejil ‘je crois que le poète a eu devant les yeux un
périple2) écrit: il en a tiré ses descriptions ou ses légendes anthropomorphiques suivant
un procédé que nous allons facilement découvrir. Je crois même que l'on peut prouver
l'existence du périple en prouvant l'existence du procédé’ (blz. 292). Men ziet het:
dat de dichter3) van de Odyssee het schrift kende, - hetgeen op zijn zachtst uitgedrukt
twijfelachtig is, - staat voor Bérard als een paal boven water.
Er is intusschen nog meer. Bérard geeft toe dat het eene gedeelte van het epos later
kan zijn gedicht dan het andere, maar wat er in staat, alles, bijkans zonder eenige
uitzondering, is echt, vooral alle geographische meedeelingen en beschrijvingen;
want Bérard, die handig en verstandig gebruik maakt van zijn groote kennis der
Middellandsche zee en van het zeewezen, van zijn kennis van Homerus, en van zijn
kennis der Semitische talen, Bérard staat als echte fanaticus voor niets. Als men maar
goed leest, zegt hij, en dan goed zoekt, is alles wat Homerus beschrijft te vinden;
zelfs het meest fabelachtige.
Het eiland van de nimf Calypso? Hij zegt u

1) Enkele brokstukken van dit werk zijn vroeger in tijdschriften verschenen, nl. L e s
P h é n i c i e n s e t l e s p o è m e s h i s t o r i q u e s in de Revue de l'histoire des réligions,
1899, T o p o l o g i e e t t o p o n y m i e a n t i q u e s en L e s P h é n i c i e n s e t
l ' O d y s s é e in d e R e v u e A r c h é o l o g i q u e , 1900, en L e s o r i g i n e s d e
l ' O d y s s é e , I K a l y p s o , in de Revue des deux mondes, 1902.
2) Zeevaart-beschrijving.
3) Voorloopig heeft Bérard nog niet duidelijk zijn meening uitgesproken over d e Homerische
quaestie, namelijk: of de Odyssee, althans in hoofdzaak, het werk is van één of van meer
dichters; blz. 142 spreekt hij bijv. van ‘le poète ou les poètes odysséens’; in het tweede deel
wacht ons een afzonderlijk hoofdstuk: La Composition de l'Odysseia.
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(Peterselie-eiland) op de Noordkust van Marokko, schuin tegenover Gibraltar. Zelfs
de grot waar Calypso en Ulysses hun duo's d'amour uitvoerden, is opgespoord; wel
niet door hem zelf, hij was verhinderd erheen te gaan, maar wat doet er dat toe? Het
geloof verzet bergen. Wij vinden in het werk waarlijk zelfs een afbeelding van den
ingang der grot. Bérard waarschuwt evenwel uitdrukkelijk dat het plaatje geen goeden
dunk geeft van de grootte; de ingang is namelijk twintig meter hoog en zeven à acht
meter breed. Gelukkig! Het minnend paar zou het er anders bij hun erotische extases
benauwd hebben gehad! En waar het rijk lag van de wonderbaarlijke Phaeaciërs?
Wel, doodeenvoudig, op Corfu. Dat werd trouwens reeds in de oudheid vrij algemeen
beweerd. Maar Bérard is niet tevreden met een zoo vage aanduiding. Hij heeft Corfu
van Oost naar West doorgereisd, en hij heeft, zonder te g r a v e n , - want aan
archeologen heeft hij een vreeslijken hekel - gevonden dat het bedoelde rijk lag op
de Zuidwestkust met de baai Liapades als middenpunt, en ook heeft hij gevonden
waar de stad lag van hun koning Alcinoüs, en diens tuinen, en zelfs waar de
waschplaats was bij welke Ulysses aangetroffen werd door de koningsdochter
Nausicaä. En ik herhaal het: dat alles heeft hij gevonden niet door te graven, maar
door zijn gezond verstand te gebruiken en door nauwkeurig te lezen wat er in de
Odyssee staat. Wel moet men klakkeloos aannemen dat de natuurlijke gesteldheid
van het eiland, en vooral dat de loop van de minimale riviertjes sinds dien tijd
onveranderd is gebleven; maar menigeen die zijn betoog oplettend volgt, zal door
hem overtuigd worden, en blij zijn nu eens voor al te weten hoe de beek er uitzag
en, na minstens dertig eeuwen, er nog altijd uitziet, waar het vuile linnengoed werd
gewasschen van de Phaeacische koningsfamilie. Hier volgt de afbeelding:

Of ík ook overtuigd ben? Neen, gelukkig niet! Bérard begaat voor mij heiligschennis,
wanneer hij aan den grooten dichter, of laat ik liever zeggen: aan de groote dichters
van de Odyssee een van hun zeer buitengewone qualiteiten onttroggelt, namelijk die
van op zoo schitterende wijze te fantaseeren, dáár waar zij m o g e n fantaseeren, dat
wil zeggen: wanneer zij avonturen beschrijven die geheel behooren tot het rijk der
fabelen.
Waarom moet, als toch de nimf Calypso een mythologisch verzinsel is, haar eiland
werkelijk bestaan hebben en nog te vinden zijn? En het is treurig: Bérard laat om het
onbewijsbare te bewijzen zich soms verleiden tot het beweren van dwaasheden. Van
dat eiland zegt bij voorbeeld de dichter dat het is ‘een rondom omstroomd eiland
waar e e n (of d e ) navel is van de zee’. Beide vertalingen zijn te verdedigen: ‘d e
navel’ is dan synoniem met ‘het middelpunt’, ‘e e n navel’ moet beteekenen ‘een
hoog-uitstekend punt’. Bérard kiest terwille van zijn theorie de laatste verklaring; al
ben ik daar om allerlei redenen tegen, ik laat die niet gelden en geef hem voor een
oogenblik zijn zin; maar nu zou ik toch wel dit willen vragen: als een dichter zegt:
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‘een eiland waar een hoog-uitstekend punt is der zee’, wat kan dat beteekenen? Toch
wel niet anders dan dat dat eiland heel van verre zichtbaar is, en zichtbaar is als
a l l e e n l i g g e n d eiland. En nu deelt Bérard mee dat de hoogste top van het eiland
Perejil slechts 74 meter bedraagt (blz. 273), voorts zegt hij: ‘l'île est difficile à trouver,
même quand le temps est tout à fait clair. Elle ne peut être distinguée du reste de la
côte africaine, dont elle semble l'une des nombreuses indentations’ (blz. 247), en
eindelijk dat het is: ‘mal séparée du rivage africain par un goulet resserré, d'une
encablure et demie [d.w.z. 3000 meter] de large’ (blz. 275). Als dat nu is een eiland
waarvan een d i c h t e r zegt dat het een hoog-uitstekend punt in zee vormt, dan weet
ik niet meer wat poëzie is. Neen; Bérard heeft gemeend het eiland van Calypso, de
dochter van Atlas, te moeten zoeken in de buurt van het Atlas-gebergte, en omdat
Homerus zegt dat op haar eiland behalve andere planten ook peterselie groeit en
omdat dáár in de buurt toevallig het eiland Perejil d.w.z. Peterselie-eiland ligt, heeft
hij zich door die toevallige overeenkomst laten inpalmen en is hij het slachtoffer
geworden van zijn manie om a l l e s te willen vinden, zelfs dat wat nooit heeft bestaan.
Zoo vernemen we verder ook van hem dat de éénoogige Cycloop stellig heeft
gewoond in Italië, en dat de toovergodin Circé gehuisd en met Ulysses verkeerd heeft
op het voorgebergte Circejus (wat
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een geluk voor Bérard dat hij nooit van Zierikzee en Vlissingen heeft gehoord!), en
al dergelijke fraaiheden meer.
Maar genoeg hiervan! Want afgezien van dergelijke extravagances is het boek
inderdaad bewonderenswaard. Bérard komt tot zeer belangwekkende en soms zeer
verrassende conclusies, systematisch gebruik makende van twee takken der
wetenschap, die hij t o p o l o g i e en t o p o n y m i e noemt; de topologie geeft de
redenen aan waarom een stad op d i t punt is gesticht en niet op een ander, waarom
een volk d a a r zich heeft gevestigd en niet elders, e.d.m.; de toponymie tracht aan
te duiden waarom een plaats zóó en niet anders werd genoemd. Bij heel veel plaatsen
en eilanden met dubbele namen is het Bérard, zóó doende, gelukt te vinden dat één
van beide namen van Semitischen oorsprong is, en ouder dan de echt-Grieksche
naam; en al die, ik zeg nog eens: z e e r t a l r i j k e plaatsen en eilanden zijn dus
bewijzen voor de stelling dat de Semitische Pheniciërs Griekenland hebben beschaafd
gemaakt.
Ik kan ook niet gelooven dat er één philoloog zou zijn die - ook al onderschrijft
hij niet alle gebezigde argumenten - na het lezen van Bérard's betoog nog weifelde
of Nestor wel heeft gewoond in het z u i d e l i j k s t e der drie plaatsjes Pylos op de
Westkust van de Peloponnesus.
En dan zijn hoogst interessante hoofdstukken: ‘Routes de mer et routes de terre’
en ‘Les marines primitives et leurs établissements’ en ‘Tissus et manufactures’! Men
moge het misschien in enkele onderdeelen niet met den schrijver eens zijn, en soms
wenschen dat hij wat minder uitvoerig ware geweest, of wat minder dikwijls twee
of meer keer hetzelfde had gezegd, hij p a k t toch. Ten slotte dit: ik ontken niet dat
hier en daar wel eens gegoocheld wordt bij het distilleeren van argumenten uit cijfers4)
en afstanden (bijv. blz. 487), dat het den lezer wel eens groen en geel voor de oogen
wordt van al de namen (bijv. blz. 137), dat misschien te eeniger tijd het Semitisch
verwant zal blijken aan de taal door de alleroudste bewoners van Griekenland
gesproken, waardoor een van Bérard's sterkste argumenten zou vervallen, maar
weinigen zullen het hem nadoen, n.l. zonder dilettantigheid een wetenschappelijk
werk zoo smakelijk te maken, ook uiterlijk, want artistiek is de omslag, en heel goed
de illustraties, hoofdzakelijk reproducties van foto's, genomen door Mevrouw Bérard,
aan wie het werk is opgedragen. Met belangstelling zie ik uit naar Tome II.
Amsterdam, Dec. 1902. M.B. MENDES DA COSTA.

Roomsche studenten.
Annuarium der Roomsch-Katholieke Studenten in Nederland. Anno
Domini 1902. - Leiden, Drukkerij Plantijn, G.F. Théonville.
VOOR het eerst geven de Vereenigingen van Roomsch-Catholieke Studenten aan
de vier Nederlandsche Universiteiten en aan de Polytechnische School te Delft
gezamenlijk een Studententen-Almanak uit onder den naam van A n n u a r i u m ofte
4) Vooral zijn beweren dat telkens als er bij Homerus van 7, of van 6 plus 1 gesproken wordt,
dit een herinnering is aan de S e m i t i s c h e w e e k , zal menigeen bedenkelijk het hoofd
doen schudden.
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wel J a a r b o e k Op uitstekend goed papier, met een omslag, die verwijst naar Christus
den Heer, onder het motto: ‘Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,’ maakt het lijvige
boekdeel van meer dan 500 keurig en met kloeke letter gedrukte bladzijden den
Lezer, voorstander, tegenstander en onverschillige, bekend met het doel en het streven
der Roomsche s p e s p a t r i a e . Na den titel volgt de mededeeling dat ‘van dit
Annuarium werd aangeboden een prachtexemplaar aan Z.H. Paus Leo XIII en voorts
‘een exemplaar in prachtband’ aan den Internuntius, aan den Aartsbisschop van
Utrecht en aan de vier overige Nederlandsche Bisschoppen, zoo mede aan Dr.
Schaepman - sints kort ‘multis ille vir bonus flebilis occidit’ - en aan Professor de
Groot, den Predikheer, den ‘Hoogleeraar in de Thomistische Wijsbegeerte aan de
Amsterdamsche Hoogeschool.’ Voor den titel prijkt het conterfeitsel van den
laatstgenoemde, die ‘Eerelid is van de vijf Nederlandsche Roomsch-Katholieke
Studenten-Vereenigingen.’ Met een brief aan den Paus, van 1 October 1902, vangt
het boek aan, en deze brief, gesteld in z o e t Latijn, herinnert aan den stijl van Cicero
en mede aan dien van Pius IX; hij is eenvoudig en kinderlijk, zonder zwier, en bereikt
niet de hoogte van denk- en stijlkracht, waardoor zich het proza van Leo XIII
onderscheidt van de stukken Zijns doorluchten Voorgangers. Aan den brief is eene
Hollandsche vertaling toegevoegd, en die het Latijn niet verstaat, leert uit de vertaling
wat de schrijvers willen en beoogen. ‘'t Was, zeggen zij, in de laatste jaren der vorige
eeuw, dat eenige Katholieke jongelingen,’ - Nederlandsche studenten - ‘ter vermijding
van de vele en groote gevaren, waaraan zij zich voor hun geloofs- en zedeleven
blootgesteld zagen, vijf vereenigingen van Katholieke studenten stichtten. Hun doel
was, die gemeenschappelijke gevaren gemeenschappelijk te keer te gaan door
godvruchtig God als den Heer der Wetenschappen te huldigen en getrouwelijk de
christelijke zedenwet in hun wandel te betrachten.’
Een ‘Woord Vooraf,’ door de Hoofdredactie gesteld, noemt het J a a r b o e k ‘een
Groen met stoere beginselen, jonge gedachten en volle levenslust, (die) zijne kleur
gaarne bekent, en deze is
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wasch-echt.’ Dan verhaalt de Redactie ‘de historie van dit jonge individu.’ Dank
brengt zij aan Prof. de Groot voor eene ‘bijdrage,’ en aan den ‘Sacerdos,’ die een
klaar systematisch overzicht der Roomsche Curie bewerkte. Zij spreekt hare hoop
uit, dat ‘nadere kennismaking met het doel der R.K. Stud.-Ver. allicht anderen, die
in misplaatste zelfkennis van verre staan, zal voeren tot het corporatie-leven met zijn
trits van steunpunten: Geloof, Wetenschap en Vriendschap.’ ‘Dit eerste Jaarboek,
zegt het slot der Voorrede, van Roomsche Studenten zij gewijd den Drieëenen God.
Aan de voeten van den grijzen Vader der Christenheid leggen wij ootmoedig ons
werk neder.’ De Kalender is uitsluitend bestemd voor Catholieken. Een belangrijk
opstel leverde Prof. de Groot in zijn: ‘Studieleven in het Katholieke Nederland.’
Daarop volgen stukken van historischen aard, te weten een Verslag van de R.K.
St.-Ver. ‘Veritas’ te Utrecht, geboren op 30 Mei '89; van ‘Sanctus Augustinus,’ te
Leiden, welke Vereeniging eene voorgangster had in eene oudere zuster, die onder
de fiere leuze: ‘Te n e a m u s C o n f e s s i o n e m ’ in 1874 werd opgericht, en slechts
vier levensjaren mocht tellen, en eerst vijftien jaren later werd opgevolgd door de
thans, sints 24 Maart '93 in de Sleutelstad bestaande Studenten-Vereeniging van
Catholieken; van ‘Sanctus Thomas Aquinas’ te Amsterdam, gesticht op 21 Mei '96;
van ‘Albertus Magnus’ te Groningen, opgericht op den 9den December '96, en van
de Delftsche Vereeniging, bestaande sints 2 Maart '98. De Verslagen zijn vergezeld
van de portretten der Bestuurders, alle, behalve de Leidsche, zittende aan hunne
bestuurstafel. Een vrij uitvoerig stuk behandelt vervolgens ‘de Katholieke
Studentenactie in Nederland na 1870’, en de steller dringt aan op ‘de definitieve
stichting eener Unie der R.K. St.-Ver.’ Hij hoopt dat deze zal tot stand komen in het
jaar 1903, en dat ‘zou één der heugelijkste feiten zijn van het jaar, waarin het 50-jarig
herstel der Kerkelijke Hierarchie in Nederland, mag herdacht worden’. Met warmte
wordt ‘de Retraite,’ 22-26 Sept. 1902 te Warmond gehouden, beschreven, en zelfs
de Onroomsche Geus gevoelt eerbied voor de liefde tot Christus, die spreekt uit den
mond van een Roomsch Student, liefde, gewekt door ‘de onbegrepen Liefde des
Heilands, die dalen ging, zoo als hij zegt, in onze harten.’ Een vijftal bladzijden
handelen over ‘het Katholiek taalminnend Studentengenootschap ‘de Rodenbachs
Vrienden’ te Gent. De Verhandeling over ‘de Roomsche Curie,’ begeleid door een
fraai portret van den Paus, is vol leering voor Roomschen en Onroomschen. Zij
besluit de eerste en grootste helft van het ‘Jaarboek.’
Het ‘Mengelwerk’ vangt aan met het ‘Roomsch Studentenlied’ met muziek, ‘door
redactie en componist het meest geschikt bevonden onder de ingekomen proeven.’
Het bestaat uit drie strophen met het Refrein: ‘Getrouw te zaam, houdt aan elkaar!
Dan kan het geen gevaar. Wij blijven Roomsch en altijd klaar voor God en voor
elkaar.’ Het laatste woord van de derde strophe verkondigt ‘den hoogen triomf van
het Kruis.’ Een lied vol godsdienstige blijheid. ‘Ons leven,’ is van den Student H.
Knippenberg te Amsterdam en geeft uiting aan hetgeen er beeft in de zielen der
‘ridders van het kruis,’ die juichen en jubelen over ‘De glorie van 't geloof, Dat
eeuwen-oud, maar jeugdi-schoon, Nog nooit beschaamde een waren zoon, Door
nijpend rustgeroof,’ dat wil zeggen, blijkens het voorafgaande: ‘Door angstige
twijfeling.’ Dr. Alphons Ariens, Pastoor te Steenderen, bij gelegenheid van het
Crongres van 1898, door pater Ermann aan de kleine duizend Congresleden, die
waren opgegaan naar Utrecht, voorgesteld als ‘de kapelaan, die te Enschede staat,
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maar werkt in heel Nederland,’ wordt geteekend in zijn arbeid ter ‘drankbestrijding
onder de Katholieken van Nederland.’ Van hem wordt geroemd: ‘zijn organizeerend
talent, zijn onvermoeide arbeid, zijne weergalooze onbaatzuchtigheid.’ ‘Geld en tijd,
genoegens en gezondheid, alles, alles heeft hij veil gehad voor de goede zaak.’ In
verband met die korte schets volgt nu een aan het slot ietwat al te realistisch, haast
zou ik zeggen: al te naturalistisch, liedeken over den ‘Drank.’ Veertien Sonnetten
van een Student, die blijkbaar aanleg heeft voor Poëzij, voeren den Lezer uit den
kring van het alledaagsche leven naar den inwendigen levensgang van den jongeling,
die, naar liefde dorstende, als ideaal ‘de vrouw’ bezingt. Het motto: ‘Me sentire vim
ardoris’ is ontleend aan het ‘Stabat Mater speciosa’ van Jacopone, den ‘dichter, uit
het edel geslacht der Benedetti te Todi gesproten, die na den dood zijner echtgenoote
in de orde der Franciscanen trad, en in 1306 overleed in geur van heiligheid.’ Het
lied is de pendant van het ‘Stabat Mater dolorosa,’ aan elken beschaafden Protestant
bekend, wat niet het geval is met Jacopone's S t a b a t d e r K r i b b e . Dat onze
Utrechtsche dichter, die in tegenstelling met het K i n d van Maria zich den naam
geeft van ‘Kleine Jongen,’ van de vrouw namelijk, die hij bezingt, bij zijn motto het
slotwoord f a c weglaat, is niet alleen verkeerd, maar leert ook, dat hij de kracht van
dat in de beide ‘Stabat's’ herhaaldelijk gebezigde woord niet geheel verstaat. Ook
aan het Proza heeft de ‘Kleine Jongen’ zich gewaagd, en een zeer uitvoerig opstel
van zijne hand geeft aan hen, die buiten staan, -
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legenheid om te vernemen, dat van Deyssel, dien ik, zonder eenige hatelijke bedoeling,
den Mephistopheles van Jong-Holland noem, door een vroom Catholiek Student
wordt bestudeerd en hoog geëerd. Het opstel: ‘Mijn Open Ziel. Voor Lodewijk van
Deijssel’ had de Redactie n i e t mogen opnemen. Het geeft beloften voor de toekomst,
maar is in e t h i s c h e n zin verwerpelijk.

Pater J.V. DE GROOT, ord. praed.

Een merkwaardig stuk geeft de Delftsche Student J. Schmutzer in zijne
verhandeling: ‘De Evolutie-hypothese.’ Daarin zegt hij: ‘Darwin verwachtte te veel
van de wetten van erfelijkheid, van de kunstteelt, de natuur- en geslachtskeus; Hugo
de Vries tracht alles door sprongvariaties te verklaren. Maar zijn alle, ja zelfs de
voornaamste natuurwetten, die de plasticiteit der organische vormen beheerschen,
ontdekt?... En welke n u latente variabiliteitswetten onder... bijzonder gunstige
omstandigheden de dierwereld hebben geleid in de banen eener ontwikkeling, die
ons nu onverklaarbaar toeschijnt - en òf ze geheerscht hebben - we weten 't niet.’ Bij
erkentenis van ‘onze onwetendheid’ eindigt de Schrijver zijn opstel met de betuiging
van zijn geloof, dat ‘des Grundes Urgrund,’ waarnaar reeds zoolang door eene
atheistisch-materialistische wereldbeschouwing vergeefs werd gezocht i n het rijk
der Schepping, te zoeken (is) b u i t e n de materie, die zelf maar maaksel is.’
Dat opstel van een jongen Polytechnicus, in zoo verre het eene wetenschappelijke
proeve is, voert ons terug naar het belangrijkste artikel van het Annuarium, geschreven
door den man, om wien de Roomsche Studenten in Nederland zich scharen, en wiens
woord en raad zij vol vertrouwen aannemen. Toen in het ‘academiejaar 1898-1899’
de plannen om ‘een Katholieken Studentendag’ te houden bij de jonge mannen allengs
tot rijpheid waren gekomen, en eene ‘Commissie - van - voorbereiding’ zich naar
Prof. de Groot begaf om zijn ‘advies te vragen aangaande tijd, plaats, enz.’ was des
Meesters woord genoeg om ‘de schoone historie te doen eindigen.’ ‘Prof. de Groot
ontraadde beslist onder aanvoering van meerdere argumenten het organiseeren van
een Kath. Studentendag in de naaste toekomst,’ en de Studenten onderwierpen zich
aan ‘het oordeel van dien Wijze (Ann., 259).’ Nog eenmaal zien wij in het Jaarboek
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(De Retraite.) studenten, geschaard om een Priester. ‘Toen de Mis, zoo luidt het
eerbiedig verhaal, geëindigd was, werden de kapeldeuren wijd geopend en trad
binnen, door priesteren begeleid, de Doorluchtige Bisschop van het Haarlemsch
diocees. Hij, de 80-jarige had in vreugde gezien ons goedwillen, en in persoon had
hij tot ons willen komen, om het laatste woord ons toe te spreken, vóór wij
henengingen naar onze Academiën. Dat woord was machtig. Niet het verstand sprak
alleen, maar het hart gaf zijn overvloed. Wat Rome's eerste Bisschop geschreven had
van de geloovigen van Klein Azië klonk uit zijn mond nu ons toe: ‘Vos autem genus
electum, regale sacerdotium, gens sancta...’ In Petrus' naam bezwoer hij ons: ‘abstinere
vos a carnalibus desideriiss, quae militant adversus animam...’ (In de
Staten-Overzetting: ‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom,
een heilig volk.. (ik vermaan u) dat gij u onthoudt van de vleeschelijke
begeerlijkheden, welke krijgvoeren tegen de ziel.’) Het was de Va d e r , de oude,
grijze maar ongebogen Vader, die sprak tot zijne kinderen. Diep trof zijn woord. Het
hart had harten bewogen, ontroerd, geschokt. Het hardste zieledeel werd week; te
machtig welhaast werden de emotiën... En diep, wat geen tijd effenen kan, brandde
zich in onze herinnering dat beeld van den predikenden Prelaat, het stoere, breede
hoofd met gouden mijter gedekt, de schouders omhangen met den breeden gouden
koorkap, in de linkerhand heffend de bisschopsstaf, de rechter arm strekkend naar
ons, zijn teergeliefde zonen.... ‘Te Deum laudamus’ stuwde op ten slotte langs bogen
en kolommen, naar den CHRISTUS, tronend ten altare. Recht uit de harten steeg op
die zang van jubel en dank... Door bisschopshanden gedragen daalde als laatste
genade de zegen des Allerheiligsten
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neder op ons.... En de Retraite was voorbij.’ - Dit kerkelijk en godsdienstig samenzijn
was tijdelijk en plaatselijk. Van eene andere natuur is het geestelijk samenzijn en
samenwerken van volijverige studenten met den Leeraar der ‘Thomistische
Wijsbegeerte’ in Nederland. Eene van de eerste daden van Paus Leo XIII was, in het
jaar 1879, de wederinvoering van de Christelijke Wijsbegeerte op de Katholieke
Scholen in den geest van den Heiligen Thomas van Aquino. Die Wijsbegeerte,
eigenlijk de toepassing van hetgeen Aristoteles leerde op hetgeen de Kerk gelooft
en predikt, wordt te Amsterdam onderwezen door Prof. de Groot, en geheel de
Katholieke jongelingschap, die zich ten onzent aan hoogere studie wijdt, schaart zich
om hem en eert in hem den Meester, die voor en namens de Kerk in de wereld der
Wetenschap optreedt.
Het opstel over ‘het Studieleven in het Katholieke Nederland’ is de kennisneming
van Protestanten overwaard. Met vaste hand trekt de Hoogleeraar de lijnen van het
gebied der Wetenschap, hetwelk ligt buiten de sfeer des Geloofs. ‘De Kerk, zegt hij,
is, uit haren aard, geen instelling voor louter menschelijke wetenschappen. Haar
Stichter, CHRISTUS, gaf haar last geloof en zeden te onderwijzen tot de voleinding
der eeuwen. Buiten deze sfeer breidt zich eene andere wereld uit, onmetelijk rijk en
onbeschrijfelijk schoon in hare werking en verhoudingen. De kennis dier wereld liet
God over aan het onderzoek en de redeneeringen der menschen. Hier is het
onafzienbaar veld, waar alleen de wetenschap arbeidt. Geniale geesten en volhardende
werkers dragen er de hitte van den dag. Het geloof is er niet mee gemoeid en mengt
er zich niet in. Laënnec, bijvoorbeeld’ - wiens streven was de practijk in verband te
brengen met de anatomische pathologie - ‘had de grondlegger der auscultatie kunnen
zijn, en Leverrier had het punt, waar men Neptunus aan den hemel zou treffen kunnen
aanduiden, ook al waren deze twee geleerden niet even uitmuntende Katholieken
geweest. Haüy “- de Newton der Crystallographie -” Secchi en andere priesters
brachten nieuwe denkbeelden van blijvende waarde in de natuurwetenschappen,
doch hun ontdekkingen waren niet afgeleid uit beginselen van hun geloof.’ Tot de
studenten richt de Hoogleeraar het volgende opwekkende woord, waarmede wij onze
aankondiging van het Jaarboek besluiten: ‘Machtig moge de stem der wetenschap
klinken in de ziel onzer jongelingschap! En nog hooger moge de ideale zin onzer
jonge mannen stijgen door hun moedigen geloofstrouw, door hun onwankelbaren
eerbied voor de levende getuige van het Hoogste en Heilige; voor de Kerk, die boven
alle genieën en leiders van meeningen voor deze eeuw zal blijven, wat zij, krachtens
eene goddelijke zending immer was, de onbezweken leerares van God, van de
Zedenleer en van het Christendom.’
Zeist, 1 Februari '03.
Mr. G.J. GRASHUIS.

Vlinders
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Schaepman
Os magna sonaturum.
IN hem hebben de Nederlandsche letterbeoefenaars van de generatiën van '60 en '70
een vurig, loyaal makker verloren, die in zijn schrijversleven - buiten den strijd tegen
de beschimpers zijner Kerk - zich een vriend van goede vormen, oprechte gevoelens
en onpartijdige waardeering toonde en door die, in de Fraaie Letteren van vóór '80
geëischte beschavingsnormen, zich duurzame aanspraken op hunne erkentelijke
heugnis heeft verworven; een talentrijk dichter, een keurig essayist, een geweldig
redenaar, in den zwaai van zijn woord een anderen Mozesstaf bezittend, die uit de
rotsen van een auditorium een bron van geestdriftigheid deed opspatten.

DR. H.J.A.M. SCHAEPMAN

***
Hij, méér dan eenig ander schrijver uit zijn tijdperk, was een tegenstrijdig wezen.
Méér dan eenig ander penvoerder, gaf hij tegenstelling op tegenstelling, weerspraak
op weerspraak, verschil op verschil, botsing op botsing.
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Overeenkomstig zijn weelderige natuur, zijn fel temperament, zijn breeden
gevoelskring, zijn gloênde verbeelding moest hij - ter ontlading van zijn in eng
kerkverband saamgepreste hartstocht, - in het profane leven opbruischen; moest hij
ontploffen met stem en gebaar, in woord en blik, door ontzaglijke houding en
vervaarlijk beweeg in 's Lands raadkamer, in gehoorzaal, op katheders, in der arena
polemiek.

Wist een ander van ophouden, hij niet; zijn arsenaal was gevuld met veelsoortige
wapenen, uit de smidsen van heiligen, martelaren en kerkvaders, opperpriesters,
priesters, philosophen, vrijmetselaars, dichters, professoren, kunst- en staatsmannen;
zijn kruithuis borst open door den last van scherpe patronen en droog pulver.
Geducht en rusteloos kampioen heeft hij slechts één vijand voor oogen: de belagers
zijner Kerk. Hij bestookt ze in paleizen en tempels, in holen en gaten; op den
academischen leerstoel als in de taveerne; in de kolommen van een dagblad, op de
banken van een collegie; in het buiten- en in het binnenland. En wanneer hij ze heeft
vervolgd en aan flarden gescheurd, wanneer hij ze heeft opgehetst met klaroenschal
en gestriemd met zijn knoet, bespuwt hij hen als honden of verdoemt ze als booze
geesten. Dat is nu eenmaal zóó zijn clericale aard, aanleg, karakter.
Priester, apostel, heraut, dichter, redenaar, prelaat, protonotarius, vriend des Pausen,
- in welk ambt of welke waardigheid hij zij, hij blijft naar de onontkoombare
Oppermacht van zijne natuur die hij was: een Zoon der lauwe Westerstranden met
de gloeihette van een Zuidelijk temperament. Onstuimig Kruisvaarder, neêrzwijmend
voor één wereld, één macht, één gezag, één stelsel, één geloof, één beginsel, één
richtsnoer, één hoop, één vertroosting, één eerbiedenis: de arduinenwereld van het
onwrikbare Katholieke dogma.
***
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Niet boven of naast die Katholieke gevoels- en denkwereld, slechts in hare nabijheid
zien wij in het geestelijk samenstel dezer persoonlijkheid een andere sfeer rijzen: de
kunstenaarssfeer met de schokken van bewondering die haar doortrillen. Die bévingen
van het hoogste menschlijk voelen, die hartstochtsuitingen van de diepste
onzelfzuchtigheid gelden bij hem allereerst - zooals zij allerlaatst golden, toen naar
zijn begeerte het gewaad eener bedelorde zijn dood lichaam omsloot - de glorie der
Kerk van Rome. Zijn dichtleven door zijn Kerkleer gewijd, is een aaneengeschakeld
Hosannah en Gloria in excelsis van jonkheid tot ouderdom, waarin de heldendichten
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D e P a u s en Ay a S o f i a als forsche orgeltonen ruischen. Maar niet exclusief is
zijn dichterlijke bewondering. Zij omvademt adelaarsvlucht, en zweeft door de
luchten, waar geen stoornis is tusschen katholieke ethiek en universeel kunstschoon.
Binnen de grenzen dier sfeer stond hij ook vrij en frank, als een kloek zoon des
lands, met een verkwikkende mate van gulheid en goedrondheid in zijn waardeering;
met een versterkend gemeenschapsgevoel, dat om der wille van de vaderlandsche
kunst en de vaderlandsche letteren, het bedrijf van de aanhangers van XVIde en XVIIde
eeuwsche Republiek en XIXde eeuwsch Koninkrijk, op staatkundig en godsdienstig
gebied door de vingers zag en zelfs in de figuur van een Jan Pietersz. Coen het
dwaalbegrip der Calvinistische regenten. Maar het onpartijdigst, het onafhankelijkst,
het overtuigendst is hij tóch - niet wanneer hij alle Katholieke coryphaeën in de
Vondel-vereering navolgt, doch wanneer hij de kleurwonderen van een Rembrandt
en een Frans Hals, de taalwonderen van een Bilderdijk, een Da Costa, een Potgieter
naschildert met breeden toets.
***
Er is door een onzer grootste stylisten naar Thorbeckiaansch model, door Mr. J.A.
Levy in het weekblad D e A m s t e r d a m m e r , een buste gebeiteld van Monseigneur
Schaepman. Het rozelicht op dat marmer is Schaepman's verscheiden in de Eeuwige
Stad.
Niemand ontzegt poëzy aan het groote feit.
Een ultramontaan uit het bergenloos land, over de bergen ter rust gelegd in de
bakermat van zijnen geest; een Katholiek dignitaris, een vereerder van het Rome der
Pausen, een Nederlandsch dichter, in dát oord ontslapen, waar hij, naar zijn gevoelsen denkwereld, de zuiverste lucht bij leven en sterven moest inademen en zelfs de
nachtegaal van Sint Franciscus voor hem het verrukkendst kon zingen.
Dulce et decorum IN patria mori.
PIET VLUCHTIG.

Dr. Karl Vorländer.
ALS Band 105 en 106 is in de P h i l o s o p h i s c h e B i b l i o t h e k (Leipzig, Verlag
der Dürr'schen Buchhandlung. 1903) verschenen 'n G e s c h i c h t e d e r
P h i l o s o p h i e van de hand van Dr. Karl Vorländer. B a n d I bevat P h i l o s o p h i e
d e s A l t e r t u m s u n d d e s M i t t e l a l t e r s (292 blzn.), B a n d II
P h i l o s o p h i e d e r N e u z e i t (539 blzn).
Met Natorp, Stammier, Staudinger, Stadler en Laszwitz hoort de schrijver1) tot die
denkers, die van Hermann Cohen de ‘methodische Grundrichtung’ hebben ontvangen,
maar zich verder zelfstandig in verschillende richtingen hebben ontwikkeld. Hij is
dus z.g. ‘Neukantianer’, en heeft zich als zodanig hoofdzakelik ermee bezig gehouden,
om de krietiese metode (van Kant) aan te wenden op 't gebied van de praktiese
fielozofie. In 't biezonder tracht hij aan te tonen, hoe juist deze metode geëigend is
1) Hij is ‘Gymnasial-Oberlehrer’ in Solingen.
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om voor de s o s i a l e wetenschap dieper-fielozofiese grondslagen te leggen. Hierop
hebben de twee volgende geschriften van zijn hand betrekking: K a n t u n d d e r
S o z i a l i s m u s (1900) en D i e N e u k a n t i s c h e B e w e g u n g i m
S o z i a l i s m u s (1902).
Over de metode van Kant's Etiek schreef hij D i e K a n t i s c h e B e g r ü n d u n g
d e s M o r a l p r i n z i p s . S o l i n g e r P r o g r a m m 1 8 8 9 en D e r
Formalismus der Kantischen Ethik in seiner Notwendigkeit
und Fruchtbarkeit. Marburg. Diss. 1893.
Over de verhouding van Schiller en Goethe tot de fielozofie i.a. en tot die van
Kant i.b. schreef hij in P h i l o s . M o n a t s h . XXX drie opstellen onder de tietel
Ethischer Rigorismus und sittliche Schönheit.
Eindelik bezorgde hij uitgaven van de K r i t i k d e r r e i n e n Ve r n u n f t
(1899)en van de K r i t i k d e r U r t e i l s k r a f t ( m i t E i n l e i t u n g u n d
t e r m i n o l o g i s c h e m W ö r t e r b u c h ) (1902).
'k Wens hier Vorländer's G e s c h . d e r P h i l o s o p h i e met enkele regels bij
de lezers van D e n G u l d e n W i n c k e l in te leiden.
Als lezers heeft de schrijver zich gedacht voornamelik studerenden en verder
ontwikkelden, die zich willen wijden aan 'n ernstige studie van de fielozofie. Daarom
heeft hij er naar gestreefd te schrijven in, zij 't ook niet gemakkelike, toch duidelike,
voor ieder ontwikkelde verstaanbare taal. En hierin is hij, m.i. heel goed geslaagd.
In 't algemeen zijn in dit werk duidelik en helder de hoofdzaken (en dikwels meer
noch) van de fielozofiese stelsels uiteengezet. Hun onderlinge samenhang en
verschilpunten komen goed tot hun recht. 't Werk legt getuigenis af, niet alleen van
de grote kennis van de schrijver, maar ook van de grote ingenomenheid waarmee hij
z'n vak beoefent. Men voelt dat 't geschreven is door 'n p e r s o o n l i k h e i d . Wel
heeft Vorländer, zoals hij in 't Vo r w o r t zegt, zoveel mogelik naar objektievieteit
gestreefd, vooral natuurlik met betrekking tot de feiten. Hij voegt er echter aan
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toe: ‘Allein eine v o l k o m m e n e Voraussetzungslosigkeit ist von dem Historiker,
und erst recht von dem der Philosophie, nicht zu erreichen, a u c h n i c h t e i n m a l
z u w ü n s c h e n 1); denn sie würde zu schwächlicher Farblosigkeit, gänzliche
Enthaltung von eigenen (wenn auch nur immanenten) Urteil zur Urteilslosigkeit
führen.’ In de E i n l e i t u n g komt hij hierop noch's terug, als hij schrijft: ‘Eine
gewisse Subjektivität ist hierbei unvermeidlich; ohne sie würde ein farb- und blutloses
Machwerk entstehen. Insbesondere muss der Verfasser einer Philosophiegeschichte,
gerade so wie der Autor einer Geschichte der Mathematik oder der
Naturwissenschaften Mathematiker oder Naturforscher sein musz, selbst bis zu einem
gewissen Grade Philosoph sein, d.i. zu philosophieren verstehen.’
En nu noch enkele biezonderheden over deze 6-jarige arbeid van de schrijver.
In 't Vo r w o r t wijst hij erop, dat 't is 'n werk van middelbare omvang, dat de
h e l e geschiedenis van de fielozofie bevat, ook die van de middelewen, en ook die
van de niewste tijd. 't Eerstgenoemde tijdperk wordt gewoonlik door nietkatolieke
leraars overgeslagen, maar hier is er 'n korte behandeling aan gewijd (80 blzn.). En
van 'n dieper-ingaande behandeling van de niewste tijd, van 1840-1900, hebben bijna
alle fielozofiehistorici zich onthouden. In dit werk is echter getracht (in 120 blzn.)
'n karakteriezerende schets te geven van de fielozofiese stromingen, die in deze tijd
min of meer sterk op de voorgrond zijn getreden. De schrijver ontveinst zich niet de
moeilikheden die zich hierbij voordoen. ‘In der Tat liegt hier dem Historiker der
Philosophie eine äuzserst schwierige Aufgabe ob. Nicht nur, dasz wir in der neuesten
philosophischen Bewegung noch mitten innestehen und das Urteil daher
notwendigerweise subjectiv ausfallen musz: noch mehr ist es die immer stänkere
Komplikation der philosophischen Bestrebungen mit den aligemeinen (literarischen,
sozialen, religiösen) Tendenzen der Zeit, sowie mit den Einzelwissenschaften, die
auch die beste Darstellung notgedrungen als unvollkommen erscheinen läszt.’
In de uitvoerige inhoudsopgave voor de beide delen, krijgt men 'n overzicht over
de stof, en hoe de schrijver die verdeeld heeft.
Van veel belang zijn de aanwijzingen van tal van bronnen voor elk onderdeel van
deze fielozofie-geschiedenis. Dikwels geeft de schrijver door 'n paar woorden 'n
krietiese of karakteriezerende opmerking bij de een of andere bron.
Bij 't begin van 'n ‘niewe periode’ wordt soms (waarom niet altijd?) in korte
duidelike trekken 'n schets gegeven van de toestand op ekonomies, artistiek,
wetenschappelik en religieus gebied.
Achter elk deel vindt men twee alfabetiese registers: 't ene met de namen van
fielozofen, 't andere met die van literatoren op fielozofies gebied, natuurlik met de
aanwijzing van de bladzijden er achter.
Achter 't twede deel staat ook noch 'n ‘Zeittafel zur Geschichte der neueren
Philosophie.’
En nu heb 'k me'n vraag gesteld, 'n grote vraag, waarop dit werk over fielozofie me
geen voldoend antwoord heeft gegeven.

1) Spasiëering van mij.
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Als wij, leken, horen of lezen over fielozofie, dan zijn we onwillekeurig geneigd in
onze gedachten opwaarts te zien, evenals we doen bij 't binnentreden van een of
ander mooi gebouw, 'n kerk b.v.: we zien opwaarts naar die ruime gewelven, naar
dat heerlik beeldhouwwerk, naar die sierlike lijnen, en we krijgen de indruk van iets
verhevens, iets groots; wìj zijn zo klein, en daar boven, daar hoog boven ons zien
we dat machtige en verheffende.
Maar evenals die kerkgewelven rusten op pielaren, en die pielaren weer op
fondamenten - zo moet
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't (ik voel dat ten minste zo) ook wezen met die hoge gewelven van de fielozofie.
Ook die moeten gegrondvest zijn, daar heel beneden in de vlakke, maar stevige en
vaste bodem.
M'n grote vraag is: waarom dacht die man, die grote denker, die toen en toen
leefde, zó; en die ander die na 'm kwam weer anders, helemaal anders soms; en die
derde uit dat andere land al weer anders?
'n Enkele maal, als terloops, heeft de schrijver ons gewezen op die fondamenten;
zo heel terloops soms, dat we voelen, dat daar ergens 'n fondament moet zijn, maar
zonder 't noch duidelik te zien.
'k Wil 'n paar voorbeelden geven. Op blz. 59 van 't eerste deel lees 'k: ‘In diesem
[n.l. des perikleischen Zeitalters] Athen, wo zugleich die Volksherrschaft sich immer
breiter und mächtiger entwickelte, ward der Bildungsdrang auch bei der Masse ein
immer stärkerer. Wer politisches and soziales Ansehen gewinnen wollte, bedurfte
jetzt nicht mehr oder doch nicht mehr blosz adeliger Geburt, persönlicher Tapferkeit
oder Lauterkeit des Charakters, sondern auch theoretischer Bildung und
Redegewandtheit. Das Wort war es, das im Rat, in der Volksversammlung, an den
Gerichtsstätten den Sieg erringen half. Diesem Drange kamen die S o p h i s t e n
entgegen.’ Hier zie 'k iets, vel niet veel, maar toch iets van de fondamenten. Zo ook
hier: Na er op gewezen te hebben, hoe de scholen van Plato, Aristoteles, van de Stoa
en van Epikurus ieder voor zich meenden in 't bezit van de waarheid te zijn, heet 't
verder (I, 163): ‘Ihnen und den früheren groszen Dogmatikern gegenüber muszte
naturgemäsz, u n d n o c h v e r m e h r t d u r c h d i e Z e r r ü t t u n g d e s
p o l i t i s c h e n u n d s i t t l i c h e n L e b e n s ,1) der schon in der Sophistik so stark
aufgetretene Zweifel an aller bisherigen Wahrheit, die S k e p s i s , verstärkt und aufs
neue sich regen.’
't Twede deel begint met de fielozofie ten tijde van de Renaissance. Waarom die
in Italië voor 't eerst opbloeide, wordt duidelik als we lezen: ‘Hier war durch die
Entwickelung des Handels und der politischen Verhältnisse, die Zerstückelung in
zahlreiche sich fortwährend befehdende Staaten d i e p o l i t i s c h - s o z i a l e
O r d n u n g d e s M i t t e l a l t e r s a m f r ü h e s t e n a u f g e l ö s t w o r d e n ,1)
hier een freies Städteleben, daneben eine Reihe kleiner Fürstentümer entstanden, in
denen kraftvolle Individuen sich zu Alleinherrschern emposchwangen.’ Heel duidelik
zie 'k de fondamenten van de ‘natuurwetenschappelike metode.’ ‘Erst das siebzehnte,
das sogenannte naturwissenschaftliche Jahrhundert legt in der m a t h e m a t i s c h e n
N a t u r w i s s e n s c h a f t (Mechanik) den Grund zu einer rein kausalen Erkenntnis
der Natur.’ En 'n weinig verder: ‘Ihre Anfänge hängen mit der Renaissance zusammen,
und auch ihre Wiege steht in Italien, d e s s e n i n d u s t r i e l l e r N o r d e n e i n
H e b e l d e r m o d e r n e n M e c h a n i k w u r d e . 1) (II, 36.) Eindelik wijs 'k noch
op de volgende plaats (II, 482): ‘..erst im 19 Jahrhundert, d e m Z e i t a l t e r d e r
D a m p f m a s c h i n e u n d d e s I n d u s t r i a l i s m u s ,1) beginnt eine... Philosophie
des Sozialismus.’
Op verscheidene andere plaatsen echter kwam 'k niet verder dan tot m'n vraag:
waar liggen de fondamenten? 'k Wil er 'n paar noemen. In de eerste, de kosmologiese,
1)
1)
1)
1)
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periode van de griekse fielozofie ging men bijna uitsluitend uit van de beschouwing
van de n a t u u r . ‘Um die Mitte etwa des 5. Jahrhunderts erfolgt eine volkommene
wendung des philosophischen Interesses, von der Natur zu dem M e n s c h e n .’ (I,
58). Wat was hiervan de oorzaak...?
Met de vermindering van fielozofiese scheppingskracht bij de Grieken hing 'n
ander verschijnsel samen. ‘Die wendung der Wissenschaft vom Allgemeinen zur
D e t a i l f o r s c h u n g , die zur Zeit der Sophistik schon begonnen hatte, tritt nun auf
allen Gebieten ein. (I, 147.) Waardoor nam de wetenschap die wending...?
Bij 't begin van de Scholastiek lees 'k (I, 234): ‘In einer Zeit, wo die
wissenschaftliche Kultur sonst überall darniederlag, bildete die irische Geistlichkeit
durch ihr wissenschaftliches Streben eine rühmliche Ausnahme.’. Wat was hiervan
de oorzaak...?
Noch meermalen heeft zich bij 't lezen van dit werk die vraag aan me opgedrongen,
maar in dit artiekel wil'k 't hierbij laten. 'k Hoop dat men me goed zal begrijpen: 'k
bedoel met die vraag geen verwijt aan de schrijver. 't Is heel goed mogelik, dat de
bedoelde kwestie noch niet - mischien nooit - voor beantwoording, tenminste volledige
beantwoording, vatbaar is. 'k Heb 'm alleen hier ter sprake gebracht naar aanleiding
van de wijze waarop de fielozofie, ook door Vorländer noch, wordt beschouwd: n.l.
als u i t z ' n a a r d v o o r g a a n d , de mensen dienend als g i d s en geleider.2) M.i.
is deze beschouwing te eenzijdig niet alleen, maar de betekenis van de fielozofie,
hoe belangrijk overigens ook, wordt daardoor ook overschat. Men verliest toch daarbij
te veel uit 't oog, dat ook die fielozofiese stelsels ontworpen zijn, geschapen zo men
wil, door men-

2) Dit is ook de manier waarop door de meesten de godsdienst wordt beschouwd.
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sen die levende in 'n maatschappij, ook min of meer onder de invloed van de
maatschappelike verhoudingen en de in hun tijd heersende denkbeelden stonden, en
dat èn die verhoudingen èn die denkbeelden noodzakelik hebben moeten meewerken
aan de tot-stand-koming van hun stelsel, m.a.w. hun d e n k e n voor 'n min of meer
groot deel bepaalden. En 'k hoop dat er noch 's 'n studie of 'n werk zal geschreven
worden over fielozofie, waarin voor zover dat mogelik is, enigsins zal worden
aangetoond, waarom en waardoor de grote denkers van de mensheid hebben gedacht,
zoals ze hebben gedacht. Overigens kan 'k aan belangstellenden in de fielozofie 't werk van Vorländer ten
zeerste aanbevelen.
den Haag.
P.L. VAN ECK JR.

Keur
De loop der dingen, door Jeanne Reyneke van Stuwe. - Amsterdam. L.J.
Veen.
Een gewone, alledaagsche geschiedenis, zooals de titel reeds aanduidt, de lotgevallen
van een drietal kleine luiden, een levensdrama van twee zusters en van een bij hen
inwonenden neef uit de arbeiderswereld.
Alewien - kortheidshalve Ali genoemd - is de popperige, de verfijnde figuur uit
deze omgeving, het meisje, dat vief en luchtig loopt aan den zonkant van de straat,
in haar zwart openhangend manteltje en donkerblauwen rok en witte maletootje met
zwarten lint om den bol boven het frissche, blanke, blozende gezicht, zooals de auteur
haar zelve schildert in het eerste hoofdstuk.
Haar zuster Bet, de lompe, plompe vrouw met mager, beenderig gezicht, werkend,
sjouwend, zwoegend van den vroegen morgen tot den laten avond, net hare moeder,
die ook niet mooi was geweest, maar zich best door de wereld had geslagen en dan
de neef Jan de Bruin, een bruut, een soort van stompzinnig werkmachine.
Vrij natuurlijk alweer, dat in dit milieu de liefde het psychologisch motief moet
geven aan dezen roman.
Bet haat Ali en deze haat vindt zijn oorsprong in een hartstochtelijke ijverzucht;
zij bemint haar neef, den stillen fatsoenlijken werkman, een liefde, die niet beantwoord
wordt; in diens hart een vurige passie voor Ali, die op haar beurt die gevoelens van
den minnaar versmaadt.
Ali wil weg uit deze nederige, bekrompen omgeving; zij, met haar mooi gezichtje,
met haar welgevormd lichaam wil hooger op: zij wil dame zijn, zich kleeden in
kostbare stoffen, wonen in rijk ingerichte kamers; zij wil kennen het genot der weelde,
zij het dan ook ten koste van haar eer, aan de zijde van een man, een ‘heer’, dien zij
nooit zal kunnen huwen.
Als Jan haar schande leert kennen wordt hij, de noeste, vlijtige, arbeidzame
werkman, een sufferige, idioterige dronkaard, weggejaagd door zijn patroon,
weggejaagd door zijn huisbaas, wien hij het weekgeld niet meer kan voldoen.
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Bet, in haar trouwe, slaafsche liefde, redt hem van geheelen ondergang.
Weer is hij aan 't werk getogen, weer is hij geworden de spaarzame arbeider van
weleer, als eens in een der buitenwijken zijn aandacht wordt getrokken door een
ondanks de schemering reeds verlichte kamer; gedachteloos heeft hij naar binnen
gekeken en veel zware roode gordijnen, veel kleuren en verguldsel en in het licht
gekleede meisjes gezien en in eene daarvan heeft hij Ali herkend.
En terwijl hij daar staat, willend sterven in dat oogenblik, is een troep gekomen
van kameraden van zijn werkplaats, die hem mede hebben gesleurd naar een danshuis;
hier eene vechtpartij, die hem een hersenschudding bezorgt en hem terecht doet
komen in het ziekenhuis en weer is het Bet, die hem telkens en telkens bezoekt, die
zich ontdoet van hare snuisterijen, van haar kleederen, van haar meubels, die zelf
honger lijdt om te betalen voor hem, dien zij de schande wil bewaren kosteloos te
liggen in het hospitaal.
Als zij Jan, lichamelijk bijna hersteld, bij zich heeft genomen in haar kamertje,
als deze ter wille van Ali zich wil verdoen, als hij lallend schreeuwt: ‘beest,
beestachtig beest, engel, engel, 'k ga me verdoen’, krijscht ze hem toe: ‘goed, goed,
ik ook, ik wil ook; 't is het eenige wat we kenne, 't eenige, 't eenige’. Bij een buurman
koopt ze wat houtskool en door verstikking maakt ze eind aan beider leven.
Ziedaar alles, den inhoud van twee omvangrijke deelen.
Schrijfster heeft begrepen, gezien, gevoeld al wat zij heeft geschetst; 't is
neergeschreven aus einem Guss; zij heeft met behagelijken lust, die karakters, die
zielstoestanden ontleed; zij heeft met intens genot gedetailleerd, mikroscopisch
gedetailleerd al wat haar oog en geest hebben gezien; zij geeft tot in de kleinste
bizonderheden eene beschrijving van het waschkamertje van Bet, van hare
waschbehandeling zelve, van den stijfsel, dien zij gebruikt, hoe Jan een paar planken
in een kast timmert, hoe het op de naaiwinkel van Ali toegaat; dit alles is te wijd
uitgesponnen, te langdradig, 't verveelt den lezer, maar daar tegen
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staan heldere, sprekende, kleurrijke schilderijen vol realiteit; ik citeer uit velen: de
bezoeken van tante en van Bet op de weelderige kamers bij Ali, op dat oogenblik de
entretenue van een rijken student; de gesprekken van Bet met de huisbazin van Jan;
de vechtpartij in het danshuis en vooral het einde van het boek, de voorbereidingen
tot den dood.
Er komen ruwe, banale woorden in dit werk, maar toch is het niet gemeen; alles
wordt ontkleed, blootgelegd met wreed cynisme, maar het wekt geen afschuw,
tenminste niet bij hen, die kunnen begrijpen, die willen doorgronden, dat het
weergeven der werkelijkheid de eerste plicht is van iederen kunstenaar, dat de reëele
natuur het eenig ware is.
Bij dezen zal Jeanne Reyneke van Stuwe met haar jongste roman slechts
bewondering in het leven roepen: haar laatste pennevrucht zal daarentegen een
bepaalde ergernis verwekken bij Idealisten of Conventionalisten, bij allen, die slechts
willen zien door de brillegazen, beslagen door den wasem van zoogenaamde
fatsoenlijke, eerbare, zedelijkheidsbegrippen.
Mr. L.H.

De dames van Veldhorst, door Mathilde Malling. - Amsterdam, C.L.G.
Veldt.
Een boek over dames, door een dame - voor dames.
Ik denk hier aan de tentoonstelling van Vrouwenarbeid, waar ik voor 't eerst
onderscheid hoorde maken tusschen ‘dames’ en ‘vrouwen.’ Toen had ik 't woord
‘dame’ nog altijd begrepen als bedoelende een fijn beschaafde vrouw. Dáár hoorde
ik het gebruiken in den zin van een vrouw, die zooveel bezat, dat ze voor haar brood
niet behoefde te werken en dus niets ter wereld uitvoerde, dat de moeite waard was.
En nu komt 't me voor, dat de dames van Veldhorst tot de laatste rubriek behooren.
'k Heb 't boek ééns gelezen en toen weer doorgebladerd en 't is me niet gelukt al die
menschenkinderen, die zich ‘kleeden’ en elkaar bezoeken, en rijden en wandelen,
en elkaar 't hof maken voldoende uit elkaar te houden. 't Boek heeft iets van een
kaleidoscoop - maar zonder de mooie kleuren, die me als kind in verrukking brachten.
't Is den lezer volkomen onverschilling waar de stukjes neervallen en ik kan me niet
voorstellen, dat iemand ook maar één oogenblik van spanning den adem zou inhouden,
als de quaestie wordt opgelost: wie nu wel door Julie, Dagny, Bibbi of Elli al of niet
veroverd zal worden.

Een Vrouwenleven, uit het Zweedsch van Sigurd door Th. Wijsman, Leiden, S.C. van Doesburgh.
Ook dat boek hoort tot de eenvoudige boeken. 't Zal geen eeuwen door stralen aan
den letterkundigen hemel. Maar toch zal het, goed gevoeld en prettig geschreven als
het is, menig vrouw goed doen. Sigurd hoort in Zweden, als Herman Bang in
Denemarken, tot de schrijvers, die in hun werken zoo'n symphathiek begrijpen van
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de kleine ellende en zorgen in menig vrouwenleven toonen. Beiden zien ze den
zwaren last van kleine plichten, die menig vrouw zoo moedig draagt. Sigurd laat zijn
hoofdpersoon, de kleine Eva, opgroeien en zich innerlijk ontwikkelen tot een goed,
krachtig, ernstig mensch, terwijl ze uiterlijk in de maatschappij daalt en geen bizondere
plaats inneemt. Hij doet ons voelen hoe groot die stille, onopgemerkte vrouw is: 't
grootst - waar ze zich terugtrekt in haar eenzamen ouderdom. Wie niet beter wist
zou meenen, dat een vrouw zich verborg achter den pseudoniem; als niet het
ridderlijke in de slotwoorden, die ik niet laten kan even te citeeren, wees op een fijn
voelend man. Die woorden luiden:
‘En hiermede leg ik met een eerbiedige kus deze bladen in de gerimpelde handen
van haar, wier soms even door tranen verduisterde oude oogen van liefde stralen en
van verlangen gloeien, zooals geen andere oogen, - omdat de eigenaresse daarvan,
soms half vergeten en nimmer volkomen gewaardeerd werden, voordat hare eigen
kinderen het standpunt bereikt hebben, waarop zij nu staan; en haar leven hebben
ten offer gebracht aan de heiligste taak - aan die eener moeder.’ Ik ben zeker, dat de
hoogbejaarde moeders dankbaar Sigurds boek zullen aanvaarden.
MARGARETHA MEIJBOOM.

Uit Tante's Jeugd, door Ida Heyermans. Geïllustreerd door C. Blankenaar.
- Rotterdam, Masereeuw & Bouten.
Geen moraliseerende vertoogen, geen lang uitgesponnen preeken, waarin de straf
het kwaad op den voet volgt, maar fijn gevoeld werk, in vlotten stijl geschreven, in
gansch niet banalen, en toch kinderlijken toon gedacht en gezegd. De tendens, onontbeerlijk, waar het kinderen geldt, - zonder de poëzie van 't verhaalde te storen,
wordt meer gesuggereerd dan uitgesproken; de verhaaltjes zijn nuttig, maar zonder
het minste nuttigheidsvertoon; al spelend verteld voelen we, hoe in die
vroolijk-eenvoudig, soms ook teer-ernstig
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meegedeelde herinneringen en sprookjes een warmte van sentiment leeft, die alleen
kan uitgaan van iemand, die haar eigen jeugd nog niet vergeten is, en juist daardoor
met de kinderen kan meeleven en hun harten winnen. Mij dunkt, een niet geringe
aanbeveling voor dit boekje, waarvan ook over 't algemeen de illustraties goed
geslaagd zijn, ligt in de verklaring, die gegeven kan worden als antwoord op de vraag:
voor welken leeftijd het wel het meest geschikt zou zijn? De kleintjes zullen luisteren
met glinsterende oogen en gloeiende wangen, de ouderen zullen ervan genieten en
telkens zichzelf er in terugvinden, terwijl de ‘groote menschen’ bij 't lezen niet aan
een verloren uur zullen denken, maar stellig Ida Heyermans dankbaar zijn, voor wat
zij op zoo aantrekkelijke, natuurlijke wijze aan jong en oud weet mede te deelen.

Uit ‘Uit Tante's Jeugd’

I.H.

Als het scherm valt, uit het Noorsch van Jonas Lie. - Leiden, A.H. Adriani.
Hoog, monumentaal in zijn objectiviteit staat dit boek boven de anderen. Jonas Lie
is niet zoo gemakkelijk te waardeeren. Hij schrijft zoo weinig expansief, hij laat
personen en gebeurtenissen zoo geheel voor zichzelf spreken. Nooit komt de auteur
zelf om een hoekje kijken om u nog eens aan te wijzen waar ge op letten moet. Een
heel gewoon stuk leven laat hij aan u voorbijgaan; maar plotseling, door een enkele
trek, laat hij u de wereld van voelen en denken achter het tooneel zien.
Wie zijn boeken ‘zoo erg gewoon’ vindt kan kan ik warm aanraden de inleiding
van ‘Onder 't juk’ te lezen, van Herman Bang. Die inleiding deed mij, jaren geleden,
in eens Jonas Lie begrijpen. Ook in dit werk teekent de meester rustig de omtrekken
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van een stuk doodgewoon menschenleven, een groep passagiers aan boord van een
groote stoomboot.
Ze leven en bewegen zich als menschen daar gewoonlijk doen. Tot op eens de
crisis komt, in een oogenblik van zekerheid, dat ze sterven moeten. En dàn voelt men
de hand van den meester. Dan ziet men hoe vast hij grijpt in de ziel van de menschen,
en met welk een fijne kunst hij de ‘finishing touch’ geeft, door elk van zijn personen
door een beweging, een kreet, een onwillekeurige handeling heel zijn innerlijk leven
te laten openbaren. Allerlei verborgen goed en en kwaad komt aan 't licht. Sommigen
worden helden, anderen droevig klein.
En als 't gevaar voorbij is en al die menschen daar staan met nog een stuk leven
vóór zich, dan verbergt elk zich weer achter 't masker, dat de mensch gewoonlijk in
de samenleving draagt. 't Scherm wordt weer opgehaald en de vertooning gaat door.

Vrouwenmacht, uit het Zweedsch van G. af Geyerstam, door Mej. H.
Bleeker. - Amsterdam, H.J.W. Becht.
Er is in Geyerstam's werken voor mij altijd iets bizonder bekoorlijks. In deze wereld,
waar 't meestal gaat zooals Jonas Lie 't beschrijft, waar elk zich verbergt achter een
of ander scherm, in gezelschap een of ander masker opzet, komt hij in zijn werken
vertellen, wat er in zijn ziel

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

30
omgaat met de eerlijkheid van een kind; met datzelfde rustig vertrouwen, dat men
hem wel begrijpen zal, dat we vaak in het doen en laten van menschen opmerken,
die van hun jeugd af aan door liefde en symphatiek verstaan zijn omringd. Zij spreken
zoo geheel uit wat zij denken en voelen, alsof de gedachte, dat iemand hen verkeerd
zou kunnen verstaan, of met vuile vingers 't reine aanraken wat ze laten zien, geen
oogenblik bij hen opkomt onder 't spreken. Eerst later voelen ze dat als een vage
angst. Zoo vertelt Geyerstam van zijn eerste ontmoeting met Hugo Brenner, van
diens samenleven met Bohrn en zijn vrouw met de open, reine eerlijkheid van een
kind, zoodat ook de meest cynische twijfelaar aan de mogelijkheid van een zuivere
vriendschappelijke verhouding tusschen man en vrouw, erkennen moet dat d i t
mogelijk en waar is. Meesterlijk is 't eerste èn 't laatste hoofdstuk van dit boek vooral.
In 't eerste spreekt Geyerstam over dat geheimzinnig gevoel, dat ons bij den eersten
oogopslag in een vreemde een verwante persoonlijkheid laat onderscheiden. Hij
spreekt daar van ‘een vermogen om ons aan elkaar kenbaar te maken langs nog andere
wegen, dan die, welke wij met onze uiterlijke zintuigen kunnen waarnemen.’ Wie
onzer heeft dat niet meer dan eens gevoeld bij 't ontmoeten van wildvreemde
menschen?
En dan 't laatste hoofdstuk. Hoe zeldzaam fijn is de teekening van die twee mannen,
waarvan de één voor den ander 't heilige der heiligen van zijn ziel één oogenblik
ontsloten heeft. En de ander, hoewel de dankbaarheid voor dat vertrouwen hem
betoond, hem op de lippen brandt, zwijgt stil. Hij voelt, dat zwijgen het eenige
mogelijke is in een geval zooals dit, waar een mensch uit de worsteling met het lijden
nog maar pas zegevierend te voorschijn komt, - op een tijdstip waar de van nature
geslotene één oogenblik zich zelf heeft gegeven. Elk woord zou daar pijn gedaan
hebben.
Waar hij eindelijk schrijft: ‘Zoo is de kunstenaar. De menschen lezen zijn werken
en verwonderen er zich over, dat hij zichzelf zoo geheel en zonder terughouding
geeft. Ze kunnen immers niet weten, dat hij deze uiterste oprechtheid, die hem op
de ziel brandt, tot ze een vorm aanneemt, zóólang in zich heeft omgedragen, dat, als
hij er eindelijk uiting aan geeft, dit is als een opstand der natuur, die met of tegen
zijn wil geschiedt en die door niets kan worden gestuit,’ - daar voelen wij, dat hij in
Hugo Brenner zichzelf geteekend heeft.
MARGARETHA MEIJBOOM.
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- Globe.
Hamilton, Anthony: Memoirs of Count Grammont. Edited bij Sir Walter Scott.
With Portrait and eleven Etchings by L. Boisson, after C. Delort. London, John.
C. Nimmo.
f 7.35
The chief feature of this handsome edition is the twelve delicate and beautiful
original drawings by C. Delort, etched by L. Boisson, illustrating for the first
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weinig of niet bekende photo's. - Nieuws van den Dag.
Siboga-expeditie: Uitkomsten op zoölogisch, botanisch, oceanographisch en
geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië, 1899-1900, aan
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Tweede Jaargang No. 3
Socialistische tegenstellingen.
Naar aanleiding van T. Luitjes. Theorie en Praktijk van Binnenlandsche
Kolonisatie bij Grentzebach, Bussum.
VOOR hen die de letterkunde van vroegere eeuwen liefhebben en zich soms in haar
verdiepen, blijft nog jubelen de zegezang van Shelley in zijn ‘Ontboeiden
Prometheus’, een profetie van toekomst over de bevrijde maatschappij. En zij
herinneren zich het fragment van Goethe, waarin dezelfde cultuurheld nog in boeien
zucht, maar daar is in hem zulk een groote wil, een zoo grenzelooze trots, dat hij
zich zeker aan zijn banden zal ontwringen. De wereld, waarin de kunstenaar leeft,
is veel veranderd; wat daar langzaam gewerkt heeft sinds den aanvang der zestiende
eeuw en reeds daarvoor: overweldiging der natuur in wetenschap en industrie,
emancipatie van gezag en overlevering, zoo goed als van feodale vormen, dat wordt
nu zichtbaar in zijn aanvankelijk succes - het oude is voorbij, ik maak alle dingen
nieuw. Uit het gesnor der raderen, het stoomgehijg van fabriek en werkplaats wordt
gehoord een stem van troost en leven, en het idealisme der Fransche revolutie,
idealisme omdat het de wereld naar een idee vervormen wil, rekent stellig op het
weldra komende, een glorievollen dag. Doch het duurt niet lang of voelbaar wordt
de désillusie. De weerbarstige werkelijkheid heeft zich niet gestoord aan menschelijk
gedroom. Daar zijn de donkere stoeten van hen die geen werk, maar wèl honger
hebben in de straten, daar is het gekromde lichaam van den vroeg oud geworden
tobber, daar is de jeugd zonder blijdschap van het kind in de mijn, daar is al de ellende
en al de verdierlijking. En die roepen om recht, om verantwoording in het
hongeroproer, dat de machines versplintert, zoo goed als in den kreet van Lamennais,
in de poëzie van Freiligrath, en in de utopiën van Owen en Fourier. Het verdrukte
volk barst los, doch het is een breuk van passie, en de wereld laat zich niet verwringen
door hoop en sentiment. De wereld vordert overleg en kennis, zal zij zich schikken
en plooien naar het willen van den geest. En Marx beseft het: van utopie tot
wetenschap, dit zij de weg van het socialistisch denken, gelijk: van guerillaoorlog
tot wel beplanden strijd, het spoor dat de praxis nu voortaan volgen moet. En op
grond van misgeduide woorden in de Philosophie des Rechts van Hegel spint hij een
wijsgeerig oekonomisch stelsel, voorzeggende dat het kapitalisme zich zelf opheft,
en dat dit de wet der wereld is. En hij organiseert de millioenen van alle wereldstreken,
waar fabrieken rooken en in schoorsteenschaduw arme stulpen staan, want als hèm
dit niet gelukt is noch zijn volgers in den jongsten tijd, dit is zijn geest, dit is zijn
gedachte: één dogma, één groot samenstreven, slechts zóó komt de verlossing van
het volk dat thans in droeve knechtschap zucht.
Wat echter in dit alles verwaarloosd wordt, dat is de aanspraak die een mensch
heeft op zelfstandig denken en zelfstandig willen. Meer
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dan dit: voor de toekomst wordt gewild het zich verliezen der persoonlijkheid in den
burger van den staat. En er zijn er die reeds nu ervaren het verschrikkelijke van wat
zij achten tirannieke wetten. Zal dit zijn de wedergeboorte van den vertrapten demos,
dat hij wordt geworpen in den Molochsmuil van alverslindend Recht?
Zoo schreeuwt het Anarchisme, en het heeft gelijk. De historie der volken is een
zich verwerkelijken der menschelijke vrijheid. In het oorspronkelijk Oosten
communisme, despotie, het individu dat opgaat in den Staat, dat is: de Kerk. In
Griekenland, reeds in Israël, reeds in Perzië het slaken van die boeien. Nog is de
enkeling in harmonie met de gemeenschap, maar hij wordt zich zelf, keert zich van
haar af in de wijsheid der Sofistiek, hij verdedigt zijn goed en zijn persoon in het
Romeinsche recht tegen de almacht van den Staat. En straks komt het Christendom
en het brengt dáárom een nieuwe cultuur, verandert het aangezicht der wereld, omdat
het niet wil dat ‘een dezer kleinen verloren ga’, omdat het in ieder ziet een Godskind,
d.i. een incarneering

T. LUITJES

van het souvereine Ik. Dan zijn het juist de Germaansche stammen, met hun sterk
individualisme, hun volstrekten vrijheidszin, die dit Christendom opnemen en
reformeeren, en, waar zij breken met de hiërarchie der Roomsche Kerk, den keizer
geven wat des keizers is en God wat Godes, d.i. de Staat wordt geëmancipeerd, is
niet langer cijnsbaar aan priesterlijke macht, doch ook het ik wordt autonoom, er zijn
kringen waar het niet kan dulden de voogdschap van een ander, het is zich zelf in
zijn religie, in zijn denken, in zijn kunst, het is zich zelf in het verwerven en het
gebruiken van zijn rechtmatig eigendom. Wat zoo verkregen is in een evolutie van
vele eeuwen, dat zal de menschheid zich niet laten rooven, tot geen enkelen prijs.
En dit zou gebeuren, als het Recht oppermachtig werd over ons leven. Dit Recht is
een onontbeerlijk goed; het is, te midden van het atomistisch spel der door zelfzucht
gejaagde individuen en gezinnen, dezelfde harmonie - maar hier op een hoogeren
trap - die de materie bindt als zwaarte, die in de wereld der organismen de ziel, het
leven is. Zij openbaart zich h i e r als beperking van bevoegdheid. Niet alles is
geoorloofd aan allen, er zijn grenzen in dit opzicht, die gij niet moogt overschrijden,
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zal daar van gemeenschap sprake zijn. En daar de gemeenschap de basis is van iedere
cultuur - men denke slechts aan arbeidsdeeling en ruiling van producten die onze
macht over de materie verhonderduizendvoudigen - daarom is het Recht, dat die
gemeenschap mogelijk maakt, een eerste eisch van zelfbehoud. Doch het is niet meer
dan dit, het is een middel, het is nimmer doel, en hierin heeft het op zijn beurt de
grenzen van zijn werken. Het bepaalt zich tot het onontbeerlijke, het bewaakt den
persoon, den eigendom, het reguleert de betrekkingen, die zich ontspinnen naar
aanleiding van dien eigendom, tusschen enkelingen en families, en waar het tegenover
zich vindt een wil die het negeert, negeert het op zijn beurt dien wil door tuchtiging
en straf. Het organiseert zich in den Staat met zijn machtsmiddelen en zijn systeem
van wetten, en het heeft een niet te onderschatten roeping: te bewaren d e z e
samenleving, d i t volk, dat wil dus zeggen: d e z e eigenaardige cultuur, die een
bijzonderen vorm des menschelijken geestes is. Nu is het, waar gelet wordt op den
zegen van het Recht, een verlokkende gedachte nog meer te trekken in den kring die
het is aangewezen ter beheersching: niet slechts orde te brengen in het spel der
concurrentie, invloed te oefenen op het proces der productie maar ook te verzwakken,
te vernietigen zelfs den bijzonderen eigendom, waar dien de diepste armoe als
schaduw steeds verzelt. En inderdaad, indien enkel zal bedoeld worden het g e l u k
der massa's, het ontheven zijn van stoffelijke zorgen, dan is er niets dat evenaart een
socialistischen gemeenschapsvorm. Doch zijn verwerkelijking, dat is de breuk der
menschelijke vrijheid, dat is het opgaan van het individueele
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willen in den gemeenschapswil, dat is de terugkeer tot een verouderde beschaving,
en de Idee duldt dit niet, want zij dringt verder; wee het volk, dat dit niet vat, het is
gedoemd tot ondergang. En het is de list der Idee, dat zij, uit de kringen der
proletariërs, wien toch het lang begeerde geluk wordt toegezegd door de socialistische
gedachte, oproept de vrijheids-ridders, de pionniers der anarchie. Het is het dialektisch
karakter der wereldbeweging, dat zich ook hier weer openbaart: tegenover hen, die
al te zeer het Recht verheerlijken, rukken op de drommen die Wet en Recht ontkennen.
Ook hier is wanbegrip, is misverstand:

HET HUIS VAN T. LUITJES

het anarchisme ziet niet, dat de Wet de g r o n d s l a g is der menschelijke vrijheid
gelijk het sociaal-demokratisch denken den g r o n d s l a g aanzag voor de totale
bouwing, fundament en muur en kroon en lijst en tin. Waar nu deze beide richtingen
telkens op elkander botsen, heeft de tweede d i t voor, dat zij, in een eeuw van
sociaal-politieke strevingen, zich dikwijls kan aansluiten bij wat historisch is
geworden. Haar kritiek is meestal zeer rechtvaardig, en aangezien haar dit niet wordt
ontzegd door haar beginsel, brengt zij die kritiek in parlementen en gemeentelijke
raden, en dus is haar invloed verre van gering. Wat meer is - gelijk straks duidelijk
wordt - in hare opvatting van de toekomst is zóóveel waars, dat zij zich voelt boven
andere secten en partijen, als heraute van komende dingen. Voeg daarbij haar
organiseerende kracht; zij drijft bij elkander de werken onder één banier, één leuze,
die van een volk, die van alle volken, en als dit reusachtig leger oprukt, wordt het 't
kapitalisme dikwijls bang te moede, en alle machten des behouds spannen samen tot
verzet in wèlaaneengesloten drom.
Het anarchisme mist dit alles. Het versmaadt de politieke actie, het begeert het
onmogelijke, het gunt te veel ruimte aan zelfstandigheid, en, afgezien van de praxis
der werkstaking, heeft het niets dan negatie en verliest op den duur zijn invloed,
tenzij op hoogst geëxalteerde zielen. Dan moet het zoeken naar iets anders, iets dat
herinnert aan een daad, iets dat meer is dan gedroom en woordgeschetter, en ofschoon
het meer zal winnen aan beduiding naarmate de sociaal-demokratische stroom zal
gewonnen hebben in de toekomst - om de redenen, straks door mij ontvouwd - het
kan dit slechts als het komt met iets positiefs, met een program van handeling, met
iets dat zich wellicht laat volvoeren, en dit meent het gevonden te hebben in de
k o l o n i s a t i e , zooals die in ons land en elders in den jongsten tijd is toegepast.
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Aan de oekonomie de voorspelling, dat hetgeen hier beoogd wordt, geen succes
kan hebben, aan de historie de vervulling van deze profetie. In den brandenden kamp
der menschelijke hartstochten en belangen is van te voren gevonnisd elke samenleving,
hoe beperkt dan ook, die, zonder wet en dwang over hen die haar formeeren, zich
wil handhaven, zedelijk en stoffelijk, in de maatschappij die haar omringt. Mèt dwang
en wet wordt zij een vulgaire onderneming, een soort van vennootschap, met wat
bijzondere statuten, en, naarmate zij zich voegt naar de gegeven werkelijkheid, zal
zij hebben in te boeten haar oorspronkelijk karakter en een coöperatie worden van
sociale noch van staatkundige beteekenis.
Beduidt dit nu, dat deze beide richtingen elkaar opheffen en negeeren, zoodat haar
invloed nul is voor het proces der beschaving en der maatschappij? Het beduidt
alleen, dat anarchie en reactie in gemeenschap met elkander zullen moeten herstellen,
onophoudelijk in de toekomst, het door het socialisme telkens weer verbroken
evenwicht van Vrijheid en van Recht. Doch dan zal de resultaten van die op elkaar
gerichte krachten iets hoogers en iets anders zijn, een vorm van Staat en Samenleving,
waarin de burger autonoom wordt onder goede, wijze wetten. Niet in dien zin, dat
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er ooit ontkomen is aan 's levens kwaad en leed. Een cultuur als de onze, die is
opgevoed in eerbied van het Kruis, een die heeft gehoord naar Schopenhauer, naar
Nietzsche en von Hartmann, zij moest blozen om haar kinderlijken waan van wordend
Al-Geluk. Zoolang de mensch mensch is, zoolang daar in hem borrelt bloed van
passie, onweerstaanbre wil, zoolang hij zich strekt naar schaduwen die hij hooger
acht - met recht - dan tal van wereldschatten, zoolang hij zich niet kan laten voeren
bij de kudde om met haar te grazen, te suffen en te loeien, zoolang zal hij verstaan
den ernst des levens en dikwijls schreiend krimpen voor zijn felgeslagen geesselslag.
Juist dit is zijn hoogheid, hier is de prikkel voor nieuwe evolutie. Wat verandert is
de vorm van worsteling, de gedaante van het leed dat hem bezocht. En zoo zal de
wereld, die koers zet naar de vrijheid, op den duur verliezen haar verschrikkelijk
pauperisme, al is het te verwachten dat het nog eeuwen duurt, eer dat de honger zijn
scherpe tand heeft afgestompt. Tot dezen vooruitgang zal niet weinig helpen het
socialisme in zijn beide vormen. De anarchie alléén is de verdierlijking, de
sociaal-demokratie alléén is de slavernij en de verdooving, doch als machten van
kritiek en revolutie zijn zij in de moderne wereld het zout dat voor verderf behoedt.
Wet in vrijheid, vrijheid in wet, dit zijn de leuzen waardoor de toekomst heeft te
zegevieren. Staatsexploitatie, zooals nu reeds van post en onderwijs en duizend
andere dingen, straks ook van spoorwegen en van verzekeringwezen, in het vèr
verschiet van akkerbouw en industrie; doch nooit een monopolie van den Staat, steeds
gehandhaafd ook het recht op eigendom, op rente en op erfenis. Wie deze dingen
aantast, tast aan een goed, verworven door de menschheid in een worsteling veler
eeuwen. En dit voorkomt een stelsel, dat aan het initiatief der enkelingen voet en
ruimte gunt. Het gevolg zal zijn dat na honderdtallen van jaren - wie zal zeggen in
welken wereldhoek? in Europa of Amerika, in Australië of in Japan? zeker onder
leiding van het Kaukasisch ras - zich een gemeenebest ontwikkeld heeft, waarin de
armoe in relatieven zin is afgenomen. In relatieven, niet in absoluten zin. De
algemeene welvaart zal veel hooger zijn dan nu, doch er zal niet ontbreken verschil
van vermogen, afgunst dus, en juist daardoor een prikkel tot nieuwen strijd, tot
ontvouwing van nog latente krachten, en zoo gaat de menschheid verder in gesloten
phalanx, dienstbaar aan het werk des Geestes, die is en was en wezen zal.
Zij die bedoelen de volvoering van dit werk, zij die hart hebben voor Kunst en
Wijsheid, voor Religie en voor Recht, zij zullen de groepen der politieke oppositie
in onze dagen loven, omdat zij, in de klein-burgerlijke staatkunde van conservatieve
en liberale secten leggen een ferment van ontkenning en ontbinding, dat is van groei
tot beter schoon - maar zij zullen ook dankbaar zijn den machten des behouds en der
reactie, overtuigd dat slechts door evenwicht van deze alle mogelijk wordt de normale
ontwikkeling, die langzaam aanstuurt op nieuwe geestesheerlijkheid.
DR. H.W.PH.E.V.D. BERGH V. EYSINGA.
Zutphen.

Oude boeken
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EEN der oudste leesboeken over de Geschiedenis des Vaderlands is voorzeker: De
Chronycke van de Geschiedenissen in Holland, Zeeland en Friesland: ende van de
Bisschoppen van Uytrecht, - eerstmael gedruckt met previlegie der Keyserlycke
Majesteit Anno 1546. - Het exemplaar dat voor mij ligt, gedrukt met de Hoogduitsche
letter, in perkamenten omslag en met een leelijke houtsnede, loopt tot 1566 en heet:
Opnieuw over gesien en verbetert.
't Is opmerkelijk na te gaan wat men al niet waardig keurde om onder de aandacht
van de jeugd te worden gebracht. Meestal bevat het boekje een dorre opsomming
van namen van vorsten en geestelijken met onafgebroken vermelding van gevoerde
oorlogen, afgewisseld door mededeelingen van onbeduidende, ja, onzinnige zaken.
Enke!e proefjes.
‘Anno 1264 openbaarde een groote vreeselijke Comete in verscheyde plaatsen en
landen’.
‘Anno 1265 zoude het ligchaam van Maria Magdalena gevonden zyn buyten
Marsilien. In Hoogduytsland tot Constans, werd een kind geboren als een Leeuw,
met een menschen hooft’.
‘In 't jaar 1172 bloeyde de Boomen, en 't gras wies meer dan 't gewoonlyk was in
de Lenten, de Vogelen leyden Eyeren en broeden ontrent Lichtmis,1) en kipten jongen
in den landen.’
‘In 't jaar 1173 worde het Sacrament gestoolen te Utrecht, zoo uyt de Buur-kerk
als St. Jacobskerk. Daarna quam weder zoo een grooten Vloet.’ Hier wordt gedoeld
op den watervloed van 't jaar 1170, met ‘een groote storm van Wint.’
‘Omtrent deze tijd (1403) was Klaas Kitten geboren van Sperwou, die zoo groot
van stature was, dat de langste man in 't land onder zijne

1) 2 Februari.
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armen doorging, zijn schoen was zoo groot als vier mans voeten; de kinderen dorsten
hem van voren niet aanzien. Hij was zagtmoedig, niet stout, vroom ende niet wreet.’
‘In 't zelve jaar was een grooten stormwind, dat veel dijken doorbraken in Holland
en Vriesland. En in deze storm quam een naakt wijf (ruyg bewassen) swemmen in
de Purmermeer, en werd gevangen en in de stad van Edam gebragt en gekleed, en
begon brood en zuyvel te eten, en leerde ook spinnen; ten lesten wierd zij tot Haarlem
gebragt, en leefde nog meinig jaar; daarna stierf zij en werd op 't Kerkhof begraven.’

Van de uitvinding der boekdrukkunst wordt in het boekje met geen woord gerept,
evenmin worden de namen genoemd van Allert Beylinck en Jan van Schaffelaar.
Een der vreemdsoortigste verhalen in dit leesboek is het volgende.
‘Anno 1266 in de vasten, op goe-vrijdag, beviel de gravinne van Hennenberg,
Koning Willems2) zuster, en baarde tot eener dracht 365 kinderen; en Bisschop Otto
van Utrecht haar Oom, Doopte alle deze kinderen in een Bekken, en storven van
stonden aan met de Moeder, en worde al te zamen begraven tot Loosduynen.’
En alsof er niets bijzonders was vermeld, vervolgt de Kroniekschrijver zijn vorig
verhaal. Maar ons wil zulk een gebeurtenis niet dadelijk loslaten en wij gaan aan 't
snuffelen, allereerst in Kok's Vaderlandsch Woordenboek. Deze noemt het verhaal
‘een berugte fabel’; hij spreekt van t w e e doopbekkens - zeker voor iedere kunne
één - en voegt er aan toe, dat ‘de Knegtjes, zo veelen als' er waren, allen J a n , en
alle Meisjes E l i z a b e t h zijn genaamd’. En dan vervolgt hij, de woorden van een
ander, dien hij niet noemt, aanhalende: ‘Deze zaak is gebeurd om zekere arme Vrouw,
welke twee kinders van éénen dragt op haare armen droeg; waarover de Graavin
verwonderd zijnde, zeide dat zulks bij éénen Man niet konde geschieden, en haar
smaadelijk afwees. Weshalven de arme Vrouw, in haar gemoed ontroerd en ontsteld
zijnde, haar zo veele kinderen 't ééner dragt toewenschte als 'er dagen in een jaar
geteld worden; hetwelk ook, tegen den loop der Natuure, tot algemeene verbaazing
geschied is; gelijk zulks alhier, tot eene eeuwige gedagtenisse der zaake, uit de oude
2) Graaf Willem II, vader van Floris V.
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zo met de hand geschreevene als gedrukte Kronijcken, kortelijk ter neder gesteld en
vermeld is. De allerhoogste God moet om deeze zaak gevreesd, geëerd en gepreezen
worden, tot in alle Eeuwigheid, Amen’.
Dat de dichters niet zouden achterblijven om zulk een mirakel te bezingen, spreekt
van zelf. Volgens B o c h o r n 3) las men eertijds in de kerk te Loos duinen de volgende
kreupele rijmen:
D'onuitspreeckelicke Godes kracht.
Mach men meninksins wel mercken,
Want eens een frouken voortbragt
Twee kynder te samen in der wercken:
Dat verwonderde heur vrouw Margriet Hertogien,
Dat een wyf by ééns mans beleydt moch dragen
Kynder niet meer dan ien.
Daar na leet God geschyen,
Wonder groot; want zij wan,
Vierde half hondert kynderen ende 15 tot eenre
dragt bij eenre man.
De kynder kerstede Bisschop Gy in een Bekken claer,
Daer waren hoge gebooren Peeten, als Princen,
Vorsten, Vrouwen, dats waer,
Der fruchten starfsi, ende was Germana
van Alemannien
W i l l e m s Coninck, van Holland Grave, al sonder wane.
Dit was wonderlich dinck. Doe sij bleef,
Men jaeren duysen CC en de LXXVI schreef,
Op ten goeden Frydach, ten negen uuren,
Haer siel moet in eeuwigheyt dueren.

Onze K r o n y c k e stelt de gebeurtenis tien jaren vroeger dan Kok en onze dichter.
Volgens Va n H e u s s e n (Batavia Sacra of Kerkelijke historie en oudheden van
Batavia 3 dln. Antwerpen (1715) is in Loosduinen een zerk gevonden, waarop te
lezen stond, dat aldaar begraven

3) Chroniick van Holl., Zeel., en W. Friesl. 1650.
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lag Margaretha, dochter van Graaf Floris IV, Gravin van Hennenberg, die op Goeden
Vrijdag of Vrijdag voor Paschen, in 't jaar 1276, van twee kinderen te gelijk, Jan en
Lysbet, was verlost en in 't kraambed gestorven. Het Nieuwejaar begon toen met
Paschen, zoodat met Goeden Vrijdag nog maar twee dagen van 't jaar overig waren.
Zij was dus van zooveel kinderen verlost, als er nog dagen in 't jaar waren. Ziedaar
den oorsprong van 't sprookje en tegelijk de verklaring.
Men meene evenwel niet, dat onze Kroniekschrijver met het mededeelen der meest
ongerijmde zaken alleen stond.
J o h a n P i c a r d t , predikant te K o e v o r d e n , die tevens docter in de
geneeskunde was, schreef in 1660 zijn A n n a l e s D r e n t h i a e ,4) met nevensgaand
zeldzaam portret versierd, dat niet bij Muller voorkomt.
In dat werk leest men woordelijk:
‘In den jare 164 is er in het zuidwesten, omtrent een halve mijl van Staveren, een
put gegraven, die zooveel zoutwater opgaf, dat men vreesde het geheele land zoude
onderloopen. Waarover den Afgod Staf om raad gevraagt zijnde, hun ten antwoord
gaf: het bloet van een driejarig kind daarin te gieten. Dat gedaan wierd, en waarna
het ook ophield, dat 'er zelf geen water meer in de put bleef. Z o o s n a k t d e
d u i v e l n a a r m e n s c h e n b l o e d . Witte wijven en reuzen spelen in deze
Drentsche Kroniek een groote rol; de schrijver stelt zelfs een onderzoek in, waaruit
het voedsel der reuzen hier te lande bestaan kan hebben, en spreekt zijn anathema
uit over allen, die durven twijfelen aan 't bestaan van witte wijven. Nog
doemenswaardiger zijn zij die met David Joris durfden leeraren, dat er geen duivelen
zijn. ‘Die dese dingen versaken, die verloochenen de rechtvaardige oordeelen Gods!’
Of het ook noodig was, dat eindelijk een B a l t h a z a r B e k k e r opstond om al
die vleermuizen en nachtuilen op de vlucht te jagen. Ruim twintig jaar na P i c a r d t ' s
dood verscheen de eerste druk van ‘D e b e t o v e r d e w e r e l d ’, (1691).

Vlinders
Francisque Vial. Condorcet et l'éducation démocratique. Paul Delaplane,
éditeur.
IN deze volksboekjes, uit de reeks der G r a n d s E d u c a t e u r s , waarin vroeger
J.J. Rousseau, Pestalozzi, Jean Macé en Herbert Spencer, door den Rector van de
Lyonsche Académie, den heer Gabriel Compayré, werden gegeven, is thans dit vijfde
deeltje van de hand des heeren Francisque Vial verschenen.
4) Uit dit werk heeft ook A l b . S t e e n b e r g e n geput voor zijn boek: ‘Eene Drentsche
Veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. C a l c o e n
in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door A l b . S t e e n b e r g e n , lid van
het Friesch Genootschap’. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902.
Na de onthullingen van Mr. J.G.C. J o o s t i n g kan voortaan de naam van S t e e n b e r g e n
geplaatst worden naast dien van K l a a s K o l i j n uit vroeger en J. O v e r d e L i n d e n
van onzen tijd. (Zie: De Nederlandsche Spectator van 26 April 1902.)
F. BEZEMER.
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Dr. Vial, leeraar in taal en letteren aan het Lycée Lakanal, heeft het stelsel van een
man behandeld, over wiens karakter Sainte-Beuve, anders de onpartijdigheid zelve,
model van een letterkundig criticus, niet te spreken is. Den geest der tijden laat hij
voor Condorcet gelden; zijne verlichte denkbeelden, zijn kunde en zijn
wetenschapszin, zijn onafhankelijke inzichten, vrij van standsvooroordeelen, in één
woord zijn verstandelijke en veerkrachtige geestesgaven vinden bij Sainte-Beuve,
den vroegeren Saint Simonien, de ruimste waardeering; maar deze blijken, in tijden
van staatkundige troebelen, waardoor de maatschappelijke orde het onderst boven
wordt gekeerd en een nieuw Staatsbeheer het oude vervangt, bij personen als
Condorcet onvoldoende om hen te vrijwaren voor laagheden op zedelijk gebied.
De zedelijke zin ontbreekt ten eenenmale na 1789 bij Condorcet. Van de ééne
zedelijke zwakheid vervalt hij in de andere; de ééne zedelijke misslag stapelt hij op
den anderen en in zijn net van ijdele theorieën over het toekomstig geluk van
menschdom, staat en maatschappij verward, heeft hij geen oog voor zijn
naastbijzijnden plicht: in tijden van staatkundige donkerte licht te verspreiden door
verstandige matiging.
Deze heeft Condorcet niet gekend dan ná den val van het koningschap in Frankrijk.
Toen, in de laatste maanden van 1792, is hij, die in de pers, de gemoederen had
opgehitst en met gif geladen, begonnen in te binden en tegen de anarchistische
beroeringen opgetreden, heeft hij ze genoemd: ‘des idées immorales et destructives
de tout ordre social qu'on travaille sourdement à accréditer parmi le peuple’
(Chronique de Paris du 18 Septembre). Later toen het schrikbewind begon aan te
kloppen, hij zelf vervolgd, binnen Parijs zich verschool, en gevlucht naar
Bourg-la-Reine ontdekt werd, nam hij gif om de staking van Monsieur Sanson, die
het druk had, te voor-
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komen. Zoo stierf, in den nacht van 7 op 8 April 1794 de man, in wiens geest de
r e l i g i o n d u b o n h e u r d u g e n r e h u m a i n een eeredienst was geworden,
doch die hem bezoedelde door den smet zijner partijzucht. Volksmenners, evenmin
als de Markies de Condorcet uit de demagogie gesproten, ondergaan gemeenlijk
hetzelfde lot.

FRANCISQUE VIAL

Met den politieken Condorcet houdt de heer Vial zich niet bezig en misschien zal
hij over Sainte-Beuve contra Condorcet anders dan ik oordeelen. Doch ziehier dan
ook, vermeet ik mij te zeggen, ons eenig verschilpunt, want mét hem ben ik van
meening, dat vooral tijdens sociale gisting en clericale bestoking, waarin Frankrijk
aanvallen tegen het openbaar onderwijs te verduren heeft, het paedagogisch stelsel
van Condorcet meer dan vluchtige bekendheid verdient. Eene bestudeering daarvan
werkt Dr. Vial door zijn uitmuntende schets in de hand. Dat ook ten onzent geene
staatkundige partij zich daarvan afkeerig toone! Ontdaan van het chronologisch merk,
dat een Franschen b e l e s p r i t uit het laatst der XVIIIde eeuw, aankleeft; ontdaan
vooral van de dwaasheid der veroordeeling eener maatschappij, op Christelijken
grondslag gebouwd en doortrokken van Christelijke beginselen, - voorloopster in
deze van Nietzsche - bieden zijne denkbeelden bij hervorming, ook van ons openbaar
onderricht, gewichtige wenken.
Op een afstand van meer dan eene eeuw ziet men lijnen in Condorcet's schema,
door Sainte-Beuve, aan Turgot toegeschreven, maar in ieder geval door Condorcet
te boek gesteld, die men slechts heeft door te trekken of om te buigen tot heil voor
onze volks-o p v o e d i n g , iets geheel anders dan ons volks-o n d e r w i j s met een
Pruisisch stelsel van schooldwang, waarvan de invoering te wijten is aan een schichtig
paard.*)
***
*) Men herinnert zich hoe, door een ongeval het toenmalig Tweede Kamerlid voor Amersfoort
overkomen, met ééne stem meerderheid het ontwerp van Minister Borgesius voorwerp van
Staatszorg werd.
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Het leven en den arbeid van Condorcet nagaande, verwondert men zich niet, dat hij
is gekenmerkt als ‘un mouton enragé’ en ‘een allerrijpst voortbrengsel, zoo iets als
de monster-hersenkas van de XVIIIde eeuw’. Maar diezelfde meêgaandheid heeft
zijn onverwoestbaar idealisme, diezelfde geleerdheid en veelzijdige ontwikkeling
hebben zijn profetische inzichten gewekt, waaraan de beste hedendaagsche denkers
hunne vereering niet weigeren. In zijne zeer uitgewerkte studie L e s I d é o l o g u e s
(Paris, Félix Alcan 1891) heeft de heer François Picavet het algemeen verwijt, dat
ideologen als Condorcet treft in den vorm der utopie, ook hierdoor ontzenuwd, dat
hij van een der uitnemendste practici in Frankrijk, den heer Louis Liard, Directeur
van het Hooger Onderwijs, een oordeel over Condorcet's ontwerp van openbaar
onderricht meêdeelt. ‘Toot y est, et chaque chose y est en bonne place’. En de heer
Liard noemt het ‘un malheur irréparable qu'il n'ait pas été appliqué’. (L'Enseignement
supérieur en F ance 1789-1889. Armand Colin, 1888).
Dat stelsel heeft Dr. Francisque Vial in [...]oofdeelen ontwikkeld en zoo helder
tentoongesteld, dat het als eene alleraangenaamste inleiding tot de studie van
Condorcet's ‘Plan’ is te beschouwen. Het stelsel van Condorcet berust op den
grondslag van openbaar, kosteloos, lager, meer uitgebreid lager, middelbaar en hooger
onderwijs, over 5 treden loopend, die als een monumentale trap aan elkander sluiten.
Het wordt door onafhankelijke leeraars, vrij van staatkundige en kerkelijke invloeden
gegeven. Het wordt verstrekt aan alle Staatsburgers, van welken leeftijd ook, die het
wenschen te genieten. Het beoogt ze trapsgewijze, en n a a r i e d e r s
e i g e n a a r d i g e n a a n l e g , op te voeden tot zelfstandige menschen.
Geheel in navolging van Turgot, heeft Condorcet
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bij zijn stelsel een zeer ruime plaats ingeruimd, aan het onderricht in zedeleer en
wijsbegeerte, en naar mijn besliste meening, is hij ook daardoor een profeet op
onderwijsgebied, want vroeg of laat zal men in alle landen, waar opvoedkundig
onderwijs van Staatswege wordt verstrekt, aan de dogmatiek van theologen en
socialisten door de frissche leer der zedekunde en der wijsgeerige denkstelsels een
tegenwicht bieden.

PAUL DELAPLANE

Vooral is de vorming van het leeraarspersoneel van lager en hooger rangen een
hoofdzaak en ook daarover heeft de markies de Condorcet, toen in Frankrijk de lagere
onderwijzers van het a n c i e n r é g i m e , eigenlijk leerlingen der laagste klassen
waren en de hoogere, dogmatische tyrannen, juiste inzichten ontvouwd. Om
beschaafde en zelfstandige geesten te vormen, heeft men beschaafde en zelfstandige
opleiders noodig, en reeds van de prille jeugd af, wil Condorcet dat op het
Staatsonderwijs een stempel van beschaving gedrukt zij. Hij gelooft aan de volmaking
van het menschelijk geslacht. Hij gelooft aan een eindelijke zegepraal van deugd
over ondeugd. Hij gelooft aan de mogelijkheid van een ‘Vrede op aarde’. Dat zijn
meerendeels hersenschimmen, maar een beschavend volksonderwijs is, bij de
toepassing van zijn stelsel, dat niet.
Ik kan over Frankrijk op onderwijsterrein niet oordeelen, - te moeilijker, omdat
elk Franschman van eenige opvoeding min of meer rhetorische cultuur bezit, die
door vlugge zoetvloeiendheid van woord en klank het oor streelt, - maar ik waag in
alle bescheidenheid, voegend aan mijn onpaedagogisch bedrijf, een oordeel over
Nederland. Ik vraag slechts of de schuld aan mijn gezichtsvermogen ligt, (dat de
jaren verzwakken,) waardoor ik, uit den wijd vertakten en breed getakten boom van
ons openbaar onderwijs, meer wèlgevulde breinen dan beschaafde geesten zie gluren?
Zou die boom door kundige hoveniers gesnoeid, misschien verplant moeten worden?
Volkso n d e r w i j s beduidt - ook volgens Condorcet - n i e t s , als het niet gericht
is, uitsluitend gericht, op volksb e s c h a v i n g .

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

PIET VLUCHTIG.

Bij een tweeden druk
Levensgang, door Is. Querido. 2e druk, 's Gravenhage, E.L.E. van Dantzig.
Vergebens werden ungebund'ne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.
GOETHE.
SINDS de verschijning van Max Havelaar zijn er niet zooveel welriekende bloemen
op den schedel van een Nederlandsch romancier gedaald als op dien van den schrijver
van L e v e n s g a n g .
Plaats in het middelpunt van Querido's arbeidscirkel zijn roman L e v e n s g a n g
en als even zoovele stralen van wèlslagen loopen daarop uit: zijn ultra-democratisch
geloof; zijn brutaal-plastisch vermogen; zijn overweldigende ‘woordkunst’; zijn
liefllijk-poëtische zin; zijn oprecht artistiek voelen, zijn maatschappelijk lijden en
zijn zuiver medelijden. Alle critische pennen ten onzent hebben die stralen getrokken
naar L e v e n s g a n g en onder hen zijn er niet weinigen, die het vuur hunner
bewondering hebben doen aanblazen door hunne socialistische sympathieën. Om 't
even: L e v e n s g a n g was en is een succès voor schrijver en uitgever. Ook de tweede
druk, dien wij hier aankondigen, bevestigt dit en zet het voort. Men moet barbaar of
lympathicus zijn om niet met een woord dit overdonderend gewrocht te willen
begroeten. Want overdonderend blijft de indruk, dien het maakt. Ik vergelijk het bij
een grillige beek, die dol wordt door scherpen bodemval; haar razende wateren in
een afgrond stort, waar een tot stinkend meir aanzwellende poel, een Paradijs van
loover en lieflijkheid begrenst.
Ook vergelijk ik het bij een groot stuk muziekpapier, waarop een tekst is
geschreven, in zoo
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doorborend schrift, met zulke noten en woorden, die als een symfonie van
Tschaiskowsky de ooren beurtelings kwetst en streelt, maar die wij buiten dat papier
niet kenden, nooit vernamen en die wij nu nooit meer zullen vergeten.
En als ik dan aan den dichter van tekst en muziek denk, aan den wonderen woorden toonzetter, aan den subliemen artist, aan den strijdenden werker en den lijdenden
denker, dan druk ik hem tevens de hand en roep hem toe: ‘Moed, gij, telg van een
volhardend ras, de hoogste hoogten kunt gij bestijgen, groot en grootsch werk zult
gij geven, indien uw wilde, oprechte en lieflijke geest de loutering ondergaat der
gebondenheid’.
F.S.K.

Keur
Le Pantoun des Pantoun (poème Javanais), par René Ghil. - Paris et
Batavia, 1902.
Een javaansch gedicht van een franschman, van een Parijzenaar, en nogal een die
nooit het Oosten gezien heeft, zelfs niet het pseudo-oosten dat, aan gene zijde van
de Middelandsche Zee, de voortzetting is van het fransche vaderland.
Een ‘pantoen’, waarin stil zingt, met al de melankolie der door palmgewuif nauw
gestoorde tropische nachtmysterie, de ziel van het eenvoudige kampongmeisje, dat,
ronggheng geworden, maar kampongkind gebleven, zeven maanden doorbracht in
Parijs, op de Wereldtentoonstelling... Het was daar dat de dichter haar zag en weerzag,
dat hij haar hoorde en weerhoorde, en dat hij in zijn kunstenaarsziel opnam de
liefelijk-zachte ziele-trillingen van het javaansche natuurkind....
..‘Ronggheng au menton plus suave que l'odeur d'areng’...
en daarmee die eigenaardige, zacht prikkelend geurende poëzie van het verre Oosten,
die hij kweekte als een précieuse plant, waarvan dit gedicht de sappige vrucht is.
Een eerste, oppervlakkige lezing van dit gedicht zal misschien eenige teleurstelling,
zeker wat vermoeienis geven; maar wanneer men zich aan de vreemdsoortigheid van
den gedachtengang, en aan de vreemdheid van vele javaansche uitdrukkingen,
(waardoor een lexique aan het gedicht is toegevoegd) gewend heeft, wanneer men
voor een tweede maal die sonore verzen met hun zangerig rythmus leest; en dan
geheel die naïef melankolische harmonie zich er van losmaakt als de geur der melatie
in een atmosfeer van versche kokosolie, dan geven zij de bekoring van een kuisch
en teeder kunstwerk, waarvan de muziek vooral ongewoon liefelijk is.
‘....De la musique avant toute chose’; het is een voorschrift van Paul Verlaine dat
René Ghil in al zijn gedichten, maar in geen zoo zeer als in dezen P a n t o u n d e s
P a n t o u n , heeft opgevolgd, en dit is er niet de eenige, noch de minste verdienste
van.
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RENÉ GHIL

Zij is op Java teruggekeerd, de kleine ronggheng - en daar, bij het suizen van den
wind, bij het murmelen van de avondkoelte, zingt zij, terugdenkend en vooruitziend,
in zich mengelende schemerbeelden, terwijl telkens weer haar geest heendwaalt naar
hem, ‘voor wien alleen zij danste in hare maanden te Parijs.’
D'où viennent sans qu'on les voie aller, les sangsues:
vers les rivières elles viennent des sawa.
D'où vient l'amour par des routes que tu n'as sues:
il vient des Yeux, et dans le sang des veines va.
Vers les rivières elles viennent des sawa
et des êtres vivants aspirent la mort lente.
Il vient des Yeux, et dans le sang des veines va:
et le sang, il le mange de langueur mourante....
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Le Livre des Heures, par Albert Lantoine. - Paris, Publications de
l'Humanité Nouvelle. 1902.
‘Gedichten geschreven zonder gehoorzaamheid aan eenige formule’, zegt de dichter
van zijn werk; maar iedere strofe, ieder vers getuigen van den bijzonderen zorg die
de dichter aan de paring van gedachte en vorm, van ziel en stijl ten koste gelegd
heeft.
Deze gedichten, die ik in geen enkel opzicht met de te voren geprezenen vergelijken
mag - wees vóór alles eclectisch, beoordeelaar! - zijn een mooi voorbeeld van echt
fransche poëzie. Aan helderheid laten zij niets te wenschen over, noch aan
klankrijkheid; ieder vers is een vers, en hoe ver zijn wij hier - gelukkig - af van dat
poëzie schijnen willend kreupelende en hinkende proza, zonder zin, in regels
afgesneden, met een rijmwoord, desnoods een rijmsyllabe op het eind, een ‘o!’ of
een ‘ah!’, waarmee wazige gedachten van halfwijze jongelingen of verliefde
zenuwlijders zich met holle en leelijke frazen een weg zoeken te banen naar den
verwonderden lezer.... maar dien weg niet vinden kunnen (waar dan die lezer de
schuld van krijgt).
De gedichten van Albert Lantoine laten geen twijfel; zij zijn klassiek van stijl; en
deze dichter, die weet wat hij zeggen wil, zegt dit zoo dat de lezer het ook weet,
zonder dat deze zich te vragen heeft: zou de dichter dìt of zou hij dàt bedoelen. Er
zijn verzen in dezen rijken bundel die zich voor de besten van Victor Hugo niet te
schamen hebben. Moderne uren, en uren uit ver achter ons liggende tijden; uren van
wijsheid en uren van dwaasheid.... allen uren van poëzie.
De bundel vangt aan met L ' H e u r e m o d e r n e , waarin de dichter (‘O poète!
Chasseur divin des divins rêves!’) als 't ware een geloofsbelijdenis aflegt.
Sonne l'orgueil, poète! au fond des coeurs maudits;
Fais triompher la joie aux frissons de ton verbe;
Que l'homme se redresse en un élan superbe,
Que refleurisse en lui l'espoir des paradis.

L e s h e u r e s l o i n t a i n e s zijn een zeventiental gedichten naar oud-testamentische
onderwerpen. Nu eens roept hij op Ritspa, dochter van Aja, wakende over de lijken
harer beide zonen, waarvan Saul de vader was, en die door den koning aan de
Gabaonieten waren overgeleverd, die hen aan het kruis nagelden; dan weer Herodias
vóór het hoofd van Johannes de Dooper belijdend haren zondigen hartstocht, die nu
niet meer afgewezen kan worden; hier verhaalt hij den parabel der overspelige vrouw;
daar bezingt hij de liefde van Salomon en Balkis:
Schelomo
Pour que ta chair éclose aux baisers de ma chair,
Sous les voûtes du temple où chantent les fileuses
J'ai crié par trois fois vers l'hamonim de fer
Le mot qui fait ouvrir - le soir - les fleurs niveuses.
Balkis
Oh! ma chair éclora aux baisers de ta chair!
Une gazelle pleure....
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Schelomo
Aux soirs bleus du Liban....

Van l e s H e u r e s f o l l e s e t l e s H e u r e s s a g e s getuigt, in een eerste gedicht,
de dichter:
‘J'ai mis tout mon coeur en chansons,
Et toutes se sont envolées
Là-bas, là-bas sous les feuillées,
Par les chemins et les buissons
Sur les lèvres des désoleés.

ALBERT LANTOINE

Liederen van diepen zin, van wanhoop en van troost, van lijden en van lieven,
waaronder een dramatisch gedicht L e m a u v a i s D o n , het symbolisch-mystieke
rakend; een keurig sonnet ‘à Madame L.A.’ - behoef ik te zeggen dat dit des dichters
vrouw is? O toi qui dans mon coeur dors pour des soirs lointains
Comme un parfum précieux en un vase d'argile,....

en zooveel meer, te veel om te noemen, dat Albert Laintoine een plaats verzekert
onder de beste fransche dichters van onzen tijd.
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Versailles-aux-Fantômes, roman, par Marcel Batilliat. - Paris, Société du
Mercure de France. 1902.
Een dichterlijke geest, ook, die van den jongen romancier, wiens derde werk dit
keurig kuische boek is. Waren zijn beide vroegere romans C h a i r m y s t i q u e en
L a B e a u t é , waarvan ik, van 't een en van 't ander, veel goeds heb gezegd,
lofzangen, bijwijlen in gloeiende taal en superbe passie, op de liefde die twee lichamen
en twee zielen doet samensmelten tot één - met al het egoïsme, al het vurig verlangen
naar algeheel bezit (en het voldoen aan dit verlangen) dat de echte liefde eigen is dìt boek is van passie en liefdes-egoïsme geheel vrij.... tot op eenige bladzijden vóór
het einde na.

MARCEL BATILLIAT

Het is een hooggestemde beschrijving - de auteur noemt het zelf een e s s a i d e
s y m b o l i s m e d é c o r a t i f - van de parken die de historische residentie der laatste
fransche koningen omgeven: L e P a r c d ' O r g u e i l , het park van het paleis van
Versailles, l e P a r c d e R ê v e , het park van groot Trianon, l e P a r c d ' A m o u r ,
het park van klein Trianon met de H a m e a u van Marie Antoinette. In dat trotsche
en poëtische kader, waarvan de schrijver een voortreffelijk beeld van schoonheid
schildert, tevens met een aantrekkelijke natuurgetrouwheid en afwisseling van
seizoenen, speelt zich een eenvoudige, idyllische, bijna kinderlijke
liefdes-geschiedenis af - maar het kader blijft hoofdzaak.
Die geschiedenis... zij is in weinige woorden te verhalen. Cillette en Simonne,
beide jonge meisjes, zijn vriendinnen. Cillette kent, behalve die zusterlijke
genegenheid, geen andere liefde - en wil ook van geen andere liefde weten - dan die
van hare parken, waarin zij met geheel haar dweepend zieltje leeft, als 't ware in
vertrouwelijken omgang met de geesten van hen en haar die daar vroeger leefden,
liefden en leden, maar bovenal met Marie Antoinette. Simonne is materieeler van
aard; zij houdt zielsveel van haar vriendin, met wie zij op hare gezamelijke
omdwalingen meedweept, maar zoodra is niet een vroegere speelgenoot van Cillette,
een jong ingenieur Jean Milleroy, te Versailes teruggekeerd, en heeft zij met hem
kennisgemaakt of het is uit met de rust van haar onschuldig hartje. Jean wil den
droom van zijn eerste jeugd, die de droom zijner jongelingsjaren geworden is,
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verwezenlijken, en vraagt Cillete ten huwelijk, maar zij wijst hem af, vriendelijk,
zacht, als een zuster... meer dan dit kan zij niet voor hem zijn, zij behoort aan hare
dweeperijen toe. Cillette echter weet het daartoe te leiden dat Jean en Simonne
elkander meermalen ontmoeten, meer en meer waardeeren... zij dringt als 't ware die
beide tot een huwelijk - dat een gelukkig blijkt te zijn.
Later echter komt Cillette tot de erkentenis dat zij zichzelve bedrogen heeft. En
nu geeft de schrijver in een laatste boek van zijn roman, L ' i n i t i a t i o n p a r l a
m e r e t l e s r o s e s , ver van Versailles, in een aan bloemen rijk landschap aan
den oever der zee, het dramatische einde dezer poëtische idylle, waarin de liefde van
Cillette tot hartstocht aanzwelt, en zij ten slotte zich en hem ten doode wijdt, door
een automobiel, waarin beide gezeten zijn, van de rotsen af de zee in te sturen.
Het kader van decoratief symbolisme der eerste drie ‘boeken’ maken dezen roman
tot een kunstwerk van groote waarde, dat bovenal een krachtig aesthetische voldoening
geeft aan hen die geen vreemdelingen zijn in de heerlijke parken om de oude
koningstad. Van romantische actie is er dan echter weinig sprake. Deze heeft de
schrijver voor zijn vierde ‘boek’ bewaard, waar zij haar toppunt bereikt in de
liefdesverklaring van Cillette en Jean, wanneer zij beide uit zijn gereden, om een
door hem uitgevonden electrischen motor te beproeven. De daarop volgende climax
in de voortdurend zich versnellende vaart van de automobiel, en de dood der beide
gelieven van één oogenblik, zijn met bijzonder veel talent beschreven.
‘Unis, Jean et Cillette quittèrent la terre. Leurs
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bras crispés ne s'abandonnèrent point. Leur amour dura l'instant de cet essor: il ne
fut qu'un baiser fou, échangé dans l'espace, au seuil du néant.’
BULÉE.
Parijs, Februari 1903.

‘La Comédie Italienne en France, et le Théâtre de la Foire,’ par R.M.
Bernardin - Paris, 1902. Editition de la Revue Bleue.
De heer Bernardin zegt ergens in zijn populair-wetenschappelijk werkje over het
Italiaansche Tooneel in de 17de en 18de eeuw, in Frankrijk, en over de moeilijke tijden
die 't doormaakte vóórdat in 1789, 't kardinale vrijheidsjaar, 't v i v e l a l i b e r t é !
ook voor de planken uitgeroepen werd: ‘De geschiedenis van het theater is, als de
geschiedenis der volkeren, een telkens herhaald o p n i e u w b e g i n n e n , 't geen
haar niet aangenamer in 't vertellen maakt.’ Intusschen... men moet Franschman
wezen, om 't met dat al zoo innig-gezellig als de heer Bernardin te kunnen doen. Ik
wil nu niet zeggen, dat dit ruim 200 pagina's nauw-bedrukte boekje, van 't begin tot
't eind zoo boeiend amusant zou zijn. De schrijver kon stapels droge data niet
achterhouden. En dorre feiten evenmin... Maar daar tusschendoor houdt deze gezellige,
vlot schrijvende auteur, ons bezig met levendige zeden-schilderingen uit vroegere
eeuwen, met levens-bizonderheden van de tooneelschrijvers van dien tijd, die
werkelijk allergenoegelijkst in 't lezen zijn.
In drie à vier kolom Gulden Winckel zijn boekje samenvatten... ik hoop dat 't er
niet àl te veel onder lijdt, en beloof te streven naar een zoo geschikt mogelijke
miniatuur-reproductie.
De heer Bernardin deelt ons dan in 't begin van zijn werkje in vertrouwen mee, dat
hij de Italianen de beste, de lenigste, de meest expressieve komedianten vindt, die
hij kent. 't Zat er zoo van ouds bij hen in.
Eenige eeuwen voór Christus werden er in Atella, een dorpje bij Napels, al
volksstukken vertoond; verschillende verwikkelingen met een zèlfde stelletje
karakter-dragers. De acteurs improvizeerden hun rollen. En konden ze aan hun
stukken - dikwijls satyren - zoo spoedig geen einde vinden, dan begonnen ze maar
schrikkelijk onder elkaar te vechten. De muziek maakte lawaai; en 't stuk eindigde
op bevredigende wijs....
De Italiaansche acteurs, die Catherina de Medicis in 1570 naar Parijs liet komen,
improvizeerden nog evenzeer. Wel kenden ook zij heele liefdesverklaringen bij
soorten uit 't hoofd; zaten er breedvoerige betuigingen van wanhoop en
verontwaardiging, rolvast bij hen in. Maar tusschen die grootere scènes in, spraken
ze naarmate 't hun inviel. En ging 't op een oogenblik niet best, o, dan was er een
kostelijk en van ouds beproefd stil-spel, dat de aandacht zou gaande houden. Arlequin
kreeg dan plotseling een onweerstaanbare behoefte, om met kersepitten naar de
hoofden van zijn confraters te werpen; en was 't geen kersentijd, dan konden de
allicht aanwezige vliegen hem opeens bizonder begeerlijk lijken. Dan rustte hij niet,
voor hij er een gevangen en met smaak verorberd had, en in dien tijd hadden de
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anderen een vervolg gevonden, en werd de dialoog met hernieuwden lust en in
versneld tempo voortgezet.
Toen Hendrik de Derde op den Franschen troon kwam, waren de Italiaansche
acteurs uit Frankrijk gebannen. Hij riep toen de beroemde t o u r n é e -Gelosi naar
zijn hoofdstad, en haar succes was enorm. De vier beste predikanten van Parijs kregen
bij elkaar niet zooveel publiek, als de Gelosi. 't Italiaansch was na de oorlogen met
Italië in Frankrijk welbekend. De Parijzenaars konden de dialogen wel volgen; en
wie ze niet verstond, kreeg hij in l a P r i n c e s s e q u i a p e r d u l ' e s p r i t niet
een heelen zeeslag te bewonderen, en, in verschillende stukken, meer dan eén
‘déshabillement de femme’? Om een en ander op zijn juiste waarde te schatten,
behoefde hij geen Italiaansch te kennen.
Intusschen... 't Parlement bevond al spoedig, dat de Comédie Italienne ‘servait d'
école de débauche à la jeunesse parisienne de tout sexe,’ en de Gelosi's moesten
Parijs verlaten.
Eerst in 1644, onder de regeering van Lodewijk XIV, vestigde zich weer een
Italiaansch gezelschap definitief in Parijs. De koning gaf het een jaargeld en de leden
van dezen troep mochten zich ‘comédiens de la troupe italienne’ noemen. Alzoo:
een ‘Kon. Vereeniging Het Italiaansch Tooneel.’ Een van de redenen waarom de
zonne-koning zooveel met de Italiaansche acteurs op had, is meedeelenswaard. De
beroemde Scaramouche was de leider van het gezelschap, en men vertelt dat deze
komediant, eens in 't paleis van Anna van Oosterrijk gekomen om haar zijn
opwachting te maken, den toen nog héél kleinen koning in een onbeschrijflijke woede
op haar arm vond. 't Kind was niet te bedaren. Toen werd Scaramouche's hulp
ingeroepen. Hij nam 't wurm over, begon grimassen tegen hem te maken, de dolste
die hij bedenken kon. En de kleine koning kalmeerde, glimlachte, lachte en gierde
en eindigde met een onbetamelijke verrichting op de mouw van den komediant.
Om Scaramouche voor de bedorven jas schadeloos
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te stellen, heeft de koning later zijn gezelschap gesteund.
Oók daarom. Want van een tooneelspeler, onder wiens portret kon worden
geschreven:
‘Il fut le maître de Molière,
‘Et la nature fut le sien.

kon ook om nog andere redenen op den koninklijken steun aanspraak maken.
Zijn répertoire werd hem voornamelijk geleverd door Regnard, Dufresny, en
Nolant de Fatouville, - Regnard die den ‘esprit boulevardier’ had, vóór de boulevard
bestond, en die in z'n vorstelijk paleis aan een of meer indigesties stierf; Dufresny,
die z'n waschvrouw huwt, om van z'n onbetaalde rekeningen bij haar af te zijn, en
die zijn huisvrouw later in een ongeoorloofd onderhoud met een jongen man vindende,
zich er toe bepaalt met verbaasd tot het jonge mensch te zeggen: ‘Vous n'y étiez
pourtant pas obligé, vous, monsieur;’ en eindelijk Nolant de Foutouville, die in zijn
‘Arlequin lingère au Palais’ deze zotte passage tot een vader laat zeggen, die weigert
een sedert lang geleden overleden wurm als zijn kind te erkennen: ‘Père barbare!
Désavouer un enfant qui t' aime dès le berçeau! Le pauvre petit! Du plus loin qu' il
voit un âne, un cochon, un boeuf, il court le flatter, croyant caresser son papa mignon!’
Bijtende satyres hebben deze mannen voor het Italiaansch Tooneel geschreven,
satyres waarin in de voornaamste plaats de Parisienne van 't eind der 17de eeuw, 't
ontgelden moet. Hoe zachtzinnig Regnard b.v. over haar denkt, kan blijken uit dit
zinnetje van zijn D i v o r c e : ‘Aristote avait bien raison de s'écrier, en voyant trois
ou quatre femmes pendues à un arbre: ‘Que les hommes seraient heureux, si tous les
arbres portaient de semblable fruit!’ En elders: ‘Qui bat sa femme, il la fait braire;
mais qui la rebat, il la fait taire’. Ze was dan ook rijp voor de zweep, de Parijsche
coquette uit de 17de eeuw, wier voornaamste taak 't was een man aan den haak te
slaan. Daarvoor moest ze zich veel in 't publiek vertoonen, en dagelijks kon men
haar bij de Tuileriën zien, een moortje achter haar aan om den sleep te dragen, zóó,
dat niet alleen de schoenen te zien kwamen. ‘Flirtations,’ ze verdragen ze niet dan
‘passées par le tamis des Muses, la prose étant l'excrément de l'esprit.’ Haar toiletten
kosten haar niet duur. ‘Les beaux mignons de comptoirs,’ de ‘marquis de boutique,’
de ‘héros de magasin’ doen voor een lachje veel. En onder de hand is madame de
beste klant van den pillendraaier, ‘pour lui séringuer de la beauté.’
Als 't leger naar 't kamp is, houden de advocaten de Parisienne gezelschap, - de
procureurs voor wie Regnard niets passender wist dan deze kwalificatie: ‘De ces
animaux là fout plus de dégât dans une province que douze bêtes puantes dans une
garenne.’ Keert 't leger terug, dan gaat 't naar Cicero's beroemde uitspraak: c e d a n t
a r m a t o g a e . De advocaat vlucht onder de tafel, vanwaar hij spoedig
weggeknuppeld wordt, en de knappe officier, die vloekt, drinkt, rookt, zijn bedienden
slaat en zijn schuldeischers met stokslagen betaalt, herneemt zijn plaats aan tafel,
naast de Parisienne.
Geen wonder, dat deze satyren niet door vrouwen werden bijgewoond; en toen de
Italianen in 1697 met een hatelijke komedie, l a F a u s s e P r u d e , speciaal madame
de Maintenon onaangenaam waren, verscheen er een koninklijk besluit, waarbij hun
gebouw, het Hotel de Bourgogne, gesloten werd, en zij uit 't land gezet werden.
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De een zijn dood, de ander zijn brood. De gelden die de Comédie Italienne tot nu
toe van 't uitgaand Parijs had genoten, kwamen nu aan de t h é â t r e s d e l a f o i r e ,
de markt (kermis)-theaters die vooral in de weken voór Paschen, in Parijs
voorstellingen kwamen geven. 't Kalf met twee koppen, de muzikale aap, de dansende
witte rat, en de rhinoceros die de bewondering van alle vorsten van vreemde hoven
had opgewekt, rendeerden nu buitengewoon; en de kermistheaters, die geen
komedie-voorstellingen in den eigenlijken zin mochten geven,1) maar daar ten slotte,
via de pantomime en de gezongen komedie (Piron, Lesage) meer en meer toekwamen,
kregen nu hun concurrent het Italiaansch Tooneel van de baan was, een zeer
aanzienlijke vermeerdering van inkomsten.
Aan Lesage vooral danken de foire-theaters de verbetering van hun répertoire, Lesage, die ouder geworden van de satyre naar de vroolijke komedie was afgedaald,
en die - overigens geen heilige - echter niet mee kon gaan met den eisch die toen aan
de kermisvertooningen werd gesteld:
Il faut une pièce farcie,
De couplets gras, de tours gaillards,
Et nous aimons à la folie,
Les pots de chambre et les....

...wat nog meer verlangd werd, is te bar om na te vertellen.
't Genre van Lesage - de ópera-comique in haar eerste stadium, dat is in de eerste
plaats litterair - vinden we na hem beoefend door Panard en Favart. Met Sedaine
wordt 't musicale gedeelte hoofdzaak, 't litteraire meer bijzaak.

1) Bij ordonnantie van October 1680, waarbij 't ‘Hôtel de Bourgogne’ werd gesticht, kwam 't
uitsluitend opvoeringsrecht van komediestukken aan het théâtre Guénegaud
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In 1716 komt de Comédie Italienne, dank zij den regent Philippe d' Orléans, in
Frankrijk terug. Marivaux - die in z'n I l e d e l a R a i s o n de geëmancipeerde
vrouw van zijn tijd niet beter wist te raken dan door haar eerst hyper feministischte
laten zijn; en haar bij 't naderen van gevaar, haar man naar 't slagveld doet sturen
met de woorden: ‘Ga jij nu vechten; ik moet thuis voor 't huishouden zorgen’ Marivaux gaf de Comédie Italienne zijn stekelige stukken; en als hij oud wordt,
roepen de Italianen de medewerking in van het echtpaar Favart.
Meneer Favart schrijft, mevrouw Favart danst en zingt, en zal de eerste zijn die
niet langer als boerinnetje wil optreden in een kostuum dat niet van 't boerinnetje is.
't Publiek, dat aan 't tooneellandmeisje, op keurige laarsjes, getooid met pailletten
en edelsteenen gewend is, ziet haar in 1753 tot z'n verbazing op klompen opkomen.
Sinds dien wordt gestreefd naar de ‘couleur locale’ op 't tooneel.
Nog steeds.
Men dankt 't aan de Comédie Italienne.
H. DOORMAN.
Den Haag, Febr. 1903.

Clarie Howald door Joh. W. Broedelet. - Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Onze moderne litteratuur, die zulk een groot aantal Haagsche romans telt, is door
den heer Broedelet verrijkt met een werk, dat zich enkel en alleen tot Scheveningen
bepaalt. En hij brengt ons iets heel nieuws. Hij spreekt niet van de residentie, hij
vertelt ons alleen maar van Scheveningen, van ‘de groote carrousel’, van ‘het
speelgoed voor groote menschen’. En hij weet ons bezig te houden met zijn luchtige
woorden, die wonder-aardig het vluchtig-wazige der h a u t e s a i s o n weergeven,
heel het futiel-mondaine in haar schitterglans van zomerweelde, hij geeft ons een
boek van lachend spel onder blauwen hemel aan zonnig strand, - een boek van teere,
lichte kleuren, - geen machtig schilderij, dat overweldigend aangrijpt, maar fijne,
zuiver gepenseelde aquarel, - een f l i r t a t i o n , zoo meesterlijk-doorzichtig geweven
en zoo volkomen in den toon gehouden, dat ze geheel blijft, wat ze zijn moet en naar
een slot leidt zonder eigenlijke oplossing, maar dat toch verre staat van tragiek of
onbevrediging.
Geen enkel maal verliest de auteur het transparante uit gevoelens en gedachten,
die met een tikje van sentimentaliteit, welke soms bijna op ernst gaat gelijken, - het
sprookje van den prins en het prinsesje, - toch nooit het ijle missen van voorbijgaande
vreugden en emoties.
Het is een boek, dat waarschijnlyk oppervlakkig zal worden genoemd door hen,
die vreemd staan voor dit wufte vlinderleven zonder eenig ander doel dan genot en
bekoring.
Maar ik hoop, dat er velen zijn, die zullen getuigen dat de scherpe blik van den
auteur, zijn menschenkennis, en zijn talent van weergeven zonder eenigen twijfel in
diepte het winnen van de schijnbare oppervlakkigheid van zijn onderwerp.
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Blondje, een verhaal voor jonge meisjes, naar het Duitsch van T. von
Heinz, bewerkt door Cath. A. Visser. - Leiden, Boekhandel en Drukkerij,
voorheen E.J. Brill.
Onze buren aan den Rijn zullen dit verhaal een s ü s s e s B u c h noemen, en de
letterlijke vertaling van deze uitdrukking is dan ook de eenige term, die geheel van
toepassing is op dit werkje, dat waarschijnlijk door niet vele onzer Hollandsche
bakvischjes na éénmaal te zijn gelezen, nogmaals zal worden ingekeken. Daarvoor
liggen deugd en tendens er te veel bovenop, daarvoor is de goeie Greta veel te
onnatuurlijk, on-kinderlijk braaf, en is het veel te tastbaar, dat zij alleen dient als
repoussoir voor het ondoordacht karaktertje van Blondje. Deze manier van teekenen,
die haar kracht put uit tegenstellingen, is heel zwak en doet schade aan het gansche
boekje, waarin een paar aardige tafereeltjes uit de Zwitsersche Alpen voorkomen.
Wanneer mej. Visser een ander maal een Duitsch boek voor Hollandsche jonge
meisjes bewerkt, hoop ik, dat zij iets zal mogen vinden, dat minder met zijn nut te
koop loopt, en dat zij hier en daar de vertaling beter verzorgt.
I.H.

Inga Heine naar het Deensch van J. Blicher-Clausen, door D. Logeman-van
der Willigen, - Utrecht, H. Honig.
Dit werk is fijn en diep geteekend, al mist het ook de vastheid en kracht van een
kunstwerk. Maar Inga en haar Grootmoeder zijn echte levende menschen, en wat ze
voelen en denken, zeggen en doen is de moeite waard om te hooren. De dokter en
zijn gezin, die aanleiding geven tot de groote crisis in Inga's leven, zijn minder goed
gelukt. 't Boek maakt den indruk als of de schrijfster Inga naar een levend model
teekende, maar het doktersgezin fantaiseerde. Ook het slot mist het karakteristieke
van 't echt geziene of geleefde. Maar krachtig
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en pakkend is geteekend de strijd van den uit de gevangenis ontslagene, die zich
paria voelt, 't wakker worden van de liefde tusschen hem en Inga, en goed en natuurlijk
ook de oude grootmoeder, die hun liefde veroordeelt en toch genoeg begrijpt om
Inga te steunen. Er is veel moois in dit eenvoudig boek.
MARG. MEYBOOM.

Boekbeschrijving
Schoone kunsten
Album, (l'): Les maîtres de la caricature. Aquarelles et dessins inédits de Albert
Guillaume, Ferd. Bac, Caran d'Ache, Steinlen, Willette. Forain, etc. Paris, J.
Tallandier. Gr. 4o.
f 11.-; geb. f 13.75
Armstrong, Sir Walter: J.M.W. Turner, R.A. With 103 Illusts. of the artist's
best pictures. Edition on Japanese paper, with a duplicate set of the plates.
London, Agnew. Imp. 4o.
f 176.40
Asenijeff, Elsa: Max Klingers Beethoven. Mit 8 Heliogravüren und 23 Beilagen
und Textbildern. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger.
geb. f 13.‘Angesichts so vieler verstiegener und verdrehter Gedanken erfüllt es mit Freude,
einem Buche zu begegnen, das die Sache bei aller Begeisterung für Klinger und
sein Werk einmal mehr nüchtern und vernünftig anfasst und das für das
Verständnis der Technik des Werkes vieles beiträt’.
‘Wiener Montags-Revue’
Babelon, E.: Histoire de la gravure sur gemmes en France depuis les origines
jusqu'à l'époque contemporaine. Avec 22 planches et nombreuses gravures dans
le texte. Paris. Gr. 8o.
f 13.75
Cole, W. Timothy: Old English Masters. A sumptuous volume of wood
engravings. With 48 Illustrations after the works of Hogarth, Reynolds,
Gainsborough, Wilson, Lawrence, Morland, Landseer, Cotman, Romney,
Beechey, Hoppner, Raeburn, Opie, Crome, Leslie, Wilkie, Constable, and
Turner. London, Macmillan & Co.
With notes on the Engravings by Mr. Cole, and articles on the Artists by
Professor van Dyke.
f 26.Cook, E.T.: Ruskin on pictures. A collection of Mr. Ruskin's now scattered
notes on modern Pictures. In Two Volumes. London, George Allen. Gr. 8o.
f 10.70
I. Turner. With 12 Photogravure Plates.
Abingdon - Childe Harold's Pilgrimage - Temeraire - Swans - Scarboro' Caudebec - Lucerne - Rome, from Monte Mario - Venice - Bonneville - Heysham
- Splugen.
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II. Millais, Prout, Hunt, and ‘Academy Notes’. With 9 Photogravure Plates.
The Rescue - Sir Isumbras - Vale of Rest - Burd Helen - The Spirit of Christianity
- The Eavesdropper - Lisieux - Como - Val D'Aosta.
Davies, Gerald S.: Frans Hals. With Plates. London, G. Bell & Sons. Fol.
f 29.40
Day, L.E.: Lettering in ornament. Enquiry into decoratial use of lettering, past,
present, and possible. London, Batsford. Gr. 8o.
f 3.50
Dilke, Lady: French engravers and draughtsmen of the XVIIIth century. London,
G. Bell & Sons. Fol.
f 19.60
Dobson, Austin: William Hogarth. With an Introduction on Hogarth's
Workmanship by Sir Walter Armstrong. With 78 Plates. Large imp. 4o. Londen,
W. Heinemann.
f 73.50
‘This spendid volume will mark authoritatively the position Hogarth holds as
the first great English master to arrive in the eighteenh century. The plates allow
his art to be more thoroughly represented than in any of the editions of the last
seventy years’. - Academy.
English Water Colour: With Reproductions of Drawings by eminent painters.
Edit. by Charles Holme. Introduction by Frederick Wedmore. London, Office
studio. Fol.
f 29.40
Gulland, W.G.: Chinese porcelain. Notes by T.J. Larkin. 411 illustr. Vol. II.
London, Chapman & Hall. 8o.
f 6.85
Hymans, Henri: l'Exposition des Primitifs Flamands à Bruges. Paris, Bureau:
Gazette des Beaux-Arts. f 11.Ce magnifique volume, grand in-8 jésus, illustré d'une centaine de gravures,
dont 25 planches tirées hors texte, héliogravures et gravures au burin d'après
les chefs-d'oeuvre des Van Eyck, des Van der Goes, des Memling, des Quentin
Massys, parmi tant d'autres maîtres, sera, en même temps qu'un livre précieux
à consulter sur l'histoire de l'École Flamande primitive, un souvenir de
l'Exposition de Bruges que tous les visiteurs auront plaisir à conserver.
Konody, P.G. The Art of Walter Crane. With Plates. London, G. Bell & Sons.
Fol.
f 44.10
Martin, W.: De Vlaamsche primitieven op de tentoonstelling te Brugge. Met
29 afbeeldingen, waarvan een in photogravure. Amsterdam,
Uitgevers-maatschappij ‘Elsevier’. Gr. 8o.
f 1.75
Winternummer van ‘Elsevier's Maandschrift’.
Miller, Frederick: Pictures in the Wallace Colection. With Illusts. London,
Pearson. Fol.
f 7.35
Peltzer, Alfr.: Ueber Malweise u. Stil in der holländischen Kunst. Heidelberg,
Carl Winter's Univ. Buchh. Gr. 8o.
f 3.25
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Ricci, Corrado: Pintoricchio (Bernardino di Betto of Perugia): his Life, Work,
and Times. Translated by Florence Simmonds. With 15 Plates in Colours, 6 in
Photogravure, and many other full-page and text illustrations. Londen, W.
Heinemann.
f 73.50
‘A sumptuous presentment of this great master. The plates are beyond praise’.
- Outlook.
Ruskin, John.: Grondbeginselen van het teekenen. Drie brieven aan
eerstbeginnenden. Naar het engelsch door Ed. van den Gheyn Jr. Met 10
afbeeldingen. Utrecht, H. Honig. 8o.
f 1.75; geb. f 2.25
Vogel, Julius [Prof. Dr.]: Max Klingers Leipziger Skulpturen: Salome,
Kassandra, Beethoven, Das badende Mädchen, Franz Liszt. Leipzig, Hermann
Seemans. Nachfolger.
f 1.95; geb. f 2.60
Witt, Robert Clermont: How to Look at Pictures. Illust. London, G. Ben &
Sons. 8o.
f 3.50

Boeken voor de jeugd
Balen, J. Hendrik van: Diamanten en paarlen. Avonturen van vier ontsnapte
krijgsgevangen Boeren op Ceylon. Met illustratiën van P. van Looy. Haarlem,
A.E. van der Heide. 8o.
f 1.40; geb. f 1.90
Clark, Charles [Captain]: An antarctic Queen. With eight original illustrations
by J.B. Greene. Gr. 8o. Londen, Warne & Co.
f 3.25
‘One of the best gift books for boys this season. It is a sea story of a most
fascinating description, with an abundance of excitement of the wholesome
kind, and nowhere does interest wane in the slightes degree’. - Bristol Mercury.
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Ewald, Carl: De anemonen en andere sprookjes. Uit het deensch door C.B.
Met een voorwoord van M. Meyboom. Nijmegen, J.C.J. van Vrijberghe de
Coningh. 8o.
f -.60; geb. f 1.Felsing, Otto: China en de Chineezen. Geert Janssen's Reis- en Krijgsavonturen.
Uit het Duitsch door P. Louwerse. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef.
Geb. f 2.90
‘Het werd uit het Duitsch vertaald onder toezicht van P. Louwerse en die
welbekende schrijver beveelt het in een inleidend woord met warmte aan als
een onderhoudend en leerrijk boek voor leerlingen van Hoogere Burgerscholen,
Gymnasiën, leerlingen van kweekscholen, kortom voor de ‘rijpere jeugd’ en
ook voor ouderen, die er heel wat uit kunnen leeren omtrent het hedendaagsche
China. Want de jonge held van het boek en zijne metgezellen komen op hun
zwerftocht vol gevaren in aanraking met Chineezen van allerlei rang en stand:
Mandarijnen, Regeeringstroepen, Boksers en Dorpshoofden, en telkens geeft
de schrijver op eigenaardige en belangwekkende wijze een schets van de
hedendaagsche zeden en gewoonten in China. - Nieuws van den Dag.
Garlepp, Bruno: De koning der steppen. Zutphen, Schillemans & Van Belkum.
8o. M. 8 pltn.
Geb. f 1.90
Gogh-Kaulbach, Anna van: Drie sprookjes. Geïllustreerd door P.M. van
Walchren. Haarlem, Vincent Loosjes. Br. 4o. m. afb.
f 1.50; geb. f 1.90
Harraden, Beatrice: Klein maar dapper. Naar het engelsch door E.
Tersteeg-Keus. Met 15 illustratiën naar teekeningen van Jan Sluiters. Amsterdam,
H.J.W. Becht. 8o.
f 1.50; geb. f 1.90
Hoven, Thérèse: Ruden-oord. Een verhaal voor meisjes. Geïllustreerd naar
photographieën. Haarlem, Vincent Loosjes. 8o. m. 4 pltn.
f 1.50; geb. f 1.90
Ivoi, Paul d': Krekel bij de Boksers in China. Met 100 platen. Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’.
Geb. f 2.90
Jaeger, F.A.W.: Reinout. Groningen, J.B. Wolters.
Geb. f 1.90
‘Oorspronkelijke jongensboeken zijn in de laatste jaren eigenlijk groote
zeldzaamheden en daarom wenschen we deze kleine reeks, ook als een bewijs
van ingenomenheid, te openen met “Reinout”, De bekende schrijver, die dit
mooie boek bestemde voor jongens van 14 tot 18 jaar, heeft zich hierbij een
zeer moeilijke taak opgelegd. In een weefsel van verdichting, dat gelegenheid
gaf tot het invlechten van leering en moraal, heeft hij tegelijkertijd een loflied
gezongen op datgene, wat ons land groot gemaakt heeft: de handel en de
degelijkheid van den koopmansstand. De held dezer historie is een flinke jongen,
die bestemd is voor den handel’. - Nieuws van den Dag.
Kakebeeke, S.: Zes maanden vrijaf. Rotterdam, D. Bolle. 8o. m. 4 pltn.
f 1.75; geb. f 2.25
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Koppen, Louise: De kinderen van het kasteel. Een verhaal voor meisjes. Naar
het duitsch door Marie Honig. Met teekening van Willy Sluyter. Zutphen,
Schillemans & Van Belkum. 8o. M. 1 plt.
Geb. f 1.90
Laughton, J. Knox: Sea Fights and Adventures. With 32 Full-page Illustrations
and 7 Plans of Battles. London, George Allen.
f 3.90
‘The boy to whom “Sea Fights and Adventures” is given as a present will indeed
rejoice. It is a history of our most famous naval encounters, beginning with the
sinking of the Revenge. It is written with care and authority by Professor
Laughton, and is admirably illustrated’. - The World.
Linz-Godin, A.: Dora Reval. Naar het duitsch door Annie de Graaff. Amsterdam,
H.J.W. Becht. 8o. M. 4 pltn.
f 2.40; geb. f 2.90
Lummel, H.B. van: Zeevolk. Een zeeman naverteld. Met ongeveer 25 illustraties
naar teekening van Anton Smit. Utrecht, Jac. C. van der Stal. 8o.
f 1.75; geb. f 2.25
Molesworth, [Mrs.] Peterkin: With Illustrations by H.R. Millar. London,
Macmillan & Co. Gr. 8o.
f 3.‘Mrs. Molesworth exhibits once more her acknowledged power of making child
life and child character attractive to child readers’. - Globe.
Norman, F.M.: ‘Martello Tower’ in China and the Pacific. With 19 full-page
illustrations and 3 in colours. Demy 8o. Londen, W. Heinemann.
Geb. f 7.35
‘A better book for a boy we cannot imagine and a grown-up person who cannot
enjoy it deserves no consideration’. - Illustrated London News.
Nyblom, Helena: Sprookjes en vertellingen. Uit het zweedsch door H.M.
Nijmegen, J.C.J. van Vrijberghe de Coning. 8o.
f 1.-; geb. f 1.40
Onder de vanen van vriend en vijand. Naar het duitsch door Louise Zaalberg.
(H. Bertrand). Almelo, W. Hilarius Wzn m. 6 pltn. 8o.
f 2 40; geb. f 2.90
Pajeken, Fr.: Bob de millionair. Naar het duitsch door J.A. Bientjes. Zutphen,
Schillemans & Van Belkum. m. 8 pltn. 8o.
Geb. f 1.90
Raadsels: Verzameld door dr. G.J. Boekenoogen. Illustraties van Nelly
Bodenheim. Amsterdam, S.L. van Looy. Br. 4o. m. 55 afb. in kleurendr.
Gecart f 1.25
Sharp, Evelyn: The Other Boy. Illustrated by Henry Sandham. London,
Macmillan & Co.
f 3.Sharp, Evelyn: The Youngest Girl in the School. London, Macmillan & Co.
f 3.90
‘Miss Evelyn Sharp has scored a brilliant success in a genre where success has
been attained by few.... Miss Sharp possesses an endowment of humour, rich,
sensitive, radiant, that pervades her book like a joyous elemental spirit’. - The
Daily Chronicle.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

Tanere, C.: In dienst van den kroonprins. Een verhaal uit den fransch-duitschen
oorlog door A. Bertrand. Met 12 platen. Amsterdam, H.J.W. Becht. 8o. f 2.40;
geb. f 2.90
Hans von Dornen is de held van deze avontuurlijke geschiedenis, een bengel,
met wien de lezer kennis maakt als hij nog op de schoolbank zit, die al heel
spoedig den oorlog gaat mede maken en 't door ware verdiensten een heel eind
brengt in de wereld. Een goede eigenschap van het boeiende boek is, dat 't
voortdurend verhaalt van soldaten en vechten en de jonge lezers toch niet
oorlogzuchtig zal maken. - Nieuws van den Dag.
Thompson, Ernest Seton: Lobo, de koning van Currumpaw en andere verhalen.
Uit het amerikaansch door Anna van Slooten. Met 14 autotypiën. Amsterdam,
Joh. G. Stemler Cz. 8o. m. afb.
f 1.50; geb. f 1.90
Tiddeman, L.E.: Een jong huishoudstertje. Uit het engelsch door mevr. J.v.d.
Hoeven. Amsterdam, Cohen Zonen. 8o. m. 4 pltn.
f -.90: geb. f 1.25
Turley, Charles: Godfrey Marten Schoolboy. London, W. Heinemann.
f 2.30
Boys wil consider this book ‘ripping’. - World.

Erratum
In de bespreking van het werk van Bérard door dr. Mendes da Costa (blz. 17) is door
het verspringen van een regel het begin van de tweede en derde kolom onverstaanbaar
geworden; de woorden ‘w a a r h e t l a g e n l i g t . H e t i s h e t e i l a n d
P e r e j i l ’, die nu staan als 2de regel van de tweede kolom, behooren te staan als
laatste regel van diezelfde kolom.
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Tweede Jaargang No. 4
Een schoone bloem - uitgebloeid.
Histoire et Influence des Eglises wallonnes dans les Pays-Bas, par D.F.
Poujol, pasteur. - Utrecht, Librairie H. de Vroede, 1902.
ER is geen plicht, die zwaarder kan drukken, dan de plicht der dankbaarheid. Het
mag niet pleiten voor het geslacht van de kinderen der menschen, dat die plicht zoo
zelden blijmoedig wordt volbracht - maar een feit is het. Het is treurig, maar waar,
dat wij den mensch aan wien wij ‘verplichting’ hebben soms wel eens dagreizen ver
of ook wel naar een bekend hemellichaam wenschen. Erger wordt het als de
kindskinderen van de ‘verplichten’ nog altijd door maar herinnerd worden aan de
verschuldigde dankbaarheid voor aan de vaderen eens bewezen diensten.
Dankbaarheid van erfgenamen! 't Is om er een preek of satire op te schrijven; en de
satiricus zou het winnen.
Die gedachten komen bij iemand op als hij bij vernieuwing herinnerd wordt aan
de waarheid: dat eertijds door stichtingen van vreemden of eigen huize onze
tegenwoordige stichtingen geworden zijn, wat zij zijn - een niet te loochenen feit,
dankbaar desnoods te aanvaarden; maar als nu die kwijnende overblijfsels van den
vóórtijd, naast de tegenwoordige stichtingen bestaande, den tol der dankbaarheid
b l i j v e n vorderen, en daarop het bestaansrecht gronden, dan behoort die plicht,
toch al zoo zwaar om te dragen, tot de onmogelijkheden. Als antiquiteiten blijven
die overblijfsels merkwaardig - maar om voor meer dan antiquiteiten te gelden: dat
is wat veel gevraagd.
***
Van het totaal overbodige der meeste in ons land nog bestaande ‘waalsche’
gemeenten, werden wij opnieuw overtuigd door de lezing van het verdienstelijke
werk, dat thans voor ons ligt, en dat wij danken aan de vlijt van den heer P o u j o l ,
vroeger waalsch predikant te Utrecht, thans predikant te M a z a m e t (Tarn). De
hoofdbron waaruit hij geput heeft, is het ‘L i v r e S y n o d a l ’, uitgegeven door ‘la
commission de l'Histoire des Eglises wallonnes’, waarvan slechts het eerste deel in
1896 verschenen is. Dit deel handelt over de waalsche synoden van 1563-1685; voor
de geschiedenis der waalsche kerken na 1685 maakte de heer P. gebruik van de
handschriften en gedrukte stukken, berustende in het archief der waalsche kerk te
Utrecht. Hij handelt over de g e s c h i e d e n i s (waarvoor hij erkent niet alle
bescheiden te hebben kunnen raadplegen) en over den i n v l o e d der waalsche kerken
in ons land.
Die invloed kan niet licht te hoog aangeslagen worden, want leer- en kerkvorm
beide hebben de Noord-Nederlanders van de fransch sprekende Zuid-Nederlanders
of Wa l e n ontvangen. Alles lag er toe om in ons land de luthersche leertype ingang
te doen vinden; dat nochtans de c a l v i n i s t i s c h e burgerrecht verkregen heeft, is
te danken aan de waalsche kerken.
***
Als eerste invoerder van het Calvinisme in de
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Nederlanden moet P i e r r e B r u l l y genoemd worden, gewezen jacobijn, die in
1541 te Straatsburg met C a l v i j n kennis maakte, en hem in die stad als herder en
leeraar opvolgde voor de gemeente der fransche en nederlandsche uitgewekenen. In
1544 ontmoeten wij hem in D o o r n i k , waar met hem de calvinistische denkbeelden
hun intrede deden in de zuidelijke Nederlanden. Hoewel reeds een jaar later verbrand,
had hij toch de verspreide hervormingsgezinden vergaderd en georganiseerd, die
straks onder G u y d e B r è s , D u J o n en L a G r a n g e tot bepaalde gemeenten
zouden worden, wier geloofsbelijdenis die der hervormde kerk van Nederland
gebleven is tot op dezen dag, en door haar samensteller (1561) G u y d e B r è s met
zijn bloed is bezegeld (1567). Hoewel F i l i p s II gezworen had, ‘bij de ziel van zijn
vader’, den beeldstorm bloedig te zullen wreken, en dat door A l v a ook gedaan
heeft, hebben toch ‘onder het kruis’ de wijnstok (1), de palm (2), de olijfboom (3).
de lelie (4) en de roos (5) gebloeid - zooals naar de schuilnamen. of zinnebeelden de
kerken ‘onder het kruis’ (1) A n t w e r p e n (2) D o o r n i k (3) M e n i n , R o u b a i x
e.a., (4) Oudenaarde en (5) R i j s s e l genoemd werden. Die ‘waalsche kerken onder
het kruis’ hebben hare synoden gehouden van 1563-1566. Zij hadden reeds organisatie
en belijdenis vóórdat de hollandsche gemeenten die bezaten. De ‘waalsche’
predikanten kwamen bijna allen uit Frankrijk, hadden bij C a l v i j n , hun grooten
landgenoot, te G e n è v e gestudeerd of hadden hem in S t r a a t s b u r g ontmoet.
Weldra waren de zeventien provinciën met grootere of kleinere gemeenten van
‘waalsche’ uitgewekenen overstroomd, die in het vrijere Noorden zich beter dan in
hun Zuid-Nederland thuis voelden, zoodat het niet te verwonderen is, dat de vlaamsche
en hollandsche gemeenten, die nog zoekende waren naar organisatie en belijdenis,
die beide gereedelijk van de waalsche broederen overnamen. Op de synode te We s e l
in 1568 kwamen onder voorzitting van D a t h e e n , met M o d e t , Va n Z u y l e n
v a n N i j e v e l t en F i l i p s v a n M a r n i x , een veertigtal mannen bijeen, die de
geloofsbelijdenis van d e B r è s hadden aangenomen, en voorbereidende maatregelen
namen om de w a a l s c h e , v l a a m s c h e en h o l l a n d s c h e gemeenten der
zeventien provinciën tot één k e r k g e n o o t s c h a p t e vereenigen, waarbij zij in
vele opzichten met de ‘o r d o n n a n c e s e c c l e s i a s t i q u e s d e l ' é g l i s e d e
G e n è v e ’ te rade gingen. Belangrijker nog dan deze voorbereidende synode was
de synode te E m d e n in 1571, waarvan voorzitter was H e y d a n u s , predikant te
Frankendaal, assessor J e a n Ta f f i n , toen waalsch predikant te Heidelberg (later
te Haarlem en te Amsterdam) en scriba: P o l y a n d e r , waalsch predikant te Emden.
Indien men het niet wist, zou men niet zeggen dat hier een synode ‘onder het kruis’
vergaderde - zóó vast van toon waren de beraadslagingen; doch men was dan ook
bekomen van den eersten schrik bij Alva's komst. Formulier van eenigheid was ook
hier de ‘Confession de Foy’ van d e B r è s , en tot grondslag werd genomen de
fransche kerkorde van 1559. Om den band tusschen de hollandsche en fransche
kerken te versterken, werd bepaald dat de hollandsche predikanten de f r a n s c h e ,
en de fransche de n e d e r l a n d s c h e confessie (van de Brès) zouden onderteekenen.
Aan D a t h e e n en Ta f f i n werd opgedragen die boodschap aan de eerstvolgende
vergadering der kerken in Frankrijk over te brengen. De E m d e n s c h e kerkordering
is dan ook geheel in f r a n s c h - c a l v i n i s t i s c h e n geest opgesteld.
Het getal der Wa l e n groeide in Noord-Nederland met den dag. In 1572 vindt
men ze reeds in V l i s s i n g e n , en twee jaren later is er reeds een kerk in
M i d d e l b u r g . In 1576 bestaat er eene gemeente te D o r d r e c h t . Maar vooral
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kwam de groote stroom nadat D o o r n i k in 1581, O u d e n a a r d e in '82, Yp e r e n ,
B r u g g e en G e n t zich in '84 aan de Spanjaarden hadden moeten overgeven. Alleen
A n t w e r p e n bleef stand houden, totdat ook die stad viel, na een beleg van veertien
maanden, in 1585. A n t w e r p e n ' s val is van groote beteekenis geweest: feitelijk
is toen de scheiding tusschen Zuid- en Noord-Nederland begonnen. P a r m a , politieker
dan A l v a , overtrof zichzelven in voorkomendheid tegenover de Protestanten, wien
hij een termijn van vier jaren toestond om orde op hunne zaken te stellen, maar daarna
het verblijf in de zuidelijke Nederlanden ontzeide. Hierdoor was het lot van
Zuid-Nederland beslist. Voor Noord-Nederland, dat de nijvere Walen en Vlamingen
gastvrij ontving, beteekende dit: nieuwe bloei - voor Zuid-Nederland, tot op heden:
de alleenheerschappij der roomsche geestelijken! Uit G e n t alleen kregen 30,000
personen vrijgeleide van P a r m a . Het geheele aantal uitgewekenen was ongeveer
300,000, die zich vooral in M i d d e l b u r g , L e i d e n , H a a r l e m en
A m s t e r d a m vestigden.
***
Van geheel éénige beteekenis is dit C a l v i n i s m e , dat, door de Wa l e n hier
gebracht, zijn stempel op de leer en den kerkvorm gedrukt heeft, voor de geschiedenis
van Noord-Nederland geweest. Dat het zoo gereedelijk aangenomen werd, is nog
aan iets anders te wijten dan aan bloot uitwendige oorzaken. Het wordt maar zelden
opgemerkt - ook niet door onzen schrijver - dat het C a l v i n i s m e met zijne leer
der v o o r b e s c h i k k i n g ten leven en ten doode, ‘de’ leer worden moest
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voor het kleine volk, dat tegen een machtigen overheerscher een bijna wanhopigen
strijd moest aanbinden. Een volk, dat bovendien zich een werkkring aangewezen zag
op de groote wateren, vond in gevaren zonder tal de grootste vertroosting in de
z e k e r h e i d , dat God alles te voren heeft bepaald, en a l l e s bestuurt naar den raad
van Zijnen wil. Maar C a l v i j n ' s praedestinatieleer heeft de Nederlanders niet alleen
getroost, maar ook tot h e l d e n gevormd, over wie de wereld zich verbaasd heeft.
Men vergete niet, dat de strijd, die geleid heeft tot de opkomst van onze machtige
Republiek, geen g e m e e n s c h a p p e l i j k e strijd geweest is. Al werden de
bloedplakkaten en de inquisitie door a l l e n verfoeid, toch kon op den langen duur
de katholieke Nederlander geen doel b l i j v e n steunen, dat als het bereikt werd,
verwezenlijkt zou worden op de puinhoopen der roomsche kerk. Toen het gevaar
voor Spanje zoo goed als geweken was, was het eendrachtig optreden geëindigd. De
Lutheranen, met hunnen eerbied voor elk gezag, hadden nooit volbracht wat de
C a l v i n i s t e n hebben doorgezet: de staatkundige vrijmaking van Spanje. Er waren
te dien dage: R o o m s c h e n , L u t h e r s c h e n , M e n n o n i e t e n ,
D a v i d - J o r i s t e n , L i b e r t i j n e n - een aanzienlijk deel der bevolking, dat aan
het Calvinisme het hoofd kon bieden. In de gereformeerde kerk zelve was eene partij
van tegenstanders, die zich later als de A r m i n i a n e n zouden openbaren. Al die
machten, in getalsterkte de Calvinisten overtreffend, moesten wijken voor de
eendracht, ijver en organisatie der Calvinisten voor hunne kerk. Daardoor is het
C a l v i n i s m e dan ook voor de ontwikkeling der natie van meer beteekenis dan een
der overige gezindten. Zij, de Calvinisten, hadden de helden; zij hebben den opstand
begonnen en doorgezet. Geen staatspartij heeft ooit, zoowel hier als elders, het r e c h t
v a n v e r z e t , waardoor een volk zich in den uitersten nood tegen tirannieke
regeeringen te weêr stelt, zóó gehuldigd, als de c a l v i n i s t i s c h e partij.
Dat Calvinisme hebben de waalsche kerken hier gebracht in de 16e eeuw. D a t is
het, waarvoor den waalschen kerken dank mag geweten worden - en wat toch door
de waalsche geschiedschrijvers zelven maar zelden in het rechte licht wordt gesteld.
***
De waalsche kerken waren tot 1578 één gerekend met de nederlandsche gereformeerde
kerken, maar kregen in dat jaar reeds zelfregeering, d.w.z. zij mochten hare bizondere
synoden hebben. De eenheidsband van leer en kerkinrichting bleef natuurlijk bestaan.
Een eeuw na den eersten R e f u g e volgde de tweede, veroorzaakt door de opheffing
van het E d i c t v a n N a n t e s (1685). Toen kwamen de geleerde en aanzienlijke
Franschen met hunne rijkdommen naar Nederland, en zoo hebben onze vaderen
‘gemaaid, waar zij niet spaarzamelijk hadden gezaaid,’ m.a.w. hunne gastvrijheid
werd rijkelijk beloond. Toch moesten zelfs de Staten-Generaal bij den altijd wassenden
stroom reeds in 1698 aan K a r e l XII van Zweden het verzoek richten de nieuw
aangekomenen in z i j n land te ontvangen; ‘want de vereenigde Provinciën zijn
dusdanig met emigranten gevuld, dat zij geene meerderen kunnen voeden.’ Zeker
zijn er meer dan 100.000 met den tweeden R e f u g e naar Nederland gekomen.
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P.F. POUJOL

Met het wassend aantal Franschen aan het einde der 17e eeuw begon een tijdperk
van nieuwen bloei voor de waalsche kerken. Zij toch waren in verval gekomen door
gebrek aan predikanten, en doordat op menige plaats het fransche of waalsche element
met het nederlandsche was saâmgesmolten Nu kwam er alleen van predikanten een
tweehonderdtal naar Nederland, en in 't begin der 18e eeuw was hun aantal 363.
Kwijnende kerken bloeiden weder op, die van A m s t e r d a m , R o t t e r d a m en
D e n H a a g werden geheel gerëorganiseerd en 39 nieuwe kerken werden gesticht.
De eerste R e f u g e had aan 43 het leven geschonken, de tweede voegde er 39 bij,
zoodat het totaal was 82. In 't begin
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der 18e eeuw sterft echter de helft weg, zoodat tegen 1750 er nog maar 49 kerken
overblijven. Het tijdvak 1658-1750 is het schitterendste geweest voor de waalsche
kerken. Hare werkzaamheid was veel omvattend en hare predikers waren beroemd
zelfs buiten onze grenzen. Men denke slechts aan J e a n C l a u d e , P i e r r e d u
B o s c en vooral aan J a c q u e s S a u r i n , den haagschen redenaar, door tijdgenooten
een tweeden Bossuet geacht. Gelukkig vond de voortreffelijke vorm hunner prediking
navolging bij de hollandsche predikanten.
De voorspoedszon gaat voor de waalsche, gelijk voor de andere kerken, met de
fransche revolutie dalen. Tijdens de Bataafsche Republiek kregen gestorven of
vertrokken predikanten geen opvolgers meer, en zoo gingen vele gemeenten te gronde.
Niet minder hachelijk was de toestand onder koning L o d e w i j k , onder wien zij
geheel afhingen van de genade der regeering, die als bezuinigingsmaatregel naar
willekeur predikantsplaatsen of gemeenten kon opheffen. Door het bekende besluit
van 1816 van koning W i l l e m I werd eindelijk aan de waalsche kerken het recht
om bizondere synoden te houden ontnomen, en werden zij bij de N e d e r l a n d s c h e
H e r v o r m d e K e r k ingelijfd, evenals de engelsch-presbyteriaansche en schotsche
kerken. Toch plaatste de koning aan haar hoofd eene ‘commissie tot de particuliere
zaken der waalsche kerken in de Nederlanden,’ bekend onder den naam van
C o m m i s s i o n Wa l l o n n e . Deze roept ook nu nog jaarlijks de afgevaardigden
der kerken op ter beraadslaging der kerkelijke zaken, welke R é u n i o n d e s
E g l i s e s w a l l o n n e s als c l a s s i c a l e vergadering wordt aangemerkt, terwijl
de C o m m i s s i o n als p r o v i n c i a a l kerkbestuur wordt beschouwd, ‘met dien
verstande dat in de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken v i e r leden hunne
stemmen uitbrengen, en wel de drie predikanten en de ouderling, die de oudste in
ziting zijn’ (Alg. Regl. der Ned. Herv. kerk, Art. 62). De C o m m i s s i o n
w a l l o n n e benoemt ook één predikant en één ouderling als afgevaardigden naar
de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk.
*

**

Dit recht der ‘waalsche commissie’ om als p r o v i n c i a a l k e r k b e s t u u r op te
treden heeft in de laatste dertig jaren herhaaldelijk tegenkanting gevonden van de
zijde der andere provinciale kerkbesturen. Zij achtten dat recht een door niets
gewettigd ‘voorrecht’ van eene wegslinkende groep. De heer P o u j o l beschouwt
dat recht als eene overwinning, en als een bewijs voor den wil om te leven. Het zij
zoo - maar thans zijn er nog maar 16 gemeenten met 24 predikanten. Wat P. zegt
aangaande de kerken ‘onder het kruis’: ‘elles ont souffert et vécu’ - wij kunnen dat
laatste voor de waalsche kerken van heden overnemen: ‘elles ont vécu,’ in dien zin,
dat haar tijd voorbij is. Van de 16 kerken zijn er 13 overbodig geworden, die een
kwijnend bestaan voortslepen. Heeft de kerk in den Haag en Amsterdam, en misschien
die van Rotterdam nog een reden van bestaan: die van Groningen, Zwolle, Arnhem,
Nijmegen, Maastricht, den Bosch, Breda, Middelburg, Utrecht, Dordt, Haarlem,
Leiden en Delft, heeft nog maar alleen beteekenis voor hen, die zich om de eene of
andere reden in de ‘groote’ kerk niet thuis gevoelen, nog wel eens een fransche preek
willen hooren als surrogaat voor eene lezing der ‘Alliance française’, of voor
onderwijzers en onderwijzeressen, die voor hun ‘fransch examen’ zitten. De voor
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die kerken speciaal opgeleide jonge mannen, verlaten dan ook, hoewel minder kiesch,
zoo spoedig hun termijn verstreken is, hunnen post om in de hollandsche gemeenten
dienst te doen. In vele waalsche gemeenten is zelfs geen personeel meer beschikbaar
om een volledigen kerkeraad saâm te stellen, Van den traditioneelen ‘e s p r i t
w a l l o n ,’ waarmede nog wel eens geschermd wordt - wat dan beteekenen moet dat
er een ruime en verdraagzame geest heerscht onder de voorgangers der verschillende
gemeenten onderling - daarvan zouden wonderlijke staaltjes medegedeeld kunnen
worden. Ook in de tegenwoordige waalsche gemeenten staan de beide richtingen,
de orthodoxe en de moderne, scherp belijnd tegenover elkander. De voorwaarde
waarop de heer P. dezen kerken nog een lang leven profeteert, n.l. als zij, ‘het
religieuze leven’ tot eenig voorwerp harer bemoeiingen maken, zal nog al moeilijk
te vervullen zijn, nu die kerken, op enkele uitzonderingen na, mode-kerken geworden
zijn.
Zij hebben een schoon leven gehad, en uitnemend is de arbeid van den heer
P o u j o l geschikt ons dat weder te binnen te brengen; maar om uit dankbaarheid
voor in vroegere eeuwen bewezen diensten het bestaansrecht dier kerken nu nog te
bepleiten, zal in de toekomst toch onhoudbaar blijken. Alles in de wereld heeft zijn
tijd, en wijs is hij, die zijn roem niet wil overleven, en vrijwillig van het tooneel
aftreedt.
De ‘roos’ en de ‘lelie’ heeft wonderschoon gebloeid, maar is thans - uitgebloeid.
P.J. MULLER.
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Herleving van dooden
Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden. Door P.
Albers S.J. Eerste Deel. Met eene Inleiding van Z.D.H. Mgr. H. van de
Wetering, Aartsbisschop van Utrecht. - Nijmegen, L.C.G. Malmberg.
1903.
‘Soms kan één man middenpunt voor vele weifelende geesten worden. Zulk een
man, onder wiens beleid men wonderen deed, bezaten wij (tijdens de Bataafsche
Revolutie) welligt niet; en zoo wij hem bezaten, moeijelijker dan elders, zou hij zijn
erkend voor hetgeen hij was. Want wij sloten ons niet gaarne aan; en vooral niet aan
eene b e w e g e n d e kracht. Ook wantrouwden wij; daar in ons oog een buitengewoon
hoofd zoo ligt het onmogelijke scheen te beproeven.’ Dit woord van Thorbecke,
geschreven in het jaar 1846, toen hij handelde over den Raadpensionaris, bleek in
het jaar 1848 ook op hem van toepassing te zijn. Toch heeft hij in dit gedenkwaardig
jaar het voorrecht gehad voor zijn land en voor zijn volk te werken als ‘eene
bewegende kracht.’ D e G i d s van Maart 1903 brengt in een klein aantal (466-492)
bladzijden het onwedersprekelijk bewijs, dat Thorbecke, en hij alleen, aan de
Commissie voor de Grondwetsherziening geest en leven gaf, en dat slechts één van
de vijf leden hem steunde, terwijl de drie overige te werk gingen als ‘inderdaad
onbekwame, jaloersche, kuipzieke en valsche menschen.’ Het ‘Dagverhaal van
Thorbecke’, loopende van 9 Maart tot 11 April 1848, in het Maart-nummer van d e
G i d s ‘uitgegeven door Mr. W. Thorbecke’, geeft onthullingen en verspreidt licht
op vele punten, die voor den onderzoeker nog in het duister lagen. Het behoort bij
het werk, waarvan wij de aankondiging plichtshalve op ons hebben genomen. ‘Veel,
zegt Groen van Prinsterer in de N e d e r l a n d s c h e G e d a c h t e n van 28 April
'71, is in de Grondwet door Thorbecke gebragt, onder de leus van H e t k a n n i e t
a n d e r s ! Ook de R e c h t s t r e e k s c h e Ve r k i e z i n g e n . ’ Hij had kunnen
voortgaan met te zeggen: ‘O o k d e E m a n c i p a t i e d e r C a t h o l i e k e n ’, want
deze bracht Thorbecke in de Grondwet door het artikel, waarbij het recht van p l a c e t
werd opgeheven (Art. 170, thans 173). In het eerste Deel van het werk over de
Hierarchie, zoo als zij in Nederland werd hersteld in het jaar 1853, loopt het verhaal
tot het einde van 1841, en eerst in het volgende Deel zal kunnen blijken of Pater
Albers Thorbecke recht laat wedervaren. Bij onze bespreking van hetgeen nu reeds
voor ons ligt, mochten wij echter niet nalaten op de groote daad van Thorbecke te
wijzen.
Het werk van den geleerden ‘Professor der Kerkgeschiedenis te Maastricht’ is
geschreven met het doel om antwoord te geven op een viertal vragen, welke door
hem zelf op volgende wijze worden gesteld. ‘Welke pogingen zijn in het werk gesteld
door de kerkelijke overheid, invloedrijke personen en de Nederlandsche regeering
ter bereiking van dit doel: de wederoprichting van het gebouw der kerkelijke
hierarchie, dat de geweldige omwenteling der zestiende eeuw had omvergehaald?
Waar schuilden de klippen, waarop de onderhandeling telkens schipbreuk leed? Hoe
is de kerkelijke organisatie ten slotte tot stand gekomen? Met welke gevoelens van
liefde, onverschilligheid en haat is zij bij haar geboorte begroet?’ Belangrijke vragen
niet alleen voor den Nederlandschen Catholiek, maar ook voor den Protestantschen
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Nederlander. Aanleiding tot de samenstelling van zijn werk vond de Schrijver in de
aannadering van ‘den 4. Maart 1903’, den gedenkdag van het Herstel der Hierarchie
op 4 Maart 1853.

PIUS IX

‘Met Gods hulp hoopt de schrijver (die) vragen te kunnen beantwoorden,’ en wij
gelooven dat die betuiging in volle oprechtheid is uitgesproken. Met oprechtheid
willen ook wij kortelijk over het verschenen gedeelte van het werk handelen, en hier
niets achterhouden wat wij gelooven te moeten uitspreken omtrent d e d o o d e n ,
die in het boek van Pater Albers voor ons geestesoog h e r l e v e n . De Aartsbisschop
van Utrecht geeft in zijn schrijven ter ‘Inleiding’ van het werk den ‘Pater’ getuigenis
dat ‘door (hem) met loffelijken ijver tal van oorkonden zijn verzameld en aan de
vergetelheid ontrukt.’ Het Rijksarchief en het Archief van de Nuntiatuur, benevens
de Archieven van het Nederlandsch Episcopaat, en de ‘kostbare N a g e l a t e n
P a p i e r e n van Dr. J.W. Cramer, - die ‘De Tijd’ stichtte en aan dat blad zijn kracht
wijdde en een deel van zijn vermogen offerde, - zijn door den Schrijver dienstbaar
gemaakt aan het hooge doel, dat hij nastreefde. Eene op-
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merking, tevens eene aanmerking, zij ons hierbij vergund. Pater Albers heeft nagelaten
gebruik te maken van hetgeen Groen uit het rijk Archief zijner herinnering heeft
medegedeeld in de N e d e r l a n d s c h e G e d a c h t e n . Bij de andere gedrukte
bronnen, door hem opgenoemd, had bedoeld werk hem kunnen leeren hoe door Groen
wordt geoordeeld over Koning Willem I, door zijn voormaligen Kabinetssecretaris,
die 's Konings vertrouwen in bijzondere mate genoot. De studie van hetgeen hij in
zijne laatste levensjaren mededeelde over zich zelf had den schrijver kunnen leeren,
dat de Mey van Streefkerk nooit ‘kabinetssecretaris’ is geweest, zoo als door hem
wordt medegedeeld op bladz. 92, maar ‘secretaris van staat’, dat wil zeggen: Minister
des Konings, staande aan het hoofd van het Departement: Secretarie van Staat, en
belast met de taak van Secretaris van den Kabinetsraad. Op bladz. 249 wordt de titel
juist opgegeven, maar op bladz. 353 wordt wederom gezegd: ‘de kabinetssecretaris?’
Deze dwaling is wel geen punt van hoog belang, doch het zou den Schrijver niet
hebben geschaad, zoo hij van nabij Groen had leeren kennen, die als Kabinetssecretaris
den Koning vergezelde op de reize door de zuidelijke provinciën in den zomer van
1829, waarover door den Schrijver wordt gehandeld op bladz. 302. Zeldzame, waarlijk
ongewone kracht over de stof oefent Pater Albers uit, en hoewel de handelende
personen, en de opgeroepen getuigen, en de geraadpleegde getuigenissen, in drommen
op hem aanstormden, hij heeft een geordend geheel weten op te bouwen, dat bewijs
levert van des meesters kunst. Binnen het nauwe bestek van enkele kolommen druks
kan de opgave van den rijken inhoud van Deel I geene plaats vinden. Alleen kan hier
de aandacht worden gevestigd op de hoofdpersonen van het drama, dat voor onze
oogen wordt opgevoerd. Een drietal figuren treden op den voorgrond, te weten Willem
I, Capaccini, des Pausen Gezant, en Willem II. Een goed deel van het verhaal schildert
in levendige kleuren den strijd en de worsteling, man tegen man, van onzen eersten
Koning met den schranderen diplomaat, die uit Rome kwam om de belangen der
Kerk bij Willem I voor te staan. De lezer ziet twee spelers voor zich, die hunne
krachten toonen in het edele Koningsspel. Aan de eene zijde staat Willem met zijne
opvatting van de S t a a t s m a c h t , aan de andere zijde Capaccini met zijn geloof aan
het K e r k r e c h t . De Koning had reeds met den Paus eene overeenkomst aangegaan,
het Concordaat van 1827 was gesloten; alleen de uitvoering leverde nog bezwaren
op, en er werd lang en breed gehandeld over de a g r e a t i e der Kanunniken. De
Koning eischte deze als een recht, met andere woorden: aan den Souverein zou de
bevoegdheid blijven om een door den Bisschop benoemden Kanunnik al of niet te
agreëeren, ‘in dien zin, dat wanneer de agreatie niet volgde, de benoeming niet geldig
zou zijn’. Daar de Kanunniken, in Kapittel vereenigd, voortaan den Bisschop zouden
kiezen, wilde de Koning zeker zijn van de kiezers, en aldus invloed uitoefenen op
de Bisschopskeuze. Daartegen verzet zich de Internuntius, en hij strijdt voor het
onbelemmerd recht van den Bisschop. De ‘audiëntie van 3 Juni 1830’ is in het bedrijf,
waarmede ‘het afwisselend drama der onderhandelingen’ eindigde, een tooneel, dat
onze aandacht ten volle verdient. ‘Den 3den Juni, zegt de Schrijver (366), had de
internuntius audiëntie. Dit onderhoud is te belangrijk om het hem niet zelf te laten
verhalen. Deze samenspraak, zoo schreef hij, is mij een doodstrijd geweest. De
Koning heeft mij bestreden met de kracht van den meest geoefenden en bekwamen
diplomaat. Ik heb moeilijke en hachelijke audiënties gehad, maar die van dezen
morgen tart alle beschrijving. De Koning heeft
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mij zeer harde en onaangename dingen gezegd, maar ik heb hem antwoorden gegeven,
zooals hij er tot heden nog van niemand heeft gehoord. Wat hij over de bul en mij
zal beslissen, weet ik niet; maar ik ben er zeker van dat hij mij in zijn hart zal
hoogachten. Het gesprek begon op de meest voorkomende wijze, over mijn ziekte
en de achting, die hij mij toedraagt. Met lofuitingen heeft hij mij overladen. Daarna
ontspon zich een onderhoud over de wijze van regeeren in de meest algemeene
termen, zooals FLAVIUS JOSEPHUS er een beschrijft. Dat duurde omstreeks een
kwartier. Ziende dat ik niet begon over de bul, ging Z.M. er het eerste toe over en
zeide, dat de agreatie der kanunniken de grootste moeilijkheid opleverde, maar dat
ze tot de rechten der kroon behoorde. Ik zette opnieuw bedaard en met de grootste
helderheid het recht van den H. Stoel en de
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bisschoppen uiteen. Dat pleidooi duurde anderhalf uur.
‘De Koning begon te merken dat hij niet verder kwam, en nam nu zijn toevlucht
tot bedreigingen. Toen hij echter onder andere zeide, dat de Paus ondankbaar en
valsch tegen hem was en weigerde hem eenig genoegen te doen, terwijl hij toch
zóóveel gedaan had voor den Paus en de Kerk, verloor ik mijn geduld en antwoordde
dat niet de Paus, maar i k zoo standvastig mij bleef verzetten, omdat ik den Paus niet
mocht verraden. Toen hij daarop terstond liet volgen, te Rome de agreatie te zullen
vragen, zeide ik, dat hem dit natuurlijk vrijstond, maar dat ik den Paus zou bidden
en smeeken, de agreatie niet toe te staan. ‘Op dat laatste woord werd de Koning zóó
boos, dat hem het schuim op den mond kwam. Ik antwoordde vrijmoedig, dat hij de
heer was en mij kon wegjagen; dat ik er niet aan hechtte, nuntius of internuntius te
zijn, zoo als ik hem bewezen had, toen hij mij tot nuntius wilde verheffen; maar dat
ik mij liever zou laten ophangen, dan den Paus en de belangen der Kerk te verraden.
Monsieur, antwoordde de Koning, si vous êtes obstiné, je suis Frison, et je suis plus
têtu que vous. Je le sais bien, Sire, zeide ik, mais ici il ne s'agit pas d'obstination, il
s'agit de droit et de raison’.
Nog eenigen tijd duurt de twist voort, en Capaccini verhaalt verder (368):
‘Werkelijk was ik zóó vurig geworden, dat ik niet juist meer weet, wat ik heb gezegd.
Alleen herinner ik mij, dat de Koning ten slotte bedaarde en mij vroeg, om toch te
zoeken naar een middelterm, waardoor zijn wensch en die des Pausen kon worden
voldaan. Ik vroeg Z.M. eerst om verontschuldiging, wanneer ik in het vuur der rede
wat vrij mocht hebben gesproken. Ik merkte, dat het zweet mij in dikke druppels van
het voorhoofd stroomde.... Ten slotte kon ik niet meer van vermoeienis, wijl ik nog
zeer zwak was sedert mijne ziekte. Ik vermoed dat mijn bleek gelaat den Koning
medelijden inboezemde, want hij drong er op aan, dat ik wat zou rusten. Na eenige
minuten werd het onderhoud hervat en liep bevredigend af’.
De uitbarsting van de Belgische Revolutie op 25 Augustus 1830 was oorzaak dat
‘de onderhandelingen over de kerkelijke organisatie voorloopig een einde namen.
De Belgische opstand eischte alle beleid en zorg der Nederlandsche regeering (385)’.
Daar men oordeelde dat ‘het leven van Capaccini in Holland nergens veilig was’,
werd hem geraden naar Londen te gaan. Die reis ondernam hij echter niet, want op
4 October werd hij door den Prins van Oranje ontboden, en den volgenden dag vertrok
hij met den Prins naar Antwerpen om dezen te steunen in de pogingen om België te
behouden. De voortgang van den afval der Zuidelijke Nederlanden was oorzaak dat
Capaccini naar Rome terugkeerde. Toen Willem II de regeering had aanvaard, wilde
hij uitvoering geven aan het Concordaat, en daarom ‘werd te Rome besloten dat
Capaccini, destijds ondersecretaris van staat, als buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister naar Holland zou vertrekken. Reeds den 19den Mei 1841
stapte (de Prelaat) af in den Haag en overhandigde den 22sten zijn geloofsbrieven aan
den Koning (431)’. In het laatste Hoofdstuk (XIX) van het boek handelt de Schrijver
over hetgeen Capaccini met de goedkeuring van den Koning voor de Catholieken in
Nederland wist tot stand te brengen. ‘Na de volbrachte zending, zegt Pater Albers,
vertrok de internuntius, einde November (1841), over België naar Rome en droeg
de overtuiging mee, onnoemelijk veel te hebben bijgedragen tot het welzijn der
Nederlandsche Kerk. Het naderend herstel der hierarchie, dat thans nog door eene
afgunstige partij was tegengehouden, had reeds zijn morgenschemering vooruit
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gezonden’. Dit slotwoord van Deel I maakt ons verlangend naar de verschijning van
Deel II, en ons oordeel over het geheele werk hopen wij in de aankondiging van dat
tweede deel onbewimpeld uit te spreken.
Mr. G.J. GRASHUIS.
Zeist, 22 Maart 1903.

Vlinders
Johan Gram
C'est que j'ai le bonheur ou le malheur d'être un homme de lettres, qu'on
rend plus heureux par une marque d'estime que par un compliment.
D. NISARD.
GELIJK er personen zijn, behept met slechte manieren; zoo zijn er ook... en wat dies
meer zij. Als wij eenmaal in het z i j n d e belanden, vraagt het Spinoza, dan komt
aan de bepaling der attributen geen eind. Ik wil zeggen dat er in onze Letteren geen
naam slechter gedragen wordt, dan Gram het den zijne doet; dat geen naam, een
halve eeuw lang, minder voorbeduiding heeft gehad dan de zijne, die aan norschheid,
nurkschheid, bitsen en barschen zin herinnert en die gegeven werd aan een der
vriendelijkste en
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cierlijkste, innemendste en prettigste penvoerders uit onze boemanachtige
lettergewesten.
Wie Haagsche schrijvers kent, weet dat zij zich bij voorkeur in goede
maatschappelijke kringen bewegen en dat zij la vie de bohême alleen op een afstand
of bij Henry Mürger beminnen. Maar hij weet ook, dat er voor hen enkele Haagsche
instellingen zijn, die duurzame aantrekking op hen oefenen: P u l c h r i S t u d i e en
O e f e n i n g k w e e k t K e n n i s , D e N e d e r l a n d s c h e S p e c t a t o r, d e
H a a g s c h e Te e k e n - A c a d e m i e en d e H a a g s c h e K u n s t k r i n g .
De twee eersten hebben Gram, jaren achtereen en in zijn besten productietijd
gekend en van de vierde heeft hij jaar en dag het Secretariaat bekleed. Tusschen
schilders en schrijvers heeft Johan Gram de beste oogenblikken zijns levens gesleten,
zoodanige, die hij aan den nationalen tijd wist te ontwoekeren, dán niet meer luisterend
naar het nuttigste proza dat in den Haag ooit wordt gesproken: dat op Handelingen
uitloopt. Die taal der nuttige Handelingen heeft Gram een ruime spanne tijds
bewonderd, snel vereeuwigd, snel gekoesterd en gezonden naar de Landsdrukkerij.
Als maker van dat proza komt hem niet de eere toe, maar wie twijfelt of het hem
geholpen heeft bij de vorming en hervorming van eigen taal? Allerminst hijzelf.
Z i j n proza, niet oratorisch of zaakrijk als dat der Handelingen, zoekt de simpele
velden der Kronieken, de kleurrijke van reisbeschrijvingen, de bekoorlijke van
Haagsche romans en novellen en herzegt de levens van pen- en penseelvoerders, van
bouw- en beitelkunstenaars, van schouwspelers op en van de planken en van veel
wat het maatschappelijk bedrijf der Hofstad bepaalt. Altemaal profane werken,
vergeleken bij de gewijde Handelingen onzer Staten-Generaal.
Als kroniekschrijver bezielt hij de dorste gebeurtenissen van den dag. Dichtbij
Damas heeft hij zijne plaats en wat deze in Haagsche Omtrekken als model-artikelen
van lenige cierlijkheid en spelend vernuft gaf - deed Johan Gram een halve eeuw
achteréén c o n a m o r e en met onverflauwden lust in Nederlandsche en
Nederlandsch-Indische periodieken. Onder de bedwelming van salie- en alsemdampen,
schijnen onze niet-politieke kroniekschrijvers meermalen te geraken, ten oogenblik
dat zij het papier met den stroom van hun proza drenken; de fijnheid van hun geest
openbaart zich in de boert van het boersche en de keur van hunne smaak in den
overvloed van het algemeene. Geen wonder: om het alledaagsche te heffen tot den
rang van het ongemeene, is bezit van ongemeenheid vereischte.
Die eigenschap bezat Johan Gram. De zand-, glas- en diamantkorrels fonkelen op
den bodem van het gebeurde in stad en lande. Maar het zand is blank als ivoor, het
glas als kristal en de diamant tintelt met een lachoog als de oogen van den causeur.
Zijn niet volgens het woord des Meesters Damas, bij hetwelk wij zweeren, de
onmisbaarste hoedanigheden van den kroniekschrijver diens goed humeur, zijn
luchtigheid, zijn levendigheid, zijn scherts en zijn smaak? De Hofstad, een boek dat
een achttal jaren her door het N i e u w s v a n d e n Dag als premie werd gegeven,
is een 300 kl. 4o bladzijden doorloopende topographische causerie, die de verdienste
van het degelijke in de behandelde onderwerpen heeft gezocht en gevonden. Van dit
boek, in onze letteren als een werk van ongemeene beteekenis, voor het
maatschappelijk bedrijf in onze Hofstad, in de 2de helft der XIX eeuw gekenmerkt,
kan het woord van Edmondo de Amicis over Potter gelden: ‘Het is of men een werk
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van inspiratie, van een enkelen gelukkigen inval voor zich heeft, waarbij de schilder
geen oogenblik van aarzeling of vermoeidheid kende’.

JOHAN GRAM
(Phot Eggenweiler, atelier firma Alex. van Dijcks, 's Gravenhage)
*

**

Niet etser maar schetser zou ik Gram willen noemen, waar hij, als met een
houtskoolstift, de figuren onzer beroemde hedendaagsche schilders omlijnt. Hij was
altoos een nobel aanhanger der schilders-
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confrerie Pictura, wanneer hij de pen hanteerde tot persoonsbeelding, maar bij het
schetsen onzer XVIIde eeuwsche schildersbent of van de maëstri der Fransche
buitenlucht-school onzer dagen of der Pulchristen van 1870-1900 - dáár smelt de lijn
met schaduw, tint en kleuren saâm.
Als Damas het bestuur van ‘Oefening’ den 9 Februari 1885 voor zich laat
défileeren, beschrijft hij Johan Gram als ‘door Natuur tot eeuwig jongste lid
gestempeld’.
Die aanduiding blijft voor den gelukkigen sterveling gelden evenals vroeger. Het
Haagsche schouwtooneel van Kunst en Wetenschap heeft de eigenaardige bekoring
- nog onlangs getuigde het de 80-jarige jonkman, de Apelles-zoon J.G. Smits - zijne
spelers jong te houden. En de wellevenskunste doet het niet minder, bij het besef van
een zuiver letterkundig geweten. En dat bezit de wellevende causeur, bellettrist,
essayist Johan Gram. Uit de ontelbare gevoelens en meeningen door hem, schier dag
aan dag in de pers geuit, is er niet ééne te lichten, die, op grond van de ongeschreven
wetten van het litterair fatsoen - ongeschreven had moeten blijven.
In de verschillende tijdperken van zijn joviaal auteursleven, heeft Johan Gram
zich een man van keurige vormen betoond, wiens pen staatsiedegen geleek, nooit
knuppel of gifhoorn.+
PIET VLUCHTIG.

Amerikaansche humor
John K. Bangs. A house boat on the Styx. London and New-York. Harper
and Broth. 1902. (11de edit.)
EEN ‘house boat’ is in ons Nederland niet zulk een populair voorwerp als in Engeland
en Amerika. De bezoekers der Henley Regatta zullen het moderne comfort van deze
up to date arken reeds weten te waardeeren, voor andere, minder tot roeisport geneigde
naturen, zou dit verschijnsel van sympathie dadelijk intreden na een lunch in de
eetzaal van zulk een watervilla, waar de Engelsche upper ten gedurende de Races
zich een vriendelijk thuis scheppen.
John Bangs, een New-Yorker stads-flauwiteit van een vent, heeft in zijn
bovengenoemd boekje zulk een luxe-schip van stapel laten loopen op de donkere
wateren van den Styx, de rivier der klassieke onderwereld, waar de veerman Charon
zich gedurende millioenen jaren verheugde in het onbetwistte monopolie van de
groote en kleine vaart.
En daar, op zekeren dag, terwijl de beroemde schipper zijn hulk naar den
wereldoever roeit, om een nieuwe lading schimmen in ontvangst te nemen, wordt
hij aan een bocht van de rivier opeens getroffen door de onaangename gewaarwording,
dat hij een concurrent gekregen heeft, want vóór hem ligt de prachtige house-boat,
die door eenige geniale en vindingrijke bewoners van Hades, tot tijdpasseering
+ Een globale berekening van de sinds 1860 geschreven Kronieken brengt hun aantal op het
cijfer 3800; voegt men hierbij een 160-tal in tijdschriften verspreidde bijdragen, 14 jongensen meisjesboeken, 12 romans en boeken over schilderkunst en 4 tooneelstukken, dan heeft
men hierdoor van Johan Gram's letterkundige werkzaamheid een statistisch overzicht.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

gedurende de onmatig lange onderwereld-dagen en avonden, is getimmerd. De oude
heer, die ‘tot groote tevredenheid zelfs van de allervoornaamste families van Hades
gedurende zooveel duizenden jaren de alleenverhuurder was van pleizierbootjes, en
de organisator van picnics op Charons Glen-Island’, begint natuurlijk duchtig te
brommen over dezen inbreuk op zijn door alle duivels bezegelde rechten en stevent
met opgestreken zeil naar de onderkruipers, om ze daar eens ferm den mantel uit te
vegen. De beste voornemens loopen soms echter blind op onverwachte
omstandigheden.
In plaats van nijdige tegenstanders vindt de voortreffelijke veerpont-chef er zijn
beste vrienden en klanten, die hem met vleiende onderscheiding behandelen.
Het bestuur van de club bestaat uit de heeren Sir Walter Raleigh, Cassius,
Demosthenes, Blackstone, Dr. Johnson en Confucius.
Zelfs de ongenaakbaar-voorname Engelsche zeekoning steekt hem drie vingers
toe en deze buitengewone gunst treft hem te meer, omdat hij sedert lang met Raleigh
op gespannen voet leefde. Toen hij namelijk zijne Lordschap met koningin Elisabeth
in één schuitje over den Styx bracht, had hij het ongeluk het tweetal over boord te
laten vallen... Koningin Elisabeth zwom het eerst naar den kant, ontdeed zich daar
van de kolossale pijpkraag, die zij om den hals droeg, en wierp deze Sir Walter, die
nog steeds onbeholpen lag te spartelen, toe als reddingsgordel, waarna het den
hoveling gelukte naar land te tobben... Raleigh heeft het den veerman nooit kunnen
vergeven, dat hij getuige is geweest van dit voorval, en als deze, die door de
voorkomendheid van den ongenaakbare nerveus vriendelijk wordt, zich over de oude
historie begint te verontschuldigen met typische burgermans-onhandigheid, neemt
de baron hem apart:
‘Sh!’ he said, sotto voce. ‘Don't say anything about that, my man!’..
Spoedig verneemt Charon nu, dat hij niets te vreezen heeft van de concurrentie
der heeren... Integendeel, ze wenschen hem te benoemen tot ‘Janitor’ (huismeester)
van de club, waartoe hij
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volgens het oordeel der vergadering de aangewezen persoon is om zijn connectiën
met de sleepbootdienst van Hades, welks hulp de ‘house-boat’ bij zijn vaart op de
rivier niet ontberen kan.
Van deze zeer onpolitieke verklaring der ‘Associated Shades’ maakt de schipper,
die nu plotseling gewaar wordt, dat men hem erg noodig heeft, gebruik, om van hun
nood zijn deugd te maken, hij stelt eischen:
‘Heel goed, heeren!’ zei Charon, ‘ik wil de betrekking aannemen, maar op een
salaris van 200 oboli (Grieksche munt) in de maand, en elke week 's Zaterdags vrij!’
Er wordt even vergaderd, dan knikken alle koppen ja, en de Associated Shades,
‘the swellest organisation in Hades’ is kant en klaar, om voor de voorname bewoners
van de onderwereld de hel tot een paradijs te maken.

CHARON ontdekt de house-boat

Mark Twain maakt in zijn uiterlijk eer den indruk van een somber denker dan van
een der grappigste vertellers van de wereld. Ik zou me den man ook niet anders voor
kunnen stellen. De dolste dwaasheden glippen als bij toeval over zijn onderlip, zonder
dat zich een spier van zijn gelaat vertrekt, en terwijl de hoorders met de koppen tegen
elkander aanbonsen en dubbel slaan van 't lachen, zit hij te kijken met een gezicht,
of hij er in 't geheel geen hoogte van kan krijgen, waarom ze zoo'n schik hebben...
of hij uitgelachen wordt en daar verontwaardigd over is.
Deze goede eigenschap bezit ook de schrijver van de ‘House boat’ in hooge mate.
Ik zou me kunnen voorstellen, dat hij een onnoozele de dolste nonsens voorpraatte,
en onmogelijkheid op onmogelijkheid stapelde een half uur lang, zonder dat het
slachtoffer er iets van had bemerkt.
Goethe heeft een dergelijke eigenschap aan den duivel toegekend: men herinnere
zich slechts het gepraat van Mephisto, die als Faustus vermomd den reizenden scholast
te woord staat...
Toch is de spotternij van Bangs allerminst satanisch, hij blijft binnen de perken
van elke behoorlijkheid en ofschoon zijn boekje kenmerkend satyrisch is hebben de
prikken en porren, die hij ronddeelt, niets vinnigs of bitters, maar geven den indruk
van de leuke, met een vroolijk gelaat toegediende, plagerijen van een ondeugenden
schooljongen. Het is een spiegelgevecht met woorden, waarom waarschijnlijk nooit
iemand boos geworden is. Niettemin behandelt hij de brandende vragen van den dag
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op wetenschappelijk, litterair- en kunstgebied met tamelijk groote vrijmoedigheid...
Zie hier een staaltje...
Op zekeren mooien onderwereld-avond zitten Dr. Livingstone, Charles Darwin,
Baron von Münchhausen, Thackeray en Dr. Johnson in een der vertrekken van ‘the
clubhouse’ en babbelen onder 't genot van ‘den geest van een fijne sigaar’ (alles is
immaterieel in Hades) over het boek van zekeren Amerikaanschen professor, die een
uitgebreide verhandeling geschreven heeft over de ‘taal der apen’. (The speech of
Monkey's).*
Darwin, tot wiens speciaal gebied dit onderwerp behoort, leidt de discussie in. Hij
zit met een op asbest gedrukt exemplaar van de London-Times voor zich en roept
verheugd uit:
‘Ik zie daar juist, dat een Amerikaansch Professor ontdekt heeft, dat de apen praten.
Ik houd dat voor een zeer belangrijk feit’. ‘Zeker!...’ zegt Dr. Livingstone, ‘dat is
niets nieuws. Ik heb er in de andere wereld nooit over willen spreken, maar jaren
geleden reeds heb ik in de binnenlanden van Afrika ontdekt, dat apen even goed in
staat zijn om een geregeld gesprek te voeren als het meerendeel van de menschen...
“En ik ook”, begint baron Münchhausen, “heb herhaaldelijk met apen
geconverseerd”. Ik heb me hun taal eigen gemaakt, gedurende mijn kort verblijf te...
och.... hoe heet dat ding ook weer?... te.... Nu wat kan 't schelen!.. In 't onthouden
van plaatsnamen ben ik nooit een held geweest... Maar 't cardinale punt is dan toch
eigenlijk ook, dat ik gedurende zekeren tijd van mijn leven de apentaal volkomen
machtig was. Ik had het zelfs zoo ver gebracht, dat ik een

*

Ik herinner mij, dit boek indertijd gezien te hebben, maar den schrijver ervan weet ik niet
meer.
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sonnet schreef in 't Aapsch, dat voor de oningewijden net zoo goed verstaanbaar was
als negen tienden van de sonnetten, die tegenwoordig in het Engelsch en
Amerikaansch geschreven worden!’ Dr. Darwin, wiens ernstig wijsgeerig hoofd zóó
verdiept is in overpeinzingen betreffende dit nieuwe, krachtige bewijs voor zijn
afstamming-theorie, dat Münchhausens snakerij hem in een halven soes is voorbij
gegaan, neemt den baron au sérieux en doet belangstellende vragen, om meer van
de zaak te weten.
‘En... heb je ook het echte Aapsche accent te pakken kunnen krijgen?’ informeert
hij.
‘Ja wel, zoo tamelijk!’ zegt de guit, ‘maar bij sommige dingen wou het mij toch
niet gelukken!’ ‘Wanneer je bijvoorbeeld, in aanmerking neemt, dat het onder
beschaafde apen een vaste gewoonte is geworden om te converseeren, terwijl ze met
hun staarten aan een boomtak hangen te zwaaien, waardoor een eigenaardige,
zwiepende stembuiging verkregen wordt, zult U zich kunnen voorstellen, dat ik,
wien de natuur het daartoe noodige werktuig onthouden heeft, dit bizondere accent
niet machtig kon worden’.
Livingstone kan niet nalaten op te merken, dat 't dan toch voor iemand, van
Münchhausen's capaciteiten een kleinigheid geweest was, om zich een staart aan te
schaffen...
En de baron antwoordt, dat hij 't niet de moeite waard had gevonden ‘to make a
monkey of himself’ voor het aanleeren van een taal... Het argument sluit als een
bus:.. volgt een discussie over de mogelijkheid, dat Adam en Eva staarten zouden
hebben gehad. In 't drukste van 't discours komt een der praters op de vernuftige
gedachte, dat 't toch verreweg 't eenvoudigste zou zijn, Adam, die zelf lid van de
club is, over het geschilpunt te raadplegen... ‘Hè ja, dat was goed!.. Dat ze daar ook
niet eerder aan hadden gedacht!’ .. Een groom word uitgestuurd om den eersten
mensch te roepen: hij komt terug met de boodschap: ‘Complement van den
huismeester Charon, en dat Adam niet in de club is en er ook vooreerst wel niet zal
komen, want hij heeft in meer dan drie maanden zijn rekening bij 't buffet niet betaald,
en is dus voorloopig geëxcommuniceerd.’...
Men ziet het, deze satire is allerminst kwaadaardig, en Darwin zou er zelf goedlachs
over hebben kunnen babbelen, zonder gevaar, dat men hem verdenken zou van gebrek
aan eigenwaarde. Bangs is kortweg een spotter, die in overmaat van levenslust,
behoefte heeft met alles den draak te steken.
In zijn brooddronkenheid heeft hij tijd en ruimte en al die grootmachten der
wereldorde, de deur van zijn conscientie voor den neus toegeklapt. De gewoonste
dingen worden oerkomisch door de archäistische verhoudingen, waarin hij ze te pas
brengt.
Nero billard te laten spelen met den Engelschen essayist Dr. Johnson, hem te laten
kijven met Shakespeare over 't auteurschap van Othello (Nero kent het aan Bacon
toe) is voor Bangs een kleinigheid...
De Romeinsche keizer gooit een billard queue naar de schim van den Engelschen
dramaturg, die bij hem doordringt op de plaats waar weleer 's mans hart klopte,
waarbij Johnson aanmerkt: ‘Goed geschoten, keizer!.. ‘Als je levend was geweest
William, zou je nu dood zijn!’
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William had echter Nero's toorn tamelijk wel verdiend door te zeggen, ‘dat 't
waarschijnlijk een van Nero's dichterlijke buiën was geweest, die de natuur onpasselijk
maakte en de verwoesting van Pompei ten gevolge had’...

WELLINGTON laat BONAPARTE vallen door zijn stoel weg te trekken

Samuel Johnson wordt bizonder in 't ooitje genomen en verschijnt altijd in
gezelschap van zijn levensbeschrijver Boswell, die elk zijner woorden aanteekent
en van wien Hendrik VIII zegt: ‘He was a valuable man to you, Doctor! He had a
great eye for your greatness!’
Johnson hoort zichzelf buitengewoon graag praten, en als men ‘a story-tellers
evening’ organiseert is men in groote vrees, dat de essayist een eeuwigheidsdag zal
noodig hebben vóór hij uitgepraat is.. Men benoemt hem daarom tot president van
de regelingscommissie en verbeeldt zich, dat hij nu onschadelijk zal zijn. Evenals
Columbus echter heeft Dr. Johnson weleer een ontdekking gedaan,
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hij ontdekte Oliver Goldsmith... dat was de daad van zijn leven! .. en sommigen
beweren, (natuurlijk niet zijn vrienden), dat hij zonder deze vondst en zonder zijn
biograaf Boswell nimmer het rijk der onsterfelijkheid zou zijn binnengestapt.. En...
zooals de onvoorzichtige schimmen hadden kunnen verwachten, treedt Goldsmith
als spreker op en kondigt aan, dat hij zal voorlezen de eerste vijf hoofdstukken van
de ‘Vicar of Wakefield’... er gaat een rilling door de vergadering...
Napoleon en Wellington echter smeden een samenzwering... Als Goldsmith goed
en wel aan 't opdreunen is van zijn door iedereen gekend verhaal (de man heeft in 't
minst geen voordracht) laat de ijzeren Hertog zijn geduchten tegenstander van weleer
vallen, door den stoel, waarop hij zit onder hem uit te trekken.
Drukte, standjes, vechtpartij... de uitsmijters worden geroepen en pakken in de
verwarring Goldsmith in z'n kraag, in plaats van de beide kampende veldheeren.
Goldsmith, die terug gehaald wordt, heeft buiten zijn boek verloren... Vicar of
Wakefield af!
In zijn plaats bestijgt Münchhausen het podium en wil een avontuur gaan vertellen,
dat hij gehad heeft met den walvisch van Jonas... De profeet evenwel, die tot 't
gezelschap behoort, protesteert, roept de hulp der justitie in, want zijn walvisch is ‘a
copyrighted whale’ en klagelijk voegt hij er aan toe: ‘That whale is mij stock in trade
- He is mij all’...
Zie hier het een en ander van de geniale dwaasheid, die het boekje regel aan regel
bevat. Bangs is geestelijk geparenteerd aan ‘De schoolmeester’ en hij heeft met dezen
ook in 't bizonder de eigenschap gemeen, dat hij zijn dwaasheden met de uiterste
zorg, met de nauwgezetheid van een ernstig werker als een legkaart heeft in elkander
gepast. Er is zulk een overlading, dat een herhaalde lezing telkens nog weer
verrassingen brengt. Of is het niet heerlijk, dat bij Washingtons feestmaaltijd, de
eerste toast op den gastheer wordt uitgebracht door Confucius, den profeet van die
zelfde Chineezen, die door de Amerikanen reeds sedert een halve eeuw naar de maan
gewenscht worden, en welke ze wel graag bij scheepsladingen retour naar 't
Hemelsche Rijk of desnoods naar 't hemelrijk zouden sturen. En hij richt tot zijn
vriend George de buitengewoon toepasselijke woorden: ‘Moge U leven wemelen
van verjaardagen, en moge 't onze evengoed voorzien zijn van feesten als dit, op uw
kosten!’ In Amerika zal dit mopje zeker met smaak genoten zijn!...
Wellicht zal een of ander geleerd en somber kritikus het een bezwaar vinden, dat,
gelijk ik reeds zeide, er weinig ‘richting’ is in deze houseboot. Andere satyrische
schrijvers hebben zeker met meer hartstocht, meer gloed gegispt en hun spot grondde
zich op grooter vastheid van beginselen.
Men neme echter in aanmerking, dat Amerika een land is waar 't velen goed gaat...
En uiterlijke welvaart is voor prikkelbare humeuren een tamelijk wel verzachtende
pleister... In de Vereenigde Staten, de aan jeugdkracht rijkste natie van de wereld,
zijn menschenhaat en berouw schaars geziene gasten aan den disch des levens. Het
milieu waarin het geschreven werd verklaart dus waarom dit boek van satyre tam,
maar van dwaasheid kostelijk is.
De schrijver zal het verwijt van ondegelijkheid dan ook kunnen beantwoorden
met een variant op eenige regels van Albert Verwey:
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Kritikus:
M'n vriend, uw boekje is niet goed.
Schrijver:
Dat kan me weinig schelen.
Ik maakte 't niet om goed te doen, Ik maakte 't om wat te spelen!..

En hij zal er bij kunnen voegen, dat in 't melancholische schemerduister van onze
moderne literatuur een dergelijk grotesk vuurwerkje welkom zijn mag als een
aangename afwisseling. Ik heb er althans, gelijk ik hier met erkentelijkheid kom
getuigen, een paar vroolijke avonden aan te danken.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Keur
De stem die verklonk... door Gerard van Eckeren. - Amsterdam, C.L.G.
Veldt.
Dit boek is geen ‘belofte’. De aanmoedigende en aanmatigende ‘b e l o f t e ’ - uitspraak
der kritiek, kan hier niet langer dienst doen.
Gerard van Eckeren levert in ‘De stem die verklonk... een v e r v u l l i n g . Schoon,
rijp, wéldoordacht werk. Een prachtbewijs van hetgeen deze artist kán. D e s t e m
d i e v e r k l o n k .... wordt op van Eckeren's letterkundigen weg, een handwijzer,
waarnaar de romancier zélf, in de allereerste plaats, het oog zal moeten richten. Levert
hij in de toekomst iets, inférieur aan zijn jongsten arbeid, ijlings staat een misnoegde
bende gereed, luidruchtig galmend: ‘Dat háált niet bij’: de stem die verklonk....
Verschijnt echter van zijne hand een roman, nóg juister van observatie, nóg scherper
van omlijning, nóg intenser van kracht,
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dan wordt gemompeld met correct, afgemeten gebaar: ‘Natúúrlijk van hém waren
we niet anders wachtend!’
Zoo i s en b l i j f t de mensch. Luidkeels jammerend, wanneer hij meent, dat hem
te kort wordt gedaan. Zacht, amper-verstaanbaar gewag makend van het schoone,
dat hem ten deel valt.
Gerard van Eckeren heeft het vertrouwen zijner lezers gewonnen. Wat méér zegt,
hij heeft hun verwachting hóóg gespannen. Een grootsche overwinning, een zware
verantwoordelijkheid tevens. Het lezend publiek kent geen andere dankbaarheid dan
die van 't oogenblik. Gij hebt de menigte weten te streelen, te boeien, te behagen, te
ontroeren, mee-te-sleepen, met ‘de stem die verklonk...,’ zij genoot vol-op schoone
gewaarwordingen gewekt door uw kunstenaars-vermogen. Maar wee u! zoo gij nú
beneden uw kracht blijft! Gij zoudt uw bewonderaars niet herkennen. Zij willen niet
worden teleur-gesteld. Wek hun nijdigheid niet op! Zij krabben, schoppen en bijten,
havenen en verwonden u aan alle kanten. Houd sierlijk omvat in uwe hand den
tooverstaf, waarvoor zij ootmoedig buigen, laat dien niet verkeeren in hunne vuist
tot tuchtroede, waarmee zij honend striemen uwen rug. Un homme averti en vaut
deux.... Dát komt er van, wanneer men zichzelf zware verplichtingen oplegt.
De pastorie van den jongen predikant Willem Walberg, de idyllische eenvoud
zijner omgeving, de gemoedelijke, ongekunstelde hartelijkheid zijner gemeenteleden;
de badplaats met haar wufte klanken en wereldsche tinten, de Haagsche côterie,
waarin Corry Verspeyck opgroeide, zijn van het leven afgezien en zonder aarzeling
geboekt.
Het mijmerend toeven van Walberg in zijn kerkje, vóór dat hij om
gezondheidsredenen zijne gemeente voor eenigen tijd verlaat, zijn verzuchting tot
God, het invallen der avondschemering, zijn onvergetelijke bladzijden. Welk een
stemming van weemoed, van innige ziele-wijding. Een aangrijpend, heerlijk
in-toon-gehouden voorspel - inleidend de dramatische handeling.
Den Zondag waarop Walberg preekte in de badkapel, was freule Verspeyck, het
Haagsche mondainetje, met wie hij kennis had gemaakt, onder zijn gehoor. Zij was
onder de betoovering van zijn ernstige woorden, van zijn welluidende stem, die
dringend en vermanend klonk. Plechtig neemt zij zich voor, te gaan leven als een
volgelinge van Christus. Zeer sympatiek is het ‘Vlindermeisje’ in haar streven naar
hooge, heilige, ernstige dingen. Zij neemt dadelijk na het hooren van Walberg's preek,
het besluit, niet te verkoopen op den bazar, die zal gehouden worden, ten bate der
nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers. Later bekent zij aan haar vriend,
dat zij alleen zichzelf en haar ijdelheid gezocht had in die fancy-fair, en heelemaal
niet gedacht had, over het leed en de armoede der menschen voor wie zij bloemen
verkoopen zou.... Met een stil dankgebed en een geluksjubel hoort de predikant hare
aandoenlijk-naïve bekentenis. De stem door haar gehoord, blijft natrillen in haar ziel.
Zij kan en wil zich niet los maken van de wijding zijner woorden, van de wondere
betoovering die zij over haar uitoefenen. Haar verloving met Walberg komt tot stand.
Het lichtzinnige, wufte kind meent, dat zij geschikt is, als eenvoudig
dominée's-vrouwtje te leven en te werken, aan de zij van den man, dien zij dénkt
lief-te-hebben. Dénkt lief-te-hebben. Juist d i t is door den auteur zoo goed
weergegeven. De groote, wijde, vertrouwende, machtige liefde van Walberg, een
liefde, die hij ons laat meevoelen tot diep in het hart. En Corry's spel der liefde.
Verdienstelijk gespeeld, zóó echt, dat zij soms zich verlaat en geheel vertrouwt op
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de waarheid harer gevoelens; haar verloofde voortdurend en den toeschouwer een
enkele maal dupe maakt. Tóch handelt zij niet met opzet óm te misleiden. Als de
ernstig-vermanende stem in haar binnenst verklinkt, sterft haar liefde voor den man,
die de kentering bracht in haar leven. Wéér wordt zij overheerd door de verleidingen
en aanlokkelijkheden der wereld, die gereed staat, haar te ontvangen en te ontrukken
aan den geloovigen predikant, aan wiens zijde zij niet behoort.....
Grootsch van opvatting aan het einde het sneeuwhoofdstuk. Plechtig, sober,
berustend het slot van deze liefdes-tragedie.

Gabriëlle, Boek II, door Marie Marx-Koning. -Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1902.
Het eerste gedeelte van Gabriëlle sluit met de belofte op een vervolg, waarin den
lezers kenbaar gemaakt zal worden, dat ‘Gabriëlle zich gevonden heeft’.
De auteur heeft kranig woord gehouden. Het tweede boek van den boeienden
roman verscheen, en niet lang meer blijft het voor onze klimmende belangstelling
verborgen, dat de sympathieke heldin ‘zich vindt’ in haar aristieke kracht.
Gabriëlle is een dichteres, bezittende het goddelijk vermogen haar fijnste en reinste
gevoelens te ontleden en die jubelend uit-te-zeggen in aangrijpend taalschoon.
Angstig, weifelend, zich-zelf nog onbewust van het kunstenaarsvuur dat in haar
gloort, nadert zij ‘Vadertje,’ professor Stendersma, met beminnelijken,
jonkvrouwelijken schroom, wanneer zij hem haar eerste dichterlijke proeven brengt.
Zijn ongeveinsde bewondering, zijn bemoedigende woorden, zijn blijde belangstelling,
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zijn gunstig oordeel, gorden haar aan tot onverdroten arbeid. Reuzenkracht voelt zij
in zich. Bergen zou zij kunnen verzetten. Met zenuwachtige haast stort zij uit op het
papier, alles wat al zoolang in haar zingt, alles waarnaar haar artistieke ziel hunkert
met verteerend verlangen. Gabriëlle is spoedig beroemd. Om haar hoofd een
‘aureooltje van kranten-lof.’ Alle tijdschriften verlangen naar hare bijdragen.
Gabriëlle's stemmingen, haar hemelstormende vreugd, haar doffe mistroostigheid
trillen in ons na, want, wij voelen hoe echt, hoe natuurlijk, hoe angstvallig-waar, alle
sentimenten der jonge, veelbelovende schrijfster zijn gepeild. Marie Marx-Koning
heeft z i c h - z e l f in Gabriëlle met voorbeeldelooze eerlijkheid geteekend. Dat die
Gabriëlle, die wij lief krijgen, niet maar zoo een mensch uit een boek is dat zij een
der eerste dichteressen van haren tijd blijkt, dat zij onzen nationalen trots streelt, en
dat zij door haar poëtisch vermogen liefde kweekt in onze harten voor onze
Nederlandsche taal, geeft ons voortdurend een tinteling van niet voorgewende, maar
héél echte blijdschap. Dat een onheusch en krenkend woord der kritiek, dagen-lang
in Gabriëlle's hoofd nadrenst, be-grijpen en betreuren wij. Gabriëlle echter, is ook
niet malsch, wanneer zij begint. Driest-weg noemt zij critici ‘parasiteerende
eunuchen.’ Met ‘parasiten’ hadden de heeren kunnen volstaan. Een beschaafde vrouw,
doublée d'une artiste, moet zulke onschoone uitdrukkingen vermijden.

Over de nieuwe vrouw en hare liefde door Elizabeth Dauthendey. Met
toestemming der schrijfster uit het Duitsch vertaald door Feda. - Haarlem,
A.E. van der Heide.
‘Een stout-gedacht, forsch-uitgewerkt boek’. ‘De nieuwe vrouw en hare liefde’ is
op- ende op modern. Er behoort moed toe, - vrouwen zijn moedig, geschiedkundige
boeken kunnen het staven - om de liefdesmachting der vrouw kordaat onder de oogen
te zien, en angstvallig uit-te-vezelen. Onomstootelijke waarheden worden in dit
belangrijk werkje met koelbloedige oprechtheid geuit. Geen spoor van mooi-doenerij,
geen zweem van aanstellerij. Eerlijk, ongesmukt, recht op-het-doel af, van begin tot
eind. Boeiend door den inhoud, meesleepend door den artistieken vorm. Een denkster
is aan het woord. Elizabeth Dauthendey heeft een wijze van schrijven, die ongemeen,
wat meer zegt, die oorspronkelijk mag genoemd worden. Een oorspronkelijk gewrocht,
in onzen tijd van véél, van rijp- en groen-schrijverij, doet weldadig en verkwikkend
aan, als het vinden van een schaduwrijke plek op snikheeten zomerdag. Wij vleien
ons willig neer; wij herademen en zijn voorloopig niet te bewegen, de omlooverde
koelte en rust prijs te geven, om de schroeiende zonnestralen en de afmatting van
het gaan, nogmaals te trotseeren.
Eenmaal ter hand genomen, zijn wij na het lezen van enkele bladzijden, vast
besloten, het werkje niet neer-te-leggen, voordat wij het van A-Z in ons hebben
opgenomen. Een oase in een woestijn! Een verrukkelijke afwisseling op den
onbarmhartigen vloed boeken waarmee wij overstroomd worden. Tot aan bladzijde
79 waar o.i. het boekje had moeten eindigen, is ons genot onverdeeld. Eén blijde
toon van instemming en dankbaarheid. De auteur heeft het anders gewild, zij zet haar
bespiegelingen, die b l i j v e n boeien, voort, tot aan het slot, op bladzijde 133.
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Het voortschrijden van het verhaal, brengt ons in kennis met een incident, dat
wreed-pijnlijk aandoet. Ons bekruipt daarbij een wee gevoel van afschuw. Al mogen
zij, die veel gereisd, veel gehoord en veel gezien hebben, en die allicht kennis maakten
met den verteerenden hartstocht der dochteren van het verzengend Zuiden, tóch
schrikken wij, koele menschen van het Noorden, op, wanneer wij driest-weg gesteld
worden voor het weerzinwekkend feit. Psychologisch raak, scherp juist. Máár wie
rilt niet, wanneer het ontleedmes gezet wordt in de arme, menschelijke ziel?! Wát
dan? Dom-weg kiekeboe spelen met het leelijke? De oogen dicht knijpen? Niet willen
zien? Toestoppen de ooren? Niet willen hooren? Den kop in de veeren steken en
struisvogels nabootsen?
Zelfzucht en eigenliefde prediken het sluiertjes-systeem: geen kennis maken met
de afwijkingen van het menschelijk samenstel, ten einde ons niet te kwetsen aan veel
leelijks.
Niets er van! zegt de stoere schrijfster van ‘De nieuwe vrouw en hare liefde.’ Ik
wil u geen fabeltje wijsmaken; het ligt in mijne bedoeling, onmeedoogend aan uw
oogen te vertoonen het wanstaltige, dat soms zich verbergt in de hunkering naar
liefde.
Élizabeth Dauthendey kan niet héél jong meer zijn. Zij moet den middelbaren
leeftijd bereikt óf overschreden hebben. Groot is de kracht die van haar uitgaat; zij
ringeloort haar lezers, en dwingt hen te luisteren naar den metalen galm van haar
geluid.
PARVUS.

Snippers
Ce n'est pas par l'enthousiasme qu'on périt, c'est par la platitude.
JULES CLARETIE.
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[Vervolg Keur]
Kunstmenschen door Ed. Thorn Prikker. (Ed. Verburgh). Twee deelen.
- Amsterdam, Cohen Zonen.
Gelukkig, dat het woord a r t i e s t genoeg burgerrecht bij ons heeft verkregen, om
niet door een Hollandsch synoniem nader te moeten verklaard, want werd hiervoor
door een, die 't met de juiste overzetting zoo nauw niet nam, het woord
k u n s t m e n s c h gekozen en daarna Thorn Prikker's boek gelezen, - o! wat al scheeve
voorstellingen en conclusies zouden er ontstaan na kennismaking met de povere
schildersbent, die deze auteur aan ons voorstelt, met dit ploeterend, terre à terre
troepje geschaard om de weinig belangrijke figuur van Willem Beijers, wien het niet
aan goeden, hoewel zwakken wil, doch stellig aan talent ontbreekt. Toch is de heer
Thorn Prikker, naar mijn meening, in het uitbeelden van deze persoonlijkheid, - al
moge ze den lezer niet interessant genoeg voorkomen om als hoofddrager der ideeën
van den schrijver het gansche boek te steunen, - toch is hij in Willem Beijers zijn
doel het dichtst genaderd, doordat wij voelen, hoe hij in dezen persoon heeft willen
geven, en ook gegeven heeft een zoekend, aarzelend wezen, te arm aan moreele
kracht en gezonden werklust om zich te verheffen boven den armzaligen
bohémiensgroep, van welken hij zich de meerdere voelt. Goed getypeerd is ook
Willie, Beijers' vroeger model, dat na hem een tijdlang te hebben geboeid, de trucs,
die ze aanwendde om hem te winnen allengs aflegt en terugzinkt tot haar niveau van
kleine burgerlijkheid.
Had de schrijver wat meer actie in zijn werk weten te brengen, de ellenlange, niet
altijd verkwikkelijke overpeinzingen en vertoogen in een stijl, die sterk aan
bombastisch woordgeklank doet denken, bekort of vermeden, de verschillende
‘kunstmenschen’ scherper afgelijnd en ieder afzonderlijk meer kenschetsend
geteekend, en onder die velen althans één doen leven, die een hoogere opvatting had
van het l ' a r t p o u r l ' a r t , - zoo zou hij zeker zijn werk verheven hebben tot een
sfeer van edeler, meer reëele kunst dan die, waarin hij ons thans heeft binnengevoerd.

Gerechtigheid, een roman door J.B. Meerkerk. - Sneek, J.F. van Druten.
Een korte titel kan van te diepe, te veel-omvattende beteekenis zijn voor een boek
van twee deelen, dat weinig of niets te zeggen heeft, zooals blijkt uit het werk van
den heer Meerkerk, dat deze onder het etiket G e r e c h t i g h e i d de wereld inzendt.
Veel verder dan het opschrift gaat hier de gerechtigheid niet, want of de
aarts-orthodoxe, hoogst onsympathieke dominee Taelman, - jong, maar met ideeën
uit den tijd van steek en kuitenbroek, - al eenige malen dat machtige woord uitgalmt,
doet weinig tot den inhoud, die niets anders is dan een verwarrende opeenhooping
van slechts ten deele uitgewerkte figuren, die belast met onlogische gedachten,
gevoelens en theorieën in 't werkelijk leven al heel spoedig tot de treurige ervaring
zouden komen, dat de realiteit niet veel overlaat van de marionetten-touwtjes, die
de auteur in zijn boek 359 bladzijden lang in beweging weet te houden, doch met
zoo weinig techniek, dat de inspanning en de vermoeienis, die het tot stand brengen
van deze papieren schepping kosten, duidelijk merkbaar zijn. Te verwonderen is het
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dan ook niet, dat taal en stijl moeten lijden onder al die buitensporige
geestes-exercities, waarvan die op pag. 160 van het tweede deel, - (er wordt daar
naar aanleiding van een droef-gestemde, jonge vrouw gesproken van het denken van
een doode!) - zeker wel een niet te overtreffen tour de force genoemd mag worden.

Hugo, door Gus van de Meer. - Amsterdam, Cohen Zonen.
Het zou een onwaarheid zijn te willen beweren, dat deze auteur zich te haastig van
zijn werk heeft afgemaakt, maar het niet onbelangrijk quantum vellen druks bevat
in al zijn omvang helaas! niet één sprankje van het heilig vuur, dat gloeit in een ziel,
die zich uiten m o e t , en die niet rust, vóór zij gegeven heeft het beste en hoogste,
wat zij geven kan.
Maar wanneer de innigheid van sentiment, die soms uitslaat tot een fellen brand
en teer kan wezen als een zachte koestering, geheel ontbreekt, wanneer de schrijver
de slaaf is van zijn onderwerp, dat van begin tot einde met hem spot, en hem op elke
bladzijde lachend verwijt: ‘Je brengt me tòch niet, waar je me hebben wilt!’ dan rijst
onwillekeurig de vraag, of van dezen auteur, die door het uitgeven van zijn werk
zich in een gevaarlijk strijdperk waagt, niet geëischt mag worden zich een volgend
maal beter toegerust tot den kamp te willen voorbereiden.
I.H.

Schijn, door Fenna de Meyier. - Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Goddank! eindelijk dan toch weêr eens een Indische roman, die boven de middelmaat
is en dien men kan lezen zonder zich te ergeren. Wat meer zegt: Fenna de Meyier
heeft ontegenzeggelijk talent en

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

64
werkt ernstig. Haar boek - haar eerste? - behoort tot de litteratuur.
Het gegeven is heel eenvoudig. Marc Duprez, een idealist, raakt verliefd op Fientje
Maks, een beeldschoon meisje, maar eene ijdeltuit en egoïste, wier liefste wenschen
zich richten op stoffelijke welvaart en ijdelheidsbevrediging. En in zijne verblinding
ziet hij niet, hoe zielsveel Hanna Smits, een meisje met een liefdevol gemoed en
reinvrouwelijke offerzucht, van hem houdt. Het viooltje versmaad voor de
zonnebloem. De echtheid, het echt vrouwelijke vertreden om den schijn, den schoonen
glans van het vrouwtjesdier na te jagen. In zijn huwelijk met Fientje tracht Marc haar
tot zich op te heffen. Tevergeefs, want hare fouten zijn niet, zooals hij aanvankelijk
meent, het gevolg van hare gebrekkige opvoeding; ze liggen dieper, spruiten voort
uit hare innerlijke geaardheid. Ten slotte voelt hij zich diep ongelukkig. In dien
droeven levenstijd komt Hanna, die dat treurig verloop heeft voorzien en uit Holland
naar Indië is overgekomen om hem troost te brengen - ‘Ik wist alleen dat ik bij je
moest zijn, je helpen, je troosten.... en ik ben gekomen’ -, zijne levens-donkerte even
verlichten door het blijk van hare offerende, onvergankelijke liefde, ‘n'osant rien
demander et n'ayant rien reçu’. Aan het slot paraphraseert de schrijfster het motief
van den boektitel als volgt: ‘Dien nacht uit den slaap gehouden door duizenden
gedachten, kwam telkens deze terug: Hoe wreed het is dat jonge oogen de schoonheid
van de ziel voorbijzien voor die van 't lichaam’.
Aan de karakterbeschrijving, vooral die van Marc en Fientje, is veel en nauwgezette
arbeid besteed. De langzame ontnuchtering van Marc is goed weêrgegeven.
Het taalgevoel der schrijfster is goed ontwikkeld en staat hoog boven dat van de
meeste Indische schrijvers en schrijfsters. Haar uitdrukkingsvermogen is er echter
nog niet aan geëvenredigd. Zoowel in de teekening van sommige
gemoedsgewaarwordingen als in de woordenkeuze is de invloed van Louis Couperus
en van Henri Borel niet te miskennen. Woorden als ‘passie’, ‘illusie’, ‘extase’, ‘visie’,
‘charme’, ‘exquis’, ‘exquisiteit’, ‘sereen’ enz. komen zich vaak onnoodig aanmelden.
En met het woordje ‘intens’ en afleidingen daarvan wordt gegoocheld.
In de beschrijving van de Indische natuur schieten hare krachten tekort. Hier en
daar waagt zij eene poging, doch, alras hare onmacht inziende, laat ze die halverwege
varen.
Fenna de Meyier wake tegen de zucht om juiste geijkte uitdrukkingen noodeloos
te vervangen door nieuwe, die of onjuist of minder veelzeggend zijn. ‘Het was of
haar beeld in zijn ziel g e s t e m p e l d was in dat korte oogenblik’. Men behoeft
waarlijk niet veel taalgevoel te hebben om in te zien, dat het gebruikelijke ‘gegrift’
in dien zin meer zoû voldoen. En ‘langwijlig’ voor ‘vervelend’ is waarachtig geen
taalverrijking; laten wij onze taal in 's hemelsnaam niet germaniseeren.
Dan die groteske eerste bladzijden, waarin de meest hoogdravende bewoordingen
worden gebezigd voor de doodgewoonste dingen! Zulke proportionneele vergissingen
doen meesmuilen. Overigens niets dan lof. Stellig en zonder voorbehoud behoort
Fenna de Meyier tot de u p p e r t e n , ja, tot de opperste vijf van de hedendaagsche
Indische romanschrijvers en -schrijfsters.

De Zoekers, door F.M. Jaeger. - Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
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‘Ik zeg u, wij menschen vinden niet, vinden nooit - - Werd niet elke poging om door
de nevelen heen te zien, verijdeld, - soms streng gestraft?’ O ja!, is daarop het
bevestigend antwoord van den schrijver, die blijkbaar een' dam heeft willen opwerpen
tegen de buitensporigheden van spiritisten en theosophisten, en met eene niet te
miskennen handigheid een' roman heeft geborduurd op de stramien van die
bestrijdbare stelling. Dit boek is tweeslachtig; de kern is een wereldje van gedachten
en het omhulsel is een kleedje van gevoelens. Nu is de groote fout in de compositie,
dat de gevoelens ondergeschikt zijn gemaakt aan de gedachten. De romantiek in dit
boek richt zich duidelijk naar de dialectiek. De strekking dringt zich oppermachtig
aan den lezer op. En al heel gauw stelt deze meer belang in de ontwikkeling van des
schrijvers ideeën dan in het lot van de optredende personen. Het verstandswerk drijft
boven. Als roman is D e Z o e k e r s dus een mislukt werk.
Wie echter wijze woorden wil hooren omtrent spiritisme en theosophie, kan het
boek met vrucht lezen. Den romanvorm kan hij dan nemen voor wat die hier eigenlijk
is: vulsel. De heer Jaeger heeft een' beschaafden stijl en een' helderen betoogtrant.
En al moge men het niet in allen deele eens zijn met de conclusiën, waartoe de
schrijver komt -te dien opzichte doet hij de dialectiek door de romantiek te hulpe
snellen -, stellig geeft het boek veel stof tot nadenken. De overtuiging van den heer
Jaeger, men merkt het dadelijk, haalt alle slagen.

Snippers
Karakter is een gewaad, dat de onzichtbare vingeren der Ziel steeds aan het weven
zijn.
GEORGE ELIOT.
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[Vervolg Keur]
Godshonger. Oorspronkelijke Roman door Rud. Feenstra Rzn. - 's
Gravenhage, N. Veenstra.
Rud. Feenstra Rzn., student en dilettant-philosoof, had Kant, Schopenhauer, Von
Hartmann en Haeckel gelezen. Misschien ook wel Hegel en Fichte. Voorts had hij
ijverig gedaan aan natuurwetenschappen. Die.... studiën, zullen we maar zeggen,
hadden hem aan het peinzen gebracht en hem doen nadenken over de mysteriën des
levens, over den dood, over het hiernamaals, over materialisme, over geloof, over
godsbegrippen, kris-kras dooreen. En de resultaten van zijne overpeinzingen vond
hij belangrijk genoeg om ze den volke te verkondigen. Hij voelde evenwel, dat zijn
denkvermogen er nog niet aan toe was om een metaphysisch stelsel te kunnen
opbouwen. Dan maar een' roman daarover schrijven, een' wijsgeerigen roman. Dat
geeft dubbel voordeel. Als je schakels ziet ontbreken in de volgreeks van je ideeën,
dan vul je het ontbrekende met wat kunst aan; dat is makkelijker dan een
samenhangend wijsgeerig betoog te houden. En ten tweede: allicht maak je naam
als denker èn als kunstenaar. Een roman dus, dat is afgemaakt. Een ‘oorspronkelijke’
roman. Oorspronkelijk, niet alleen in den zin van ‘niet-vertaald’, maar ook van
‘bizonder’.
Zoo is G o d s h o n g e r ontstaan. O ja, de taal moest ook bizonder zijn. Veel nieuwe
woorden, zelfgemaakte. Weg met oude beelden en versleten uitdrukkingen!
Gloednieuw, oorspronkelijk moest alles in het boek zijn. De ‘coup d'essai’ kon allicht
blijken op stel en sprong een ‘coup de maître’ te zijn!
De uitkomsten?
G o d s h o n g e r is een pretentieus boek, waarin de denkbeelden ongeordend zijn,
de opzet gebrekkig is, de taal rammelt en vermoeit, ja, zelfs verveelt. De allereerste
zin: ‘Geheimzinnig schulpend de teere bladrankjes tegen het blauw-zachte van den
zomeravond-hemel, 'n glanzende fluweelplooi, met zilverglitterende lovertjes bespikt
- rekten zich slingerend op langs 't witte latwerk de buigzame stengeltjes der
Oost-Indische kers’. Door het geheele boek heen vindt men dezelfde pretentieuze
overlading in de natuurbeschrijving. Nog een staaltje: ‘Zwart rondde een plekje
glanslichterig ijs met schelpende parelmoerige randlamellen in de wijde
blank-besneeuwde hei’. Er zijn menschen, die de natuur door een' caleidoscoop
bekijken.
Mede is het boek vol van geleerdheidsvertoon, uitgestald op studenterige wijze.
‘Want mijn G r o o t e n G o d zie ik komen. Hij komt voor ons allen. Want hij is i n
de menschen en in a l l e zijn. Hij is de som van al het zijnde, het gedachte en
gevoelde. En niet het nulligst den kinkje of het gaat óp in Hem. Want wij allen denken
vóór Hem, in Hem. En wij allen, wezens van Leven, bouwen Hem op, onzen God.
Wij zullen versterven, maar ons geheime zijn ruischt voort in onze kiembaan. En
alle kiembanen zijn uit hem, het eerste Leven. Onze lijken zullen vergaan. Onze
zielen, die gedroomde Dingen zijn, zullen blijken n i e t t e wezen. Maar al het
beleefde, het gewezene, wèl of niet tot gewaarwording in leven gekomen, zal blijven
eeuwig en onvergankelijk in Hem. En Hij zal groeien tot het altruïsme van Leven,
over alle werelden van wezen: de harmonie van anarchie - blank - begrepen’. De
diepzinnigheid daarin gaat zoo diep, dat men er in verdrinkt. Hier en daar toont de
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schrijver wel eenig talent te hebben. Somtijds ziet men even tusschen de zware massa
van aanstellerij de kiem van het echte, het mooie gevoel. Of dit te eeniger tijd in de
toekomst zal blijken genoeg levenskracht te bezitten om rijk te bloeien.....?

Mammon, door Anna van Gogh-Kaulbach. - Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon.
Het is eene verademing, dit boek na het vorige te lezen. Deze schrijfster heeft heel
veel gevoel en ruim voldoende techniek om dat gevoel dienstbaar te maken aan de
kunst. Drie novellen - L i n a , G e l d en H u w e l i j k -, alle verschillend van milieu,
behandelen een deel van het menschelijk weedom, als gevolg van den mammondienst
en de daaruit voortspruitende maatschappelijke begrippen. De stijl is eenvoudig,
helder, ongekunsteld, vrij van mooidoenerij. Alle drie novellen schrijden rustig voort,
hebben een natuurlijk verloop. Men voelt in dit boek de ontroering der schrijfster,
haar mededoogen met de lijdende menschheid. En er trilt iets meê in ons.
M a m m o n is een intiem boek. Niet grootsch, niet breed, niet heftig aandoend,
maar wel teer, fijn, en langzaam ontroerend.
OTTO KNAAP.

Snippers
Ongetrouwde vrouwen die uit dèsillusie een surrogaat zoeken voor geluk in
nuttigheids- en kunst-doenerij kan men beklagen.
Gehuwde vrouwen zonder kinderen, die zich thuis eenzaam voelen en in
nuttigheids- en kunstgedoe een afleiding willen vinden voor verveling, kan men
verontschuldigen.
Maar onverdedigbaar is het gedrag der ‘ontwikkelde’ moeders van den
tegenwoordigen tijd, die, nl. vergaderende en kunstbeschouwende, haar kinderen
overlaten aan gehuurde zorg van minnen, kindermeiden, enz. Ieder wijfjesdier verzorgt
haar jongen. Het ‘nieuwe’ ‘beschaafde’ mensch-dier alleen niet.
ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.
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[Vervolg Keur]
‘Het Huis’, Prentenboek gewijd aan Huisinrichtings: Bouw- en Sierkunst,
Meubelen. Uitgegeven door den Architect Ed. Cuypers.
De uitgever stelt zich ten doel in dit tijdschriftje afbeeldingen te geven van naar zijne
ontwerpen uitgevoerde huizen, vertrekken, meubelen, tapijten, décoratieve details,
wand- en glasschilderingen enz. met een tekst, die afwisselend aan de beschrijving
der afgebeelde zaken of de bespreking der huisinrichting in het algemeen, zal worden
gewijd. Daar de bekende architect, Ed. Cuypers, een artist is van goeden smaak,
wordt dit tijdschrift met belangstelling tegemoet gezien. De eerste aflevering geeft
zijn huis van buiten gezien en de verschillende ateliers en vertrekken weer. De
afbeeldingen zullen gewoonlijk penteekeningen zijn, daar deze zich het best leenen
tot reproductie door middel van de boekdrukpers. Ook het boek kan een voorwerp
van kunst wezen, zegt de auteur. De eerste aflevering, die er allersmakelijkst uitziet,
staaft zijne meening. Ongetwijfeld zal dit tijdschrift er toe bijdragen het goede streven
van hen te steunen, die ook aan den architect, die het huis ontwierp, de creatie der
meubelen enz. opdragen. Hoe menig bouwwerk is dikwijls ontsierd, doordat de
inrichting van het interieur aan onbeschaafde handen wordt overgelaten. Daar de
‘g e b r u i k s k u n s t ’ ontegenzeggelijk een tijdperk van opbloei intreedt, is het van
belang dat een Nederlandsch orgaan hiervoor aanwezig zij. Het voornemen van den
heer Ed. Cuypers is daarom in elk opzicht toe te juichen. De eerste aflevering bevat
de reproductie van negen penteekeningen, breed en artistiek opgevat en weergegeven.

J.H.S.
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De Vlaamsche Primitieven op de tentoonstelling te Brugge door Dr. W.
Martin.
Het is eene gelukkige gedachte van de bekende Uitgevers-Maatschappij ‘E l s e v i e r ’
te Amsterdam om door een Winter-Nummer van ‘E l s e v i e r ' s M a a n d s c h r i f t ’
een beknopt, maar schoon overzicht te geven van die tentoonstelling, welke in 1902
het brandpunt der oude schilderkunst vertegenwoordigde. De onder-directeur van
het Mauritshuis te 's Hage, Dr. W. Martin, geeft zaakkundig, en met dien gloed der
gewaarwording der zaak waardig, van de onvergetelijke verzameling van
middeneeuwsche kunst een helder en belangrijk overzicht. Niet minder dan 29
afbeeldingen versieren het aantrekkelijke boekdeel, dat in uitvoering, druk, reproductie
der platen wederom eene bijdrage vormt voor de smaak van genoemde
Uitgevers-maatschappij. Va n J a n v a n E i j c k zijn drie schilderijen
gereproduceerd, o.a. ‘A d a m e n E v a (Museum te Brussel); van R o g i e r v a n
d e r We i j d e n , twee; van H a n s M e m l i n g , e l f ; van G e r a r d D a v i d , twee;
van Q u i n t e n M a s s i j s , twee; enz. Het boekdeel doorbladerend pakt ons opnieuw
die reinheid van uitdrukking der verschillende karakters uit dien tijd en ongemerkt
dringt zich in ons het verlangen krachtig op, om ietwat hiervan aan onzen tijd te
mogen schenken, al wenscht geen onzer de kultuur der middeneeuwen terug. De
zeven tentoonstellingszalen omvatten ruim vierhonderd schilderijen van Vlaamsche
meesters, uit het einde der veertiende tot het midden der zestiende eeuw. Het grootere
deel leverde de Belgische musea en particuliere verzamelingen; het overige was uit
het buitenland. Waar veel licht is, is ook schaduw. Er waren een betrekkelijk groot
aantal middelmatige stukken; ook was het licht niet overal voortreffelijk. Omvangrijk
schildert de auteur het werken der gebroeders H u b e r t en J a n v a n E i j c k , geb.
1370 en 1390 in het bisdom L u i k , die door het verbeteren van de techniek van
olieverf-schilderen eene groote omwenteling in de schilderkunst teweeg brengen.
Met recht wijdt Dr. W. M a r t i n uit over de gave van groepeeren, de mooiheid van
lijn en de onmetelijke rijkdom van kleur van J a n v a n E i j c k ' s creaties.
De groote arbeid van den schrijver, die in dit klein boekdeel schuilt, zal zijne
ideëele belooning niet ontgaan. Voor hen die de tentoonstelling bezochten roept het
de aangenaamste herinneringen wakker; voor hen, die het ontzegd was, het oude,
interessante B r u g g e te bezoeken, geeft het een voortreffelijken indruk der
onvergetelijke verzameling.
J.H.S.

Onze Kunst, voortzetting van de Vlaamsche School. - Amsterdam L.J.
Veen, Antwerpen J.E. Buschmann.
Dit maandelijks verschijnend tijdschrift maakt in elk opzicht een zeer goeden indruk.
De reproducties der werken zijn mooi, de populaire tekst zeer degelijk en frisch
gesteld. Reeds de namen der auteurs waarborgen het zaakkundige. De aflevering
opent met eene belangrijke bijdrage over den grooten beeldhouwer C o n s t a n t i n
M e u n i e r van A. Ve r m e y l e n ; M e u n i e r ' s portret en zes afbeeldingen zijner
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interessante, pakkende werken versieren den tekst. J a n Ve t h geeft in eene inleiding
tot R u b e n s eene krachtige opwekking tot waardeering van de groote artistieke
kracht van den Vlaamschen meester, verzuimt echter niet ook het minder sympatieke
aan te stippen. ‘De Aanbidding der Koningen’ (koninklijk Museum, Antwerpen) en
een groot, forsch gepenseeld landschap met de jacht van A t a l a n t e e n M e l e a g e r
(Koninklijk Museum, Brussel) zijn weergegeven. Dr. W. Vo g e l s a n g geeft een
overzicht over ‘H o l l a n d s c h e G e b r u i k k u n s t ’ - ‘'t B i n n e n h u i s ’, - ‘d e
Wo n i n g ’ - ‘Arts and Crafts,’ voorzien van acht afbeeldingen. Het mag van juist
inzicht pleiten, dat de auteur in de creaties van ‘Arts en Crafts’ ongezonde en onjuiste
opvattingen constateert.
Van dezen tweeden jaargang af, zal eene speciale uitgave met Fransche vertaling
het licht zien. Wij begroeten ook dit met te grootere sympatie, overtuigd, dat menig
stuk hedendaagsche Hollandsche Kunstindustrie uitsteekt boven werken van 't
buitenland.
J.H.S.

Kalender van de Verzekerings-Maatschappij Holda. - Amsterdam,
ontworpen door den kunstschilder F. Hart Nibbrig. - Lithogr. Roeloffzen,
Hübner & v. Zanten. Amsterdam.
Met recht toont de creatie van den sympathieken kalender iets huiselijks aan. Is toch
het doel der levensverzekering in de eerste plaats om bij eventueel overlijden te
zorgen, dat de naasten niet onverzorgd achterblijven. Deze ernstige, moreele zijde
der verzekering op het leven heeft onze kunstenaar gevoeld en begrepen en daardoor
zijn de vier groote platen, - drie maanden zijn op eene plaat te saamgevat - L e n t e ,
Z o m e r , H e r f s t e n W i n t e r , gecreëerd uit motieven aan het familieleven
ontleend, zeer aantrekkelijk. De kalender is duidelijk, de cijfers spreken, het geheel
dat in kleur gedrukt is, van aangename tint. Elke plaat is omlijst met een
bloemenornament in har-
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monie met de aangegeven jaargetijden. De laatste der vier teekeningen, de winter,
die de maanden December, Januari en Februari omvat, is in het karakter de ernstigste:
twee oudjes, een boer en eene boerin, gezeten bij den flikkerenden haard, zijn in stil
gepeins verzonken, als 't ware bezig de dagen te tellen, die hun nog beschoren zijn;
door de openstaande deur van het vertrek ziet men het jonge volk aan het dorschen.
De kunstenaar, F. Hart Nibbrig, te Laren woonachtig, heeft zich door zijne landelijke
omgeving laten inspireeren en zoo zien wij kinderen en volwassenen uit die streek
bezig het geliefkoosde geitje te voeren en in den herfst het ooft te plukken; in den
zomer ontbreken de weelderig opgeschotene zonnebloemen niet. Bij alle realiteit en
duidelijkheid, die voor een praktische kalender hoofddoel is en blijft, heerscht over
het geheel iets idyllisch van uit het romantische Gooi. J.H.S.

Atelier voor Versieringskunst onder leiding van Teo Neuhuijs. Amsterdam. Drukkerij Elsevier, 1903.
Het kleine sierlijke boekske, geeft eenige proeven van Band- en Boekversiering, tot
kennismaking met het nieuw opgerichte atelier: a.a. het schutblad uit het
Orelio-Album; een Pagina uit het Messchaert-Album, bestemd voor de handteekening
van H.M. de Koningin-Moeder; Pagina's uit hetzelfde Album, bestemd voor de
handteekeningen van de deelnemers enz. De kunst van de versiering en van de
illustratie van het boek zal ongetwijfeld steeds eene eerste plaats blijven innemen
onder de kunsten der toekomst. Hoewel het met de versiering van boeken en platen
in de laatste eeuw niet gunstig gesteld was, begint op dit gebied een ernstig streven
te ontwaken. Er verrijzen in 't buitenland ook hier kunstenaars, die wederom de oude
tradities der boekdrukkunst doen herleven, gesteund door de vele middelen der
moderne techniek. Ieder kunstvriend begroet daarom ook met vreugde de instellatie
van bovengenoemd atelier. J.H.S.

Zieleleven, onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met
medewerking van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. - Amsterdam, J.C.
Dalmeyer. (Verschijnt dagelijks).
....Wij willen trachten het verhevene, dat groote, edele zielen in den loop der eeuwen
hebben gedacht, in uw ziel over te brengen, te vereenzelvigen met Uw leven; wij
willen U geven rake stooten, die wanneer gij hiertoe ontvankelijk zijt (en acht ge U
dit thans, dan zult ge het wezen in korten tijd, waar het uw wensch is dit te worden)
U in plotse zieleflitsen nieuwe horizonten zullen openen, die U verlichting zullen
brengen voor eigen woelig binnenste, U een heldere, alzijdige, vrije
wereldbeschouwing zullen geven, en in U een kracht zullen ontwikkelen die in het
materieele leven van onberekenbaar nut zal zijn.’ -
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(Uit het Prospectus.)

Graaf Leo Tolstoy, over Opvoeding en Algemeene ontwikkeling. Amsterdam, J.C. Dalmeyer.
Eenige Russische vrienden van Tolstoy, waarvan Wladimir Tcheirkoff de meest
bekende is, zijn naar Engeland uitgeweken, hebben ergens in een dorpje in Essen
een drukkerij opgericht, waar ze geschriften van Tolstoy drukken en uitgeven welke
in Rusland verboden zijn, doch die langs dezen weg door geestverwanten in Rusland
worden binnengesmokkeld.
Onder den voorraad die deze uitgewekenen hebben meegenomen, behooren een
paar koffers met brieven, dagboeken, aanteekeningen, fragmenten enz. van Tolstoy
zelf. Het is bekend hoe angstvallig de groote Russische schrijver elke zin wikt en
weegt, corrigeert en reviseert alvorens ze in een door hem uitgegeven boek verschijnt,
en ook hoe totaal onverschillig hij is voor auteursrechten en honorarium. Om nu te
voorkomen dat veel goeds, wat Tolstoy geschreven had, wegens onvoldaanheid van
den schrijver verborgen zou blijven, of dat het in handen van geldmakende
exploitanten zou raken, hebben Tcheirkoff en zijn vrienden er beslag op gelegd en
- natuurlijk met volle goedvinden van Tolstoy - die koffers papieren als 't ware uit
zijn handen vandaan gehaald.
Dit is de reden, waarom we tegenwoordig min of meer overstroomd worden door
boekjes van Tolstoy over verschillende onderwerpen: Gedachten over God, over het
sexueele vraagstuk, over het doel des levens, enz. - boekjes die alle dàt gemeen
hebben, dat ze bestaan uit los aaneengeregen, fragmentarische gedachten, zonder
eenheid of ander onderling verband dan gelijkheid van onderwerp. Daar 't geven van
zulk on-áf werk geheel tegengesteld is aan de gewoonte van Tolstoy zelf, achtte ik
het noodig deze verklaring te geven - men begrijpt dan hoe 't komt dat boekjes van
Tolstoy een karakter vertoonen dat niet past bij dat van den schrijver.
Deze door den koker van Tcheirkoff tot ons gekomen Tolstoy-werkjes stellen
iemand teleur, die meent een grondige behandeling van een vraagstuk te zullen lezen.
Boeiend zijn ze allesbehalve. Al
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die losse gedachten over éénzelfde onderwerp leenen zich niet om achter elkaar te
worden uitgelezen. Maar beschouwt men ze als een scheurkalender - als middel om
mooie, diepe gedachten en soms ei-van-Columbus-achtige waarheden te vinden, en
daar zelf over te denken, dan hebben deze boekjes hun waarde. Suggestief zijn ze in
hooge mate.
Het hier te bespreken werkje behoort tot dezelfde soort. Er komen
hoogst-belangrijke, origineele ideeën in. Ik kan het, niet alleen aan onderwijsmannen,
maar aan alle ouders en opvoeders, zeer ter overdenking aanbevelen.
Het nawoord van den bewerker maakt op mij een zonderlingen, minder gunstigen
indruk.+
FELIX ORTT.

Helen's Kleintjes of De liefste kinderen der wereld. Vierde druk, met
illustraties van J. Sluyters. - Haarlem, de Erven F. Bohn. 1902.
Een allerliefst boek. Een boek met een eeuwige jeugd. Helen's Kleintjes kúnnen niet
oud worden, zij blijven dartel, frisch, guitig, humoristisch. In de hoogste mate
aantrekkelijk. De verwikkelingen waarin de jonge, sympathieke oom Harry Burton
geraakt, wanneer hij op dringend verzoek van zijn zuster Helen, zich verbindt om
gedurende de afwezigheid der ouders, veertien dagen op hun kinderen, Budge en
Toddie te passen, zijn meesterlijk geteekend en bedacht met de opgewektheid van
een onvervalscht schalken geest, en met den onuitputtelijken rijkdom van een
liefhebbend hart.
PARVUS.

Winckelkout
* Bij den uitgever W.L. Brusse te Rotterdam is een brochure verschenen getiteld:
‘De Menschenliefde in de werken van Zola’, door Johan de Meester. De uitgave
bevat een Zola-figuur van Steinlen en geschiedt ten bate van het fonds voor het
Monument.

Boekbeschrijving
Romans.
Alanic, Mathilde: Mie Jacqueline. Paris, E. Flammarion.
f 1.90
Histoire pleine de verité, de tendresse et de grâce qui peut être lue par tous. Revue Illustrée, 1903 Mars.
+ Het is me niet duidelijk waarom ieder voortgaat op eigenwijze manier de naam van T o l s t o y
te schrijven, met i of ï of j, terwijl de handteekening van den schrijver-zelf ons leert wat de
goede schrijfwijze is.
F.O
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Alexander, L.C.: The Wife Sealers. London, G. Richards.
f 3.90
Amic, Henri: En regardant passer la vie. Paris, Libr. Paul Ollendorff.
f 1.90
Atherton, Gertrude: The Conqueror. Being the true and romantic story of
Alexander Hamilton. London, Macmillan & Co.
f 3.90
‘Among the notable productions of the year must be reckoned Mrs. Gertrude
Atherton's brilliant character novel. In intellectaal grasp, virility and compelling
interest this fearless author takes front rank.’ - Providence Telegram.
‘It may start a revolution in the methods of our historical novelists. It is a
composite yet a splendid picture.’ - New York Herald.
‘One of the most fascinating books that we have read.’ - Pall Mall Gazette.
‘The book is one of unusual power and interest.’ - Queen.
‘Brilliant and eloquent.’ - Spectator.
‘An entrancing book.’ - Glasgow Herald.
Bang, H.: Sammarnöjen. Stockholm, Alb. Bonnier.
f 1.65
Banks, Nancy Huston: Oldfield. A Kentucky Tale of the Last Century. London,
Macmillan & Co.
f 3.90
‘That Kentucky is rapidly amassing a more than respectable literature of her
own becomes increasingly evident. Among its pages those of Miss Banks will
not be the least worthy.’ - Athenaeum.
‘There is much that is vital as well as charming in Miss Banks's delicate study
of oldworld life and character in Kentucky.’ - Guardian.
‘The book inevitably suggests “Cranford.” There is the same old-world dignified
charm about it; the same quiet courtesy marks the denizens of the village; the
same gentle life is here portrayed with a skill that almost equals Mrs. Gaskell's....
Delightful volume.’ - Pall Mall Gazette.
‘The new century is so young that we expect a historical romance of the dank
and bloody ground; instead we have a simple tale of the days just before the
war, with people so quaint and delightful that they might have lived in Cranford
instead of Kentucky.’ - The Sun.
Bazin, René: Donatienne. Paris, Calmann-Lévy.
f 1.90
C'est dans le cadre particulièrement séduisant de la Bretagne, qui convient si
kien à son talent poétique, que l'auteur a placé les personnages de ce roman
profondément poignant. - Revue illustrée, 1903 Mars.
Bennert, J.E.: Der Mönch v. St. Blasien. Roman. Dresden, E. Pierson.
f 1.65; geb f 2.30
In diesem Buche gibt uns der Verfasser ein ergreifendes Bild aus der Zeit des
Kampfes der Reformation mit dem römischen Stuhl und schildert uns in diesem
Rahmen die Schicksale eines liebendes Paares welches durch Standesvorurteile
getrennt wird.
Bennett, Arnold: The Grand Babylon Hotel. 1 vol. Leipzig, Tauchnitz.
f 1.‘A millionaire who buys up “The Grand Babylon Hotel” because his daughter
asks in vain for steak and Bass for dinner is the highly modern theme evolved
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by Mr. Arnold Bennett as the m o t i f of a thrilling melodrama. It makes one of
the best stories of its kind we have come across.’ - The Standard.
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Bennett, Arnold: The Gates of Wrath. London, Chatto and Windus.
f 2.30
‘One of the raciest stories we have read for some time.’ - Glasgow Herald.
‘A very delightful piece of work.’ - Morning Leader.
Benson, B.K.: Bayard's Courier. A Story of Love and Adventure in the Cavalry
Campaigns. London, Macmillan.
f 3.90
Besant, Walter: Mevrouw Isabel. Uit het engelsch door Edelhout. Amsterdam,
N.J. Boon.
f 3.90
Binegg, J.: Frühlingsstürme. Roman. Dresden, E. Piersons Verlag.
f 1.95
Es ist dies ein Gesellschaftsroman. Der wie alle anderen von kämpfender end
endlich erhöhter Liebe, Familienzwisten und Lebenskämpfen handelt. Er ist
fesselnd geschrieben und erfüllt so alle Anforderungen an einen gerngekauften
Unterhaltungsroman.
Björnson, Björnstjerne: Festkrift i anledning af hans 70 aars födseldag.
Köbenhavn, Gyldendelske Bh.
f 2.95
Blüthgen, Viktor: Die Spiritisten. Roman. Leipzig, Herm. Seemann Nachfolger.
f 1.95
Auch in seinem neuesten Werke offenbarte sich Blüthgen als der vornehme
Schilderer und treffende Charakteristiker. Seine Figuren stehen im Leben und
wirken voll natürlich, ohne jede Gesuchtheit.
Bölsche, Wilhelm: Die Mittagsöttin. Ein Roman aus dem Geisteskampfe der
Gegenwart. 2 Bde. Leipzig, E. Diederichs.
f 3.90; geb. f 5.20
Dieser vielbekannte Dichterphilosoph hat hier einen Roman geschaffen, der
gerade jetzt bei der neuesten Sensationsenthüllung Fall Rothe in Berlin Aufsehen
erregen dürfte. Die von Bólsche geschaffenen Gestalten stehen gleichsam
inmitten des Lebens, sie schaffen und handeln vor unseren Augen, er entrollt
mit schöpferischer Kraft das Seelenleben eigenartiger Menschen. Geistvolle
Betrachtungen und feinsinnige Bemerkungen wechseln mit den dichterischen
Schönheiten feiner lebend gezeichneten Stimmungsbilder.
Bonhomme, Paul: Les petites Tournesol. Roman. Paris, Ernest Flammarion.
f 1.90
Boothby, G.: Countess Londa. London, F.V. Withe.
f 3.25
Bordeu, Charles de: Le Chevallier d'Ostabat. Paris, Fasquelle.
f 1.90
Il y a de jolies descriptions champêtres surtout des scènes de chasse et de pêche
qui smit en dehors de toutes conventions littéraires, malgré leur réelle litérature.
- Mercure de France.
Bottome, Phyllis: Life, the Interpreter. London, Longmans & Co.
f 3.90
This is a story based upon life und work in the East End of London.
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‘We have rarely met with a study of life wich has more interested us than this
work by one who, so far as we know, is a new writer... It is a most clever study,
besides being in many ways an attractive novel.’ - Churchwoman.
Buckley, William: ‘Croppies lie Down.’ A tale of Ireland in '98, London,
Duckworth & Co.
f 3.90
‘To speak frankly, this is a book which can only be commended with a grave
caution. It treats of a period in which the worst human passions raged unchecked,
and it deals with them in a spirit of relentless candour... The story is instinct
with a passionate love of Ireland.’ - Spectator.
‘A book which compels, moves, and leaves with us an impression of sinister
actuality.’ - Academy.
‘Mr. Buckley, in fine, has great gifts.’ - Spectator.
‘Mr. Buckley is both powerful and picturesque.’ - Daily Chronicle.
Burgin, G.B.: Shutters of silence. London, J. Long.
f 3.90
Castino, L.: Sensualità maschile: romanzo. Torino.
f 1.30
Charles Albert: Vrije Liefde. Bussum, Grentzebach. Ing.
f 1.25; geb. f 1.90
‘Ik vrees dat dit boek door den titel velen zal afstooten, die, na kennismaking
met den inhoud, tot betere gedachten zullen komen... dat wij hier niet te doen
hebben met het vulgaire, wat “men” verstaat onder “vrije liefde,” bewijst blz.
109 en 110.’
ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.
Cleeve, L.: The man in the street. London, T. Fisher Unwin.
f 3.90
Compain, Luc: L'un vers l'autre. Roman. Paris, P.V. Stock.
f 1.90
Compton, Herbert: The Wilful Way. London, Chatto and Windus.
f 3.90
‘Will certainly hold the reader's attention without pause.’ - World.
Conklin. D.B.: Russell Ryder; a romance illustr. by the author. New York.
f 4.90
Connor, Ralph: Glengarry Days. A Story of early days in Glengarry. London,
Hodder & Stoughton.
f 3.90
Claudius Clear in the Britsch Weekly, says: - ‘Decidedly Ralph Connor is a
man to read. Books more bracing in tone than these I have never read. They are
full of life, and full of the best kind of life.’
Corelli, Marie: Ardath. Vertaald door H.B. Kennedy van Dam. 's Gravenhage,
J.S. Dijkhoff. 8o. 2 dln.
f 3.-; geb. f 3.60
Cornford, L. Cope: The Last Bucaneer; or: the Trustees of Mrs. A. London,
Heinemann.
f 3.90
Coronet, (A doffed) Illustrated. London & New-York, Harper & Brothers.
f 4.90
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‘The book gives an admirable picture of Egyptian official society at the time of
Gordon's Expedition to Khartoum. An excellent description of life and manners
in diplomatie circles’. - Daily News.
Crommelin, May: Crimson Lilies. London, J. Long.
f 3.90
Crawford, F. Marion: Cecilia. Leipzig, Tauchnitz. 2 vols.
f 2.‘In “Cecilia” Mr. Crawford takes us once more into the Roman society which
he knows so well, and which he has again and again deftly delineated. Here
once more he uses in a fresh and effective fashion facts or fictions from the
debatable borderland between the provinces of ascertained science and occult
lore.’ - Athenaeum.
‘In the Italian series, to which he has just made a welcome addition in ‘Cecilia’,
his power of charming and interesting his readers never fails him. - Spectator.
Davenport, Arnold: By the Ramparts of Jezreel: A Romance of Jehu, King of.
Israel. London, Longmans and Co.
f 3.90
De Luca, P.: Alle porte della felicità: romanzo napolitano. Torino.
f 1.65

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

71
Dornau, C. von: Das Kuckucksei. Roman. Berlin, Otto Janke.
f 1.30
‘C. von Dornau ist Ihnen als Mitarbeiter des ‘Daheim’ etc. bekannt. Im
vorliegenden Roman schildert er, wie ein Eindringling, der Sohn der ersten
Liebe des Familienoberhauptes, es versteht die eigenen Kinder zu verdrägen
und die Macht an sich zu reissen, indem er es sogar nicht verschmäht, mit der
zweiten Frau seines Wohlthäters ein Liebesverhältnis einzugehen. Zu spät gehen
dem Betrogenen die Augen auf - er stirbt, bevor er die Verfügungen ändern
kann, die er zu Gunsten des Eindringlings getroffen. - Flotte Handlung, scharfe
Charakteristik sind besondere Vorzüge des Romans.
Eschstruth, Nataly von: De Berenburcht. Naar het duitsch. Rotterdam, D.
Bolle.
f 1.25; geb. f 1.60
Esparbès, Georges d': La Légende de l'Outil. Paris, E. Flammarion.
f 1.90
‘Le brillant écrivain s'est donné, dans ce livre, la mission d'exalter et de chanter
la poésie des travailleurs, et dans ce but, il a dédié à chaque corps de métier un
chapitre où la fantaisie et l'émotion se mêlent à une très rigoureuse et très exacte
observation technique du métier: il a obtenu ainsi des effets infiniment
remarquables et litteraires. - Revue illustrée, 1903 Mars.
Excoffon, Ariste: Your être heureux. Roman. Paris, Du jarric & Co.
f 1.90
‘L' auteur a pris ses personnages dans le monde de la Finance. Il montre le
danger du jeu et les malheurs que peut causer la spéculation. Le roman, fort
heureusement imaginé, est extrêmement attachant. Enfin, il convient de signaler
que cet ouvrage est de nature à interesser tout le monde; il peut être laissé entre
toutes les mains et placé dans les bibliothèques de jeunes filles.
Falke, Baronesse: Die Werdenden. Erzählung. Zweite Auflage. Dresden,
Heinrich Minden.
f 1.95; geb. f 2.60
‘Durch ihr erstes Werk “Die Erbsünde” hat die Autorin Kritik und Publikum
auf ihre Feder aufmerksam gemacht. Diese Arbeit besätigt lediglich den
Eindruck, dasz Baronesse Falke in der That zu den wenigen der vielen
schreibenden Damen gehört, die in Auffassung und Stil Charakter haben, weil
sie mit eigenen Nerven fühlen, mit eigenen Augen sehen, nicht fremden es
nachthun Man glaubt die Glocken zu hören, die Verkünder des Auferstehens,
des anderen Menschen. In die stille, tiefe Wehmut des enttäuschten Herzens
tönt das Buch aus. Die Heldin desselben wird nicht mehr Sächelchen schreiben.
Sie wird Sachen, ganze Sachen schaffen - wie Baronesse Falke’. - Berliner
Tageblatt
‘Baronesse Falke schildert einfach und natürlich, aber doch mit feiner
psychologischer Zergliederung und in vortrefflichem Deutsch die Entpuppung
einer Wiener Hofratstochter zum literarischen Tagfalter, zum prächtigen
‘Parnassus Apollo’. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, dasz sie
Ureigenstes giebt und verspürt die Wirkung davon in lebhaftem Mitgefühl. Kölnische Zeitung.
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Farina, S.: Fino alla morte: romanzo preceduto dai Soliloquî di un solitario.
Milano.
f 1.65
Fischer, Wilhelm: Die Freude am Licht. Leipzig und Berlin, G.H. Meyer.
f 2.60; geb. f 3.25
Ueberblicke ich die Ernte des ganzen Jahres, dann wüsste ich neben Frenssen's
‘Jörn Uhl’ kein besseres Erzählungswerk als des Grazers Fischer vom deutschen
Geist und innigem Leben erfülltes Buch zu nennen.
Wer Sonne in seinem Hause haben will, wer ‘Freude am Licht’ hat, der hole
sich dieses prächtige Buch! - Deutsche Welt.
Voll von Romantik und Optimismus ist dieses einzige, pRächtige, deutsche
Buch! Diese grosse innere Schönheit ist aber noch nicht sein Bestes, das Beste
an ihm ist der eigenartige, feingeschliffene und doch wieder nich geschliffene,
sondern recht umständliche, farbige, durchdachte, wiederum ganz deutsche Stil
des Buches. Es ist ein Buch, das sich den Romanen und Novellen Otto Ludwigs,
Morikes (Maler Nollen), Kellers, Storms, Raabes, deren Stil für mich den
deutschen Prosastil reprasentiert, würdig anfügt. Man liest den Roman, weil er
ein wirkliches Dichterwerk ist, mit tiefem Genusse bis zu Ende. Ein Buch, wie
wir nur wenige haben, und worauf wir stolz sein können. - Wiener Zeitung.
Fletcher, J.S.: The air-ship, and other stories. London, Digby, Long & Co.
f 3.90
Franci, A.: Avanti il divorzio: romanzo. Palermo.
f 1.90
Francis, M.E.: (Mrs. Francis Blundell). The Manor Farm. London, Longmans
and Co.
f 3.90
‘It is worthy to take rank with the best that English fiction has done... “The
Manor Farm” is, indeed, one of the prettiest of comedies... It is a plot which
Shakespeare himself might have revelled in, and the story is told with a sense
of enjoyment which at once communicates itself to the reader. Give us more
books like “The Manor Farm,” and we shall be quite at case as to the future of
English literature.’ - Morning Leader.
Frapié, Léon: Marcelin Gayard. Roman. Paris, Calmann Lévy.
f 1.90
Histoire d'une jeune fille d'employé de l'Etat en proie à toutes les désillusions
d'une vie manquée dans le milieu curieux des bureaucraten. - Revue Illustrée.
1903, Mars.
Gallus, Emmanuel: La tare. Roman. Paris, Ernest Flammarion.
f 1.90
Glare, A.: The Tideway. A novel. London, Chatto & Windus.
f 3.90
Griffith, G.: The world masters. London, J. Long.
f 3.90
Guilbert, Mlle Yvette: Les Demivieilles. Roman. Paris, Juven.
f 1.90 Ce nouveau livre de la spirituelle artiste est appelé à un vif succès par le
sujet qu'il traite avec talent. C'est une passionnante étude de la femme qui ne
veut pas vieillir, au théâtre, dans le monde, dans la bourgeoisie.
Dans sa préface l'auteur dit:
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‘Ce livre a été écrit pour être lu des yeux qui pleurèrent beaucoup et aussi pour
être le defenseur, l'ami avoué et dévoué de toutes celles qui furent des sensibles,
des impressionnables, des douloureuses, des amoureuses, des tendres, des
femmes!’
Nulle phrase ne saurait mieux dire ce qu'est ce livre qui plaira à tous et surtout
aux femmes, livre douloureux, vécu, d'une poignante et triste réalité.
Gyp: Soeurette. Paris, Félix Juven.
f 1.90
C'est une exquise figure de jeune fille, comme elle excelle à les imaginer et à
les peindre, que Gyp nous montre en Soeurette, aussi intelligente et bonne que
pure, discrète et tendre. - Revue des deux Mondes. 1903 15 Janvier.
Gyp: Les Chapons. (Scènes dialoguées). Paris, Felix Juven.
f 1.90
‘Qu'est-ce que Les Chapons?
Les Chapons, ce sont ces êtres inutiles, bons à rien, qui parlent beaucoup, crient
beaucoup, gesticulent beaucoup et qui, finalement s'engraissent au détriment
des autres. Mais, un beau jour, ce qui devait arriver arrive: Les Chapons sont
dévorés à leur tour!
Dans ce roman si pimpant les lecteurs retrouveront la verve mordante et l'esprit
caustique habituele à l'auteur.
Hamilton, Eugene Lee: The Lord of the dark red Star. London, The Walter
Scott Publishing Co.
f 3.90
‘The novel is founded on the mediaeval tradition that Ezelin, the great Paduan
despot (one of the most inexplicable personalities of the thirteenth century),
was the son of Satan by an earthly mother, and that Death and Sin played at
dice for his soul. It is a strange and powerful study of mediaeval psychology
and the occult influences of the times it deals with; while a subtly developed
and moving romance of love gives another and no less profound interest to a
narrative at every page vivid and dramatic.’
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Hauptmann, Carl: Die Hütten am Hange. Kleine Erzählungen. München,
Georg D.W. Callwey.
f 1.95
Hegan, Alice Caldwell: Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch. London, Hodder
and Stoughton.
f 3.25
Miss Ellen Thorneycroft Fowler writes: ‘I consider “Mrs. Wiggs of the Cabbage
Patch” a most clever and original book, with a distinct charm of its own’.
Ian Maclaren writes: ‘It is a work of genuine humour and pathos’.
Heiberg, Hermann: Fast um ein Nichts. Roman. Berlin, Otto Janke.
f 1.30
‘Heibergs bestes Können wurzelt im heimischen Boden, dem Lande seiner
Geburt, Schleswig-Holstein. Hier spielt auch der vorliegende Roman, und die
Gestalten, die uns Heiberg vorführt, sind lebenswahr bis ins Kleinste hinein
geschildert. Der starrköpfige Wirt Gracht, der “um ein Nichts” sein ganzes
Lebensglück aufs Spiel setzt, der schweigsame Doktor Bildt mit seinem “der
Dod sitt annerswo”, der Pastor Stirn - das alles sind Gestalten aus dem vollen
Leben gegriffen, nicht minder wie die beiden meisterhaft charakterisierten
Frauengestalten Elisabeth Lichtwark und Asta Limpelius. Dieser Roman ist
eine der besten Arbeiten Heibergs’.
Hermant, Abel: Coeurs privilégiés. Paris, Librairie Paul Ollendorff.
f 1.90
Hervieu, Paul: Théroigne de Méricourt. Pièce en 6 actes, en prose. Paris,
Alphonse Lemerre.
f 1.90
Hesekiel, Ludovica: Unterm Sparrenschild. Roman. 5 Aufl.
f 1.30; geb. f 1.95
‘Die Neue Preuss. (Kreuz-) Zeitung schreibt: ‘Es gehört zu den erfreulichen
Zeichen der Zeit, dass dieses Werk sich so zahlreiche Freunde gewinnen konnte,
dessen Geist und Leben so offen und ehrlich sich gibt und bekennt. An den
deutschen Adel hat Edelgarde, die Heldin des Romans, geglaubt und den
Adelsdank hat sie in Treue erfahren’.
Hichens, Robert: Felix. Leipzig, Tauchnitz. 2 vols.
f 2.‘In Mr. Hichens' new tale we dig beneath the eeneer of society and the outer
surface of things. The women morphinomaniacs of the London and Paris of our
day are realistically analysed’.
Hutchinson, Horace G.: A Friend of Nelson. London, Longmans & Co.
f 3.90
‘A clever and interesting book’. - Pall Mali Gazette.
‘The whole story, which is a finely conceived romance, is related in the tone of
the period without affectation, and gives a vivid and convincing portrait of the
greatest of great admirals’. - World.
Hutchinson, Horace G: Bert Edward, the Golf Caddie. London, Murray.
f 1.75
‘A pretty tale, told with quaint simplicity and true artistic feeling’. Daily News.
Huysmans, J.K.: L'oblat. Roman. 1oe éd. Paris, P.V. Stock.
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f 1.90
James, Henry: The better Sort. London, Methuen.
f 3.90
‘Mr. James has given us a volume of short stories in which many readers may
find his remarkable qualities better displayed than in his novels’. - Illustrated
London News, 21 March 1903.
Jerome, Jerome K.: Paul Kelver. Leipzig, Tauchnitz. 2 vols.
f 2.‘An account, humorous and sentimental, of the adventures of Paul Kelver on
his way through the world. Actors, musicians, and singers cross his path, and
in the end his opera “looks like being a big thing”. The book is easy reading,
and Paul is quite companionable’. - Academy.
Krauss, Gustav Johannes: Des Meisters Ende. Roman. Zweite Auflage. Berlin,
Ferdinand Dümmler.
f 1.65; geb. f 2.30
‘Es ist ein hochstrebender Mann, ein Mann von Erfahrung und lebendigem
Wissen, der uns hier die Geschichte eines lebendigen Faust, eines tief in die
Geheimnisse und Zusammenhänge der Natur blickenden Gelehrten erzählt...
Das Krauss'sche Buch gehdrt zu dem Besten, was unsere neuere Litteratur
hervorgebracht hat, er hebt uns über den Wust der Jungen, die so alltäglich sind,
hinweg und stellt uns vor Probleme, die wahrlich des Nachdenkens wert sind.
Freilich ist es fur Männer, nicht für Backfische geschrieben.’ - Leipziger Neueste
Nachrichten.
Lacon-Watson, E.H.: The Templars. London. Arnold.
f 3.90
‘The Templars’ represents the Apotheosis of the obvious in fiction: the intelligent
will find no difficulty in anticipation.... On the whole Mr. Watson's story, written
in a gossipy but not ineffective style, presenting no problems, and pandering to
no morbid taste for the melodramatic, is a welcome change after the
unwholesome ‘books with a purpose’ with which the libraries have of late years
been inundated’. - Illustrated London News. 1903, 7 March.
Lacour, Paul: Le Charme Féminin. Paris, E. Flammarion.
f 1.90
Dix aventures où nos pauvres coeurs d'hommes subissent le prestigieux attrait
de la femme, qu'elle soit vierge, amante, épouse on courtisane. Le maître, esclave
d'amour de la soi-disant ‘vassale’: tel est le sujet du nouveau livre de Paul
Lacour. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Laforgue, Jules: Moralités légendaires. Paris, Edition du Mercvre de France.
f 1.90
Lagerlöf, Selma: Jerusalem. Erzählung. B a n d I. In Dalarne Deutsche Ausgabe
von Pauline Klaiber. Zweite Auflage. Idem B a n d II. Im Heilegn Lande.
München Albert Langen. Jeder Band
f 2.30; geb. f 2.95.
‘Jeder Stoff, den Selma Lagerlöf formt, erhält unter ihren Händen epische
Grösze.’ - Vossische Zeitung.
‘Die hohe Einfachheit und Schönheit des Stils, die von verhaltener Kraft
getragene Ruhe der Schilderung und der weite Blick, alles dies erinnert an die
besten Werke der Weltlitteratur’. - Hamburger Fremdenblatt.
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Lang, Andrew: The Disentanglers. London, Longmans & Co.
f 3.90
‘It is long since a more enjoyable serial novel appeared than “The Disentanglers”
in “Longman's Magazine”. It is a delightful satire on modern society, viewed
either in the narrow, social sense, or generally. There are excellent wit, piquant
conversation, and wealth of idea in every month's contribution’. - Liverpol
Courier.
Léautaud, Paul: Le petit Ami. Paris, Mercure de France.
f 1.90
‘Le petit Ami est un sincère littérateur. Revenu de loin, c'est à dire de la
recherche de la forme rare, trop souvent pauvre masque de l'absence du fond,
l'auteur. après un travail acharné sur la mécanique de la phrase, en est arrivé à
consevoir le roman vivant et cependant un peu exceptionnel, intéressant, et il
lui a appliqué toutes les théories du réalisme moins la grossièreté voulue. Il a
vécu jusqu'au sacrifice de sa personnalité’. - Mercure de France, 1903 Mars.
Le Queux, William: The seven Secrets. London, Hutchinson.
f 3.90
Le Queux, William: The Unnamed. A Romance of modern Italy. London,
Hodder & Stoughton.
f 3.90
‘The Unnamed is full of dramatic interest’. - The Queen.
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Tweede Jaargang No. 5
De roman van Tristan en Isolde.
De Roman van Tristan en Isolde, naar de bewerking van Joseph Bédier,
vertaald door Marie Loke. - Leiden, J.M.N. Kapteyn.
Een enkel woord vooraf over de tussenpersonen die ons in staat hebben gesteld het
verhaal van Tristan en Isolde zonder belemmeringen van taal of vorm te genieten.
Mejuffrouw Marie Loke heeft met grote zorg en piëteit het franse werk nagebootst
in hollandse zinnen. Dat was een moeielike taak en vereiste vaak een niet geringe
kennis van onze middeleeuwse taal; immers Bédier gebruikt vaak oudfranse termen,
waarvoor natuurlik middelnederlandse equivalenten moesten worden gezocht. Maar
wat vooral nodig was, en wat aan Mejuffrouw Loke mijns inziens is gelukt, dat was,
de bekoring die van de franse zinnen uitgaat over te brengen op de nederlandse. En
daarvoor werd niet een uitgebreide kennis gevraagd, maar een fijnontwikkeld
taalgevoel; hier had men te doen met vluchtige schakeringen, de plaats van een
adjektief, de keus van een werkwoord, in één woord onderscheidingen die niet te
beredeneren zijn, maar die gevoeld moeten worden. Het komt mij voor dat, als men
niet wist dat Mejuffrouw Loke een vertaling had gegeven, men het uit haar werk niet
zou kunnen opmaken. En dat is zeker de hoogste lof die men haar kan brengen. -De
grote verdienste van Joseph Bédier is dat hij, uit fragmenten en vertalingen, de legende
van Tristan en Isolde tot een geheel heeft gemaakt dat geen voegen meer vertoont.
Op dezelfde wijze zijn vaak antieke beeldwerken door kunstenaarshanden
gerestaureerd; niet voor de archeologen, evenmin als Bédiers T r i s t a n bestemd is
voor de studie van de oudfranse letterkunde; maar opdat zij die in het kunstwerk en
in het verhaal een emotie zoeken, deze kunnen vinden. Takt en kennis is nodig voor
het restaureren van een beeldwerk, veel verbeelding en veel kracht om dóór te denken;
niet minder divinatievermogen, niet minder taalkennis van het Oudfrans, niet minder
verbeeldingskracht was vereist om de Tristanbrokken die hier en daar verspreid lagen
bijeen te voegen en het beeld van de keltiese held te doen herleven in al de heerlike
kracht van zijn jonge moed, en in al de glorie van zijn hartstocht.
En zo kunnen ook zij die de oudfranse letterkunde niet door onmiddellike aanraking
kennen, lezen hoe Tristan en Isolde, door het ledigen van de liefdebeker, voor eeuwig
aan elkander werden geketend en hoe hun liefde een hemels genot, maar tevens een
marteling voor hen werd.

I
Ik heb mijzelf afgevraagd waarin toch de biezondere bekoring van het verhaal van
T r i s t a n ligt, hoe het komt dat het een der zeer weinige middeleeuwse gedichten
is die aandoeningen opwekken bij mensen van alle tijden en uit alle kringen, en dat
het doordringt tot de ziel zonder zich eerst een weg te banen door het verstand. De
indruk die de Tristanlegende op ons maakt is geheel
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verschillend van de bewondéring die de Dantegeleerde, door nadenken en studie,
voor zijn dichter gaat gevoelen. Het mede-leven is daar een gevolg van het
mede-denken; zó brengt de beoefening van Corneilles tragedies de geschiedvorser
tot eerbied voor diens genie, zó komt hij die zijn krachten aan het kennen van Vondels
werken wijdt, tot een toestand van emotionneel genieten, die alleen door ernstige
studie bereikt kan worden. Het is moeielik uit te maken hoeveel, bij zulk bewonderen,
op rekening moet worden gesteld, niet van de inwerking van het gedicht op de ziel
van de lezer, maar van de voorliefde die een ieder gevoelt voor een werk waaraan
hij zijn beste krachten heeft besteed. Bij

TRISTAN en ISOLDE onder de pijnboom. (Roman pag. 6e)

de T r i s t a n , niets van dat alles. De eerste de beste wiens geest toegankelik is voor
indrukken, geniet het, zoals hij M a n o n L e s c a u t geniet, zoals hij D e
B r u i d s t i j d v a n A n n i e d e B o o g h geniet. Vanwaar dat steeds jonge, dat
aan een werk van meer dan zeven eeuwen een voorrecht geeft dat slechts bij
uitzondering toekomt zelfs aan wat tot de tijd behoort waarin wij leven? Ik ga de
hoofdwerken na van de oudfranse letterkunde, die toch in hun tijd machtige
aandoeningen hebben opgewekt, zo goed in Frankrijk zelf als in den vreemde; hoe
weinig zijn er (zijn er wel?) die men heden ten dage aan het grote publiek zou kunnen
voorleggen? Men heeft de proef genomen met het C h a n s o n d e R o l a n d , en
Maurice Bouchor heeft er een nieuwfranse bewerking van gegeven: op de scholen
zal het boek misschien gebrilikt worden, maar de grote groep van lezers kent het
niet. Tegenover de vijf of zes uitgaven die Bédiers werk in een jaar of twee beleefd
heeft, wat kan men er tegenover stellen? Trouwens, leest de E p o p é e s f r a n ç a i s e s
van Gautier; hoe deerlik mislukt is zijn proef om zijn lezers te boeien door, in plaats
van zaakrijke analyses te geven, op gloedvolle en welsprekende wijze de inhoud der
gedichten mede te delen: wij vinden hem onnatuurlik, zijn stijl gezwollen. De kwestie
is dat wij niet meer in staat zijn in zielegemeenschap te komen
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met de helden die hij bezingt. En dat is toch de eerste voorwaarde voor onmiddellike
inwerking van een letterkundig werk op de geest van de lezers. De personen van het
heldendicht zijn ons vreemd, daar wij van hen eigenlik slechts twee dingen weten,
dat zij dapper zijn en trouw; en dat zijn zonder twijfel voortreffelike eigenschappen;
maar bij de beoordeling van een persoon vragen wij tans in de eerste plaats naar iets
anders. De helden van de Arthurromans, zoals wij die kennen b.v. door de gedichten
van Chrétien de Troyes, zijn poppen, marionnetten die handelen naar vaste
voorschriften van hoofsheid en waaraan meestal zelfs de schijn van leven ontbreekt.
Neem A u c a s s i n e t N i c o l e t e , dat door sommigen met T r i s t a n gelijk wordt
gesteld; ons bekoort de naïeve verhaaltrant en wij gevoelen sympathie voor de
hoofdpersonen; van werkelike emotie kan ik, bij mijzelf althans, geen spoor
ontdekken. Eerder nog zou in de godsdienstige poëzie te vinden zijn wat voldoen
zou aan onze ‘voorwaarden van kunstgenot;’ het leven van de H. Thaïs, dat Anatole
France zo gelukkig heeft geïnspireerd, dat van de H. Alexius, waaraan de naam van
Gaston Paris onafscheidelik is verbonden doordat hij het op meesterlike wijze heeft
uitgegeven, ziedaar gedichten die voor sommige mystieken uit onze dagen veel
bekoring zullen hebben.
Maar nu T r i s t a n . Wat is het geheim van zijn universaliteit en van zijn
eeuwigdurende jeugd? Zou het dit zijn: dat dit verhaal, niet alleen geeft wat nog altijd
gevoeld wordt als het tragiese bij uitnetnenheid, de Mens in strijd met het Lot, maar
dat het Noodlot er geplaatst is in het binnenste van de mens zelf: Tristan, de trouwe,
edelmoedige, oprechte, wordt door zijn passie tot een verrader, een woordbreker; en
Isolde, de reine, kuise, bedriegt de man van wie zij niets dan goed had ondervonden.
Dát doet het noodlot, dat in hun harten die onuitblusbare gloed ontstak. Maar wat
het noodlot niet kan, dat is hen in onze ogen te verlagen; wij zien hun passie als iets
heerliks, en het vuur dat hen verteert, reinigt hen. Ook des Grieux, in M a n o n
L e s c a u t , moge vals spelen, stelen, moorden, hij blijft voor ons een hoge figuur.
Want alleen een krachtige en tegelijk fijnbesnaarde ziel is in staat zó lief te hebben
als hij Manon, en als Tristan Isolde liefheeft. En dat zij, tegen de drang van hun edele
natuur in, zich verlagen en misdadig worden, wij zien er alleen een bewijs in hoe
weinig zelfzuchtig hun liefde is, waaraan zij zo veel moeten opofferen. Want hoe
zwaar valt die strijd tegen zijn beter ik aan des Grieux, welk een walging gevoelt hij
voor het onwaardige bestaan waaraan hij zich, ter wille van Manon, niet onttrekken
kan. En daarom, Tristan en Isolde, de meinedigen, in onze verbeelding zien wij hen
altijd zó als zij, na de liefdebeker te hebben gedronken, op het schip stonden, in hun
heerlike schoonheid:
‘Isolde, wat hindert u?
- Ach, mij hindert al wat ik weet, en al wat ik zie. Mij hindert de lucht en de zee,
en mijn lichaam en mijn leven.’
Zij legde haar arm op de schouder van Tristan; tranen verduisterden het licht harer
ogen, haar lippen beefden. Hij vroeg nog eenmaal:
‘Vriendin, zeg mij wat u kwelt?’
Zij antwoordde:
‘Mijn liefde voor u.’
Toen drukte hij zijn lippen op de hare...
En toen de avond viel, op het schip dat in steeds snellere vaart hen bracht naar het
land van koning Marc, gaven zij zich, voor eeuwig verbonden, over aan hun liefde’.
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Die strijd tussen de mens en het Lot is door de onbekende dichter van T r i s t a n
ingekleed op een wijze die het tragiese karakter ervan zo sterk mogelik doet uitkomen.
Vooral hierdoor dat hij ons Tristans oom, koning Marc, zeer sympathiek heeft
gemaakt; daardoor wordt de misdaad der geliefden groter en daardoor het konflikt
tussen hartstocht en plicht aangrijpender. Marc gelooft niet aan de schuld van Tristan,
zelfs als deze Isolde heeft meegevoerd; wanneer hij door een verrader vernomen
heeft op welke plek van het bos de geliefden zich verbergen, zoekt hij ze op.
‘Eensklaps zagen ze, badende in zonneschijn, op een open plek in het woud, de
groene hut... Alleen treedt hij binnen, het zwaard ontbloot, en hij zwaait het... maar
hij zag dat hun lippen elkaar niet aanraakten en dat een ontbloot zwaard hen scheidde.
‘Mijn God, zeide hij bij zichzelf, wat zie ik? Moet ik hen doden? Indien ze elkander
met hartstochtelike liefde beminden, zouden ze dan, na zo lang tezamen in het bos
te hebben geleefd, dit zwaard tussen hen hebben gelegd? .. Indien ze elkander met
zondige liefde beminden, zouden ze dan zo rein daar neder liggen?.. Zacht trok hij
de ring met smaragden van de vinger der koningin; eens had het enige moeite gekost
hem eraan te schuiven; nu waren haar vingers zó dun dat de ring er als vanzelf afgleed;
de koning verving hem door de zijne’ Als Tristan, tot inkeer gekomen, Isolde naar
de koning terugvoert, aarzelt deze niet haar in genade aan te nemen, en het is geen
zwakheid die hem hiertoe brengt, maar zijn grote liefde, zowel voor Tristan als voor
Isolde; zijn daad zou, volgens moderne opvatting, zonderling zijn; maar wel ver van
ons tegen de borst te stuiten, is hij voor ons een blijk in van Marcs kinderlik
vertrouwen. Wij zijn
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mijlen ver van de situatie, door Jules Lemaître in L e P a r d o n getekend.
Misschien vindt men het vreemd dat ik telkens vergelijkingspunten zoek in de
nieuwere letterkunde. Ik doe dat met opzet, omdat ik juist tracht duidelik te maken
wat aan Tristan iets zo moderns geeft. Als een nieuw geslacht een verhaal uit vroegere
tijden weder opneemt, dan zoekt en vindt het daarin vaak iets anders dan de
oorspronkelike lezers er in hadden bewonderd.
Ik geef mij evenwel rekenschap dat de oudere trekken van het verhaal, de primitieve
omgeving waarin het speelt, onze belangstelling verhogen. Ons behagen de
schilderingen van de jacht waar Tristan zijn kunst toont in het snijden van het hert,
en, als Tristan zijn geliefde van zijn aanwezigheid verwittigt door houtjes te werpen
in de beek die de vrouwezaal doorsnijdt, dan doet het ons genoegen deze lokale trek
te konstateren. De list waardoor Isolde er in slaagt het Godsoordeel glansrijk te
doorstaan, moge ons minder delikaat voorkomen, hij past goed in het kader van het
gehele verhaal. Ja, zelfs als Isolde haar vertrouwde dienstmaagd Brangien door
omgekochte slaven wil laten doden, om aldus de enige die van haar schuld weet uit
de weg te ruimen, aarzelen wij, reeds vóór zij haar dwaling inziet, haar te
beschuldigen.
Maar er is meer in de inkleding van het verhaal dat ons aangenaam aandoet. Er
ligt over het geheel een waas van poëzie en van mysterie dat alle scherpe omtrekken
wegdoezelt en aan de figuren een zekere wijding geeft. Dat is trouwens een
eigenaardigheid van de keltiese poëzie; de wereld en de natuur zijn het toneel van
allerlei wonderen; alles heeft een ziel en een taal, alles schijnt bewustzijn te hebben;
de dieren zijn de bondgenoten en de gezellen van de mens (zie de episode van de
hond Husdent in de R o m a n , p. 93); alles is een groot mysterie. In sommige werken
is dat wonderdadige element hinderlik voor ons; in T r i s t a n verhoogt het de
stemming en verhindert niet dat het verhaal voor ons ‘waar’ is; wij zien in de
toverkracht die van de liefdedrank uitgaat een symbool van de hartstocht die door
het samenzijn tot zijn hoogtepunt wordt gedreven.
T r i s t a n is een ‘waar’ verhaal, in de biezonderheden en ook in de psychologie
van de hoofdpersonen. Want vooral waar de mens geen meester is over zijn
hartstochten herkennen wij ons zelven; een treurspel van Racine staat dichter bij ons
dan een treurspel van Corneille. Dat ‘ware’ verhaal is ingekleed in een vorm die ook
‘waar’ is, maar die tevens iets mystieks heeft. En misschien draagt dat alles ertoe bij
om te maken dat het aandoenlike verhaal van Tristan en Isolde ons in het diepst van
onze ziel aangrijpt.

II
De legende van Tristan en Isolde is van keltiese oorsprong1), evenals de romans van
koning Arthur, wiens naam verspreid werd over Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië,
1) Ik verwijs voor de kwesties die ik nu ga ter sprake brengen naar: G. Paris, T r i s t a n e t
I s e u t (in P o è m e s e t L é g e n d e s d u m o y e n â g e ); W. Golther,
B e m e r k u n g e n z u r S a g e u n d D i c h t u n g v o n T r i s t a n u n d I s o l d e (in
Z e i t s c h r i f t f ü r f r a n z ö s i s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r ); Bossert, L a
Légende chevaleresque de Tristan et Iseut; Löseth, Le roman
en prose de Tristan.
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Duitsland, Skandinavië. Altans het gronddenkbeeld van een liefde die sterker is dan
de eer, dan het bloed, dan de dood, van een liefde die twee wezens aan elkander bindt
door een keten die zij zelven en anderen onmachtig zijn te verbreken, is ontstaan en
onder woorden gebracht door Kelten het eerst. Kelties is ook de persoon van Tristan,
de halfgod, die in het gedicht wordt de jager, de krijgsman, de harpspeler bij
uitnemendheid; oorspronkelik zijn zonder twijfel ook de episode in het woud, het
huwelik met een tweede Isolde. Maar om die kern heeft zich allerlei aangezet dat
van elders kwam. Talrijk zijn de overeenkomsten tussen episoden uit T r i s t a n en
verhalen uit de griekse mythologie (het zwarte en witte zeil van Isolde en dat van
Theseus; koning Marc met de paardeoren, en Midas met de ezelsoren; Tristan zich
uitgevende voor waanzinnig en herkend door zijn hond, en Odysseus herkend door
Penelope en Argos); overeenkomsten die waarschijnlik aldus zijn te verklaren dat,
door griekse zeevaarders, die verhalen naar Ierland zijn gebracht. Wanneer is het
oorspronkelik gedicht vervaardigd? Men weet het niet; zeker niet vóór de 10de eeuw.
Waar? Men weet het evenmin. Trouwens, het oorspronkelike gedicht is niet tot ons
gekomen. Wij kunnen ons nauweliks een denkbeeld ervan maken hoe het moet zijn
geweest. Zelfs van de oudfranse vertalingen die bestaan moeten hebben zijn er één,
misschien twee verloren gegaan (het is nl. niet zeker of Chrétien de Troyes wel een
volledige vertaling van T r i s t a n heeft gemaakt). Ziehier wat over is: fragmenten
van een zekere Béroul, van die van een zekere Thomas; verder vertalingen in vreemde
talen van het gedicht van Thomas, en dan enkele episodiese gedichten die over Tristan
handelen. Dat, in al die verschillende franse en niet-franse bewerkingen, het gedicht
ingrijpende veranderingen moest ondergaan, spreekt van zelf; elke nieuwe
transformatie weerspiegelt de zeden van de tijd waaruit hij dagtekent. In de franse
bewerkingen krijgt de legende meer en meer de vorm van een
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‘hoofs’ gedicht en wordt, hoe langer zo meer, ingericht naar de eisen van een milieu,
geheel verschillend van dat waarin het verhaal oorspronkelik speelt. Wat er van de
woeste hartstocht van Tristan en Isolde moest worden onder de handen van latere
dichters, die de konventionnele opvatting van de liefde huldigden, zoals zij die van
de provençaalsche troubadours hadden geleerd, kan men begrijpen. Gelukkig is,
altans bij de oudste bewerkers, veel van hetgeen wij als oorspronkelik kunnen
beschouwen gebleven.
Ik wil trachten door enige voorbeelden aanschouwelik te maken welke fazes, in
Frankrijk zelf, de Tristan-legende heeft doorlopen. Ik laat dus de vóórgeschiedenis
ter zijde, en vermeld alleen dat het mogelik is dat de keltiese stof in Frankrijk bekend
is geworden, behalve als doorlopend verhaal, in de vorm van losse, episodiese
vertellingen, de zogenaamde ‘lais,’ die waarschijnlijk door de zangers uit het keltiese
Bretagne in de 11de en 12de eeuw in de hoven werden voorgedragen en die van het
oorspronkelijke verhaal

ISOLDE wordt naar de houtmijt gesleept. (Roman pag. 85).

zijn losgemaakt. Wij weten niet of zij in het kelties werden gezongen of, zoals
waarschijnlik is, in de vorm deels van franse verhalen deels van keltiese gezangen;
zeker is het dat franse ver tellers weldra op hun beurt de ‘lais’ gingen kolporteren;
Wat wij van hun werk over hebben is voldoende om er ons een algemeen denkbeeld
van te geven. Wij bezitten nog de l a i d u C h è v r e f e u i l l e , gedicht door Marie
de France: Tristan, verbannen, is teruggekeerd in het land, gedreven door zijn
verlangen naar Isolde; op een dag dat het hof zich naar een groot feest in de buurt
begeeft, verbergt Tristan zich ter zijde van de weg die de stoet volgen moet, en legt
op de weg zelf een hazelaarstak; dat was, zegt Marie, een afgesproken teken: Tristan
had aan Isolde een brief geschreven waarin stond dat hun harten waren als de
kamperfoelie en de tak van de hazelaar; de kamperfoelie windt zich daar omheen,
zó dicht dat zij één vormen, en dat als de hazelaar sterft het ook gedaan is met de
kamperfoelie: ‘ni vous sans moi, ni moi sans vous’. Op de
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tak snijdt Tristan zijn naam. Als de koningin de tak ziet liggen, verlaat zij de stoet
onder voorwensel van te willen rusten, en ontmoet Tristan1). In een andere ‘lai’
verhaalt de dichter de geschiedenis van Tristan die zich uitgeeft voor waanzinnig
(hoofdstuk XVIII van de R o m a n ). En eindelik hebben wij nog een afzonderlik
verhaal van ‘de stem van de nachtegaal’ (hoofdstuk XIII van de R o m a n ). Deze
‘lais’ zijn zonder twijfel reeds zeer verschillend van het oorspronkelike; zo is het
zeker dat, primitief, de hazelaar op zichzelf een teken was om hulp in te roepen;
Marie de France, die dat niet wist, verzint er een brief bij die Tristan aan Isolde zou
hebben gezonden.
De oudste doorlopende verhalen over Tristan zijn in het Frans geschreven,
waarschijnlik in Engeland. Alle latere bewerkingen gaan terug op twee franse versies,
die naast elkander bestaan hebben; wij kunnen dus twee stromingen onderscheiden
die steeds parallel zijn geweest, zonder zich ooit te vermengen. De ene bewerking
is, zoals wij zagen, van Béroul, de andere van Thomas. Van beide hebben wij slechts
fragmenten over, die wij echter kunnen kompleteren, voor een deel altans, door duitse
vertalingen die over zijn. Thomas is vertaald door Godfried van Staatsburg, wiens
werk tot uitgangspunt heeft gediend voor Wagners T r i s t a n ; zijn vertaling is zeer
getrouw (zoals men kan opmaken uit de vergelijking van een passage waarvan zowel
de bewerking van Thomas als de vertaling van Godfried over is), al is de geest van
het duitse werk anders dan die van het origineel.
Een vergelijking van de bewerkingen van Béroul en die van Thomas, leert ons
dat, in de eerste, de zeden barbaarser zijn en het mystieke element duideliker: verder
wijken zij van elkander af in allerlei biezonderheden die essentiëel zijn voor het
verhaal. Bij Béroul laat Tristan, als hij door de Morhout met een vergiftigd zwaard
gewond is en niet weet hoe hij kan worden genezen, zich op een schip brengen met
zijn zwaard en zijn harp. De windt drijft hem naar de kust van Ierland, waar hij wordt
genezen door Isolde, zonder door haar te zijn herkend als de moordenaar van de
Morhout. Bij Godfried (en dus bij Thomas) scheept hij zich met enige metgezellen
in, en eerst als hij in zicht van de hoofdstad van Ierland is gekomen, laat hij zich
drijven, uitgestrekt in een bark, met de harp naast zich. Men ziet dat Thomas redeneert
en schrapt wat hij onwaarschijnlik vindt; het is zeker dat Béroul hier dichter bij het
origineel staat. Kenmerkend is ook het feit dat Thomas, willens en wetens, de
geschiedenis van het blonde haar van Isolde, dat door zwaluwen aan het hof van
koning Marc zou zijn gebracht, voor onwaar verklaart. De terdoodveroordeling van
Tristan en Isolde, Tristans ontsnapping en de bevrijding van de koningin door haar
geliefde worden door Thomas niet vermeld; hij zegt alleen dat de koning Isolde
verstoot en dat zij en Tristan zich samen op weg begeven naar het woud. Hoezeer
Thomas onder invloed staat van de ‘hoofse’ poëzie blijkt vooral uit de passage, die
bij Béroul zo aangrijpend is en waar wij daareven een gedeelte hebben aangehaald,
als, op het schip, Isolde haar liefde bekent. Bij Thomas is die scène bedorven door
een woordspeling van Isolde, die ons daar al zeer misplaatst voorkomt, op l a m e r
e n l ' a m e r (‘het beminnen’); zij zegt: ‘l a m e r maakt mij ziek,’ aan Tristan
overlatende dat op te vatten zoals hij wil, hetzij als ‘de zee’, hetzij als ‘de liefde.’
Bédier heeft terecht, niet Thomas', maar Béroul's werk ‘gerestaureerd.’ Niet dat
Thomas' redaktie, als kunstwerk, dat niet volkomen zou hebben verdiend. Maar het
was Bédier erom te doen de oorspronkelike vorm van de legende zo dicht mogelik
1) V g l . d e r o m a n v a n T r i s t a n e n I s o l d e , p . 1 7 5
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te naderen. Hij heeft zich evenwel niet uitsluitend gehouden aan Béroul. Om te doen
zien hoe hij te werk is gegaan, haal ik de volgende woorden aan uit de voorrede die
Gaston Paris aan de bewerking van Bédier heeft doen voorafgaan: ‘Uit het anonieme
fragment dat een vervolg is op het fragment van Béroul, uit de duitse vertaling van
een gedicht dat zeer dicht staat bij dat van Béroul, uit Thomas en zijn vertalers, uit
de toespelingen die hij hier en daar vond, uit de episodiese gedichten, zelfs uit de
prozaroman, heeft hij stukken genomen om een begin, een vervolg en een einde te
maken aan het overgebleven oorspronkelik stuk, terwijl hij steeds uit de veelvuldige
verschillende lezingen van het verhaal die koos, die het meest overeenkwamen met
de geest en de toon van het originele fragment.’ De tijd is nog niet gekomen om over
de samenstelling van Bédier een krities oordeel te vellen; wij wachten met ongeduld
dat de uitgave zal verschijnen, door Bédier en Muret reeds lang in uitzicht gesteld
van de fragmenten van Béroul en van Thomas.1) Alleen als kunstwerk kunnen wij
Bédiers bewerking reeds nu beoordelen; en als zodanig kan men hem niet genoeg
prijzen, ik herhaal het.
De evolutie van de Tristan-legende houdt met Thomas niet op. In de 13de eeuw
werd een prozaroman samengesteld uit de avonturen van de keltiese held; hoe geliefd
die roman was, blijkt

1) De uitgave van Francisque Michel is ongeschikt voor krities werk.
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uit het overgroot aantal handschriften die ervan over zijn: op de B i b l i o t h è q u e
n a t i o n a l e o.a. vijf-en-twintig. Tristan is er geworden tot een dolende ridder die
allerlei avonturen beleeft, jonkvrouwen redt, enz. enz.; de bekende episoden van de
sprong uit de kapel, van het woud, en andere, zinken weg in een poel van allerlei
verzinsels die met het verhaal niets te maken hebben. Een paar voorbeelden. Als
Tristan en Isolde de beker geledigd hebben, voert een storm het schip naar het ‘kasteel
der Tranen’, gelegen op een eiland; al degenen die daar landen worden in een
gevangenis geworpen, waar zij moeten blijven totdat een ridder die dapperder is dan
Lancelot en een dame, schoner dan zij die daarboven op de berg woont, komen om
een eind aan die zonderlinge gewoonte te maken. Het spreekt vanzelf dat Tristan en
Isolde aan die eisen beantwoorden; Tristan overwint de reuzin aan wie het kasteel
behoort. en nu kunnen al de gevangenen los worden gelaten. Als de beide geliefden
in het woud zijn, voorziet Gorneval hen van alwat zij nodig hebben, en haalt proviand
van een naburig kasteel. Dat Tristan, die reeds tot metgezel van Lancelot is gemaakt,
ook ridder ‘van de ronde tafel’ wordt, kan ons niet verwonderen.
En zo is ten slotte de ruwe, onbehouwen, maar daardoor treffende Tristan-legende
geworden tot een soeperig, langdradig verhaal dat alle aan trekkelikheid mist.
Hiermede is de ontwikkelingsgeschiedenis van T r i s t a n zo goed als geëindigd,
altans tot het tijdstip, dat wij beleven, van zijn herleving. En daaronder versta ik niet
zozeer Wagners opera, waarin het verhaal iets anders is geworden dan het
oorspronkelik was; ik heb vooral het oog op de grote belangstelling die de eigenlike
legende, als letterkundig werk, bij het grote publiek heeft gevonden.
In andere landen is de oorspronkelike evolutie niet opgehouden met de T r i s t a n
in proza. Ariosto heeft in zijn O r l a n d o f u r i o s o , zeer veel daaraan ontleend,1)
al komt de naam van Tristan er zelfs niet in voor. Trouwens, van het ogenblik af dat
Tristan slechts de naam is geworden van een held, zoals Lancelot er een was en
Palamedes, verliest hij dat eigenaardige dat hem tot zulk een aantrekkelike figuur
maakt: die vereniging van kracht en teerheid, van mannelike fierheid en van
schuchtere tederheid, van heldenmoed in de strijd met mannen en van nederige
onderwerping aan de wensen en aan het woord van de vrouw waaraan hij voor eeuwig
is verbonden.
LEIDEN.
J.J. SALVERDA DE GRAVE.

Noot van de Redactie.
Door de welwillendheid der Leipzigsche firma Herm. Seemann Nachfolger, hebben
wij het voorrecht twee clichés te kunnen afdrukken, die de duitsche uitgaaf van
Joseph Bédier's T r i s t a n e t I s e u t opluisteren. Naar teekeningen van Robert
Engels ontworpen, is het prachtwerk (18 Marken het gebonden exemplaar) door
talrijke tekstversieringen getooid.

1) Men zie daarover het zeer geleerde en nauwkeurige werk van Pio Rajna: L e F o n t i d e l l '
Orlando furioso.
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Snippers
Notre horizon litteraire s'est singulièrement élargi depuis cinquante ans: nous avons
appris à connaitre, à goûter les formes les plus variées qu'a revêtues l'éternelle
recherche de l'émotion esthétique; la ‘littérature du monde’, que rêvait Goethe existe
réellement pour tour les esprits cultivés, et leur ouvre, de la Chine à l'Islande, des
plus antiques poèmes de l'humanité aux chansons populaires de nos campagnes,
l'immense diversité de son domaine multiple.’ GASTON PARIS.

GASTON PARIS

‘Ach Gott, wenn in Wahrheit immer ein Quentchen
Fleisches geworden aus jedem der vielen und herrlichen Worten
Die man geredet in Sion - nun brauchten wir nicht zu verhungern.’ ROBERT HAMERLING.
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Vlinders
Ch. Snabilié
La Revue d'Asie. Bi-Mensuelle illustrée. 1 Déc. 1902 No. 29. 1 Févr. 1903
No. 29. 15 Mars 1903 No. 32.
Om in Nederland bezongen te worden moet men de 70 jaar halen. Om gevierd te
worden een groot man zijn. Om naar verdiensten ‘gehonoreerd’ te worden schrijver
wezen en om zich boven verdiensten gehuldigd te zien, - ik praat niet van zuilen,
medaillons of standbeelden ná iemands verscheiden, - moet men met een royaal
uitgever, Funke en Waltman en Versluys bijvoorbeeld jegens Multatuli, j'en passe
et des... milliers, - in betrekking staan. Kortom er moet aanleiding wezen of verband
om ten onzent onder de Mannen en Vrouwen

van Beteekenis te worden opgenomen. Men kan ook onzen leiders van letterkundige
en andere kundige tijdschriften geen grooter misnoegen doen, dan hun de ééne of
andere man of vrouw van beteekenis ter huldiging voor te stellen, wanneer deze niet
voldoet aan ééne of meerdere der bovenvermelde voorwaarden.
Voor zoover ik weet, verkeert de heer Ch. Snabilié niet in één dier gevallen en
toch wensch ik over hem te schrijven, al ware het alleen uit overweging, dat een
Nederlandsch schrijver tien kansen tegen één loopt geplukhaard te worden tot
meerdere glorie van... de waarheid en, naar wij zagen, zoo bitter weinig om te worden
gehuldigd. - De Nederlandsche Pers heeft notitie genomen van een harer dienaren.
Zij heeft de daad van den heer Snabilié naar waarde geschat. Welke daad? Een daad
van vaderlandsliefde. Hebben wij bij onze diverselijk geschakeerde opvattingen van
vrije liefden, juist die liefde tot het vaderland niet gerangschikt onder antiquiteiten
zonder waarde? Ik geloof het zeker. Bij de duizende zaden van misnoegdheid en
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norschen zin, naar alle winden gestrooid over de elf provinciën, is ook de boom der
vaderlandsliefde gerooid door de handen der zaaiers. Maar herrijzen zal hij en, als
een mosterdzaad opwassend, tot een breedarmigen woudreus, zullen de toekomstige
dichters zich er als zangrijk gevogelte in nestelen.
Charles Snabilié (Bulée) onze waarde medewerker, - heeft, zij het ook op minder
bloedige wijze dan van Speyk, ‘de eer van het vaderland gewroken’ en Withuys'
schimme ruischt ons tegemoet:
Holland, Holland vlecht laurieren,
Op het koloniale veld,
Heeft Bulée uw eer gewroken
Als een onverschrokken held.

Voorname pers-organen ten onzent en daarin voorname schrijvers hebben de
verdediging, die Snabilié in de Revue d'Asie over ‘Les Pays Bas comme puissance
coloniale’ schreef, onder de aandacht van ons publiek gesteld en gewezen op de
heldere manier, waarmeê de aanval van den Brit tegen ons koloniaal beheer, door
den Hollander Snabilié is ‘geriposteerd’. Want het is natuurlijk de Jingo-pers die een
vijandelijke strooming tegen ons beheer in Indië aanwakkerde, en haar r é s e r v o i r
te Singapore, in de Straits-Times en door den heer Barbour Lathrop had. Meer nog:
een technisch blad, het over de geheele wereld verspreide T h e E n g i n e e r , heeft
niet geschroomd, naar aanleiding van een boek van Archibald R. Colquhoun, T h e
M a s t e r y o f t h e P a c i f i c , te schrijven: ‘Zooals de Nederlandsch-Indische
bezittingen tegenwoordig worden geregeerd, vormen zij een vlek op de kaart der
nieuwere beschaving’. - De slotsom is: de Nederlandsche driekleur verdwijne van
dat deel van den aardbol en de Britsche luipaard sluipe er rond.
Met behulp van een Russisch schrijver, den heer Bakunin, die van 1894 tot 1899
Russisch consul te Batavia was en in zijn boek over het tropische Holland een
uitgewerkte studie van ons beheer
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maakte, heeft Snabilié weerlegd de verdachtmakingen, door de Engelschen als
onkruidzaden gestrooid.
Het boek van den heer Va n K o l heeft hem daarbij diensten bewezen en het
geheel is door La Revue d'Asie als protest opgenomen. Maar Snabilié heeft nog iets
meer verricht: het Koloniale Stelsel der Engelschen zelf, op zijn beurt aan critiek
onderworpen en de slotsom getrokken: dat de aanvaller, naar regelen van staatkundige,
economische en maatschappelijke rechtvaardigheid, ver beneden den verweerder
staat.
‘Que Messieurs les Anglais et ceux qui chantent leurs louanges, tout en diminuant
les qualités et en grossissant les défauts des autres, que ceux là se taisent’..... want
geen koloniseerend volk kent beter de verre landen onder zijn beheer en de plichten
jegens zijn bezittingen, geen volk vervult die juister dan het Nederlandsche’.
***

Sedert verscheiden jaren is Ch. Snabilié te Parijs gevestigd. Hij heeft een mooi stuk
wereld gezien in Europa, Azië en Amerika. Hij heeft een mooi stuk wereld beschreven
van Cuba, Batavia en Parijs. Aan nationale en internationale tijdschriften is hij
medewerker. In nationale en internationale dagbladen treedt hij als correspondent
op. Bovendien is hij - wij zeiden het reeds - een zeldzame vogel in de Nederlandsche
volière. Als publicist heeft hij zijn vaderland lief en de langdurige afwezigheid van
zijn geboortegrond heeft die genegenheid versterkt. Het is echter niet genoeg dat
gevoel te kweeken en te koesteren, het moet ook geopenbaard worden, want
telkenmaal dat ‘het voorwerp onzer liefde’ wordt belaagd of bespot, moeten wij
gereed staan ervoor in de bres te springen om aldus onze liefde te toonen.
Dat deed onze waarde medewerker en ook wij zijn gelukkig hem hier een
bescheiden hulde te kunnen brengen. Vivent les gens de coeur - de rest kan... staken!
PIET VLUCHTIG.

Mevrouw Jenny Blicher-Clausen
Mevr. Blicher-Clausen behoort op dit oogenblik tot de meest geliefde en meest
gelezen auteurs van Denemarken. Haar werken worden letterlijk verslonden en Mevr.
Bl. Cl.'s pen is onuitputtelijk. In een tijdsverloop van juist vijf jaren zond zij twee
drama's in verzen, drie dichtbundels en twee romans de wereld in. En in die vijf jaren
beleefden die werken in Denemarken 25 en in het buitenland 10 verschillende
drukken! Zij schreef reeds als kind van 12 jaren. Schrijven was voor haar een
ingeboren behoefte. Als een waardige predikantsdochter (haar vader was predikant
op een klein dorp in Jutland) begon zij, met haar hart in hymnen en psalmen lucht
te geven. Toen kwam de tijd van vaag verlangen en hopend droomen en al wat zij
wenschte en droomde, hoopte en dacht, moest het kind in verzen uiten. En haar
ouders lieten haar gaan en de kleine J e n n y dwaalde met haar grooten hond door
bosch en veld en maakte vrienden met de geheele natuur. Daardoor leerde zij het
ge;ang der vogelen verstaan, hoorde zij wat de suizende wind haar vertelde en wat
de zee haar toebulderde en begreep hetgeen de bloemen op het veld haar meêdeelden!
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Daar leerde zij, in één woord, al wat ons nu in haar werken, vooral in haar verzen,
zoo heerlijk aandoet! Daar ontwikkelde haar 13-jarig brein een groot historisch drama
in vijf tooneelen, dat zij heel in het geheim naar het Koninklijk Theater te Kopenhagen
ter beoordeeling zond.... In het geheim, omdat zij wel voelde, dat haar ouders het af
zouden keuren en zij wilde toch weten, absoluut weten hoe 't oordeel van deskundigen
over haar werk luiden zou! En toen het antwoord, zooals te verwachten was, afkeurend
klonk, toen was de teleurstelling van het opgewonden, hoopvolle kind heel groot....
Maar grooter nog de kracht, die erruit voortsproot, om te werken, desnoods haar
leven lang, o m e r t e k o m e n ! Eens afgekeurd, goed - maar komen zou zij er!
En zij kwam er! Na veel strijd en vele teleurstellingen behoort zij nu tot de allereerste
Deensche letterkundigen. En nu is zij nog in vollen bloei, jong en even krachtig van
lichaam, als van geest en het ziet er naar uit, of haar talent ons nog vele verrassingen
bereiden zal. Als alle dichterzielen is ook haar gemoed, wonderlijk vatbaar voor
indrukken en mist ook zij, als zoovele andere hoogbegaafden, de kracht om zich van
de indrukken van gebeurtenissen die diep in haar leven ingrepen, los te rukken.
Daardoor zijn haar twee laatste werken zoo droef getint. Haar verzenbundel van Dec.
1901 en haar roman van April 1902. Immers deze beide verschenen na den dood van
haar echtgenoot, een krachtig, flink gebouwd man die na een ziek zijn van slechts 3
dagen, plotseling overleed. Hij was predikant op een van de zoo schilderachtig gelegen
plaatsjes, als het eiland Seeland er zooveel telt. Daar zag ik hem in Juni 1901, te
midden van zonneschijn, rozen en jong groen, stralend van gezondheid en ook stralend
van geluk en trots toen hij sprak over zijn vrouw, die toen juist, ongelukkigerwijze,
voor gezondheidsredenen in Zweden was. Daar vernam ik uit
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den mond van een slanke, jonge vrouw, slechts vijf weken later, het diep verlies dat
haar getroffen had. Zij was hersteld uit Zweden teruggekeerd, maar hij, die mij zoo
vriendelijk te woord had gestaan, lag een eind verder onder duizende bloemen in de
koude aarde. Ook toen scheen de zon nog hoog en bloeiden de rozen en was

het vriendelijke kerkje geheimzinnig achter het groen verscholen.... Maar voor de
fijn begaafde vrouw in de pastorie daarnevens, waar een groote hond voor de deur
de wacht hield en een vier-jarig meisje, de kleine Inga, zingend rondliep - was de
zon geheel achter de wolken verdwenen.... Geen wonder dat verzen als deze een
uitweg zochten:
Kent gij Verdriet?
Verdriet, dat gaat
Met droeve voeten?
Verdriet, dat vanéénrijt
Het diepste hart,
Verdriet, wiens ijzende
Verstijfde trekken,
Zelfs in uw droomen
Gij nooit vergeet?
Kent gij den Dood?
Den Dood, die slaapt
Dicht, dicht aan uw harte....
Den dood, die wreed
Afsnijdt alle draden?
Den dood, die maakt,
Dat een vogel, die zingt,
Of een tak, die zwaait
En zweeft over u,
Heeter doet branden
Al uwe wonden?
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Geen wonder dat haar volgende roman, die zooeven onder den titel van ‘Het Verloren
Tooverland’ in Holland verscheen zoo droef getint is. Doch juist dit droeve geeft het
boek een groote charme en hoe het Deensche publiek er op aanviel, bewijzen de zes
uitgaven die ‘Het Verloren Tooverland’ van April 1902 tot November van het zelfde
jaar beleefde. Over al wat zij schrijft ligt vooral een buitengewoon reine geest. Haar
personen handelen, doen en voelen als gewone menschen, maar de schrijfster wijst
hun altijd streng hun plicht en van dien weg wordt nooit afgeweken, hoe zwaar de
strijd ook zijn moge, hoe moeilijk ook het pad. In ‘Inga Heine’ zien wij Inga strijden
en overwinnen, in ‘Het Verloren Tooverland’ heeft ook Kaja Halling een harden
strijd te voeren tusschen gevoel en plicht, maar alweer behaalt de plicht de zegepraal.
Verder treft ons ook het religieuse tintje dat over haar werken ligt. Mevr. Bl. Cl. was
niet alleen de vrouw van een predikant, maar ook een predikantsdochter en
schoondochter en haar geloof in een leven hiernamaals staat onwrikbaar vast. Toch
zijn haar werken nooit ‘preekerig’ of ‘opdringerig.’ Haar dochtertje, de kleine Inga,
is Mevr. Bl. Cl.'s zonneschijn. Wij behoeven haar versjes ‘aan kleine Pip’ maar op
te slaan om er ons van te overtuigen. Ik haal slechts even aan:
‘Ik ken een klein meisje, met zwart krullend haar,
En met voetjes, die tripplen van vreugde.
Zij is er de zon uit mijn Koninkrijk!
Heel de Lente lacht uit haar oogen!

en na den dood van den vader ontsnapte haar de volgende zucht:
Lief, klein kind, op fijne voetjes,
Lief, klein kind, met zachte handjes,
Wie zal nu je toevlucht wezen,
Wie je vriend der vrienden zijn?
Lief, klein kind, met reine gedachten,
Lief, klein kind, met lichtende oogen!
Wie zal met zijn kus je hoeden
Voor al 's werelds leugen?
Hij, die boven al je liefhad,
Elders is hij nu en verre
Houden kan hij niet je handje,
Kussen niet je mondje rood.
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En zij, die ‘Inga Heine’ lazen en ‘Het Verloren Tooverland’ lezen zullen, begrijpen,
dat niemand anders dan een moeder, die haar kind zelf hartelijk liefheeft, een Kai
en een Helle scheppen kon. Vooral het tooneel in ‘Het Verloren Tooverland’ waar
Helle aan Onzen Lieven Heer om licht telefoneert, is aangrijpend naïef en bekoorlijk.
Haar werk dat in Denemarken en Zweden het meeste opgang maakt, is ongetwijfeld
‘Violin’ een drama in verzen dat binnen twee jaar acht uitgaven beleefde. Als ik mij
niet vergis, kwam ook daarvan een Duitsche vertaling in het licht.1) De Zweedsche
vertaling doet voor het origineel niet onder - het is geen kleinigheid berijmde verzen
zóó te vertalen dat er niets verloren gaat. ‘Violin’ is de aangrijpende geschiedenis
van een vrouw die haar man verlaat om zich geheel met haar ongelukkig kind terug
te trekken - opdat dat kind zich wijden kan aan zijn kunst. Zijn kunst is zijn alles.
Door de natuur achteruitgezet, wordt hij als kind door vrienden bespot - zijn vader
zelfs vond het beter dat die ‘arme gebochelde’ maar niet in het leven bleef... Toen
ontvlamde de liefde van het moederhart met dubbelen gloed en haar kind, haar zoon
- zou zijn muzikaal talent ontwikkelen en d a a r i n zou het al zijn heil, al zijn geluk
voor de toekomst vinden. Het talent, dat hij van zijn moeder erfde, die ter wille van
den man, dien zij trouwde, haar kunst liet varen en haar vergissing inzag, toen het
helaas te laat was. De zoon wordt een groot violist - maar ook dit volmaakt het geluk
van moeder en zoon niet en de vrede komt niet terug in beider harten voordat moeder,
vader en zoon weer vereenigd zijn. De aangrijpendste tooneelen worden ons voor
oogen gesteld en ontlokken de schoonste tonen uit de dichterziel der schrijfster. Om
een drama in verzen van 220 pg. druk te kunnen genieten zóó, dat men met weemoed
het boek ter zijde legt, daartoe behoort een groot talent. En de Denen waren niet
tevreden dat zij ‘Violin’ z e l f lezen konden, neen de schrijfster moest hun de
schoonste gedeelten voorlezen! En men liet haar geen rust voordat zij toegegeven
had en vooral het enthousiasme der studenten was groot toen de jonge, schoone
schrijfster met haar kalm, gedistingeerd, droef uiterlijk in hun eigen lokaal, haar
verzen voorlas. Toen volgden er uitnoodigingen voor elders, tot zelfs naar Malmó
moest de gevierde Deensche schrijfster trekken. En in het hooge Noorden van Zweden,
in het stadje Luleå aan de Botnische zee werd een Blicher-Clausen avond gegeven
vanwaar het toen enthousiaste brieven van Laplandsche studenten naar de schrijfster
regende. Denemarken is een land waar de Staat en particuliere fondsen om het hardst
talenten, van welken aard ook, helpen ontwikkelen. Gedurig worden veelbelovende
artisten voor studie naar het buitenland gezonden. Ook Mevrouw Blicher-Clausen
werd in staat gesteld, eerst te Parijs en daarna in Italië zich te oefenen. Maar nu werkt
zij in haar vaderland en te midden van het volle leven, in haar vollen bloei, vindt zij
evenals Kaja in ‘Het Verloren Tooverland’, toch nog tijd om met haar kind te spelen
en het al spelend te ontwikkelen. En wij voelen hoe moeder en kind in het halfduister
in elkaars armen geklemd, bij elkaar moeten zitten als wij de roerende regels lezen:
In de schemering zitten wij samen
stil - jij en ik,
en denken aan hem, die weg is
elk oogenblik.
Wij leunen de hoofden te samen,
wang tegen wang, heel dicht....
1) Als ook een Hollandsche dichter daarvan eens een vertaling leveren kon!
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en glinstrende tranen schittren
in den glans van het helle licht.

D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN

Keur
Jörn Uhl, door Gustav Frenssen, vertaald door B. Canter. - Amsterdam,
van Holkema en Warendorf.
Wat in natuur, of op kunstgebied een overweldigenden indruk maakt, beneemt ons
dikwijls het vermogen, onder woorden te brengen, het hooge genot, den jubel, de
extase, waartoe de ziel werd opgevoerd. Het machtig-schoone maakt stil. Zwijgen
kàn zijn der bewondering opperste uiting. Woorden zijn koud, wanneer zij moeten
vertolken, wat gloeit in ons binnenst. Dáárom zouden wij het liefst zwijgen over Jörn
Uhl. Zwijgend bewonderen, en met vroom gebaar Frenssen's schepping neerleggen
op reine plek, zooals wij dit doen met den Bijbel, het poëtisch boek met wondervole,
diepzinnige verhalen; het boek, dat de tijden trotseerde, en nog houdt gekluisterd
onzen geest door zijn mystieke kracht; dat eerbied afdwingt aan het verstokt ongeloof,
en dat den geloovigen is, de pure openbaring Gods, brengend d e blijde boodschap
van vertroosting, verlossing en hemelvreugd.
Neerleggen zouden wij willen die bladzijden, en ze telkens weer ópslaan, en
verbannen mistroostige stemmingen, door de berusting, lichtend met teeren glans
uit Jörn Uhl, het boek vol levenswijs-
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heid, dat zoo dicht ons brengt bij den schrijver. - Deze belangwekkende roman is de
uiting van een krachtig, vertrouwend, vriendelijk, begrijpend mensch. Zoo gaarne
wil de mensch b e g r e p e n worden. Niet in stalen zelfzucht, noch in stramme dorheid,
wil zich vastklinken het menschelijk hart. Gustav Frenssen komt naar ons toe, met
stralende oogen, met weeken glimlach, met opbeurende woorden, met bemoedigenden
handdruk. Wij geven ons over. Jörn Uhl heeft veel geleden; verdoft door

GUSTAV FRENSSEN

vlijmende smart worden zijn oogen, maar duister blijven zij niet. Op harde proeven
wordt zijn Godsvertrouwen gesteld; soms, zinkt zijn hoofd moedeloos neer; na
korteren of langeren boezemstrijd, heft hij het weer omhoog en zoeken zijn oogen
eerbiedig-bewonderend de starren, wier namen en loop hij begeerig is te weten. Dán
ontwaken in hem nieuwe levensmoed, hoop op lotsverbetering, volharding,
werkkracht. Als een toover-melodie ruischt door den breed-uitgesponnen,
letterkundigen arbeid van dezen dorpspredikant uit Holstein, het dichterlijke in sagen,
legenden, sprookjes en bijgeloof, episodiek door hem meegedeeld.

Woonhuis van Gustav Frenssen.

Het kerkje te Hemme, waarin Frenssen preekte, was altijd stampvol. De toehoorders
hingen aan de lippen, van den eenvoudigen, beminnelijken man. Arbeid en
blijmoedigheid loofde hij als Gods eigen voorbeeld. Met overtuiging verkondigde
hij, dat dáárin voor den mensch het geluk te vinden is. Voor hem heeft het hart geen
verborgen, geen onbekende schuilhoeken. Wat hij zegt of schrijft, gaat onmiddellijk
van mensch tot mensch. Veel wèlgemeende tranen vloeiden, toen hij den 14den
September j.l. zijn afscheidsrede hield, voor de schare, zoolang hem verknocht.
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Frenssen wil zich voortaan uitsluitend wijden aan littérairen arbeid. Het reuzen-succes
van Jörn Uhl, heeft hem ‘berauscht.’ De kunstenaar spreekt nu luider in hem dan de
prediker. ‘Troost, troost mijn volk!’ Zóó drong de manende stem der profeten Israëls.
Sedert dien, is aan den mensch n i e t s veranderd. Hunkerend blijft zijn ziel uitgaan
naar vertroosting. Zijn leven-lang blijft hij luisterend wachten op het verzoenend
akkoord. Jörn Uhl is een zegen; het troost en verzoent. Dáárom hebben wij het lief.
Het ongebolsterd realisme, waarop wij zoolang reeds teerden, prikkelt de
nieuwsgierigheid, kittelt de zinnelijkheid, zweept het bloed, doet steigeren en
op-hol-slaan de verbeelding. In die ontreddering laat de fel-realistische schrijver den
lezer achter. Geen verheffing voor den zoekenden geest, geen balsem voor de
gekneusde ziel, geen vertroosting voor het bekommerde hart, brengt de brutale
fotografie van wellust, ontucht, losbandigheid, uitspattingen, verdierlijking en
verwording. Troosteloos van begin tot eind; en wij, troost-bedelaars, wij vragen en
zoeken iets anders. Dat ándere schenkt Jörn Uhl. Edel, opbeurend gewrocht, als een
heil-brenger, zijt gij getreden in onze samenleving. Gij zijt gekomen tot dien modernen
mensch, voor wien nog altijd niet gestild werd het schrijnend verlangen naar
bemoediging.... Van de zware taak, dit lijvige boek te vertalen, heeft de heer B.
Canter zich verdienstelijk gekweten. Met liefde en piëteit is hij te werk gegaan. Wat
hij ons in zijn overzetting biedt, is vlot, mooi, gaaf Nederlandsch, waarvoor wij hem
erkentelijk zijn.
PARVUS.
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Twee vertaalde boeken van Maeterlinck
In deze troebele tijden, zwaar van profetieën voor een toekomst vol beloften, rijk
aan edele uiting van samenwerking en meegevoel, triomf voor de zich hunner kracht
en beteekenis bewust wordende arbeiders, kan de lezing van Maeterlincks
‘W i j s h e i d e n L e v e n s l o t ’ (door welke woorden de vertaalster Mevr. G.M.
van der Wissel-Herderscheê ‘L a S a g e s s e e t l a D e s t i n é e ’ heeft gemeend te
moeten weergeven) veel verzoenends, sympathisch en verzachtends teweegbrengen.
Ik wijs o.a. op gezegden als de volgende, waarvan het eerste een aanhaling is uit
Ruskin:
‘Gods wil is, dat we leven door 't geluk en het leven onzer broederen en niet door
hun ellende en hun dood... De menschen helpen elkaar door hunne vreugde en niet
door hunne droefheid, zij zijn niet geschapen om elkaar te dooden, maar om elkaar
kracht te verleenen... Men heeft aan enkele zielen zóó goed geleerd, dat er een
verdienste ligt in het lijden als zoodanig, dat ze verdriet en moeite aannemen als hun
onvermijdelijk deel, in 't geheel niet begrijpende, dat hun nederlaag er niet minder
jammerlijk om is, omdat ze voor hun vijanden nog noodlottiger is dan voor hen
zelven.’ (blz. 113)
‘Tranen, leed en wonden zijn ons enkel heilzaam, als ze ons den moed in 't leven
niet doen verliezen. Laten we het toch nooit vergeten: Welke onze roeping op deze
aarde ook zij, wat het doel van al ons streven en hopen, de uitkomst van onze smart
en onze vreugde, vóór alles zijn we de blinde schatbewaarders van het leven. Dat is
het eenige wat absoluut zeker is, het eenige vaste punt van de menschelijke moraal.’
(blz. 119)
‘De ware moraal moet geboren worden uit bewuste en oneindige liefde. De grootste
liefdedaad is, een ander te veredelen. Maar ik kan u niet veredelen, als ik het niet
eerst mijzelf heb gedaan, ik kan u niet bewonderen, als ik in mijzelven niets
bewonderenswaardigs gevonden heb.’ (blz. 120) ‘De wijsheid der Hindoe's heeft
gelijk, wanneer ze zegt: “Werk zooals zij, die eerzuchtig zijn. Eerbiedig het leven
als zij, die het wenschen. Wees gelukkig als zij, die leven om het geluk van te leven.”
Dit is nòg het middelpunt van alle menschelijke wijsheid.’ (blz. 139)
Uit het bovenstaande mogen tevens blijken dat deze vertaling helder en makkelijk
leest, en niet den indruk maakt van een vertaling te zijn. Voor zoover ik heb kunnen
nagaan, is dit over 't geheel het geval; enkele kleine opmerkingen mogen hier een
plaats vinden.
Op blz. 39 en 40 vertaalt Schr. d é s a s t r e u x en s i n i s t r e beide door één woord:
n o o d l o t t i g . Zou in 't laatste geval ‘onheilspellend’ niet beter op z'n plaats zijn?
Op blz. 41 klinkt ‘O, die nacht was wel waarlijk voor het fatum een nacht van
openbaringen, die het te schande maakten’ wel wat tam en kleurloos naast: ‘Ah! c'est
bien là la nuit honteuse, la nuit révélatrice de la fatalité!’
Blz. 82: ‘Andere menschen laat het doen wat het wil, en het noodlot wil, als het
vrij is, zelden anders dan het kwade: maar als 't hem invalt over den rechtvaardige
te heerschen, dan moet h i j er tevens aan denken, het goede te doen. Nu valt h i j
niet meer aan door middel der duisternis.’ Dit klinkt verre van mooi, en de twee door
mij gespatieerde woordjes werken in verband met de rest verwarrend. Het oorspr.
luidt: ‘Il fait faire ce qu'il veut aux autres hommes; et le destin, lors qu'il est libre,
ne veut guère que le mal; mais s'il songe à régner sur le juste, il faut aussi qu'il songe
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à faire le bien. Ce n'est plus à l'aide de ténèbres qu'il attaque.’ Op blz. 83: ‘als de ure
is geslagen’ voor ‘lorsque l'heure généreuse est sonnée’...
Blz. 138: ‘weggerukt van haar grootouders, w e l k e h a a r o p d e h a n d e n
d r a g e n ’ voor ‘q u i l'adorent;’ ‘gedrukt en van nature haatdragend’ voor ‘mornes
et instinctivement haineux.’
Maar dit zijn kleine fouten in een vertaling die over 't geheel genomen zeer
verdienstelijk lijkt. ‘L e Te m p l e e n s e v e l i ’ onder den titel van ‘D e b e d o l v e n
Te m p e l ’ door dezelfde vertaalster bewerkt, is in zes hoofdstukken verdeeld: La
Justice, L'Évolution du Mystère, Le Règne de la Matière, Le Passé, La Chance,
L'Avenir.
Het boek begint met de volgende openhartige bekentenis, waardoor we dadelijk
ingelicht worden over Schrijvers denkwijze: ‘Je parle pour ceux qui ne croient pas
à l'existence d'un juge unique, tout-puissant et infaillible, qui, penché jour et nuit sur
nos pensées, nos sentiments et nos actions, maintient la justice en ce monde et la
complète ailleurs.’
Maeterlinck is in dit boek stil voor zich heen aan 't philosofeeren. en als ik zijn
beschouwingen in eenvoudige schoone taal lees, dan komt 't woord bij mij op dat
Perikles door Thucydides in den mond wordt gelegd: ‘want wij beoefenen het schoone
op eenvoudige wijze en de wijsheid zonder weekelijkheid.’
In zijn eerste hoofdstuk handelt Schr. over de physieke en de psychische
gerechtigheid en rekent tot de voorbeelden der eerste, waarbij de gerechtigheid zich
openbaart in erfelijkheid, alkoholisme en ontucht. Die twee schijnen alleen gestraft
te worden in het nageslacht, terwijl moord, vergiftiging en foltering geen nadeelige
gevolgen hebben. Het wil mij voorkomen dat Maeterlinck
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hier al te veel let op in 't oog loopende, min of meer tastbare en duidelijk aanwijsbare
gevolgen, en niet genoeg rekening houdt met allerlei dat uit verschillende vormen
van degeneratie kan voorkomen.
Belangrijk is wat hij zegt over het feit dat macht gaat boven recht. Naar aanleiding
van 't onderdrukken van zwakkeren door sterkeren (Dreyfus, Spanje en Amerika,
Transvaal en Engeland) merkt hij op: ‘Est ce la force ou la justice qui doit l'emporter,
ou bien la force contient elle une justice inconnue dans laquelle vient se perdre notre
justice humaine, ou bien notre sentiment de justice qui semble résister á la force
aveugle n'estil, en dernière analyse, qu' une émanation detourneé de cette force, va-t-il
au même but et n'est ce que le détour qui nous échappe?’
Naar aanleiding van een verhaal uit de D u i z e n d e n é é n n a c h t , waarin
verteld wordt van vrouwen vol rechtvaardigheidsgevoel en verheven wijsheidsbesef,
die toch maar slavinnen zijn en bijzitten, en van hand tot hand gaan in deze hooge
beschaving gebouwd op tranen, bloed, despotisme, slavernij en ellende: ‘Et nous qui
nous étonnons et réfléchissons aussi sur la justice, la bonté, la pitié et l'amour, rien
ne nous prouve que notre état social n'offrira pas quelque jour, à ceux qui viendront
après nous, un spectacle aussi déconcertant.
Over bovennatuurlijke verschijningen en werkingen als in ‘Macbeth,’ ‘Iphigénie,’
‘Phèdre’ en ‘Tristan en Isolde’ zegt Schr., het symbool besprekend: ‘Il est temps que
les poètes le reconnaissent: le symbole suffit à représenter provisoirement une vérité
admise ou une verité qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas encore regarder; mais quand
vient le moment où l'on veut voir la vérité même, il est bon que le symbole disparaisse.
Il faut d'ailleurs, pour qu'un symbole soit digne d'une poésie réellement vivante, qu'il
soit du moins aussi grand, aussi beau que la vérité qu'il représente; il faut aussi qu'il
précède une vérité et non pas qu'il la suive.’ Alleen begrijp ik in 't licht hiervan niet
goed wat dan al die symbolistische drama's van Maeterlinck beduiden, of bevatten
die zooveel nieuwe, diepzinnige, en verborgene waarheden dat het menschdom die
slechts kan naderen en deelachtig worden door het symbool?
In ‘Le Passé,’ misschien het mooiste van de zes essays, komen zeer goede dingen
voor, zoo bijv: ‘Pour tirer du passé ce qu'il contient de précieux - et il contient presque
toutes nos richesses - et il faut aller à lui aux heures où notre force est dans sa
plénitude, entrer en maître dans son domaine, y choisir ce que nous convient, et lui
laisser le reste, en lui défendant de franchir notre seuil sans notre ordre’... En dan
het begin van hoofdstuk XIII!: ‘Surtout, n'envions le passé d'aucun homme. Notre
passé fut créé par nousmêmes, pour nous seuls. Il est le seul qui nous convienne; le
seul qui ait à nous apprendre une vérité que personne n'eût pu nous apprendre, le
seul qui nous donne une force que personne ne nous puisse donner. Bon ou mauvais,
étincelant ou morne, il est pour nous comme un musée qui renferme des chefs-d'oeuvre
uniques qui ne parlent q u ' à n o u s ; c a r a u c u n c h e f d ' o e u v r e é t r a n g e r
ne saurait égaler une action que nous avons accomplie, un
baiser que nous avons reçu, une beauté que nous avons senti
e, une souffrance que nous avons subie, une angoisse qui
nous a étreints, un amour qui nous a couverts de sourires
o u d e l a r m e s . ’ Is het door mij onderstreepte niet prachtig gevoeld en gezegd?
‘L a C h a n c e ’ doet hier en daar denken aan Multatuli's ‘Millioenenstudiën;’ wat
overigens dit hoofdstuk betreft, geloof ik dat er vrijwat gezegd zou kunnen worden
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tegen 't beweerde op blz. 261 vg. Maar 't zou te veel plaats innemen er hier verder
op in te gaan.
Deze en andere plaatsen zijn met de Hollandsche vertaling vergeleken en op enkele
kleinigheden na, goed vertaald bevonden. Voor hen die niet genoeg Fransch kennen
om Maeterlinck in 't oorspronkelijk te lezen, kan deze vertaling gerust aanbevolen
worden. Slechts nog één kleine opmerking. Waarom geeft Mevr. van der Wissel in
't begin v a i n c u tweemaal weer door 't stijve, ongebruikelijke o v e r m o c h t ?
EDW. B.K.
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Lovédan, Jean: Humbles drames. Avec préface de Jean Aicard. Paris, Dujarric
& Co.
f 1.90
Trés variées de genre et d'aspect, les nouvelles, dont se compose ce volume,
forment cependant une oeuvre homogène captivante. Une idée les relie entre
elles, un même sentiment les anime - la bonté - et de leur ensemble se dégage
une impression unique, un charme pénétrant. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Ludana: Les Yeux clos. Roman. Paris, Félix Juven.
f 1.90
Livre moral, sincère. d'une exquise sentimentalité et que toutes les femmes liront
plus encore avec leur coeur qu'avec leurs yeux. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Lundegärd, A: Känslans rätt. Stockholm, Alb. Bonnier.
f 1.95
Marie- Madeleine: De drie nachten. Liefdesliederen. Vertaald door Henri Borel,
met portret van de schrijfster. Bussum, Grentzebach.
f 1.50; geb. f 1.90
‘Er komt in 't geheele werk wèl hooge, tragische hartstocht voor, maar geen
enkel onvertogen woord, dat zelfs de meest kuische hollandsche ooren zou
kunnen kwetsen’.
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Mackenzie,. U.D.: The Glittering Road. London, Ward Lock.
f 3.90
‘He had for comrades Love and Dreams - and was content’. In these lines we
have perhaps the secret of Mr. Mackenzie's success: he is imbued with the pure
spirit of romance. - Illustrated London News, 1903 7 March.
Maeterlinck, Maurice: Monna Vanna. Tooneelspel in 3 bedrijven. [7 h., 1 d.].
Vertaling van Frans Mynssen. Amsterdam, C.L.G. Veldt.
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Windus.
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‘An engrossing human study’. - Sketch.
Meerkerk, J.B.: Gerechtigheid. Een roman. Sneek, J.F. van Druten. 2 dln.
f 3.50; geb. f 3.75
Dit boek verdient aandacht, hoewel het weinigen in den eigenlijken zin boeien,
nog minderen verstrooien zal. Het verdient aandacht, omdat het, afgezien van
enkele achteloosheden, in een bedaarden, zuiveren stijl, met een zeker zout van
geest en een zekeren glimp van distinctie geschreven is; ten tweede, omdat het
een werk is van een denkend mensch, die menschen gekend en waargenomen,
in menschelijke gemoedstoestanden zich verdiept heeft. Als roman, als verhaal,
gaat het mank aan groote feilen; maar als studie van zekere typen en werkingen,
die op ons platteland met den vinger aan te wijzen zijn, bezit het onmiskenbare
verdiensten. - Nieuws van den Dag.
Meertens, Paul: In de branding. Oorspronkelijke roman. Amersfoort, G.J.
Slothouwer. 8o. 2 dln.
f 5.Mendès, Catulle: Mephistophéla. Paris, Eugène Fasquelle.
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Mengs, Georg: Auf Bergeshöh'n. Roman. Berlin, Otto Janke.
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Mereschkowski, D.S.: Leonardo da Vinci. Ein biogr. Roman aus der Wende
des 15 Jahrh. Deutsch von Carl von Gütschow. Leipzig, Schulze & Co.
f 3.90; geb. f 4.90
In den Dom von Florenz führt uns der Verfasser im Beginn seiner Erzählung,
wo wir den düsteren Bussprediger Savonarola kennen lernen. Einen interessanten
Kontrast zu dem fürchterlichen Ernst der Lebensanschauung Savonarolas und
seiner Anhänger bildet das Leben und Schaffen jener grossen Künstler der
italienischen Renaissance, die - ‘das Land der Griechen mit der Seele suchend’
- in ihren Werken der Schönheit und der Sinnesfreude huldigen; als führenden
Meister unter diesen, als Begrunder nicht nur einer neuen Kunst, sondern auch
einer neuen Zeistesrichtung schildert uns Mereschkowskis vollendete
Erzählerkunst Leonardo da Vinci. Wie kein zweiter hat Mereschkowski es
verstanden, uns das Schaffen dieses universellen Geistes, der sich auf allen
Gebieten künstlerischer Thätigkeit und menschlichen Konnens überhaupt
versucht hat, vor Augen zu führen.
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‘A mine of merriment’. - Scotsman. ‘Immense’. - Daily Express. ‘Amusing
from start to finish’. - Glasgow Herald. ‘A laugh in every line’. - To-Day. ‘Very
lively reading’. - Morning Leader. ‘Side-splitting’. - Sheffield Teleraph. ‘A
triumph’. - The Sovereign. ‘One of the funniest books we have read for a long
time’. - Pall Mall Gazette.
Riche, Daniel: L'amusette. Roman. Paris, Ernest Flammarion.
f 1.90
Rosenstand, K.V.: Jörgen Fang. Köbenhavn, Gyldendelske Bh.
f 3.90
Rosny, J.H.: L'épave. Nouvelles. Paris, Plon-Nourrit & Cie.
f 1.90
Rossi, A.: L'amore discende: novelle. Torino.
f 1.65
Saint-Aulaire, Comte A. de: La Ferme d'Herbigny. Paris, Perrin & Co.
f 1.90
Le charme d'une idylle exquise et le pathèt que d'un drame poignant se mélangent
en se tableau sincére et vrai de la vie d'aujourd'hui à la campagne. - Revue
Illustrée, 1903 Mars.
Salburg, Edith [Gräfin]: Das Priesterstrafhaus. Roman. Dresden, Carl Reiszner.
f 1.95; geb. f 2.60
Savage, R.H.: Commander Leigh; story of the lower coast of Louisiana. London,
T.V. White.
f 3.90
Schetsen en grepen: door een tachtigjarige. Rotterdam, B. van de Watering.
8o.
f 1.90
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Schneegans, A.: Kallia Kypris. Roman aus Alt-Syrakus. Zweite Auflage. Berlin,
Alfred Schall.
f 1.95; geb. f 2.60
Kallia Kypris behandelt die letzte Empörung der Sikuler, den Krieg zwischen
Athen und Syrakus, 461-413 v. Chr.
Der Roman, welcher sich treu an die geschichtliche Ueberlieferung anlehnt, ist
das Produkt eines starken, monumental veranlagten Talents.
In formvollendeter, bildreicher Sprache führt uns der Verfasser die altsikulischen
Sitten und Bräuche, die vorchristliche Kampfesweise, das buntbewegte
Volkstreiben in Syrakus vor; der künstlerische Aufbau des gediegenen Romans
ist meisterhaft gelungen. Hoher sittlicher Ernst durchweht das treffliche Werk.
- Deutsche Kunst-Zeitung.
Schlaf, Johannes: Peter Bojes Freite. Leipzig, Herm. Seemann Nachfolger.
f 1.65: geb. f 2.30
Schumacher, Tony: Kijkjes op het dagelijksch leven. Amersfoort, G.J.
Slothouwer. 8o.
f 2.50
Sewett, Arthur: Die Halbseele. Roman. Berlin, Otto Janke.
f 2.60; geb. f 3.25
Es stehen sich in dem Werke zwei Kampfnaturen gegenüber, eine skrupellos,
alles hindernd im Wege stehende niedertretende und eine gewissenhaft alles
erwägende. Letztere muss zu Grunde gehen; sie ist die Halbseele, die nie
vollkommen wird. Zwischen den beiden steht das Weib, das ebenso rücksichtslos
sein Ziel verfolgt. Diesem als Gegenstück schildert der Autor eine zarte
Frauenseele, die im Glauben Ruhe und vollkommene Zufriedenheit findet. Das
Werk und die einzelnen Charaktere sind prägnant durchgearbeitet und lassen
von dem Verfasser noch vieles erhoffen.
Seymour, Cyril: The Magic of To-morrow. London, Chatto und Windus.
f 3.90
‘The writer has done well. He starts with a mystery, and resolutely declines to
show his hand to the end, so that the reader has to go on in spite of himself, for
the mere purpose of finding out the solution’. - Morning Leader.
Sienkiewicz, Henryk: Een heldenziel. Amsterdam, N.J. Boon. 8o.
f 4.80
Statham, F. Reginald: Diamant. Roman uit de mijnwereld. Naar het engelsch
door H.A. Lesturgeon. Amers foort, G.J. Slothouwer.
f 2.25
Steinau, Erwin: Hochsommer. Novellen. Dresden, E. Pierson.
f 1.65; geb. f 2.30
Suze, E. de: Institutrice. Roman. Paris, Calmann Lévy.
f 1.90
Taft, Bernard: (Raphael Baury), Le Pressoir. Roman. Paris, Dujarric & Co.
f 1.90
C'est un de ces livres qui ont de quoi hâter l'évolution trop lente des notions de
bien et de mal, et par conséquent, le développement harmonieux de l'humanité.
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On peut affirmer qu'il éclairera les consciences, en remuant les esprits et les
coeurs. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Téramond, Guy de: La route amoureuse. Roman de l'intimité conjugale. Paris,
H. Simonis Empis.
f 1.90
Ce nouveau livre restera comme le bréviaire d'amour des jeunes menages, qui
y trouveront de délicieux et délicats tableaux, heureux souvenirs de leur lune
de miel. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Thurston, Katherine Cecil: The Circle. London, W. Blackwood.
f 3.90
Tinseau, Léon de: La Princesse errante. Paris, Calmann Lévy.
f 1.90
Mystériéuse aventure d'une héroine de sang royal, inspirée peut être par des
événements récents. - Revue Illustrée, 1903 Mars.
Tovote, Heinz: Der letzte Schritt. Roman. Siebente Auflage. Berlin, F. Fontane
& Co.
f 1.65; geb. f 2.30
Der beste, straffeste und künstlerischste Roman von Heinz Tovote. - Berl.
Lokal-Anzeiger.
Tytler, Sarah: In Clarissa's Day. London; Chatto and Windus.
f 3.90
‘A thoroughly entertaining story, that will be put down with sincere regret’. Court Journal.
Viebig, Clara: Wenn die Götter lieben. Novellen. Illustriert v. R. Reinicke.
Stuttgart, Carl Krabbe.
f 1.30; geb. f 2.30
Clara Viebig's Novellen packcn, erschüttern und regen eine ganze Welt von
Gedanken an, diese Meisterwerke deutscher Erzählungskunst, diese vollendeten
Seelengemdlde, die bis ins kleinste den Stempel der Wahrheit tragen. Nichts,
garnichts von Mache und Manieriertheit, nichts von Spekulation auf gewisse
Instinkte haftet diesen Novellen an, in denen einen edle, nach Wahrheit suchende
Frauennatur in formvollendeter Sprache, mit Kraft und Würde, mit heiligem
Ernst und oft genug blutendem Herzen einen Beitrag zur Seelenkunde des
Weibes bietet.
Viebig, Clara: Vom Müller-Hannes. Roman aus der Eifel. Berlin, F. Fontane
& Co.
f 2.30; geb. f 3.25
Vignemal, H.: La chaîne. Roman. Paris, Librairie Paul Ollendorff.
f 1.90
Ward, Mrs. Humphry: Lady Rose's daughter. London Smith Elder.
f 3.90
Not since her admirable early study ‘Miss Bretherton’ has mrs. Ward done
anything so human and ample as her new book Lady Rose's daughter. In
atmosphere alone the novel is rarer and clearer than that of any ‘society’ fiction
we have seen for a very long time and the characters are conformable to the air
they breathe - that of inmost Mayfair. The binding of the knot is of the subtlest,
and the spiritual issue so fine that it defies analysis. - Illustrated London News,
21 March 1903.
Warden, Florence: An Outsider's Year. London. J. Long.
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f 3.90
Wedekind, Donald: Ultra montes. Roman. Berlin, Hermann Costenoble.
f 2.60; geb. f 3. 25
‘Ultra montes’ ist ein reformierender Roman und macht Front gegen die
niederreiszende Brutalitätsphilosophie gewisser moderner Schöngeister, ebenso
wie gegen jene ungesunde Verhimmelung alles desjenigen, was Schwäche in
uns ist, wie sie sich in letzter Zeit in allen Kunstzweigen, namentlich aber in
denjenigen des Dramas breit macht. Diesem Spekulieren auf das Schlechte in
uns, diesem ganz unzweckmäszigen Heranziehen zwar auszerordentlicher, aber
um so unerquicklicherer Verhältnisse will der Dichter entgegentreten und zeigen,
wie ein junges Menschenpaar auch ohne Umsturz der Weltordnung alles Gute,
was vorhanden ist, genieszen kann.
Wells, H.G.: The Sea Lady. Leipzig, Tauchnitz.
f 1.‘His story makel a double appeal. It is full of fun; yet it is at the same time a
criticism of life’. - Academy.
Werner, E.: Runenschrift. Vertaling van Hermina. Arnhem, P. Gouda Quint.
f 2.90; geb. f 3.50
Wildenbruch, Ernst von: Vize-Mama. Erzählung. Berlin, Grote.
f 1.95; geb. f 2.30
Ein Buch nicht nur für die deutsche Frau, sondern auch für Männer, die in einem
Werke der schönen Literatur Unterhaltune im edelsten Sinne des Wortes und
nicht blos Lesefutter für eine müszige Stunde suchen. - ‘Münch. Neueste
Nachrichten’.
Wilkins, Mary E.: Ellen's strijd. Vrij naar het amerikaansch bewerkt. Met 8
autotypieën tusschen den tekst. Amsterdam, Joh. G. Steller Cz.
f 2.90; geb. f 3.50
Winter, Joh. Strange: Martyr. A novel. London, F.V. White.
f 3.90
Yorke, Curtis: In Life's Afternoon and other Stories. London, Digby Long.
f 3.90
Yoxall, J.H.: The Rommany Stone. London, Longmans and Co.
f 3.90
‘A romance quite worthy of being classed with “Lorna Doone”.’ - Morning
Leader.
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Tweede Jaargang No. 6
Groen van Prinsterer
Geloof en Wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde. Twee
Levensbeelden. I. De leer van Groen van Prinsterer, door Mr. G.J.
Grashuis. - Baarn Hollandia-Drukkerij, (Louis F. Schudel) 1903.
Men vatte dit boek, als een blijk van geestverwantschap, en eene daad van piëteit.
Eerst dan, zal men den schrijver en zijn werk recht doen weervaren. Den schrijver:
‘allengs rijpte in mijn hart de ge dachte om de Leer van Groen kortelijk te be schrijven
en in haren samenhang te verklaren.’ (231). I n m i j n h a r t - juist. De beeldspraak
is valsch, maar, de waarheid duidt zij aan. Het werk: ‘een boek met zeven
Hoofdstukken’, Levensloop, Studie, Zieleleven, Kerkleer, Staats leer, Staatsrecht,
Staatkunde. De opsomming reeds duidt de leemten der schikking aan. In den aard
der zaak ligt het, dat hier hetzelfde leven, slechts uit verschillend gezichtspunt, wordt
beschouwd. Herhalingen, hetzij van teksten, hetzij van ge dachten waren dus
onvermijdelijk. Zij zijn ook niet uitgebleven. (Voorbeelden: 75 en 103; 93 en 107).
Men is echter niet in de stemming om dezen schrijver artistieke eenheidseischen van
bouw, stelsel, opzet, afronding te stellen. Daartoe is hij te eerlijk, te openhartig, te
rond. Daartoe belijdt hij te veel, en betoogt hij te min. Zijn boek is een krans,
gevlochten om de slapen van een grooten doode, de lijst, om een louter karakter, om
een hoog gestemden, idealistischen geest, gevat. Hetgeen Michel de Montaigne als
wegwijzer voor zijne ‘Essais’ plaatste: ‘s'est icy un livre de bonne foy, lecteur’, mag
de heer Grashuis zich toeeigenen. Overigens hebben de fijne scepticus en de
oud-zendeling weinig gemeen.
Noode scheidt deze laatste ‘Van het boek’ (249). Hij bedoelt, van zijn held, en dit
is te begrijpen. Er gaat, van Groen, eene wondere bekoring uit, die hare netten ook
voor andersgezinden spreidt. Dat kinderlijk, onwankelbaar geloof, vast als een rots,
en vlijmscherp als een damascener kling; die adel in wereld- en levensbeschouwing;
die wilsen geestkracht, waarmede iedere neiging en uiting onderworpen wordt aan
het gezag van het albeheerschend middelpunt; die onbevangenheid, welke waant
elke levensschakeering te kunnen buigen en effenen, mits slechts de uitspraak der
Schrift de ziel doortintele; die keurige zegswijs, helder als bergkristal, nobel van zin,
en toch zoo weinig begrensd en bepaald; - altegader plaatst het u in eene
aristocratische gedachtensfeer, die minder tot nadenken, dan tot inkeer noopt. Niet
Groen's w o o r d is het, dat aan een tijdvak onzer parlementaire geschiedenis zijn
merkteeken verleent, maar zijn v o o r b e e l d doet het wèl. Welk blijk van zelfkennis
gaf zijn: ‘Staatsman niet, Evangeliebelijder (240)!’ Hoe bezegelde hij, met de daad
van ontslag, zijn verzet tegen het nog maar ingediende Schoolwet-ontwerp-van der
Brugghen (237)! Hoe vat hij heel zijn leven samen, in de ééne kernspreuk: ‘In ons
i s o l e m e n t ligt onze kracht.’ (248)! Groen zelf verduidelijkt: ‘wilt ge liever een
hollandsch woord, in onze

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

90
‘z e l f s t a n d i g h e i d in onze b e g i n s e l v a s t h e i d (248). Neen, niet aldus. Hij
neemt de oorzaak voor het gevolg. Zelfstandig, beginselvast waren, en zijn er meer.
Dienstbaar echter aan Groen's oogmerk, m o e s t die geesteseigenschap
a f z o n d e r i n g : isolement baren.
Groen's pijlers wijst hij aan, als volgt: ‘Ik eindig met de verklaring dat ik tegen
alle wijsheid der menschen, bij het gevoel van eigen zwakheid twee woorden, als
onderpand der zege, ten leus heb: e r s t a a t g e s c h r e v e n ! e r i s g e s c h i e d !
een fundament tegen elk schutgevaarte, een wortel tegen iederen wervelwind, van
filosofisch ongeloof bestand.’ (123) Nader verklaarde hij het tweede punt: ‘De geheele
Geschiedenis leert mij, dat er voor Overheid en Volk, buiten gemeenschappelijken
eerbied voor den hoogsten Wetgever, geen cement ter vereeniging van vrijheid en
gezag is.’ (14). Zóó zeide Wilhelm von Humboldt: de wereldgeschiedenis is buiten
een Albestierder niet verstaanbaar1). Hij echter, de stichter der Berlijnsche
Hoogeschool, gaf niet zich gevangen in de kluisters eener bepaalde dogmatiek. Groen,
zijn evenknie, deed het wèl. Met welk gevolg? Groen verlangde openbare
sectescholen: ‘D e v e r e e n i g i n g d e r G e z i n d h e d e n op de scholen, in dier
voege, gelijk zij nu plaats heeft, acht ik n a d e e l i g .’ (204). Elders, zeide hij:
‘noodlottig’ (210). Breedvoerig, wordt dit oordeel gemotiveerd (207). Hoe is het,
door zijne geestverwanten, ontvangen? De heer Lohman vraagt: ‘Zou niet de invoering
van eene c h r i s t e l i j k e o p e n b a r e school, met splitsing naar de gezindheden in
de tegenwoordige omstandigheden enkel den Roomsch-Katholieken ten goede komen;
en voor ons een ramp, de aanleiding wellicht tot bloedige burgertwisten zijn2)-?’
Afzondering dus, op een der meest aangelegen punten van practisch Staatsbestel.
Afzondering mede, niet slechts op het eigen geestelijk, maar eigen kerkelijk gebied.
Groen's geschiedschrijver Vos verhaalt, zijn apologeet Grashuis vermeldt (92/96),
hoe een bent mannen, voor het meerendeel van meer dan gewone beteekenis, Groen
aan het hoofd, een bolwerk vormen zouden tegen - het Nut van het Algemeen. Den
26en Augustus 1845 hielden ‘de Vrienden’ hunne eerste vergadering ten huize van
den heer Gregory Pierson, te Amsterdam. Na luttel jaren, was de laatste ‘stormachtig’
en, zegt Vo s : ‘ m o e s t e n , ofschoon ze steeds talrijker bezocht werden, e i n d e l i j k
verdwijnen. Het kon niet anders. Elk heeft zijn eigen standpunt het liefst, en de
Predikanten der verschillende Kerkgenootschappen mochten zich niet aanstellen,
alsof het tegenovergestelde evengoed ware’.1) Afzondering ook, en vooral, in
Staatsleer, -leven en -recht. Men moet zich voorstellen, dat Groen ‘met ijver von
Haller bestudeert.’ (35) - den man, voor wien gansch het publiekrecht een gesloten
boek was, - dat Groen, door een vriend, op Stahl moest worden ‘opmerkzaam
gemaakt,’ (42); dat Groen's geest, door belijden en getuigen, ganschelijk in beslag
genomen werd, - voorstellen moet men zich dit alles, om den sleutel te vinden tot
sommigen zijner oordeelvellingen en leerstellingen.
Het merkwaardigste voorbeeld der eersten is wel de gemeenschap, die Groen
ontdekt, tusschen da Costa en Thorbecke. ‘Scherp is de onderscheiding, zegt Groen,
tusschen den R e v o l u t i e - g e e s t e n d e O r d e v a n Z a k e n , die sedert en
1) W. v. Humboldt, Abhandlungen über Geschichte und Politiek (Ed. Förster, Berlin, 1869)
blz. 10.
2) A.F. de Savornin Lohman, De Pousuatie (Amsterdam 1889) blz. 91.
1) G.J. Vos Az., Groen van Prinsterer en zijn tijd (Dordrecht 1886) I blz. 232-240.
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onder de Revolutie plaats greep2). Thorbecke is hier, in de hoofdgedachte homogeen
met da Costa. In de tegenstelling van den Geest der Eeuw en den L o o p der Eeuw.’
(196). Welnu, wij slaan da Costa op, en vinden, bij hem, het navolgend oordeel over
eene grondwet. ‘Zoo is er dan geen waarborg voor vrijheid en wederzijdsche rechten
in een ellendig stuk papier, dat door een sterke hand zoo licht verscheurd wordt;
maar de waarborg moet gezocht worden eenig en alleen in het geweten van den Vorst,
die voor eene van God ontvangene aanstelling voor Gods vierschaar dan ook
verantwoordelijk is.’
Is d i e verantwoordelijkheid althans eene ernstige? Wederom is het da Costa, die
antwoordt: ‘De Koning is aan den eed, door hem op de Constitutie gedaan, niet
gehouden, zoodra hij oordeelt (en over dit oordeel is hij voor zijn geweten alleen
aansprakelijk) dat de intrekking derzelve, hetzij geheel of ten deele, gevorderd wordt
ter handhaving van zijn gezag als Vader, van zijne waardigheid als Vorst, van zijne
verplichting als Stedehouder Gods in de wereldlijke bestiering van zijne volken en
van zijne betrekking als Christen Koning, die de Hervormde Geloofsbelijdenis, gelijk
Zijne Voorzaten, geroepen is aan te kleven en te beschermen.’3)
Er is niet ontkomen aan: dit is de leefregel

2) Dit ziet op een geschrift van Thorbecke. In de daaraan ontleende plaats, bij Grashuis (193)
is een zinstorende feil geslopen, die het volgende onverstaanbaar maakt. Thorbecke zegt
niet: ‘onderscheidde’ (perfectum) maar ‘onderscheide’ (imperative).
3) I. da Costa, Bezwaren tegen den geest der Eeuw (Leiden, 1823) blz. 52 en 59.
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van de meest absolute autocratie. Is het te gelooven, dat, toen voor ons volk, aan de
fransche heerschappij, onder den eersten Oranjevorst, de Eenheidsstaat daagde, Groen
leerstellingen als deze, niet slechts zonder protest verdroeg, maar aan die van
Thorbecke verwant achtte?!
Met de eigen leerstellingen van Groen, staat het waarlijk niet veel beter. Grashuis
heeft ze tot een dertiental gebracht, terwijl hij, tusschen haar, en die van Thorbecke,
een paralel trok. Ik kies daaruit een drietal, ten einde te doen zien, waarheen men
geraakt, wanneer men ééne impulsie volgend, onvoldoende rekenschap zich geeft
van inhoud en invloed der staatsrechtelijke leerstukken.
Vooreerst alzoo: ‘het voorname leerstuk van Groen’ (170). Bedoeld is, dat hij
gewaagd wil hebben van d e S o u v e r e i n i t e i t v a n h e t H u i s v a n O r a n j e .
Daartegen, kwam Thorbecke op: ‘Ik zou ongaarne het woord
v o l k s s o u v e r e i n i t e i t in de grondwet of in het adres zien bezigen; ik vraag of
de souvereiniteit van een Huis of van eene dynastie helderder en gepaster zij?’ (170).
Grashuis, tusschen beide staatslieden de vierschaar spannend, merkt op: ‘Moet men
niet verbaasd staan over de verblinding van Thorbecke, die in tegenspraak kwam
met zijn eigen woorden van 1839 en. 1841 (bedoeld is: in de Aanteekening), zonder
te verklaren dat hij die herriep?’ (171).
De geachte schrijver houde ten goede: de ‘verblinding’ is aan z i j n e zijde. Hij
meent namelijk, dat Thorbecke aan Groen had toegegeven: de uitdrukking: ‘Kroon’
en ‘Souvereiniteit’ beteekent hetzelfde, en waant zelfs, dat Thorbecke dit had
verklaard, in Zijne Aanteekening. Het is

MR. GROEN VAN PRINSTERER

eene schromelijke, schier onverklaarbare vergissing. De zaak is deze. Art. 1 ‘der
Grondwet van 1814 gewaagt van ‘de Souvereiniteit.’ Die Souvereiniteit was, door
den Prins van Oranje, niet aanvaard, zonder meer, maar, blijkens Proclamatie van 2
Dec. 1813, als c o n s t i t u t i o n e e l e M o n a r c h i e . De Prins zegt namelijk: ‘ik
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aanvaarde, wat Nederland mij aanbiedt: maar ik aanvaarde het ook alleen onder
waarborging eener wijze constitutie, welke uwe vrijheid tegen volgende mogelijke
misbruiken verzekere.’ Thorbecke, dit feit vermeldend, en doelend op art. 2 der
Grondwet van 1840, vat, o p d i e n g r o n d , de aanvaarde ‘Souvereiniteit’ als van
gelijke beteekenis, met de, in laatstgemelde Grondwet, gebezigde uitdrukking:
‘Kroon.’
Groen daarentegen begeerde niet slechts niet ‘hetzelfde’, maar vlakweg, precies
het tegendeel. Hoe, in zijne kringen, over eene constitutie werd gedacht, hebben wij,
zooeven, van da Costa vernomen. Zijne eigene leer echter nopens het d r o i t d i v i n
bracht mede, dat hij een koningsschap verlangde, krachtens de ordinantiën Gods,
met gezag bekleed. Hij vatte dus niet, zooals Thorbecke deed: Souvereiniteit ═ Kroon,
maar juist andersom: Kroon ═ Souvereiniteit. Thorbecke zeide: bij verschil van
uitdrukking, is het altoos, constitutioneel koningschap geweest. Groen wilde gezegd
hebben: bij verschil van uitdrukking, is het altoos, souvereine machtstoekenning
geweest. Indien alzoo Grashuis, voortgaande, Thorbecke censureert: ‘(Kroon) is niets
anders dan het stoffelijk zinnebeeld van de Oppermacht.’ (171), vergunne hij de
opmerking: over stoffelijke zinnebeelden hebben wij het niet. Wèl echter, over ‘de
oppermacht’
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die wij, op Thorbecke's voetspoor, als S o u v e r e i -niteit verwerpen, als Kroon
aanvaarden.
Trouwens, ik weet Grashuis blaam, van Thorbecke, niet te rijmen met des eersten
verklaring: ‘Het d r o i t d i v i n van Groen, dat is de leer dat de Overheid alleen aan
God verantwoording schuldig is, en niet aan de onderdanen, is in zijne
Anti-revolutionaire Staatsleer het z w a k k e punt.’ (149) Evenmin, weet ik haar te
passen in zijne uitspraak: ‘De tegenstelling: òf Droit Divin òf Contract Social - is
niet juist. Een derde mogelijkheid blijft als denkbaar1) over, en wel deze, dat het Droit
Divin uit het leerstuk v a n d e o v e r h e i d naar dat v a n d e n S t a a t w o r d t
o v e r g e b r a c h t .’ Deze staatsrechtelijke constructie, die, zonder dat het w o o r d
uitgesproken wordt, met het leerstuk der S t a a t s s o u v e r e i n i t e i t , sprekende
familiegelijkenis heeft, wensch ik, hier en nu, niet te bespreken. Dit echter toont zij
voldingend, op hoe gespannen voet Groen met den grondtoon van het constitutioneele
staatsrecht verkeert, indien zelfs Grashuis zich genoodzaakt ziet, hem te begeven.
In de tweede plaats: de verhouding van de kiezers tot de Vertegenwoordiging.
Thorbecke had, in zijne Narede (blz. XII) haar, als volgt, aangeduid: ‘Vrijgekozen
Volksvertegenwoordiging, zelfstandig, naar eigen inzicht en oordeel besluitende,
zonder eenigen band met de kiezers.’ Reeds in zijne Bijdrage, had Groen, van
tegengestelde meening doen blijken: ‘Nauwelijks durf ik het uitspreken; zoozeer
wijkt hier, ik erken het, mijne meening, van algemeen geliefkoosde theoriën af;
zoozeer vrees ik op dit punt, ik zeg niet overstemd, maar eenstemmig verketterd te
zullen worden. Desniettemin verklaar ik ronduit, dat ik het niet ongepast zou achten
de willekeur der vertegen-woordigers ten aanzien hunner Committenten eenigszins
te beperken. - Er zal mogelijkheid moeten zijn tot eene soort van lastgeving, van
mandaat, indien men waarheid in de vertegen-woordiging wil; indien men politiek
leven bij de Natie verlangt; indien men de Tweede Kamer wil onttrekken aan den
invloed eener kunstmatig gevormde openbare meening, eener spoedig veldwinnende
factie, en vooral ook aan den invloed der Kroon.’2) Gelijksoortige bedenking maakt
Groen, na en op de Narede (179).
Wat dunkt u? Ziehier den man, die, met volle recht, zijn afkeer van het leerstuk
der Vo l k s s o u v e r e i n i t e i t betuigt, optredend als verdediger van hetgeen schering
en inslag, kern en ziel, alpha en omega van dat leerstuk is! Ziehier den voorganger,
die met uitnemend gezag wederom, - macte virtute sua! - vóór alles op zelfstandigheid,
beginselvastheid aandringen, karakterloosheid verafschuwen kon, en in één adem
aanprijst het staatsrechtelijk werktuig tot aankweeking van laffe afhangelingen, zich
buigend voor den volkswil, in stede van naar den rechtseisch, eeniglijk en alleen, te
luisteren! Is het wonder, dat Grashuis, ten tweeden male, genoodzaakt zich ziet,
Groen af te vallen, Thorbecke voor te spreken (182), Groen zelfs, van dwaling, jegens
Thorbecke, te overtuigen (237)? Men peile Groen's afstand van den eisch des
Staatsrechts, aan de pijnlijke noodwendigheid, waarin hij zijne volgelingen brengt.
Eindelijk: de verhouding van Kerk en Staat. Het kortst is zij saam te vatten in deze
formule: Thorbecke verlangt eene Kerk i n den Staat (Zóó Cavour: Chiesa libera in
Stato libero), Groen wil eene Kerk n a a s t den Staat (222). Nog ééne, volstrekt niet
1) Deze beide woorden zijn overbodig. Hetgeen niet ‘denkbaar’ is, behoort niet tot het rijk der
‘mogelijkheid.’
2) Mr. G. Groen van Prinsterer. Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin
(Leiden 1840) blz. 106.
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groote schrede, en zijne Staatsleer loopt op eene Staatskerk uit. Niet, omdat hij haar
aanhangt, maar, omdat op zijn religieusen bodem, dergelijke vruchten gedijen. Men
behoeft niet veel meer te doen dan de aaneenschakeling van gedachten te volgen.
Groen is tegen leervrijheid, in de Nederlandsche Hervormde Kerk (23). Groen
bestrijdt: ‘dat het Protestantisme onbeperkte vrijheid van onderzoek wil’ (66). Hij
ontluistert daarmede eene gezindheid, wier wereldhistorische glorie juist in die
vrijheid gelegen is. Groen acht: ‘Kerk en Staat op het nauwst verbonden en zijne
S t a a t s leer loopt niet evenwijdig met zijne k e r k l e e r , maar de eerste in een
uitvloeisel van de laatste’. (111). Groen gaat, bij zijne staatsrechtelijke theoremen,
van geloof uit (168). Voor Groen is het Katholicisme: ‘gevaarlijk bijgeloof’ (184).
Groen vaardigt, nopens de katholieken, een programma uit, dat aan toeschietelijk
gedoogen, heel wat nader, dan aan staatsrechtelijk gelijkstellen, is verwant (242).
Daarentegen, spreekt Groen, niet zonder stemverheffing, die als bazuingeschal klinkt
in zijn driemaal herhaalden aanhef, van: ‘Wij zijn de antirevolutionaire partij.’ - ‘Wij
zijn de confessioneele partij’. - ‘Wij zijn de orthodoxe partij’ (75). Stel u voor eene
S t a a t s l e e r (ik herhaal: eene leer van de S t a a t s gemeenschap), die, van deze
beginselen, de belijdenis is. Bekroon haar met den navolgenden vrijbrief, door Groen,
uitgereikt, aan botte onwetendheid, mits zij den mantel des geloofs om de lendenen
zich gordt: ‘Ook door den meest eenvoudige die gelooft kan deugdelijkheid der
wetenschap in den aard van haar uitkomsten op de proef worden gesteld’ (78). Zoudt
ge meenen, dat het meer is dan eene ijdele concessie, naast de Kerk, den Staat nog
zelfs te n o e m e n ?
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Van dit alles, bij Thorbecke, die, in 1853, voor het gelijke recht en de zelfstandigheid
van ieder kerkgenootschap, in den Staat, zijn zetel over had, geen zweem. Deze zonde
is den staatsman, door de Nederlandsche high-churchmen nooit vergeven. Met
verdraaing der geschiedenis, en verwarring van feiten, doen zij het voorkomen, als
stond, in 1837, Groen tegenover Thorbecke, gene, de godsdienstvrijheid verdedigend,
deze, haar belagend. Tot zelfs Grashuis, aan wiens eerlijke gezindheid niet te twijfelen
valt, en van wiens rechtvaardigheidszin dit boek zelf de doorslaande blijken geeft,
zegt van Groen: ‘Door zijne (Groen's) verdediging van de zaak der verdrukten kwam
hij in botsing en in strijd met Thorbecke’ (186). Elders, spreekt Grashuis, van Groen:
‘als verdediger van gewetensvrijheid’ (20), terwijl hij, voor den ‘verdediger van de
Afgescheidenen’, zijnen ‘diepen eerbied’ betuigt (200).
Dit alles is eene legende, waartegen de schrijver d e z e r regelen reeds meermalen
opgekomen is1), en welke hij niet ophouden zal te bestrijden, zoolang men,
onverschillig met welke bedoeling, aan een geëerbiedigden naam een onverdiende
smet aanwrijft.
In het verdedigen der v r i j h e i d v a n g e w e t e n , gaf Thorbecke aan Groen niet
het allergeringste toe. Het is juist d a a r o p , dat Thorbecke, met het oog op de
Afgescheidenen, doelt, waar hij zegt: ‘Indien men art. 291 van het Strafwetboek
soms heeft begrepen en uitgevoerd alsof het godsdienstige s a m e n k o m s t e n van
meer dan twintig personen verbood, was dit eene dwaling.’2) H i e r i n derhalve, in
het hooghouden der v r i j h e i d v a n g e w e t e n , was Thorbecke Groen's gelijke
en evenknie. De lijn van divergentie, tusschen beide mannen, lag, in de weerzijdsche
opvatting van het S t a a t s g e z a g . Thorbecke handhaafde, in zijne gedragslijn mede
tegenover de Afgescheidenen, de suprematie van den Staat, o o k over de Kerk. Groen
daarentegen, vijandig als hij was aan de ‘gouvernementale kerk’ (187), wilde de
Afgescheidenen, in hunne faits et gestes, van het Staatsgezag geëmancipeerd zien.
Het is niet een wijsgeerig, maar een beginsel van practisch staatsbeleid, de toepassing
eener wetgeving van den Staat, voor de Kerk, die de beide staatslieden scheidt.
Daarbij, was ieder hunner aan zijn uitgangspunt getrouw. Thorbecke duldt de
aanranding der Staatshoogheid niet. Groen vergoelijkt haar, nu zij van z i j n e
geestverwanten uitgaat. Voor de Roomsche Afgescheidenen daarentegen, neemt hij
het niet op. Dáár de kerk i n , hier, de kerk n a a s t den Staat. Deze consequentie van
beider toongevend beginsel, te fatsoeneeren en te vervormen, tot zoolang het den
schijn krijgt, als weerstond Groen een aanval op gewetensvrijheid, is
o n v e r a n t w o o r d e l i j k . Hun, die, tegen beter weten aan, daarmede voortgaan,
herinner ik, m e t Grashuis: ‘aan het woord van den Apostel ‘want wij vermogen
1)
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2) Aanteekening op de Grondwet II, 219.
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niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid (2 Cor. 13: 8)’ (153). Wanneer men,
in eigen belang, volkomen terecht natuurlijk, opkomt tegen de mythe, als zou de
Nieuwe Kerk te Amsterdam ‘veroverd’ zijn,1) moest eigen waardigheid niet gedoogen,
dat het bezwalken der nagedachtenis van een groot wederpartijder, met
medeplichtigheid van geestverwanten, bestendigd werd.2)
Het was mijn oogmerk, door dit drietal voorbeelden, ieder op zich zelf betrekking
hebbende tot een zwaarwichtig leerstuk van staatsregeling, in het licht te stellen, dat
Groen's kompas, hoe idealistisch gedacht, hoe nobel gehanteerd, gedragslijn van
practisch staatsbeleid niet zijn k a n . ‘Het staat geschreven: ‘Het is geschied’ daargelaten, dat omtrent hetgeen waarlijk ‘geschreven’ staat, en omtrent hetgeen
waarlijk ‘geschied’ is, tal van uitleggingen, overleveringen, gissingen zelfs, elkander
het gebied hartstochtelijk betwisten, - kan, als bewijsgrond, niet klakkeloos dienst
doen, omdat het t e r t i u m c o m p a r a t i o n i s : degelijkheid van maatschappelijke
toestanden, ontbreekt. Vandaar, dat de poging om schriftuurlijk gebod, naar moderne
staatsinrichting over te brengen, in zich zelve is een hopeloos bestaan. Zij, die poging,
noopt, òf tot een gewelddadig verwringen van moderne begrippen, tot zoolang zij
althans den klank gemeen hebben met den Openbaringstekst, òf tot een halsstarrig
verwijlen en onwrikbaar zich stijven in eene repristinatie, waar het ook maar met
mogelijkheid aangaat. Niet zelden, zijn, van beide die trekken, de sporen aanwijsbaar.
Wanneer Fruin klaagt: ‘men (kan) niet onderscheiden wat, slechts nu en dan als een
schim verschijnt en verdwijnt - en van die soort zijn velen van Groen's uitlatingen
over zaken van Staatshuishouding’,3) is, naar mijne meening, dit krijgertje

1) Zie ‘de Nederlander’ van 1 Mei 1903.
2) Zie ‘de Nederlander’ van 15 Juli 1901.
3) R. Fruin. Het Antirevolutionaire Staatsrecht van mr. G. Groen van Prinsterer ontvouwd en
toegelicht (Amsterdam 1853) blz. 107. Grashuis noemt dit geschrift: ‘bijna vergeten’ (79).
Hoe komt hij er toe? Een geschrift van Fruin vergeten! Trouwens gelijksoortige vraag kan
men Grashuis meermalen doen. Ware de terminologie op blz. 228, regel 7 v.o. niet beter
vermeden?
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spelen met de eigen gedachten, niet het gevolg eener leemte in de uiting, - van d i t
meesterschap, levert Groen een toonbeeld - maar van geheimen schroom voor
toepassing.1)
Hoezeer dit bezwaar verknocht en verbonden is aan geheel de geestesrichting van
Groen, kan met de stukken worden aangetoond. Het bericht komt tot ons2) dat eene
nieuwe Christelijk-Historische partij zal worden ingericht, op den grondslag van een
hernieuwd program. Daarin wordt ‘het constitutioneel koningschap’ (art. 3), doch
tevens vermeld: ‘De Souverein is als zoodanig alleen voor den rechterstoel van God
verantwoordelijk’ (art. 4). Beteekent deze zinsnede, hetgeen de Grondwet zegt: Art.
54: De koning is onschendbaar? Waarom en waartoe gaf men haar dezen vreemden
vorm? Moet zij verwantschap met da Costa's opvatting uitdrukken? Hoe, haar te
rechtvaardigen? Iets dergelijks, geldt voor het leerstuk der Vertegenwoordiging. Het
program stelt: ‘Hoe nauw de band tusschen de leden der Staten-Generaal en hunne
kiezers ook zijn moge, moet toch bij elke stemming het belang en het recht van allen,
niet dat van de kiezers, den doorslag geven.’ Kan deze poging om tusschen het
Thorbeckiaansche: los van de kiezers, eenerzijds, en het Groeniaansche: mandat
impératif aan den anderen kant, door te zeilen, geslaagd heeten? Groen's isolement
derhalve is noch toevallig, noch ontwijkbaar. Het onmogelijke vermag niemand. En
onmogelijk is, het aan de leest, waarop deze onze moderne Staatsinrichting is
geschoeid, eene zoodanige gestalte te geven, dat het schriftuurlijk keurslijf voor haar
past. Ook al laat men den religieusen bodem in zijne volle, onvergankelijke, eeuwen
trotseerende waarde, die inrichting heeft haar eigen eisch, uit zich zelf, zelfstandiglijk,
te kennen en te beoordeelen.
D a t is hetgeen Thorbecke aan Groen onder het oog brengt, in een brief, waarvan
Grashuis spreekt niet het ontzag, dat het schrijven verdient, terwijl hij echter dit
schrijven afbreekt, - wonderbaarlijk genoeg! - juist op het punt, waarop het aankomt
(59/60).
Thorbecke vervolgt namelijk:
‘Doch ieder van die kringen (van menschelijke kennis en bedrijf) heeft zijne
bijzondere wetten, die onze werkzaamheid binnen denzelven regelen, en die niet dan
door een lange opklimming van tusschenleden samenhangen met den hoogsten wil.
Dien hoogsten wil, naar deszelfs stellige openbaring, rechtstreeks te maken tot het
constitutief en organiseerend beginsel van den Staat, schijnt mij derhalve een salto
mortale, daar ik voor terugwijk. Ik ken eerst den Staat uit zijne eigene, insgelijks
door God gegeven, regels, eer ik derzelver hoogere gronden, door alle verschillende
instanties, terug leide tot hetgeen over alles is.’1) Hier, juist hier, wijst Thorbecke zijn
stand- en steunpunt aan, dat door Groen genoemd wordt: ‘het Staatsidee’,2) nader,
smalend aangeduid, als ‘het Staatsalvermogen.’ Nooit heeft ‘de oude vriend’ kunnen
vatten, hoeveel hijzelf bij de wetenschap van het Staatsrecht borgen moest, om haar
voor ‘Het Evangelie’ - zijn toevlucht en poolster - pasklaar te maken.
Intusschen, nu beider werkkring afgesloten is, voegt ons, epigonen, eerbiedige
hulde voor beiden. Vermanend, klinkt het woord van Thorbecke: ‘Ik ben niet van
uw geloof: doch ik wenschte, dat allen voor het hunne zóóveel deden, als gij voor
1) Den 22en Sept. 62, zinspeelde Thorbecke fijn, op eene ‘zege, waarmede Groen verlegen was’.
2) Zie ‘de Nederlander’ van 24 Mei 1903.
1) Brieven van Thorbecke 1830-1832 (Amsterdam 1893) blz. 65.
2) Brieven, t.a.p. blz. III.
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het Uwe. Wij hadden wat meer groeikracht in de Nederlandsche natuur.’3) Toen de
droeve mare van Groen's verscheiden ons bereikte, gegevoelde ik behoefte het uit te
spreken: aan hem was niets uitheemsch, behalve zijn voornaam. In het Pantheon van
Neerland's roem, zal deze indrukwekkende figuur niet worden vergeten.
Amsterdam, 14 Mei 1903.
J.A. LEVY.

De oude wereld en de nieuwe tijd
Dr. J.W. Beck. De Oude Wereld en de Nieuwe Tijd. - Groningen, P.
Noordhoff.
Zoo onnoozel als et zou zijn te beweren dat 'n gids die goed thuis is op de Galenstock,
nu ook 'n heldere en juiste voorstelling heeft van de Rhônemond, zoo dwaas is de
ijdelheidsuiting, dat de klassieke opleiding kennis van de moderne kultuur of
algemeene ontwikkeling zou aanbrengen, en ook als we in die ‘klassieke opleiding’
et akademisch onderwijs ingesloten denken, wordt die dwaasheid niets minder dwaas.
Dr. J.W. Beck komt in z'n aardig geschreven brochure: D e o u d e w e r e l d e n
d e n i e u w e t i j d op tegen de ‘invloed en de verant woordelijkheid’ van de
klassieke fiilologen ‘die niet in harmonie is met hun kennis, oordeel en smaak’. Hij
laakt de inrichting van et universi tair onderwijs: ‘men had meer kunnen bedenken
dat er ook aan de universiteit naar een v a s t , g o e d

3) Brieven t.a.p. blz. 82.
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doordacht en in bijzonderheden uitgewerkt plan
m e t g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g moet gewerkt worden’;hij betreurt et ‘dat
er zoo ontzettend veel tijd v e r k n o e i d is met onnut werk, met peuterachtig,
kleinzielig gedoe en verkeerde arbeidsverdeeling’. ‘De hoofdomtrekken, de groote
lijnen werden niet aangegeven, er was geen leidende gedachte, kortom geen band,
geen plan geen doel..... Men moest maar “lezen”!... Maar ik herinner mij niet, dat er
opzettelijk eens gesproken werd over..... het enorme verschil, dat er bestaat tusschen
de oude en de nieuwe historiographie, tusschen ons kunstideaal en het antieke,
tusschen onze denkbeelden over godsdienst, zedelijkheid, humaniteit enz. en die der
ouden. Aan vergelijken deed men niet’. Om het eigenaardige van een antiek drama
te verklaren, dient men ook over het drama te spreken en het cardinale verschil
tusschen 't antieke en 't moderne van Shakespeare uiteen te zetten’. ‘De fout van de
tegenwoordige opleiding in de cl. philologie, speciaal in ons land, ligt hoofdzakelijk
hierin, dat zij geen begin en geen einde heeft, geen hechte grondslagen, geen vast
plan en geen bepaald doel kent. Wil men ‘geleerden’ vormen... of
‘gymnasiaaldocenten’ of beiden.. of geen van beiden? Gymnasiaaldocenten vormt
men op d e z e wijze niet;.... k l a s s i e k e p h i l o l o g e n , namelijk w a t m e n
d a a r o n d e r t e g e n w o o r d i g b e h o o r t t e v e r s t a a n , evenmin’. Met
instemming bespreekt Dr. Beck Prof. Speyer's voorstel tot reformatie van de
akademische studie en z'n eerste these: ‘wederinstelling van een algemeen doctoraat
in de letteren, mits met ruime speling van examenvakken is gewenscht’.
‘Het candidaats-examen zou een algemeen karakter moeten dragen en waarborgen,
dat de student goed heeft rondgekeken in elk der drie sferen van werkzaamheid onzer
studiën:t a a l k u n d i g e , h i s t o r i s c h e , w i j s g e e r i g e .Devakstudieinengeren
zin zou na 't candidaats-examen moeten beginnen - S o l i e d e r g r o n d s l a g e n ,
verruiming van studieveld, meer vrijheid in de studie, dat
i s h e t , w a t P r o f . S p e y e r w i l , e n v e l e n m e t h e m ’.
Dr. Beck grondt z'n meening, dat hervormingen in de richting die uit deze citaten
blijkt noodzakelijk zijn, op et onloochenbare feit, dat we ‘in 'n tijd leven die zich in
meer dan één opzicht langzaam maar zeker van de Antieke verwijdert’. Hij wijst op
et vele, dat we aan de germaansche geest te danken hebben (ondanks de transvaalsche
oorlog! pag. 31) ‘De classici hebben nog al eens vage en overdreven voorstellingen
van den invloed van Hellas en Rome op onze beschaving’. Hij vindt. dat, al is et
interessant te bestudeeren wat de oudheid bewoog, ‘het niet minder belangrijk is, de
oorsprong en de ontwikkeling der moderne wetenschap te bestudeeren. Van een
Baco, een Luther, een Newton, een Spinoza, en een Kant, dient ook de classieke
philoloog toch wel wat meer dan oppervlakkige kennis te hebben’.
Ik heb de zinnen aangehaald, waaruit et duidelijkst blijkt wat de heer Beck vil: 'n
gemodernizeerde klassieke opleiding. Maar de heer Beck schijnt niet te begrijpen wat toch m.i. evident is - dat 'n dergelijke hervorming et begin is van et eind.
Men kan zeker van 'n a l g e m e e n o n t w i k k e l d mensch verwachten, dat i 'n
meer dan oppervlakkige kennis heeft van Baco, Newton, Spinoza, Kant. Maar bedenkt
de heer Beck wel, wat daaraan vast zit? Spinoza begrijpen en waardeeren zonder
Descartes aan de eene en Leibnitz aan de andere kant gaat toch niet aan; de een
korrigeert de ander; de een tracht de moeilijkheden op te heffen, die de ander heeft
laten staan. Bedoelt de heer Beck dat Kant bestudeerd en de groote periode nà hem
genegeerd zal worden? En Hartmann, die in zijn systeem de synthese meent geleverd
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te hebben van wat er houdbaars is in z'n voorgangers? Baco en Newton: maar
Helmholtz dan? en Darwin? Men zal bovendien om Newton recht te waardeeren wat
dienen te weten van Hoogere Wiskunde. Maar ook al laat men die weg - wat m.i.
belachelijk is - begrijpt de heer Beck wel hoe reusachtig dan nog de taak is, die de
filoloog wordt opgelegd? Wat blijft er over van wat tot nog toe de ‘klassieke filologie’
heette? 'n filoloog dient, om ten minste nog eenig karakteristikum te houen - behalve
dat i latijn en grieksch lezen kan - aan taalvergelijking en historische grammatika te
doen; en daarmee alleen is 'n menschenleven op te vullen. Dr. Beck spreekt over de
aesthetische behandeling van de klassieken: ‘hiermee wordt niet bedoeld een subjectief
roemen of afkeuren in algemeene bewoordingen naar een moderne maatstaf, maar
een op antiek voelen gevestigd oordeel (?) getoetst aan dat van latere geslachten (?)
en vergeleken met de eischen en algemeene regels, die aan het kunstgenre verbonden
zijn. Van de beoordeeling van het geheel of de groep gaat men over tot die der
onderdeelen en détails’. Van dit voorschrift begrijp ik niet veel, maar zooveel is me
duidelijk dat volgens de heer Beck de aesthetika wetenschappelijk moet worden
beoefend. Bedenkt i wel dat 'n aesthetika niet in de lucht kan zweven maar samenhangt
met iemands totale wereldbeschouwing, zóó dat bij d i e kennistheorie en d i e
natuurfilosofie en d i e metafysika d i e aesthetika hoort? Zoo komen we weer tot de
noodzaaklijk-
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heid van 'n lang niet oppervlakkige wijsgeerige eruditie, die met de niet oppervlakkige
kennis van Baco, Newton - en volgens mij ook de nieuwere natuurwetenschap - de
geestelijke inventaris vormt van ‘n.... klassiek filoloog. Ik ben et in al deze dingen
volkomen eens met Dr. Beck; alleen noem ik iemand van zoo'n universeele
ontwikkeling niet meer 'n klassiek filoloog. Wat hij weet van et vak, waarnaar i heet,
is zoo'n klein onderdeel van z'n gezamenlijke kennis, dat et geen zin meer heeft 'm
a parte non potiori te blijven noemen. En nu et gymnasiaal onderwijs. Moet ook dat
niet in overeenstemming met de veranderde eischen, die aan de zoogenaamde literator
gesteld worden, 'n wijziging ondergaan zoo ingrijpend dat et nog maar heel weinig
lijkt op wat et tot nog toe was? Zoolang men meende dat veel latijn en grieksch lezen,
zonder meer, algemeene ontwikkeling aanbrengt, kon men van de, altijd bescheiden,
gymnasiale lektuur 'n bescheiden bijdrage daarin verwachten; maar wie, zooals de
heer Beck en ik, onder universeele ontwikkeling iets heel anders verstaat dan et pover
effekt van de zoogenaamde klassieke studie, moet om de oue talen als paedagogikum
te handhaven, naar andere gronden omzien. De heer Beck schijnt te meenen dat die
gronden bestaan; mij heeft tot nog toe niemand overtuigd dat et resultaat van de
gymnasiale opleiding al de besteede tijd ook maar in de verste verte vergoedt, noch
wat de verstandelijke, noch wat de aesthetische vorming van de jongens betreft. En
ik twijfel er geen oogenblik aan of et zal na 'n hervorming, als de door Dr. Beck
gewenschte, blijken dat et ontwikkelende en opvoedende voornamelijk, zoo niet
uitsluitend, van datgene uitgaat wat de ‘klassieke’ literator als kultuurhistorikus, als
filosoof, als algemeen - dus ook natuurwetenschappelijk - ontwikkeld man z'n
leerlingen vertelt n a a r a a n l e i d i n g van de lek-tuur, die daarmee zal afdalen tot
cause occasionelle van et eigenlijke onderwijs in de hoogere klassen; en die
aanleidingen vindt men zeker even goed in de nieuwe talen die in de lagere klassen
goed geleerd dienden te worden.
Maar dat zijn allemaal dingen, die de tijd zal leeren. Voorloopig kunnen we blij
zijn met elke poging om wetenschap in de plaats te stellen van et kinderachtig klassiek
gebeuzel en et is zeer zeker te hopen dat de heer Beck z'n niet te versmaden eruditie
zal blijven aanwenden tot et bereiken van 'n modernizeering van de klassieke studie.
DR. J.A. DÉR MOUW.

Preeken en profeteeren
Ralph Waldo Trine. Het leven een zegen. - Amsterdam, J.C. Dalmeijer.
1902.
Kunst moraliseert niet; zij heeft niet een nuttigen wenk, een te betrachten les als dat
waarop het aankomt onder veel banaals verborgen, maar zij is, in hare klassieke
werken, bij uitstek ethisch, omdat zij hier doet zien de Idee en hare heerlijkheid.
Waar die aanschouwd wordt, geloofd wordt of gekend, daar zwijgt de brute lust,
daar wordt neergelegd de hartstocht als in Orpheus' tooversprook, en wij buigen ons
diep voor het Mysterie van Verzoening en van Liefde, dat de artist ontdekt heeft en
dat hij ons laat vatten trots 's werelds wanhoop, schuld en schande, gelijk men verstaat,
in een muziekstuk, de harmonie die zegeviert door alle dissonnanten heen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

Kunst moraliseert niet, maar zij verlost van het eindige, en dit is haar zedelijke
macht, gelijk die terecht door Schiller is vertolkt.1) Zij verheft en loutert, haarsondanks,
zooals ons ernstig stemt een vliegende storm op hooggezweepte zee of een donderbui
tusschen nauw aaneengesloten bergen. Juist dit is haar glorie, dat zij geen opdracht
heeft; zij is niet een Godsgezante, zij is zelf godin; ons treft haar nadering.
Gelijk nu de kunst ethisch is, onopzettelijk, door den rijkdom van haar wezen, zoo
is andersom het waarachtig ethische noodwendig artistiek. Reeds de wijsbegeerte
van Aristoteles zag het innerlijk verband tusschen schoon heidszin en zedelijk leven.
Hier kwam het aan op het welgevoegd zijn der neigingen, op het evenwicht der
geestesfunctiën; dezelfde tact voor maat die de cultuur der Grieken elders kenmerkt,
wordt ook hier zichtbaar; het natuurlijke wordt gevormd, het wordt bijeengevat in
hooger harmonie. Wijkt nu dit aesthetisch moraalbeginsel terug voor de hardheid
van de Stoa en het met haar verwante Christendom - wat zooveel beduidt als dat
dieper wordt het besef van het leven zelf: het natuurlijke wordt niet gevijld, het moet
ten ondergaan - op den duur keert weer terug het oude, het Grieksche element, en
het verbindt zich met dat der Stoici tot hooger eenheid: uit de breuke der ziel wordt
de ziel herboren, zij gebruikt hare neigingen als middelen tot plichtbetoon, en zij
heeft straks gebouwd een nieuwe, schooner wereld, en men ziet ze voorwaarts
schrijden vol gratie en vol licht. Het zijn dichters als Schiller en Goethe die zóó
verstaan hebben het verband van zedelijkheid en aesthetiek. Een ethisch mensch is
een zichtbaar vertegenwoordiger van de Idee, van het

1) Ueber aesthetischen Erziehung.
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Waarachtige op aarde. In de kunst zien wij nu die Idee in zinlijk zichtbren vorm, en
het gelouterd hart toont óók een evenwicht, een meesterschap, een koningszin, zóó
blij, zóó groot, dat het door de tastbare gestalte van den sterv'ling heen doet schouwen
's Geestes heerlijkheid. Doch dan zal ook het spreken over het ethische, indien het
namelijk echt is, enkel kunstvol kunnen zijn, niet omdat het dit bedoelt, maar omdat
het noodwendig volgt uit den aard der zaak, gegrond is in haar wezen. Want het is
een vertellen van het allerschoonste, het is een willen winnen de harten voor de
verzinlijking in eigen leven van hooger goddelijk Ik. Het is een bewogen worden
door de felle contrasten van wat de ziel k o n zijn: vrij gelukkig, machtig, en van wat
zij dikwijls is in werkelijkheid: slavin, door smart gestriemd. Het is een hoon over
een wereld, die deze dingen niet verstaat, het is een tuchtiging met scherpe
doornenroeden, doch het is ook een jubel om het waarachtig menschelijke dat zich
zeker loswindt uit knechtelijken dwang. En zoo komt het dat wij telkens teregkeeren,
trots hun verouderd Godsbesef, trots het abstract-ascetische van hun ethiek, tot de
visionairen van Israel, en ons verlustigen aan Jeremia's boetezang, aan het troostwoord
van Jesaja, want deze mannen zijn kunstenaars, en zij zijn het omdat zij getuigen
van heiligheid en schuld. En nog teerder, nog inniger ruischt de stem in de
Nieuw-Testamentische Spreuken; hier is de hoogste schoonheid omdat hier is de
aanblik van volmaakte goedheid, omdat hier is de wondervolste liefde die ooit de
wereld zag.
Ziedaar het klassische, het model: heel wat minder zijn de navolgers, ook in onze
dagen. Er wordt veel gepreekt, niet het slechtst door de vertegenwoordigers der
halstarrigste rechtzinnigheid. Zij toch zijn als somnambulen, die zeggen onbegrepen
dingen. Wa t zij zeggen is het orthodoxe stelsel, en de deskundige weet wat dit
beteekent: Platonische wijsheid, Gnosticisme, middeneeuwsche contemplatie en nog
wel oudere bespiegeling. Dit is mee van het edelste wat de menschelijke geest heeft
voortgebracht, en al is het dan des onbewust, de orthodoxe prediker reproduceert
het, en er is iets aardigs in voor den historiekenner te vernemen dat die daar zulke
zaken uitspreekt in zijn gemoedelijke eenvoudigheid. Daartegenever nu staat de
moderne geestelijke; zijn religie is niet meer leerstellig-christelijk, hij heeft prijs
gegeven een enorm bezit, hij heeft dat ingeruild voor zijn armelijk subjectivisme,
voor zijn burgermansverstand en zijn al even triviaal gemoed. Daar hij nieuwerwetsch
is, praktisch, utilistisch, zoo zal zijn stichtelijke toespraak bovenal bedoelen het beter
maken van den hoorder, zij zal dus ethisch willen zijn, maar zij is het zonder hart en
zonder fantasie. Hier is een moraal van iederen dag, hier is niet het besef van het
Absolute dat zich door de zedelijke wetten wil incarneeren in de wereld, hier is niet
de passie van het Onvergankelijke, dat vol eerbied de ziel des menschen huiveren
laat. Deze man, die hier spreekt, heeft niet gewandeld in de hemelen, is niet met
Plato's schimmen in der eeuwige goden koor geweest. Deze man is onberispelijk,
braaf, verstandig en modern, en hij weet dat het beste is niet te slempen noch te
vloeken en den echt naar waarde hoog te schatten, daarom komt hij, als een zeer
solied vermaner, en adviseert om vooral elkaar te dienen en te gelooven dat er niemand
is of hij heeft nog wel een beetje goeds.
Uit dezen kring van onbeduidendheid is het boek van Trine, waarin gij geen letter
zult vinden of het is der moeite waard er naar te leven. Zoo is het ook gewichtig van
uw arts te accepteeren, dat gij u moet wachten voor koude, natte voeten, of dat g'u
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niet verslaven zult aan al te veel tabak. Zulke adviezen zijn inderdaad oprecht en
goed bedoeld, maar als men ze bij elkander drukt, en er dus een boek van maakt in
zeer vulgaire woorden, en daar op zet, als titel: h e t l e v e n e e n z e g e n , d e
w e g t o t w a r e k r a c h t , dan heeft men zich te hoeden voor het mogelijk
misverstand, als zou men nu behooren tot de literaire kunstenaars, laat dan staan tot
de profeten van een zedelijke religie.
DR. H.W. PH. V.D. BERGH V. EYSINGA. Zutphen.

Vlinders
Hermann Türck
Der geniale Mensch. Fünfte vermehrte Auflage. Berlin 1901. Ferd.
Dümmlers Verlagsbuchhandlung. Eine neue Faust-Erklärung, 3te
unveränderte Auflage. Berlin 1902. Verlag von Otto Elsner. Hamlet ein
Genie, 2te verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin 1902. Utsupra.
In één volzin de methode van Türck omlijnend, noem ik haar een paraphrase van
Pascal's gedachten over het m o i h a ï s s a b l e . Evenals Pascal haat Türck de uiting
eener ongetemde zelfzucht, al is zij in een vernuftig letterkundig of wijsgeerig stelsel
saamgedrongen. Voor een
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aesthetisch denker als hij, is de zoogenaamde ‘Uebermensch’ van Nietzsche een
onmensch en tegenover hem stelt hij den genialen mensch, in de wereld-literatuur
belichaamd in de scheppingen van een Shakespeare, Goethe en Byron.
Hij is een bestrijder van de anarchistische denkrichting van een Nietzsche en van
zijn voorlooper Stirner en hij ziet met Dr. D.G. Jelgersma (De Ontkenning der Moraal,
Een wijsgeerig-letterkundige studie. Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel
1896) eerder in Nietzsche een in zijne denkfunctiën gekrenkt dan een normaal wezen.
Jelgersma komt na zijn helder betoog tot de slotsom dat Nietzsche in ieder geval
ongeschikt is voor wijsgeer en Türck den idealen menschstaat van Nietzsche ontledend
- het volkomen opzichzelfstaan en in zichzelf opgaan van het individu - noemt het
gevolg daarvan de bestialiteit, door Friedrich Nietzsche, in tegenstelling met
‘Sklavenmoral’ (humaniteitsmoraal) ‘Herrenmoral’ genoemd. Beiden, èn de
Hollandsche èn de Duitsche wijsgeer, vallen door hunne besliste meening dat alles
wat Nietzsche schreef, ook vóór zijne afzondering, min of meer het stempel draagt
van waan-zin - onder de tegenstanders van die soort denkers, welke gelijk Georg
Brandes, twee gezonde tijdperken in Nietzsche's leven aannemen, en de onmatige
zelfverheerlijking van zijne ikheid aan andere oorzaken dan aan ziele-stoornis
toeschrijven. Zij komen overéén, waar zij zijn werk als niet ontdaan van artistieke
kracht kenmerken. Op dit laatste heeft ten onzent ook van Nouhuys gewezen, (Los
& Vast 1895 No. 1) die daarover schreef: ‘Nietzsche's filozofeeren is voor een groot
deel gevoels-argumentatie, als het gevolg van een artistieken wellust in het op
verschillende wijzen groepeeren van denk- of gevoelsbeelden. Vandaag bewondert
hij een groepeering, die hij morgen verwerpt, om iets nieuws te schrijven, dat hem
weer voor één dag voldoen zal. Hij noemt dat zijne ‘vervellingen.-’
Türck, eindelijk, duidt in 't algemeen den bandeloos-zelfzuchtigen mensch, waarin
alle dierlijke instincten culmineeren - Nietzsche's Uebermensch - als ‘bornirt’ en
‘antisophisch’ aan.
De XII opstellen in ‘Der geniale Mensch’ verzameld, zijn dus niet anders dan
strijdschriften tegen eene denkrichting die zich op moreel, wijsgeerig en letterkundig
gebied, sinds een kwart eeuw, deed gelden en bepaaldelijk in de werken van Ibsen
en Nietzsche hare hoogste triumfen heeft gevierd. Türck stelt tegenover den
Uebermensch (b o v e n m e n s c h zooals Jelgersma hem noemt) van Nietzsche en
zijn onwijsgeerig ideaal, het wijsgeerig ideaal van den genialen mensch, door Goethe
reeds U e b e r m e n s c h geheeten. Waar hij bij Goethe of Shakespeare, in het
Christendom of het Boeddhisme, in geschiedenis of wijsbegeerte, naar de wetten
van het normale zijn een volkomen mensch aantreft, een zoodanig exemplaar der
soort, waarin de natuur tot hare verheven uitingen kwam en het geestesleven ten bate
der omgeving vruchten schonk, die aan de nakomelingschap als gouden appelen
konden vermaakt worden; daar wijst Türck op aanleg, ontwikkeling en
zielsgesteldheid en brengt uit die persoonlijke eigenschappen het karakter te voorschijn
dat hij geniaal noemt. Hij onderscheidt een geestelijke bovenmenschelijkheid en
eene wereldlijke; de laatste ziet hij in een Alexander, een Cesar, een Napoleon
belichaamd, de eerste in een Christus, een Buddha, een Spinoza, een Shakespeare,
een Goethe.
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In zijne beschouwingen is de moraal de richtsnoer van den normalen mensch. De
moraal van Türck is een wijsgeerig-aesthetische denkwijze, die in Spinoza's stelregels
evenzeer een grondslag vindt als in de Christelijke Zedeleer, ook waar die het
Buddhisme raakt. Zij staat dus even ver van een schel supra-naturalisme als van een
dor intellectualisme, dat de hartstochten in een keurslijf van starheid rijgt. Zij is voor
den Jenaschen wijsgeer verbonden met handelingen, waaruit de vreugde
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en de lof van een voor de gemeenschap weldadig menschlijk bestaan spreekt; met
kloeke daden, die het kenmerk dragen van een oordeel des onderscheids tusschen
hetgeen de meerderheid in de oudere en nieuwere menschenmaatschappijen goed en
kwaad noemde of hetgeen door diezelfde meerderheid voor de instandhouding van
het geheel als nuttig verordend of als schadelijk gebrandmerkt werd. Daardoor heeft
Hermann Türck, met de helderheid van den schranderen denker, over een
geestesrichting den staf gebroken, die in kunst en letteren, in staats- en zedeleer, in
het maatschappelijk en het familieleven, een ontreiniging van denken en doen heeft
gebracht, wat Dr. Jelgersma als ‘ontkenning der moraal’ aanduidde, door Türck de
anti-sophie van het egoïsme wordt genoemd, en waarvan de oorzaken te zoeken zijn
in eene hysterische gevoelsrichting, die door hare incoherentie in woord en daad
gelijk staat met waan-zin.
Wie nu - naar Aristoteles stelregel - zielereiniging betracht, wie uit een bezoedelden
gedachtensfeer wil treden, hun kan met volslagen gerustheid het werk van Türck
worden aanbevolen. Uitingen van een reinen geest, wekken zijne studiën op tot het
beste wat een normaal denkend sterveling, in de beste oogenblikken zijns levens kan
bereiken: matiging van begeerten; bewondering voor de schoonheid van het hoogste
mensch-zijn; kloekheid in den levensgang; afkeer van het beestachtige in letteren en
kunst; beheersching van het wilddierlijke of verfoeilijk-zelfzuchtige ‘ik’.
Een aesthetische zedeleer, getrokken uit de voorschriften van geniale denkers,
door een geniaal denker, zooals het duidelijkst blijkt uit Zijne tekstcritiek op Faust
en Hamlet.
PIET VLUCHTIG.

Oude boeken
‘Een konst-gier'ge dichter’
Met bovenstaanden naam, waarbij nog gevoegd is: ‘Konstigh Schilder ende
Teyckenaer’, duidt P. N o o t m a n s , E e n o f G e e n , zijn vriend A d r i a a n v a n
d e Ve n n e a a n . Van de Venne in 1589 te Delft geboren, op 76 jarigen leeftijd in
's-Gravenhage overleden, heeft zich als schilder een goeden naam verworven en niet
minder als illustrator van C a t s Zinnebeelden.
Ook als dichter is hij bekend. Een zijner verzen: ‘Z e e u s c h e M e y - c l a c h t
o f t e s c h i j n - K y c k e r ’ komt voor in den bekenden bundel: ‘Z e e u s c h e
N a c h t e g a e l e n d e d e s z e l f s d r y d e r l e y g e s a n g , door verscheyden
treffelycke Zeeusche Poëten bijeengebracht’ 1623. Het plan tot de uitgaaf van deze
‘Bloemlezing’ was ontworpen door J a c o b C a t s , toen nog Pensionaris van
Middelburg, en behalve diens verzen bevatte het boek er van de ‘geestrijke’
Jonkvrouw J o h a n n a C o o m a n s ,*) ‘weerde huysvrouwe’ van H e e r J o h a n
v a n d e r M e e r s c h e n ,Rentmeester van de EdelMogende Heeren Staten van
Zeeland;

*) Zij werd door Abraham van der Mij le geprezen, als een der jongste dochteren van Phoebus
en een recht voedsterkind der Muzen. Jacob Cats noemt haar de zeeuwsche parel.
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van S i m o n v a n B e a u m o n t , tweeden Pensionaris van de Zeeusche hoofdstad,
en van al wat Zeeland op dat tijdstip aan ‘treflijke geesten’ bezat. Ook aan de ‘eerbare,
achtbare, constrycke Jonkvrou’ A n n a R o e m e r s - dikwijls de gevierde gast ten
huize van Cats - was in den bundel een plaats ingeruimd, en, zooals wij zagen, mede
aan onzen Schilder-Dichter. In 't volgend jaar gaf deze uit het Ta f e r e e l v a n
Sinne-mal, en tien jaar later een thans zeldzaam boekje: S i n n e - v o n c k o p d e n
H o l l a n d t s c h e n T u r f , e n d e d e s z e l f s Wo n d e r - Ve e n - B r a n d t : i n
Gedicht uyt-geschildert, en aengewesen op de Haegsche
Turf-Marckt. Hier noch bij gevoegt een vermakelijcken
Hollandschen Sinne-Droom
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o p h e t N i e u w Wi j s - M a l v a n d e n O u d e n I t a l i a e n s c h e n S m i t ;
M i t s g a d e r s d e v i n d i n g e d e r Ta b a c k s Wo n d e r - S m o o c k ,
R i j c k e l y c k v e r c i e r t m e t K o n s t - B e e l d e n . In 's Gravenhage, bij
A d r i a e n v a n d e Ve n n e , Schilder ende syne Erff-gename te koope op de
Turf-Marckt, in de drie Leer-Konste. Uyt-gevoert in de Poëtische Druckerye van
Isaak Burchoorn, 1634. In dit boekje schijnt Van de Venne bij het gedurfde van
Brederoo, de puntigheid van Huygens met Cats langdradigheid te willen vereenigen
en wordt hij daardoor duister en vervelend, doch zelden plat. Hij houdt van eindelooze
woordspelingen en weet tot geen einde te komen. Iets op een gewone wijze uit te
drukken schijnt hem niet mogelijk. Zoo plaatst hij boven zijn eerste voorrede:
‘Macht-Gifte’ en eindigt met: ‘Gedaen sonder 't ontdoen, ende uytgegeven bij de
vergaderde Heliconsche negen Zang-Godinnen’. Van de Venne's langdradigheid is
zonder voorbeeld; besluit hij eindelijk zijn stuk met: S i e t ! y e t v l i e d t , dan laat
hij u nog niet los, maar krijgt ge nog tot toegift: e e n G r e n d e l - D i c h t a a n h e t
A c h t e r - S l o t en daarna nog een N a e m s - F a e m A c h t e r a a n
K l i n c k s - We d e r - K l a n c k s - G e r u c h t .
Het spreekt vanzelf, dat een werk van zulk een ‘Excellent Poëet’ niet de wereld
werd ingezonden zonder dat de lofbazuin er over werd gestoken. En 't opmerkelijkste
is dat al die lofbazuiners met hetzelfde ‘langnat’ van den dichter schijnen overgoten.
De lofgalm van P.I. is getiteld:
Eer-Zangh,
op het Reden-danssende Zinne-Bagger-Hofs-Loff van de Hollandschen Turf.
Het opschrift van een ander lofvers luidt:
Vijf-en-twintigh Turf-Kluytjens, Ruym-hartig, voor een Op-set, uyt de
Sinne-Schuyt over-gelangt; op dattet Hollandtsche turf-vyer luchtigh ende
wijdt-ruchtig soude uyt-branden ter eeren den wonderlycken ziel-door-ploegenden
Poëet ende Schilder A. vande Venne, Aerdigen en Waerdigen Vyer-Boeter ter Kamere
vande negen Zang-Godinnen.F. BEZEMER.

Snippers
....en hij ondervindt meer en meer, dat, indien men hem op het College (Gymnasium)
vooral leerde, wat nooit te pas komt, men op de Hoogeschool veelal, vergat te
onderwijzen, wat hij dagelijks noodig heeft.
To n y . ERNEST STAAS.

Keur
Vademecum. Practische 10 cents bibliotheek onder redactie van J.A.H.
Jockin. No. 1. Behandeling van Kamerplanten door Dr. A.J.M. Garjeanne.
- Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.
Als wij alle Va d e m e c u m s , die ons worden aangeboden, eens werkelijk altijd bij
ons moesten hebben, zooals de naam noodzakelijk schijnt te maken, zou onze bagage
zeker al te zwaar worden, want wat wordt er al niet onder dien Vademecumnaam in
de wereld geïntroduceerd! Toch is voor deze tien-centsbibliotheek de naam niet
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kwaad gekozen, want ieder vindt hier wel iets van zijn gading, en zoo het een of
ander deeltje dan geen Vademecum wezen kan, het is allicht een vadetecum. Want
onder des heeren Jockin's redactie zullen bij de uitgevers Van Holkema en Warendorf
in boekjes van één dubbeltje handleidingen verschijnen voor veel en velerlei; voor
boekhouding, zooals de winkelier die noodig heeft; voor vischsport, stenografie,
photografie, voor 't houden van volièreen kamervogels, voor 't schaakspel en voor
teekenen en schilderen; de kwalen van den ouden dag, en als tegengif misschien, de
inrichting der keukens zullen worden behandeld, en in de serie dezer handboekjes,
waarvan er jaarlijks 12-15 zullen verschijnen, ontmoet de koopman een over
bepalingen bij koop en verkoop naast drie handelswoordenboekjes, Nederlandsch
met Fransch en Duitsch en Engelsch respectievelijk, alle drie gecompileerd door
leeraars bij het middelbaar onderwijs.
Zoo wordt ieder vak aan een specialiteit in handen gegeven en zoo is No. 1 van
de serie, ‘Behandeling van Kamerplanten’, toevertrouwd aan Dr. A.J.M. Garjeanne,
leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam.
Het geeft in drie vel druks een alleraardigste handleiding voor hen, die in hun
kamers graag wat bloemen om zich heen hebben en niet alleen worden hun wenken
voor de behandeling der planten gegeven, maar onwillekeurig wordt ook door het
boekje hun attentie gevestigd op deze of gene plant, die ze misschien nog nooit in
de kamer of de serre hebben gehad en die daarvoor toch zeer geschikt is, want na de
mededeeling van wat planten in het algemeen behoeven, volgt een hoofdstukje over
bollen en over enkele knolgewassen, een over hangplanten, een over vetplanten, een
over palmen en een over andere kamerplanten, alle met aanwijzingen voor de
behandeling en verzorging van bepaalde soorten en geslachten, die de proef van 't
leven in den huiselijken kring bij menschen glansrijk reeds doorstonden. En zijn
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uw planten soms wat ziek en krukkelig, een achtste en laatste hoofdstukje geeft
medische adviezen, speurt althans naar mogelijke oorzaken voor de kwalen, die uw
planten kwellen en raadt u een en ander aan, waaronder niet in de allerlaatste plaats
‘goed afspuiten en afwasschen.’
Het boekje laat zich prettig lezen, geeft nu en dan een opmerking van wijde
strekking, dan weer iets meer speciaals, valt in 't geheel niet in herhalingen en
resumeert in 't klein bestek het wetenswaardige uit bestaande zeer uitvoerige boeken
over kamerplanten En wat daar in het eerste vel te lezen is over licht en lucht en
temperatuur en stof en watervoorziening en voeding der planten komt ieder, die zich
veel met bloemen wil bemoeien, goed te stade.
De Praktische tien-centsbibliotheek maakt een aardige entreé met het boekje over
Kamerplanten.
F.J. VAN UILDRIKS.

De Volks-Kinderbibliotheek van Nellie. Uitgave Masereeuw en Bouten,
Rotterdam.
Een idylle en een epos, een verhaal van stil, zacht, rein, zorgeloos leven en een
krachtig en stout heldendicht dat de lotgevallen vermeldt van een voorname
persoonlijkheid; voeg daarbij een geestige schets van de eigenaardige moeilijkheden
en verwarringen, die er ontstaan wanneer twee partijen eenzelfde zaak uit een geheel
verschillend oogpunt bezien en ieder hunner overtuigd is van zijn goed recht - en ge
hebt den inhoud van een der deeltjes (No. 20 van de 4de groep, prijs f 0.20) van
bovengenoemde uitgave.
Voor kinderen van 12-15 jaar en daarboven zijn de drie stukjes geschreven, die
ons een zoo aardig kijkje geven in het dierenleven. Mevrouw M. v. Eden-v. Vloten
heeft de idylle en het epos naar het Amerikaansch van Seton-Thompson bewerkt en
het derde, ‘de Eekhorentjes’ van Mary E. Wilkins, is door een onbekende uit het
Engelsch vertaald en aan Nellie afgestaan door de redactie van het tijdschrift Belang
en Recht. Zóó is de inhoud van dit boekje bijeengekomen, dat door onze kinderen
met veel genoegen zal worden gelezen en waarin wij, ouderen, veel kunnen vinden
wat ons boeien en in goede stemming brengen kan; mijne ervaring is dit ten minste
toen ik het las, en zeer juist vind ik het gezien om achter de woorden ‘voor kinderen
van 12 à 15 jaar’ te schrijven ‘en daarboven.’ Immers, een menschenziel kan ook
door een eenvoudig kinderverhaal, indien er maar een reine geest uit spreekt,
aangenaam en weldadig worden getroffen! Nellie geeft in de inleiding eenige
opmerkingen over den held in het epos, den beer Wahb, en over de idylle van een
familie van Ouistiti's of zijde-aapjes, en zegt dan tot onze kinderen: ‘Inderdaad, in
Wahb krijgen jullie een juweeltje van dichterlijke voorstelling in handen, waarin het
bosch-, berg- en dierleven trilt in al zijn woeste ontzaglijkheid, en de
‘Dulce-Pyi-familie’ geeft er je de zachtheid en teerheid van, zoodat in dit tweetal het
woord bewaarheid wordt van Schiller:
Want waar aan 't strenge zich het teêre,
Aan 't sterke zich het zachte paarde,
Daar gaat een goede klank van uit’.
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Ik weet op geen betere wijze den lezer van Den Gulden Winckel op te wekken met
het boekje kennis te maken, dan door mij het genoegen te gunnen den korten inhoud
van het derde stukje hier te laten volgen.
Een eekhoorntje met zijn levensgezellin woonden dicht bij een boerderij en
beschouwden een noteboom als hun eigendom, er zelfs niet aan denkende dat de
boom eigenlijk van den boer was en niet van hen. Elk jaar beloofde de boom veel,
maar de oude boer en zijn vrouw zagen nooit één rijpe vrucht, want de eekhorentjes
meenden dat die noten daar opzettelijk voor hen waren opgehangen, en dus brachten
zij alle vruchten naar hun kleine voorraadschuur onder den houtstapel. Voor hun
eenvoudig verstand was de gevolgtrekking juist, geen eekhoornpaar was dan ook
maar half zoo rijk als zij. Het was in het laatst van October dat zij - zeldzame
gebeurtenis in het leven van menschen zoowel als van eekhorentjes - de hoogte
bereikt hadden waarop van zorg voor stoffelijke behoeften geen sprake meer is. En
toen kwam de dag van hun val.
De houtstapel moest worden afgebroken en klein gehakt, en toen vond de
vriendelijke oude man op een goeden morgen den schat der eekhorentjes. Zijn vrouw
kon haar oogen niet gelooven toen zij den voorraad zag en verlangde dat haar man
den gevonden schat naar huis brengen en op den zoldervloer uitspreiden zou. Voor
't eerst zouden ze nu noten hebben van den boom. De oude man aarzelde en vond
het besluit wat hard; het zijn toch onze noten, zeide zij, gestolen door die diertjes.
Hij moest wel toegeven en naar den wensch van zijn vrouw handelen, en geen wonder
dat de eekhoorntjes wanhopig waren, van hun kapitaal beroofd, juist tegen het begin
van den winter! Maar dien avond ging de oude man naar het dorp en kocht een schepel
grijze walnoten, die hij, zonder dat zijn vrouw het bemerkte, in de leege
voorraadschaar der aardige diertjes verborg onder het overschot van den houtstapel.
Hij vertelde haar niet wat hij gedaan had, hoewel hij zich een beetje schuldig
voelde. Hij was nooit gewoon geweest iets voor zijn trouwe kameraad te verbergen,
zelfs niet zijn goede daden. Maar
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er zijn sommige daden, te innig verbonden met iemands ziel en zijn God, om ze zelfs
aan het meest liefdevolle hart toe te vertrouwen. En bovendien was de oude man
bang dat zijn vrouw hem verkwistend zou vinden. De eekhorentjes, op hun beurt den
boer niet vertrouwende, sleepten hun nieuwen voorraad naar een nieuwe bergplaats
aan den voet van een berk in het bosch.
Toen de noten op den zolder gedroogd waren, haalde de oude, op verzoek van zijn
vrouw, er eenige en begon ze te kraken, maar er van eten wilde hij niet, want hij had
toch altijd zoo'n soort van gevoel, alsof hij ze van de eekhorentjes had gestolen, die
er zoo hard voor hadden gewerkt. Toen zei de vrouw: ‘Je bent altijd veel te goedhartig
geweest en als je over stelen spreekt - i k zeg dat die eekhorentjes onze noten hadden
gestolen.’
Maar het eekhorentje en zijn vrouwtje, wier voorouders sinds het begin der tijden
het heele land bezaten als leengoed van den schepper der aarde, beschouwden de
zaak uit een ander oogpunt.

TAUPO (EHRENJUNGFRAU) VON SAMOA
Uit: D i e S c h ö n h e i t

Zij waren in het bosch bezig hun avondmaal, de noten van den boer, op te knabbelen
en zij waren van meening dat de boer h u n noten had gestolen. ‘Tusschen menschen
en eekhoorntjes geeft het bezien van eenzelfde zaak uit een geheel verschillend
oogpunt alleen maar misverstand en vijandelijke gezindheid; maar tusschen menschen
en menschen, tusschen volken en volken!..., Het verhaal der eekhoorntjes kan ons
leeren wáár soms de twisten. de veeten en de oorlogen vandaan komen, tusschen
menschen en volken, die ieder op zich-zelf beschouwd toch heusch zoo kwaad niet
zijn en ieder evenzeer overtuigd van zijn goed recht.’
DR. CALKOEN.
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Die Schönheit, onder redactie van Von Karl Vauselow. Verlag der
Schönheit, Berlin, Leizig, Wien; maandelijks met vele platen versierd.
Het blad zal voor voornaam denkende vrouwen en mannen eene opwekking worden
tot alles, dat aan het leven bekoring schenkt: schoonheid van het lichaam, kleeding,
huiselijke omgeving, kunst, ware beschaving, gezondheid en natuurlijkheid; het
gezonde denken en de valsche schaamte, waar deze laatste gevaarlijk wordt,
aanwakkeren en bestrijden. Den vrouwen wordt met klem om medewerking en steun
gevraagd. Hoewel de redaktie te Berlijn (Berlin Tempelhof, Dorfstr. 40) zetelt, treft
men onder de auteurs meerdere Oostenrijkers aan, o.a. den bekenden Hermann Bahr,
die een doordacht opstel schenkt over de reformkleeding. De eerste aflevering behelst
eene korte novelle ‘een aquarel’ van Ida Boy - ed, die in de tweede aflevering sluit.
Meerdere platen, die naar beeldhouwwerken, etsen, schilderijen en naar de natuur
de schoonheid van het vrouwelijk en manlijk lichaam toonen, vallen op, te meer daar
kieschheid de keuze leidt. Ook overzeesche typen, zooals de hier gepubliseerde
illustratie aangeeft, ontbreken niet; interessante herinneringen van Samoa en hare
bewoners van Dr. Georg Wegener zijn hieraan toegevoegd. Goede beginselen over
vrouwelijke kleeding geeft Magarete Bruns; het opstel is verrijkt met eenige
sympathiek gekozene platen. Interieurs van kamerameublementen en andere
kunstindustrieele ontwerpen versieren de afleveringen; ook eene muzikale compositie
en meerdere gedichten treft
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men aan. Goede kort saamgevatte gedichten over schoonheid van Paul Schultze Naumburg en van den bekenden kunst-industrieelen ontwerper Henry van de Velde
geven de gewenschte afwisseling. Het veld van schoonheid is groot! Bij het opvallend
gemis aan grazie en goede vormen, dat onze hedendaagsche samenleving kenmerkt,
kan ongetwijfeld dit tijdschrift goeden invloed uit-uitoefenen.

Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turijn
in 1902; gedrukt bij Joh. Enschedé en Zn., Haarlem en Internat.
Kunst-Ausstelling Turin 1902, Verlag Alex. Koch-Darmstadt, Heft II.
Beide boeken behandelen de hollandsche afdeeling. Het eerste geeft een objectief
verslag van alle voorbereidingen, doorworstelde moeielijkheden, van het financieel
overzicht enz. met een voorwoord van onzen voorzitter van het Nederlandsch Comité,
Ernest van Loon. Door de volledigheid van dit verslag, dat ook een juist inzicht geeft
der buitenlandsche inzendingen, heeft het blijvende waarde, al sieren slechts twee
platen - Gezicht op den Hoofdingang van het tentoonstellingsgebouw van den
bouwmeester R. d'Aronco en Gezicht op de Keramische afdeeling - het keurig
gedrukte boekdeel. De aflevering II van het deutsche werk, is daarentegen met een
uitgebreid voordwoord van Georg Fuchs van zeer subjectieve opvatting, die voor
ons Hollanders slechts ten deele mag worden aanvaard. Het succes dat onze kunst
te Turijn had, pantsert ons met toenemende bescheidenheid; wij waardeeren de hulde,
die den auteur onzen artiesten in warme uiting brengt. Maar dat het verband van
Duitschland en Holland dusdanig zoude zijn, dat de toonaangevende createurs hier
en daar intellectueel elkaar de hand rijken is een eenzijdig standpunt. Gewis hebben
de kunstvormen der verschillende naties door het gemakkelijk verkeer een minder
in 't oog loopend onderscheid als voorheen. Maar Holland is nu eenmaal k e i n
d e u t s c h e s L a n d en onze smaak is eene geheele andere als die onzer duitsche
buren. De rijk geïllustreerde aflevering geeft een belangrijk overzicht over onze
kunstindustrie en, ook hier bewonderen wij de kleine, maar krachtige creaties van
Jozef Mendez da Costa. Maar ongevoelig rijst bij het doorbladeren de vraag: zoude
Duitschland bijv. een compositeur van zoo fijnen smaak als onzen Th. A.C.
Colenbrander bezitten of een artiest als G.W. Dijsselhof, wiens voorname stijl hier
in de weergegevene kamerschutten ons toelacht? Dit is te betwijfelen. Als motto,
aan 't begin van Georg Fuchs opstel ‘Holland und die grossdeutsche Kultur’, is
geplaatst A l b e r t Ve r w e y ' s gedachten: ‘Formen kommen und verschwinden:
Irdisches dem Ewigen gesellt’.
I.H.S

Boekbeschrijving
Taal- en letterkunde.
Arullani, Vittorio Amedeo: Pei regni dell'arte e della critica: nuovi saggi.
Torino.
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f 1.65
1. Pensieri d'arte e di letteratura. 2. Il dolore in Dante e nel Petrarca. 3. Le rime
del Boccaccio. 4. Il dolore in Torquato Tasso. 5. Il Leopardi e la scienza
contemporanea. 6. Secentismi di Victor Hugo. 7. Spigolature manzoniane. 8.
Leconte de Lisle e la sua teorica d'arte. 9. I s i d e di G. Prati. 10. Scadimento e
risveglio artistico in Italia.
Barbey d'Aurévilly, J.: Le Roman contemporain. Paris, Lemerre.
f 1.90
Quoi qu'en pensent certains écolâtres, voilà de la vrai critique, serrant de près
son sujet, notant avec du feu le trait particulier de chaque talent. Nous n'avons
pris dans ce volume de B. d'A que son étude sur Daudet. Cela nous suffit pour
indiquer sa manière ardente et juste. Mais avec quelle maëstrea il pareillement
peint Octave Feuillet, les Goncourt, Flaubert, Zola, qui ne lui inspirait pas une
vive tendresse et Huysmans, dont il aimait le style savant et technique et le riche
vocabulaire!. - L'Illustralion, 1903 17 Jan vier.
Beer, Dr. Rudolf: Spanische Litteraturgeschichte. Leipzig, G.J. Goeschen. 2
Bände. Geb.
f 1.10
Die vorliegende Geschichte des spanischen Schrifttums ist die erste in deutscher
Sprache, die unter steter Berücksichtigung der ursprünglichen Quellen auch die
wichtigsten Erscheinungen der modernen spanischen Litteratur (bis 1900)
verzeichnet. Dieser Umstand, sowie die Notwendigkeit, eine der reichsten
Litteraturen der Welt auf verhältnismässig sehr geringem Raum darzustellen,
sind für die Einrichtung des Werkchens massgebend gewesen.
Bibliographie der vergleichende Literaturgeschichte. Hrsg. v. Art. L. Jellinek.
I. Bd. 1. Heft. Berlin, Alexander Duncker. Pro Bd. (4 Hefte)
f 3.90
Bonnell, H.H.: Charlotte Bronté, Georg Eliot, Jane Austen. Studies on their
works. London, Longmans, Green & Co.
f 5.25
Brandes, Georg: Gesammelte Schriften. Band III. Inhalt: Skandinavische
Persönlichkeiten. 2 Teil. München, Albert Langen.
f 7.80; geb. f 8.80
Man mag über Georg Brandes als Politiker denken, wie man will, das steht
jedenfalls fest, dasz er als Literarhistoriker wie als Kritiker das literarische
L e b e n Dänemarks mehr als irgend ein anderer gefördert hat. - Leipziger
Neueste Nachrichten.
Alle Vorzüge der kritischen Manier Georg Brandes' finden wir auch in diesem
neuen Buche: historische Gewissenhaftigkeit und Würde der Darstellung,
personlichen Stil und jenen glänzenden Esprit, der nie zur phrasenhaften
Geistreigelei wird. - Münchener Neueste Nachrichten.
Burroughs, John.: Literary Values, and other Papers. London, Gay and Bird.
f 3.50
‘John Burroughs appears as a critic, and especially as a critic of criticism. To
criticise a critic of criticism would be to weave the winds; and since his writing
is as pure, as lucid, as interesting
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as before; since he is eminently wide and sane in his views, an impressionist
with a profound respect for “the rules”, a lover of the warmth of life with a
sensitive appreciation of the finest niceties of literary art, there is little criticism,
in the sense of adverse judgment, that could be offered. Every one of these
papers will appeal to the student of literature; every one will set his mind at
work’. - The Times, 13 March 1903.
Coleridge, Christabel: Charlotte Mary Yonge. Her Life and Letters. London,
Macmillan.
f 8.75
Conferences on Book and Men. London, Smith, Elder & Co.
f 3.90
‘A book which every reader will enjoy’. - Spectator.
‘The nameless author (nameless, if not unknown) of this book of literary essays
has as pretty a wit, as lucid a style, and as sound a judgment as need be asked
of any contributor to a magazine. He touches his subjects with grace and
discretion, leaves us pleased and smiling, and passes on’. - Academy.
‘A most readable and salty causeur... It is truly an entertaining volume, which
should make many friends’. - Daily News.
Davidson, A.B.: Biblical and literary essays. Ed. by J.A. Patterson. London,
Hodder & Stoughton.
f 3.90
Doumic, René: Hommes et idées du XIXe siècle. Paris, Perrin & Cie.
f 1.90
‘C'est une véritable histoire de la pensée contemporaine que Monsieur Doumic
nous donne en ce livre. Avec la sureté de son jugement, il en marque en quelque
sorte l'évolution, chez quelques-uns de ceux: penseurs, guerriers, savans ou
écrivains: Napoléon, Mad. de Stael, Victor Hugo, Stendhal, Taine, Pasteur, qui
caractérisent le mieux notre époque.’ - Revue des Deux Mondes, 1903, 1 Juin.
Ernst, Adf. Wilh.: Lessings Leben u. Werke. Stuttgart, Carl Krabbe. 8o. m.e.
Bildnis.
f 3.25; geb. f 3.90
Galletti, A.: Studî di letterature straniere (D. Gabriele Rossetti e la poesia
preraffaellita; G. Leopardi ed A. De Vigny; C. Leconte de Lisle). Verona.
f 1.95
Gropallo, Laura: Autori italiani d'oggi (Antonio Fogazzaro, Gabriele
D'Annunzio, Matilde Serao, Giovanni Verga, Gerolamo Rovetta). Torino.
f 2.60
Heinze, Paul: Geschichte der deutschen Literatur, von Goethes Tode bis zur
Gegenwart. Mit einer Einleitung über die deutsche Literatur von 1800 bis 1832.
Mit 16 Bildnissen und Namenszeichnungen deutscher Dichter. Zweite
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig, F.A. Berger.
f 4.55; geb. f 5.85
Der Verfasser hat es verstanden, den überaus reichen und verschiedenartigen
Stoff übersichtlich zu gruppieren; seine Darstellung ist durchweg gewandt und
korrekt, sowie die Beurteilung der einzelnen litterarischen Erscheinungen
objektiv und maszvoll. Ein sorgfältig ausgeführtes Namenverzeichnis erleichtert
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den Gebrauch des Buches, das allen Freunden der neueren Litteratur warm
empfohlen zu werden verdient. - Leipziger Illustrierte Zeitung.
Aus einer Besprechung der neuen Litteraturgeschichtswerke von Vilmar-Stern,
Adolf Bartels und Paul Heinze:... Es liegt aber in der Natur der Anlage und des
Charakters seines Werkes, an der Ausführlichkeit der Einzelcharakteristiken,
die ein genaueres Abwägen zuliesz, dasz Heinzes Darstellung den einzelnen
modernen Dichtern am meisten gerecht wird. Wohltuend berührt sein von
ästhetisch-kritischen Gesichtspunkten ausgehendes Beurteilen und Erklären,
seine warmherzige Objektivität. - Die Gegenwart.
Holl, Dr. Fritz: Das politische u. religiöse Tendenzdrama des 16. Jahrhunderts
in Frankreich. Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchh. Nachf.
f 3.60
Münchener Beiträge zur romanischen u. englischen Philologie. 26 Heft.
Hoogvliet, Dr. litt. J.M.: Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene
en nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijk bestemd voor leeraren en
onderwijzenden in moderne en oude talen. Amsterdam, S.L. van Looy.
f 2.40; geb. f 2.90
Huart, Clément: Littérature Arabe. Paris, Armand Colin.
f 2.75; relié f 3.60
La précieuse collection: Histoires des Littératures qu'a enterprise la librairie
Armand Colin vient, avec ce volume consacré à la Littérature Arabe, de s'enrichir
d'une véritable Nouveauté. Pour l'écrire, Mons. Huart a mis à profit la publication
des catalogues, des manuscrits arabes conservés dans les bibliothèques de
l'Europe. - Revue des 2 Mondes, 15 Mai 1903.
Is it Shakespeare? The great question of Elizabethan literature answered in the
light of new revelations and inportant contemporary evidence hitherto unnoticed.
By a Cambridge graduate. With faksim. London, J. Murray.
f 8.40
Lamier, S.: Shakspere and his forerunners. Studies in Elizabethan poetry and
its development from early English. London, Wm. Heinemann. 2 vols., w. illustr.
f 21.Lecomte, L. Henry: Alexandre Dumas, 1802-1870. Sa vie intime, ses oeuvres.
Paris, J. Tallandier. av. 8 planches hors texte.
f 1.90
Lionnet, Jean: L'évolution des idées de quelques-uns de nos contemporains
(Zola, Tolstoi, Huysmans, Lemaitre, Barrès, Bourget. Le-roman catholique).
Paris, Perrin & Cie.
f 1.90
Marchesi, G.B.: Romanzieri e romanzi italiani del settecento. Bergamo, Instituto
italiano d'arti grafische edit.
f 4.15
Marialegenden (Middelnederlandse) vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde uitgegeven door C.G.N. de Vooys. Leiden,
Boekhandel en Drukkerij vrhn. E.J. Brill.
f. 4.I. Onser liever vrouwen miraculen. (Naar het Katwijkse handschrift).
Dit is eene heuglijke uitgave voor de beminnaars van het Nederlandsche Proza.
- Onze Eeuw. 1903. Juni.
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Masoin, Fr.: Histoire de la littérature française en Belgique de 1815 à 1830.
Bruxelles, J. Lebèque & Cie.
f 1.90
Meester, J. de: De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing.
Rotterdam, W.L. Brusse. m e. portr.
f -.50
Uitgave ten voordeele van het monument voor Zola.
Méréjkowsky, D.: Tolstoi et Dostojewsky. Trad. par le comte Prozor et S.
Persky. Paris, Perrin & Co.
f 1.90
C'est plutôt la nature morale des deux grand maîtres que nous découvre
Méréjkowski, beaucoup plus que leur oeuvre intellectuelle ...cette étude si pleine,
si aiguë et si étrange, qui dans le texte primitif a pour titre le christ et l'antrichrist
dans la littérature Russe. - L'Illustration, 17 Janvier 1903.
Nouhuys, W.G. van: Nicolaas Beets, 13 September 1814-13 Maart 1903.
Amsterdam, Van Holkema & Waren dorf. Gr. 8o.
f -.60
Pemberton, J. Edgar: The Life of Bret Harte. London, Pearson.
f 10.40
It would have been impossible to find a more sympathetic, a more suitable
biographer to write the life of the author of the immortal ‘Heathen Chinee’ than
Mr. Pemberton. He and Bret Harte were old and intimate friends, and he
thoroughly understood the sensitive nature of the American writer. To write his
biography must have been a labour of love, yet a sad one. The volume contains
a number of interesting letters, both from Bret Harte
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to his wife and from many celebrated writers, actors, painters, etc. to the
American poet and humorist. All lovers of Bret Harte will read this interesting
and sympathetic volume with pleasure. - The Graphic, 28 March 1903.
Petrocchi, P.: Dizionario universale della lingua italiana. Milano, Frat. Treves.
8o. 2 vol.
f 16.35
Potgieter, E.J.: Personen en onderwerpen. Keus uit Potgieter's ‘Kritische
studiën’. Met eene voorrede en aanteekeningen van Cd. Busken Huet. Goedkoope
uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 8o.
f 1.Sainte-Beuve: Lettres inédites de Sainte-Beuve à Collombet, publiées par C.
Latreille et M. Roustan. Paris, Société française d'imprimerie et de librairie,
ancienne Librairie Lecène, Oudin & Cie.
f 1.90
Salzer, Prof. Dr. Anselm: Illustrirte Geschichte der deutschen Literatur von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 100 Beilagen in Schwarz-, u.
Farbendruck, u. üb. 300 Abbildgn. 1e Lfg. München, Allgemeine
Verlags-Gesellschaft. Vollständig in 20 Lfgn.
f 13.Schaepman, Dr. H.J.A.M.: Menschen en Boeken. Verspreide opstellen. Ve
reeks. Utrecht, Wed. J.R.v. Rossum. 8o.
f 1.60; geb. f 2.25
‘Wij behoeven dit boek niet aan te bevelen; geen vereerder van wijlen den
grooten man zal het ongelezen laten en vooral de inhoud zal iedereen treffen:
de voornaamste lijkredenen, die dr. S. heeft uitgesproken vindt men hier
vereenigd. Er loopt tusschen de eerste en de laatste een tijdsverloop van 30
jaren. Men vindt er, hoe S in 1878 de nagedachtenis van den pas ontslapen Pius
IX huldigde; men vindt er hoe hij de grootsche figuur van den regeerenden Leo
XIII schetste.
En wat ook niet vergeten mag worden: men vindt een biographie door den heer
Braam geschreven, die tintelt van warmte en liefde.’ - Het Centrum.
Segrè, C.: Studî Petrarcheschi. Firenze, Succ. Le Monnier. 16o.
f 1.65
Slouschz, Nahum: La renaissance de la littérature hébraïque (1743-1815). Essai
d'histoire littéraire. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition.
f 1.90
Trautmann, Prof. Dr. M.: Finn u. Hildebrand. Zwei Beiträge zur Kenntnis der
altgermanischen Heldendichtung. Bonn, T. Hanstein's Verlagsh.
f 2.95
Bonner Beiträge zur Anglistik. 7 Heft.
Verwey, Albert: Het leven van Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink &
Zoon. 8o.
f 3.50; geb. f 3.90
Vincent, L.H.: Molière. London, Gay & Bird.
f 2.80
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Vischer, Friedrich Theodor: Shakespeare-Vorträge. Band V. (Heinrich VI.
Richard III. Heinrich VIII.) Stuttgart, J.G. Cotta, Nachf.
f 5.20; in Leinenband f 5.85
Nach längerer, durch Krankheit des Berm Herausgebers veranlaszter Pause sind
die Verleger in der Lage,einen neuen Band von Fr. Vischers
Shakespeare.-Vorträgen vorzulegen. In ihm werden die noch übrigen
Königsdramen, deren erste Hälfte der vorhergehende Band brachte, behandelt.
Den Höhepunkt innerhalb des fünften Bandes bildet naturgemäsz die Behandlung
des Dramas Richard III., mit dem Shakespeare das machtvoll Gebäude seiner
Königsdramen krönt. Die Gestalt Richards III., die Verkörperung des vollendet
Bösen, wirkt bei allem Grausen, das sie dem Betrachter bereitet, unendlich
reizvoll, weil sie mit höchster Genialität vom Dichter erfaszt und hingestellt ist.
- Es ist ein Genusz erlesenster Art, diese grandiose Figur in der Beleuchtung
zu schauen, die sie durch die geistvollen Erläuterungen Fr. Vischers erfahrt.
In dem sechsten (Schlusz-) Band von Vischers Shakespeare-Vorträgen sollen
die drei Dramen zur Darstellung kommen, die der römischen Geschichte
entnommen sind.
Volpi, Guglielmo: Note di varia erudizione e critica letteraria. Firenze.
f 1.Intorno a una ballata die Guido Cavalcanti. Poesie popolari dei secoli XIV e
XV. La bellezza maschile nella poesia volgare del sec XV. Una deploratoria in
morte di Lorenzo il Magnifico. Francesco Cei poeta fiorentino dell'ultimo 400.
Weitbrecht, Prof. Carl: Das Deutsche Drama. 2e Aufl. Volks-Ausgabe. Berlin,
Verlags-Geselschaft Harmonie.
f 2.60; geb. f 3.25
‘Das Buch ist nicht in erster Linie ein gelehrtes; es will das künstlerische Wesen
des deutschen Dramas verstehen, um in der ästhetischen Verwirrung der
Gegenwart bei Publikum und Künstlern zur Klärung beizutragen’. - Deutsche
Litteratur-Zeitung.
‘Der Verfasser, der an der Technischen Hochschule zu Stuttgart seit Jahren den
Lehrstuhl einnimmt, auf dem früher sein Lehrer, der berühmte Aesthetiker Fr.
Vischer gewirkt, vereinigt wie dieser in sich den Gelehrten und den Dichter’. Norddeutsche Allgemine Zeitung.
...Weitbrecht's Erörterungen dienen dazu, die weiteren Kreise der Gebildeten
zu einem durch zureichende Gründe bestimmten
Urteil über dramatische Dichtung zu befähigen. Seinem Zwecke entspricht das
Werk; es ist geeignet, den Streit der Meinungen klärend und auch versöhnend
zu beinflussen!’ - Vossische Zeitung.
‘Ein Werk von bleibender Bedeutung durch die Klarheit seiner Grundlinien und
das vornehme Mass seiner Urtheile - und zugleich eine für den Augenblick
besonders wichtige und nützliche Arbeit! - ’und zum Schluss: ‘W. hat zwar den
höchsten Begriff von der Kunst und die höchsten Massstäbe für die Kunst, aber
in mystischen Offenbarungen und supranaturalistischen Verzückungen ergeht
er sich nicht, sein ’Deutsches Drama’ ist schlechthin für Jeden verständlich, der
verstehen will!’ - Dresdner Journal.
Wiener, Leo: Anthology of Russian Literature. Part. II. From the close of the
Eighteenth Century to the Present Day. With Index. London, New-York, Putnam.
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f 8.75
Also Vol. I., uniform, with separate Index.
f 8.75

Door de redactie ontvangen boeken:
Ergo, Emile: Elementair-Muziek, in overeenstemming gebracht met den
wetenschappelijken vooruitgang der Toonkunst. (253 pag.). Arnhem, Joh. C.M.
van Mastrigt.
f 2.-, geb. f 2.50
Hartenbach, Dr. E.: Het Geheugen. Handleiding tot verkrijging van gezonde
hersenen en tot de ontwikkeling van het geheugen. Naar de 14e Duitsche uitgave.
Derde druk. (120 pag). Amsterdam, C. Daniëls.
f -.60
Het gewaand Herstel der Bisschoppelijke Hierarchie in Nederland. 1853-1903.
Overdruk uit de Oud-Katholiek 1903 Maart. (22 pag.). Rotterdam, Firma H.T.
Hendriksen.
f -.10
Hygiënische Vlugschriften, uitgegeven door de Redactie van het Tijdschrift
Deutsche Praxis. No. t Dr. H. Pinkhof. Een gezond Zenuwstelsel (16 pag.).
Amsterdam, F. van Rossen.
f -.20
Luchtmans, Dr. G.: Hygiënische Schetsen. (220 pag.). Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.
f 1.25; gèb. f 1.75
Righi, Aug. und Dessau, Bernhard: Telegraphie ohne Draht. (480 S.)
Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn.
Slotemaker, Dr. J.R. de Bruine: Darwinisme. Een studie over evolutie, mutatie,
selectie. (57 pag.) Middelburg, E P. D'huy.
Sormani, Dr. P.V.: Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs (30 pag.). Groningen,
P. Noordhoff.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

105

Tweede Jaargang No. 7
Een Dante-kenner
Dichtungen des Königs Johann von Sachsen. Herausgegeben von Carola,
Königin Wittwe von Sachsen. -Leipzig, Verlag von Bernhard Tauchnitz.
1902.
‘Er zijn steden’ - schrijft een van de laatst bekende en een van de beste Dante-kenners,
Karl Federn - ‘waaromheen een stralenkrans van glans en schoonheid speelt, die haar
persoonlijker en levenswekkender dan anderen doet schijnen. Athene, Rome, Florence
en Venetië, Parijs en Londen behooren er toe en menige veste uit de nieuwere wereld
kan daarbij worden gevoegd’.
En onder die nieuweren heeft de kunstkenner van Italië geen Duitsche steden
genoemd, uit vrees wellicht door de keuze bemoeilijkt te worden. Want datzelfde
veerkrachtige, datzelfde betooverende, diezelfde atmosfeer van verheven menschlijk
pogen en stout menschlijk kunnen omzweeft op Germaanschen bodem ook de
Saksische landouwen. Dresden: één paradijs van steen en kleur opent zijne poorten;
Leipzig: één symfonie van tonen ruischt golvend aan; Jena: schatkameren Van
wetenschap ontsluiten zich; Weimar: een ander Heilig Land daagt aan den horizon.
En altoos hetzij men heden of verleden raadpleegt zijn het de Vorsten des lands,
de prinsen van den bloede, die vóór-gaan - als gold het een nieuwe Renaissance om hunne hoven een cirkel van kunstenaars en geleerden, van denkers en dichters,
dragers van schranderheid, goede smaak en vernuft, te trekken, waarvan zij zelven
zoo niet het middenpunt, althans de verbindende middellijn formeeren.
Onder talrijke zijner wetenschappelijke tijdgenooten van het tweede en derde
kwart der vorige eeuw, is de naam van Koning Johan van Saxen zoo vertrouwd
mooglijk geweest, daar hij zich onder hen als Dante-vertaler en Dante-kenner een
roep verworven had, die luisterrijker werd naarmate hij niet verhoogd bleek door
den smuk van een koningsnaam. Immers wie zich op de studie van Dante en zijn
werk toelegt, wie in die labyrinthen van het middeneeuwsche denkstelsel, een pad
zoekt, bewijst reeds daardoor dat zijn geest - zijn lichaam zij vèr van of dicht bij een
troon - van koninklijk maaksel is.
Met dergelijken geest verbonden te worden, is het doel van bovengenoemde uitgaaf.
Door 's Konings schoondochter - de weduwe van zijn zoon Albert - 19 Juni 1902
overleden - bij de herdenking van 's dichters roosten geboortedag in 't licht gegeven,
beoogt zij tevens de nagedachtenis van Koning Johan als klassiek letterbeoefenaar
buiten de beperkte kringen der Dante-kenners, binnen den wijderen kring van
beminnaars van Duitsche poëzy te brengen.
***
In ‘den Franschen tijd’ geboren - 12 Dec. 1801 -heeft Prins Johan - zoon van
Maximiliaan, broeder des Saksischen Konings, en van Karolina van Parma - niet dan
harde indrukken uit die periode
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behouden. Allereerst de handtastelijkheid die Napoleon zich op den vijfjarigen knaap
veroorloofde, wiens oorlelletje hij zoo hard kneep, dat het kind in tranen uitbarstte,
hetgeen den Koning later deed zeggen: ‘Eén troost had ik alvast, niet de eenige te
zijn, dien hij tusschen zijn hand-schroeven nam’. Vervolgens, als 12-jarige, de
gevangenneming der gansche koninklijke familie; na den slag van Leipzig, de
opsluiting te Praag en eindelijk, bij terugkeer in 1 8 1 5 te Dresden, de wetenschap
dat de helft van het koninkrijk in ‘andere handen’ was overgegaan. Volstrekt
aangename gewaarwordingen kan men zulke jeugdervaringen niet noemen, en daar
de jonge Sakser, bedeeld werd met een ‘poëetsch gemoed’ zal hij er sterker indrukken
van behouden hebben dan minder ontvankelijke of minder aandoenlijke vorstentelgen.
Trouwens voor den vluggen, naar intellectueele en gevoels-aandoeningen
hunkerenden jonkman, is zijn levenslot één schrijnende tegenstelling geworden met
zijn innerlijke geaardheid: het peinzend, bespiegelend leven te voeren van den klassiek
gevormden geleerde, voor wie de bronnen van taal en letteren óvervloeien en wiens
aanleg hem naar de theoretische wereld der stille ideeën en buiten die der practische
woelingen drijft.

JOHAN VAN SAXEN.

Toen hij als 20-jarig jonkman, tot verrijking zijner kennis, onder toezicht van zijn
gouverneur, een reis naar Zuid-Duitschland, Zwitserland en Italië ondernam, stierf
te Pisa zijn broeder Clemens, waardoor hij in de positie van oudsten broeder van den
troonopvolger kwam, andere plichten dan die van de studeerkamer hem riepen en
andere vooruitzichten hem werden geopend. In den starren band om kleine
Vorstenhoven gekneld, is elk lid der hofhouding gedwongen te gehoorzamen allereerst de verwanten van het hoofd der dynastie. En Prins Johan was bovendien
te vroom opgevoed, om het niet zondig te achten en strijdig tegen God's gebod, indien
hij zijn hartewenschen anders als geopenbaard had. Maar die menschelijke openbaring
heeft in dergelijke kringen hoegenaamd geen beteekenis, en het mocht reeds een
groote toegeeflijkheid van de zijde van zijn oom, den Koning, en van zijn oudsten
broeder, den lateren Koning, geacht worden dat Prins Johan van een militaire loopbaan
kon afzien en hem vergund werd een burgerlijke te kiezen.
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Een van zijne levensbeschrijvers - zijn gewezen kabinets-minister Dr. Johan Paul
von Falkenstein1) - heeft dien geestestoestand van den 21-jarigen jonkman met een
openhartigheid aangeduid, die zelden bij biographen, allerminst bij karakterteekenaars
van Vorsten wordt gevonden. Von Falkenstein heeft in zijne uitvoerige studie bij
herhaling op het feit gewezen, dat Prinsen van den bloede zich nu eenmaal m o e t e n
wijden aan de studie der krijgsvakken - en vergeten mag zeker niet worden, dat als
een Duitsch Minister van 25 jaar her, hier schrijft over een Duitsch Vorst op den
drempel der vorige eeuw - 1801 geboren - deze mededeeling uit dergelijken mond
zeer vrijzinnig klinkt: ‘Dasz er dennoch die eigentlich militärische Carrière nicht
verfolgte, war sicherlich zu seinem Glück. In seiner ganzen Natur war eine überaus
glückliche Mischung von poetischer und praktischer Anschauung, die ihn vor der
Trockenheit des Gelehrten, und der Engherzigkeit des Juristen und Gesetzgebers
bewahrte, aber auch nicht für das Soldatenleben im F r i e d e n begeistern konnte’.
***
Eigenlijke geestdrift hebben taal, letteren en kunst bij dezen karaktervollen Vorst
gewekt en de voor de eerste maal hier saamgebrachte Duitsche verzen - hij dichtte
evenzeer in het Italiaansch, het Latijn en het Grieksch en naar de traditiën van zijn
geslacht, dat de Poolsche troon was bestegen, had hij ook Poolsch geleerd - openbaren
een lyrisch dichtvermogen, dat in huiselijke en godsdienstige stoffen, maar vooral
in dramatische zich tot een zoetvloeiende teêrheid spant, die het demi-obscur eener
kapèl en den kuischen dampkring van heiligennissen en altaarbeelden herinnert, of
de

1) Johann König von Sachsen. Ein Charakterbild. Dresden, Wilhelm Baensch 1879.
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schalmei van een herder en het geklots van een bergmeer, doch vèr blijft van het
klaroengeschal der strijdhaftigen en het rumoer eener wielende wereld, vol ziedende
vragen en wedervragen.
De 88 hier saamgebrachte dichtstukken zijn in 9 rubrieken verdeeld: Familiefeesten;
Religie; Reisheugnissen; Doodsgedachten; Dramatische Stukken; Natuur; Opdrachten;
Varia en Vertalingen. Bij de vertalingen zijn oden van Horatius en stukken van
Ovidius, Milton en Manzoni en bij de dramatische: fragmenten van een treurspel
Pertinax, den schrijver ingegeven na de lectuur van Gibbon's Decline and Fall of the
Roman Empire; Saul, de tekst van een zangspel; Rosamunde, een treurspel en Der
Kanonenschusz, een klucht in Dresdener dialect. Het fragment uit Pertinax - een
andere Polyeucte die een andere Pauline tot zijn geloofsleer bekeert - is van
ongemeene zegkracht; de leerstelsels der Grieksche philosophen zijn er met forschen
eenvoud in aangeduid, en bij Simmios betoog over Plato's Phödon - stijgt zij tot
lyrischen gloed. Saul is een knap geschreven tekst, waarin de componist door de
rijke verscheidenheid van het metrum een geschakeerd veld voor zijne muziek kon
vinden. De strikt lyrische stukken uit de andere afdeelingen zijn kenschetsend voor
een religieus-weemoedigen zin, en voor de Christelijke verzekerdheid van het Eeuwige
Leven, die zelfs uit de tinten van Jacob van Ruysdael's kerkhof tot den dichter spreekt,
en nog meer blijkt uit de statigheid van den ‘Hymne an den Allgegenwärtigen’. Eén
element ontbreekt echter: het wijsgeerige, dat de vlucht van den nieuweren poëet
doet stijgen tot gedachtestreken, van waar hij onbeneveld de religieuse mysteriën
instaart.
Het wijsgeerig bestanddeel ontbreekt en zonder dat het Catholiek mysticisme op
den voorgrond treedt, neemt het in de religieuse liederen zijne plaats in. Meer dan
in bedwang gehouden, ja, verjaagd is het daar, waar de classieke vorm van het vers
- hetzij dan pentameter, jambe of Horatiaansche maatslag, den hang naar de
middeneeuwsche mystiek niet duldt. Zeker echter is diezelfde mystieke en religieuse
omwolking van het talent, een der vereischten voor het grondig verstaan van het
Danteske poëem, door Koning Johan, naar de opvatting van alle Dante-kenners, niet
slechts weergaloos getrouw vertolkt, maar, wat haast nog meer zegt,
allervoortreffelijkst toegelicht. Want - hierover zijn alle in- en uitheemsche
Dante-kenners het eens, en sinds Prins Johan zijne vertolking begon is hun aantal in
en buiten Italië haast in evenredige mate met de bestudeerders en commentatoren
van Goethe en Shakespeare gewassen - die werelden van poëzy, taalkunst, historie,
aardrijkskunde, letteren, wijsbegeerte, ster- en planeetkennis, fabel-, natuur- en
godsdienstleer, van Kerk- en Staatsalmacht, die encyclopaedie der middeneeuwsche
wetenschap De Hel, Het Vagevuur, Het Paradijs geheeten, zijn niet te overzien, veel
min te doorschrijden, indien niet een helder begrip van den middeneeuwschen staat
van zaken
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Dr. A.S. KOK.

in de XIIIe eeuw voorafgaat. En juist daarin - in de verlichting van die voor ons
duistere middeneeuwsche wereld, van de Italiaansche republieken, van het volksleven
en den volkswaan, van het geestelijk en kerkelijk bedrijf, tijdens I l D i v i n o heeft
Koning Johan al zijne voorgangers - de zeer geloovige Katholiek Ozanam niet
uitgezonderd - overtroffen. Zeker, ook Ozanam heeft als professor aan de Sorbonne
verschillende academische jaren aan de tekst-uitlegging van de C o m m e d i a besteed,
heeft het P u r g a t o r i o letterlijk vertaald, getrouwer althans dan Lamennais en
Brizeux, maar aan de schildering van het middenpunt, waarin de befaamde banneling
had geleefd, van dat Florence door hem bemind, dat hem verraderlijk die liefde
teruggaf, aan de verklaring der honderde toespelingen heeft de Fransche professor
zich niet gewaagd. En terecht: er is een menschenleven noodig om in de Dante-wereld
nieuwe ontdekkingen te doen, en het zal de eer van Koning Johan van Saxen blijven
in de labyrinthen van het poëem vroeger onbetreden paden te hebben aangelegd. En
voor hen die volstrekt verklaring - ik zeg niet van die prinselijke voorkeur, doch van
die koninklijke volharding begeeren, moge een woord van een Fransch Dante-kenner
volstaan (K. Hille-
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brand. Etudes Italiennes) over het o t i u m van den letterminnaar:
‘Les anciens ne considéraient point le travail, et notre sentiment de justice
a beau se révolter contre cette criante iniquité, on ne saurait leur donner
absolument tort: tout travail servile asservit l'âme; le travail volontaire
seul de la vocation l'affranchit et l'ennoblit. Que les révolutions sociales
succèdent aux cataclysmes politiques, que la démocratie envahisse notre
littérature comme elle a envahi notre Etat, l'aristocratie renaîtra toujours
de ses cendres, car l'aristocratie est la fleur de l'humanité, car elle seule
sait goûter toute la pureté, toute la délicatesse, toute la profondeur de l'art.
Elle ne se rebute pas, elle ne se presse pas, elle a le temps. Elle aborde le
poète de tous côtés, elle arrive à le pénétrer, elle finit par le posséder et,
fière et contente, elle dédaigne les voluptés vulgaires et faciles: o d i
p r o f a n u m v u l g u s e t a r c e o . Non, la poésie n'est point un
passetemps, c'est un culte, culte amoureux, patient, discret et respectueux,
presque religieux, culte reservé aux happy few, aux heureux de la terre
dont on peut envier, mais dont on ne saurait nier les priviléges’.
Hetgeen vrijelijk vertolkt, kan luiden: loodra de letteren een gedwongen beroep
worden, zoodra, wat een eeredienst moest blijven, daalt tot loonslavernij - wordt
Phoebus Apollo op de vlucht gejaagd door de gard van een rook- en roetverdrijver.

J.J.L. TEN KATE.

Alles had in dat vorstenleven tot Dante-religie meêgewerkt. Een zeer correct leeraar
in het Italiaansch, (hij zat steeds in de Italiaansche opera met een scherpen
tooneelkijker, maar niet om het tooneel te bezien, doch om in het l i b r e t t o taalfouten
na te speuren); langdurig verblijf bij zeer sympathische geestverwanten - toevallig
ook bloedverwanten - in Toskane; een gemeenzaamheid met Italiaansche natuur,
taal en zeden, en een vertrouwdheid met het Florentijnsche volkskarakter en het
Florentijnsche volksleven, dat sinds Dante's geboortejaar bij meer stoffelijke minder
geestelijke contrasten vertoonde.
Daarbij: voor poëetsche harten wenken met profetische aanduiding, - tijdens een
eerste bezoek te Pavia als 20-jarig jonkman het argeloos verkrijgen van een Dante
in een pak boeken op een stalletje verdwaald, en gelezen in den reiswagen met het
vuur van een leek, wien voor de eerste maal het betreden van het Land van Beloften
is gegund, en wien nu een droom van zoetheid tegen geurt. Niet te vergeten de
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medewerking van zijn zuster Maria, Groothertogin van Toskane, die niet ophield
haren broeder tot studie van het Italiaansch en het leven van den grooten Florentijn
aan te moedigen.
Wanneer dan ook zeven jaar later de prins Florence bezoekt, kan hij zijn zuster
een exemplaar der 10 eerste gezangen van Dante's Hel in zijne vertaling aanbieden,
en in den loop der jaren het vredelievend werk van een geleerd onderzoeker vervolgen.
Hij heeft intusschen de Grieksche Kroon geweigerd. Wat zijn broeder Frederik August
doet uitroepen:
Die stillen Kränze g'nügen Dir zum Lohne,
Bescheiden greiffst Du nicht nach Hellas Krone.
So wandle denn in des Parnassus' Hainen
An Deines Dante Seite kühn hinan...

In 1839 komt een nieuwe editie van den Inferno uit; in 1840 het Purgatorio en in
1849 het Paradiso. In 1865, als den 14 Mei, het standbeeld van den grooten Florentijn
in zijne geboortestad op zijn 600sten geboortedag wordt onthuld, - komt de eerste
uitgaaf der C o m m e d i a , door lageren prijs voor ruimer verspreiding vatbaar, de
herdenking van den geweldigsten strijder - dichter - wijsgeer der middeneeuwen
huldigen.*)
Het huis, 't paleis, de kerk uit Dante's tijden,
't Bood schrift of schets zijn deugd vermeldende aan,
Het plein, dat hem vergeefs zich 't volk zag wijden!
De plek, met smarte in 't eeuwig dicht genoemd,
Het grijs gesteent, getuige van zijn lijden,
't Streefde alles naar verzoening door gebloemt!

(POTGIETER, Florence.)

*) Hoe bekend en gewaardeerd de vertaling van den Koning ook ten onzent was, blijkt o.a. uit
de loffelijke vermelding door Dr. D o o r e n b o s in zijne voortreffelijke Geschiedenis der
Letterkunde; uit een artikel in De Wachter, Nederlandsch Dante-orgaan van 1 Januari 1877
no. 1; en uit een brief d.d. 3 Januari 1903 van Dr. A.S. Kok. Daarin heet het: ‘Waar het te
pas kwam, roemde ik de vertaling van den koninklijken auteur niet alleen als een zeer
verdienstelijken arbeid, maar als een der belangrijkste verschijningen op het gebied der
Dante-literatuur. Vooreerst vond ik den vorm, in rymlooze vaerzen, hoogst gelukkig, omdat,
naar mijn meening dit de eenigste kans geeft een gedicht als de Div. C. getrouw te vertalen.
Bovendien waren taal en vaersbouw correct en ongemeen. Eindelijk nog, de commentaar
die deze vertaling vergezelt, is een rijke bron van toelichtingen en merkwaardige
bijzonderheden tot recht verstand van het dichtstuk en tot de kennis van den dichter en zijn
tijd. De herhaalde uitgaven bewijzen reeds dat Koning Johan's vertaling en commentaar door
de Dante-beoefenaars zeer gewaardeerd werden. Ook wijlen Karl Witte, de beroemde
Dante-kenner in Duitschland, was met den arbeid van zijn koninklijken vriend zeer
ingenomen.’
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Dat de Koning zelf - sinds Augustus 1854 was hij Koning van Saxen - het feest te
Florence niet bijwoonde, zal waarschijnlijk nog meer aan familieomstandigheden zijne zuster Maria van Toskane was den 3den Januari 1865 gestorven - dan aan
politieke redenen toe te schrijven zijn, maar zeker heeft het een dergelijk
Dante-bewonderaar leed gedaan de briller par son absence.
Nog geen 8 maanden later komt een nieuwe uitgaaf van het Paradijs in het licht
en bij elke nieuwe en verbeterde editie, die de Koning zijn vriend George Ticknor d e n b e r o e m d e n schrijver van The History of Spanish Literature en een voornaam
Dante-kenner - toezendt, is een ongeveinsd woord van lof, uit den mond van den
geleerden Amerikaan het antwoord. Maar méér dan alle lofuitingen, méér dan alle
wetenschappelijke onderscheidingen, méér dan het besef l'esprit dantesque tengevolge
van jarenlange, kort afgebroken, spoedig hervatte studiën te hebben gepeild -zijn
drie levensfeiten welsprekend.
Ten bezoek bij den Pruisischen Koning Friedrich Wilhelm IV*) verliest Prins Johan
een paar schrijfboeken van zijn Dante-manuscript, vertolking en commentaar. Wie
voor de pers werken, weten wat zoo iets beteekent, het beteekent in den kleinsten
zin van het woord: ellende. Het beteekent een oogenblik van geestelijke nooddruft,
waarbij die van een bedelmonnik weelde mag heeten. Prins Johan, met den
volhardingsmoed van den waren idealist, troost zich in het onherstelbare en.... dikteert
uit de Italiaansche versie

Dr. J.C. MACRE VAN MIJNDEN.

de Duitsche met commentaar en al aan zijn Secretaris.
*) Aan Friedrich Wilhelm werd een der eerste exemplaren van de vertaling opgedragen, met
versregelen waarin de schrijver sprak:
Freund Dante war auf jedem uns'rer Schritte,
Wie Schiller sagt, in uns'rem Bund der Dritte.
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Het tweede feit is de lectuur van een Hollandsche vertaling van den I n f e r n o op
zijn laatste ziekbed. Ik weet dat het die van Dr. A.S. Kok**) was, en het derde - het
met den meest poëtischen glans omstraalde - is dat de gelijkenis tusschen Dante's
buste en het gelaat van Koning Johan, kort na zijn dood, zoo tot de omstanders sprak,
dat von Falkenstein vraagt: ‘Sollte man dies nicht als den deutlichsten Beweis dafür
ansehen, dasz Dante bei ihm im eigentlichen S i n n e i n s u c c u m e t s a n g u i n e m
übergegangen war?’ Wanneer de vereerders van Dante - en de vertalingen van Kok,
Hacke van Mynden, Ten Kate en Bohl wijzen op een groot aantal ten onzent - den
naam van Koning Johan van Saxen noemen, is die voor hen in een gloriekrans
geplaatst, om de echtheid en de innigheid zijner bewondering en zij roepen dan tevens
in hunne heugnis het woord op van den Duitschen Vorst, die te Ravenna aan
Allighieri's graf deze woorden schreef:
Friede Deiner Asche! Bürger bist Du
Jetzt, o, Dante, einer wahren Stadt;
Der Verbannung herbes Leid vergisst Du
In dem Licht, das keinen Schatten hat.

Eén overeenkomst tusschen dezen Germaanschen Dante-vertaler en tusschen Littré,
een der talrijke Fransche Dante-vertolkers - van wie een der eersten de XVIII
eeuwsche salon-marquis Rivarol was - is de eerbied voor het origineel. Littré dacht
dien niet hooger te kunnen opvoeren dan door alle schatten van zijn taalvermogen,
in dienst te stellen van den I n f e r n o , dien hij in XIIIe eeuwsch fransch overbracht
en Koning Johan door verschillende edities zijner Commedia met steeds grootere
tekst- en commentaar-verfijning te doen verschij-

**) A.S. Kok's Dante-vertaling was d e e e r s t e in het Nederlandsch; 1863-1864 verscheen
zij. Vóór dien tijd bestonden er slechts t w e e episoden in onze letteren: die van Francesca
di Rimini door Potgieter (1e Jaarg. v. D e G i d s 1837), eene mislukte, later door P. zelven
verloochende bewerking; en de episode van Ugolino door Bilderdijk. In 1844 gaf P.F. van
Kerckhoven 5 Zangen uit van D e H e l . Verschenen in het Zuid-Nederlandsche Kunst- en
Letterblad, trokken zij meer aan door de poging dan door den uitslag. Twintig jaar later kwam
Kok met zijne vertaling, die getrouwheid en talent vereenigt. Bovendien had hij eene studie
over Dante en zijne ten onzent nog nooit in de pers besproken kleinere werken geschreven
(Kunstkroniek van 1861 en 1862). Meer dan 40 jaar gaat Dr. A.S. Kok voort met zijne
Dante-studiën openbaar te maken, waarvan een der laatste door het Gidsartikel van 1894,
Dante's Beatrice, werd gebracht.
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nen, en tot zijn nog jongen zoon Albert - den Saxischen Koning, 19 Juni 1902
overleden - deze woorden te richten: (pag. 2 1 0 der D i c h t u n g e n )
‘Wenn meine letzte Stunde längst geschlagen,
Und dann Dein Blick auf meine Gabe fällt,
Gedenke, dasz, was diese Blätter tragen,
Gar manche Lebensstunde mir erhellt.
Du wirst zum Mann, zum Fürsten Du erblühen,
Dem Ziel nachringen, das ein Gott Dir weist,
O möge dann, bei Lockungen und Mühen,
Dein Geist sich kräftigen an Dante's Geist’. -

Een Dante-altaar waaraan een catholieke, Duitsche Vorst als Priester officieert.
F. SMIT KLEINE.

Keur
Schijn of Wezen door C.B. (Overdruk uit de Nieuwe Gids).
Scheiding, door Frans Hulleman - Bussum, C.A.J.v. Dishoeck.
Eerste werk, door J. Everts Jr. - Haarlem, Erven F. Bohn.
Studies, door Gerard van Eckeren. - Amsterdam, C.L.G. Veldt.
De waard uit ‘De bloeiende eglantier’, door Lode Baekelmans. Amsterdam,
Tierie en Kruyt.
Vriend Bart, door Anton Smit. - Amersfoort, Valkhoff & Co.
Door de beruchte tyran Dionysios van Syrakuze was, naar het verhaal wil, eens zekere
Philoxenos, die herhaaldelijk de ijdelheid van de heerscher door scherpe kritiek op
zijn treurspelen had getergd, tot dwangarbeid in de steengroeven veroordeeld, maar
na verloop van eenige maanden weer daaruit vrijgelaten. Kort daarop kreeg de
begenadigde weer een uitnoodiging tot het bijwonen van een partikuliere voordracht
van Hoogstdezelve. Philoxenos verscheen behoorlijk, ofschoon wat laat, toen de
tyran al met zijn voordracht was begonnen, hoorde met gespannen aandacht twee,
drie tooneelen van het eerste bedrijf uit, maar stond daarna plotseling op en begaf
zich naar de deur. Verwonderd brak toen Dionysios zijn voordracht af met de
woorden: ‘Hé Philoxenos! waar gaat ge heen?’ waarop Philoxenos zonder aarzelen
antwoordde: ‘Te r u g n a a r d e s t e e n g r o e v e n ! ’ Ondergeteekende is in de
redactiegeheimen van ‘Den gulden winckel’ tot dus ver niet ingewijd en weet daarom
niet, welke dwangmiddelen door deze redactie worden aangewend om eventueele
weerbarstige of werkstakende medewerkers tot hun plicht te brengen. Het komt hem
echter voor, dat die dwangmiddelen zeker nogal streng moeten zijn om de nauwgezette
aflevering van kritieken op a l l e literaire produkten, die tegenwoordig al zoo in ons
vaderland ter recensie worden aangeboden, zelfs maar met betrekkelijke zekerheid
te kunnen garandeeren. Veel van de gewrochten namelijk, waarvan de titel hierboven
prijkt, hebben, laat me 't maar gulweg bekennen, de voorstelling van Syrakuze's
zongeblakerde steengroeven met zijn zweetende en zwoegende werkslaven met
buitengewone helderheid voor mijn geestesoog doen verrijzen en de gedachte
‘L i e v e r n o g d a a r h e e n ’ kwam ook bij mij verscheiden malen op.
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Onder de titel S c h i j n o f w e z e n werd aan de redactie en door deze aan mij
toegezonden een artikel van de Heer C.B., overgedrukt uit D e n i e u w e g i d s .
Waar dit stuk over handelt zou mij na een zoo aandachtig mogelijke doorlezing van
het geheel v o l k o m e n d u i s t e r zijn, als niet de schrijver zoo beleefd geweest
was onder aan de eerste pagina aan te teekenen: Naar aanleiding van ‘Iets over
Woordkunst’ door Dr. Frederik van Eeden. Als de schrijver ons verzekert, dat dit
zoo is, bestaat er zeker alle reden om het aan te nemen. Het artikel zelf is intusschen
in al zijn deelen gehuld in een ondoordringbare sluier van mysterie en verwarring.
Laat me tot proef maar even iets er van afschrijven. De eerste zin begint als volgt:
‘Moge niemand aanstoot nemen aan het in één adem benoemen van den vierkanten
varensgast, wiens haspelig versneden pen, wanneer ze zeldzamerwijs al eens uit de
lade kwam, vaker vloeken dan verzen op het papier stelde, en een in gladde
woordzwenkingen volleerd schrijver als de heer Frederik van Eeden, die zich
voorzeker nimmer, tenware dan als uiting van een wel overlegden geestesdraai ‘flap uit dan maar; 'tkan
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wat lijden’ - aan oud vaderlandsche grofheid of goedrondheid vergaloppeerde; maar
ook buiten de oppervlakkige klankverwantschap schuilt er een kleine psychologische
verleiding in het verbandspeuren, tusschen dien Oom Frederik den Harde, die ‘zijn
plaats met God en met eere heel uit Oostenrijk gehaald heeft’, tevens met
welbehaaglijken hoogmoed vertellend hoe hij ‘daarginder ergens zijn handen in de
wolken had gewasschen,’ en zijn lateren weekeren naamneef, die te midden van....’
enz. enz.
Dit is nog maar ongeveer de helft van de eerste zin. De tweede helft van die zin
is.... net zoo als de eerste helft en alle volgende zinnen van het artikel zijn... net zoo
als de eerste zin. Het is me onmogelijk verder iets, wat dan ook, over 't artikel te
zeggen.
Frans Hulleman zond een bundel novellen, onder de titel S c h e i d i n g .
S c h e i d i n g is een vrij gerekte historie van een meisje, dat bij een goedhartige
roiale jood in een manufaktuurwinkel is en een brief afzendt om een verloving af te
breken. Er is in deze novelle vrij wat onbelangrijke dialoog en psychologie van de
n-de rang. Dat S c h e i d e n We h t u t is misschien nooit treffender bewezen dan
door deze ínweeë scheidingsschets.
E e n v e r z o e n i n g is van duidelijk gezonder gehalte. De toon is hier en daar
zelfs een beetje opwekkelijk. Het grootste gedeelte is intusschen weer zoo ongeveer
't zelfde als S c h e i d i n g .
E e n s o l l i c i t a t i e is werkelijk aardig. 'Is naar 't leven geteekend. Menig
onhandig, onervaren sollicitant kan er zijn voordeel mee doen.
E e n v e r l a n g e n is in 't zelfde genre, een verhaal van iemand, die middelbaar
boekhouden ‘gehaald’ heeft. Ook hier is de beschrijving nu en dan prettig, maar 't
humorgehalte is belangrijk geringer dan van de vorige schets.
D e h e n g e l a a r s vertelt ons hoe een student in de medicijnen met de
vijftien-zestienjarige zoon van zijn hospita uit visschen gaat. D e o p z e t van deze
schets, de preparatieven voor de vischtocht en sommige dialogen, die daarbij
voorkomen, mogen verdienstelijk heeten. Maar de vischtocht zelf is kleurloos saai.
De ‘student’ maakt de indruk van een gewone proletariër; zijn studentschap blijkt
uit niets.
In 't laatste stukje E e n s m a r t krijgen we weer de onbelangrijke dialogen en de
psychologie van de n-de rang als in de beide eerste schetsen.
Het E e r s t e w e r k van J. Everts Jr.*) beviel me over 't geheel vrij wat beter dan de
schetsen van Frans Hulleman.
A l l e - d a g - l e v e n beschrijft ons het droevige voortleven van een zenuwzwak
jongmensch, dat op een kantoor werkt op een half uur afstand van de de woning,
waar i met zijn moeder verblijf houdt. Er wordt in deze schets niet veel anders
beschreven dan v e r v e l i n g met een zeker z e l f v e r w i j t . De psychologie komt
me over 't algemeen genomen juist voor - maar de keus van het onderwerp minder
gelukkig en het totaal daarom vrij onverkwikkelijk.
K e r m i s heeft in zijn bizonderheden veel, wat in zijn geheel echt waar en frisch
mag heeten. Aan 't slot krijgen we in de gedachtenbeschrijving van Marie, het aardige
*) Een artikel over de andere werken van den heer Everts Jr. moest worden aanggehouden tot
September.
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dienstmeisje, dat door de schippersknecht Kees verleid is, bijna iets als echte tragiek.
Die bladzij lijkt me bepaald uitmuntend. Jammer dat zij ontsierd wordt door een
ongerijmdheid, als ‘hoe benijdde zij het daglicht om zijn reinheid.’ - Overigens schijnt
deze schets wel dit te willen bewijzen, dat alle ‘kermishouden’ p e r s e op verleiding
uitloopen moet, wat stellig te kras is. Wat meer i n d i v i d u e e l - p s y c h o l o g i s c h e
teekening was hier dunkt me een vereischte.
A n g s t schetst een droom, de voorstelling van overeind te staan op 't kruispunt
van twee balken boven de leege koker van een hooge toren. Het onderwerp is goed
gekozen, een onderwerp à la V i c t o r H u g o , maar de behandeling is zwak.
W i n t e r a v o n d schijnt oppervlakkig bekeken een minder gepaste titel voor een
verhaal, waarin een oude vrouw met een bijlslag wordt vermoord. - Misschien had
de schrijver in den beginne nog niet zijn moorddadig voornemen opgevat.....
Vo l g e n s d e o u d e r w e t s c h e opvatting is te-minste stellig niet het doodhakken
van een oude vrouw bizonder typiesch voor de genoegens van een gezellige
winteravond. - Misschien dat de nieuweren hierop antwoorden met de dooddoener
uit Molière: N o u s a v o n s c h a n g é t o u t c e l a ! In dat geval rest ons niets dan
nederig exkuus vragen voor onze onwetendheid. F a b r i e k s l e v e n wil realistiesch tragiesch zijn en E l l e n d e , de arme
fatsoenlijke moeder met haar twee kinderen de wijde wereld ingaande uit vrees voor
haar dronken man, is misschien psychologiesch wel juist geteekend, maar over 't
algemeen toch wat dreinend van toon.
Van veel beter gehalte dan de beide bovenbeschrevene bundels zijn ongetwijfeld de
S t u d i e s van Gerard van Eckeren. De schrijver is geen vreemdeling voor het
Nederlandsch publiek. Twee vroegere werken van hem. nl. D o n k e r e m a c h t e n
en O n t w i j d i n g vonden reeds hun weg en werden o.a. door schrijvers van
beteekenis als W.G. van Nouhuijs en Anna de Savornin Lohman zeer gunstig
beoordeeld.
‘Dit’ zegt van Nouhuijs in een bespreking van
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D o n k e r e m a c h t e n in het Vaderland, ‘dit is geen vluchtig gefantazeer met
romantische willekeurigheden - dit is de ernstige, de gelijk doorwerkte arbeid van
iemand, die zijn talent voortdurend ontwikkelt. Hij heeft de door hem weer te geven
werkelijkheid bestudeerd en doorvoeld, en weet nu de details zoo te groepeeren tot
harmonisch geheel, dat ook de lezer meeziet en meevoelt.’ En Anna de Savornin
Lohman zegt niet minder vleiend van Ontwijding dit: ‘...Met hoe fijne intuïtie van
hoe de vrouwenziel is aangelegd heeft de auteur hier het verlangen naar liefde en
warmte van het opgroeiende jonge meisje ontbloot... Om deze teekening van “de”
vrouw, van Eva, heb ik “Ontwijding” lief gekregen...’
Zullen deze S t u d i e s door het Nederlandsch publiek even goed ontvangen worden
als de beide vorige werken? - Na het achter elkaar doorlezen van dit dozijn schetsen,
zou ik het haast durven betwijfelen. - Naar het me voorkomt geeft van Eckeren hier
werkelijk dat, wat de titel belooft, d.w.z. studies, die hem zelf tot het leveren van
latere roman-schilderijen moeten bekwamen en voorbereiden. Zulke s t u d i e s hebben
gewoonlijk voor de v a k g e n o o t e n , d.w.z. voor hen, die zelf romanschilder zijn,
een veel grootere waarde den voor het groote publiek. De b e s c h r i j v i n g e n in
deze studies zijn haast altijd fijn en keurig, de geheele inkleeding vertoont ons de
nieuwe literatuurrichting in haar beste, minst vreemdsoortig ‘natuurlijke’ en minst
onwaarschijnlijk ‘ware’ gedaante. - De meesters in 't vak als van Nouhuys en Anna
de S. Lohman zullen ongetwijfeld a l s v a k g e n o o t e n deze arbeid prijzen; of zij
't echter ook namens het n i e t - d e s k u n d i g e p u b l i e k zullen kunnen doen is
een andere vraag.
B e v r e d i g e n d voor een gewoon lezer zijn naar mijn idee maar enkele van deze
twaalf schetsen, vooral d e S t o o m t r a m e n F i e t j e s e r g e r n i s e n D e h u l p
v a n b o v e n . In de meeste andere beschrijvingen zal de g e n e r a l r e a d e r liever
niet daar willen ophouden, waar de schrijver zijn verhaal afbreekt.
D e Wa a r d u i t ‘ d e b l o e i e n d e E g e l a n t i e r ’ is een koddig boekje (te
Amsterdam uitgegeven) van de Vlaming Lode Baekelmans. Het boekje behelst een
levensbeschrijving van de waard in kwestie. Deze levensbeschrijving begint eenigzins
zonderling met de b e g r a f e n i s en gaat dan met een tamelijk onhandige terugsprong
opeens tot de kinderjaren over. Het beste wat ik van dit werk meen te mogen zeggen,
is dit, dat de voornaamste zwakheid van de waard, namelijk zijn i j d e l h e i d , goed
beschreven en ontwikkeld wordt. In dit opzicht mag D e w a a r d u i t enz. een nuttig
boek heeten; het waarschuwt tegen de nadeelige gevolgen van z e l f v e r b l i n d i n g
door ijdelheid, zonder twijfel a g o o d j o b . Eerst als denkbeeldig ‘kunstenaar’ en
later (na zijn huwelijk) als denkbeeldig ‘kunstkenner’ maakt onze ‘waard’
achtereenvolgens een allerschitterendst f i a s c o . De plotselinge ineenstorting van
zijn laatste luchtkasteel kost hem (door een beroerteaanval) het leven. Zooals gezegd,
die ijdelheid is goed gegetroffen, dit is een verdienstelijk element... maar voor het
overige is het verhaal heel weinig waard. De grappige incidenten nl., waarmee de
schrijver voortdurend zijn publiek tracht te amuzeeren, zijn voor 't meerendeel van
een zeer weinig bevredigende soort en staan met het verhaal zelf in zoo goed als in
't geheel geen verband. Er is intusschen één bladzij in het boek (waar naar ‘'t naakt
model’ geschilderd wordt!) die misschien aan dit geschrift in Zuid- en
Noord-Nederland een behoorlijk aantal lezers zal verschaffen. - De taal is echt
Vlaamsch, misschien voor Noord-Nederlanders niet altijd even makkelijk te begrijpen.
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- Dat b.v. een jong schilder vóór alles ‘in opspraak’ moet zien te komen, zal door de
meeste Noord-Nederlanders niet zoo grif worden toegegeven. - Door René Pin werden
bij de Egelantierwaard eenige illustraties geleverd van echt moderne soort, prenten
waaruit een oningewijde zoo goed als niets dan verwarde plekken en lijnen met hier
en daar een dwaas gezicht kan onderscheiden.

ANTON SMIT.

Ik kom ten slotte aan de roman V r i e n d B a r t van Anton Smit. Ook deze schrijver
is op de weg tot letterkundige volmaking al een aantal stappen gevorderd. Anton
Smit gaf nl. al
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verscheidene jaren geleden een gunstig denkbeeld van zijn aanleg en bekwaamheid
door zijn uitstekend geslaagde bergschetsen B e r g e n e n d a l e n (onder 't
pseudoniem van Montiphilus.) - Daarna schreef hij twee romans D o k t e r
D u q u e s n e s e n G e l u k z o e k e r s , die beide vooral om hun psychologische en
descriptorische elementen, van allerlei zijden werden geprezen.
Voor zoover ik weet is V r i e n d B a r t het vierde boek van deze schrijver. Naar
mijn persoonlijke meening is deze derde roman de b e s t e van de drie romans. Veel
spoediger nl. dan in de beide vorige romans weet hij in deze laatste zijn lezer te
pakken en voor zijn hoofdpersoon en lotgevallen te intéresseeren. Te Groenhout
(waar ‘vriend Bart’ zijn kindsheid slijt en te Blauwzicht waar hij later zijn werkkring
vindt) is alles wat de lezer te genieten krijgt f r i s c h l e v e n en e c h t e n a t u u r .
Het boek stijgt gelijkmatig in belangwekkendheid... tot een eind over het midden.
Op eens komt er dan een brand te Blauwzicht (op zich zelf zeer verdienstelijk
beschreven) maar in die brand gaat helaas (naar mijn persoonlijk idee teminste) een
groot gedeelte van de literaire waarde verloren. Na die brand wordt (door welke
oorzaak dan ook) de beschrijving minder levendig en het verhaal minder
belangwekkend. Ook het slot is maar zeer weinig bevredigend. Men zou haast zeggen,
dat de schrijver lange tijd over en weer geweifeld had of hij zijn held zou laten
doodgaan of niet en dat hij toen ten slotte een c o m p r o m i s sloot met zich zelf en
de Gordiaansche knoop doorhakte met de woorden ‘vijftien jaar later was vriend
Bart dood.’ Enorm jammer voor de waarde van deze roman, is ook het heele huwelijk
met Eugénie, van wie de lezer niet veel anders weet dan dat ze de voor Bart absoluut
noodzakelijke ‘rijke partij’ is. 't Wil me voorkomen, dat deze roman wel g o e d
o p g e z e t is, maar n i e t g o e d a f g e m a a k t , dat het slot verwaarloosd is en het
einde willekeurig verhaast. Vriend Bart had iets exeptioneels moeten gaan
ondernemen, een poolreis b.v. dat was iets voor hem. Langs die weg had hij (in een
aantal jaren) een mooie onafhankelijke positie kunnen verwerven, dan had Eugénie
haar fortuin voor het werk van Bart kunnen prijs geven en l a n g s d i e w e g hadden
dan die twee elkander voor goed kunnen vinden. - Niettegenstaande deze
schaduwzijden lijkt me deze roman verdienstelijk en voorspel ik hem in mijn
gedachten een nog grooter succes dan zijn voorgangers gehad hebben.
J.M. HOOGVLIET.

Over de Physiologische Minderheid der Vrouw door Dr. P.J. Möbius.
Naar de vierde Duitsche Uitgave. - Amsterdam, C. Daniëls.
‘Het is niet gemakkelijk te zeggen, wat de geestelijke minderheid der vrouw is.’
Neen, zóó moeilijk is het daarvan een heldere uitlegging te geven, dat de auteur der
hierboven aangeduide brochure zich zelf gelukkig had mogen rekenen, wanneer hij
reeds bij 't neerschrijven van dien eersten zin zich bewust ware geworden, dat het
analyseeren van den vrouwelijken S c h w a c h s i n n het denkvermogen van zijn
m a n l i j k e hersens zelfs te boven gaat. Dat het werkje dus, niettegenstaande zijn
pertinente beweringen, van grooten invloed zal blijken te zijn, geloof ik niet. De 4e
druk en wellicht ook de (slordige) Hollandsche vertaling danken waarschijnlijk alleen
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hun ontstaan aan de tot kennismaking prikkelende, meerendeels tegenstrijdige
critieken in Duitsche medische tijdschriften en vrouwenbladen opgenomen, die dr.
Möbius, op verzoek van zijn uitgever, bij 't verschijnen der nieuwste editie na zijn
verhandeling laat volgen, - een daad, die werkelijk verbaasd doet staan over een
plotseling zoo eerlijk, ruim-denkend optreden na bladzijden van verwaand betoogen,
waarin geen greintje twijfel aan eigen inzicht overblijft, zoodat hij als onfeilbaar
rechter zijn oordeel uitspreekt over het ‘middending tusschen kind en man.’
Den omvang van het boekje met zijn ‘Ophelderingen’ en ‘Aanhangsel’ in
aanmerking genomen, zou men oppervlakkig tot de conclusie kunnen geraken, dat
hij zijn meening omtrent de geestelijke en fyzieke minderheid der vrouw niet zonder
basis heeft opgebouwd, ware het niet, dat wij al van den aanvang af bemerkten, hoe
zwak en wankel een groot deel der fundeering is, waarop zijn uitspraak berust.
Maar dr. Möbius zelf ziet dat heel anders in. Hij wil nu eenmaal aantoonen, dat
ons door de natuur aangewezen doel is: vrouw- en moeder-zijn, een waarheid, die
door niemand kan noch zal worden te niet gedaan, - oud als de wereld en eeuwig als
de toekomst, - doch waarom moet juist het wezen, dat bestemd is een zoo hooge,
edele taak te vervullen, volgens hem een schepsel zijn zoo inferieur aan den man,
dat iedere vergelijking ten nadeele uitvalt van degenen, die geroepen zijn niet alleen
tot het v o o r t b r e n g e n van een nieuw geslacht, maar ook om het op te voeden, te
leiden en te vormen, en het te leeren streven naar het mensch-zijn in volkomen zin.
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Dr. Möbius heeft een strijdleus geschreven in de banier, waarmee hij onverschrokken
te velde trekt: Haat, - zoo mogelijk dood, - aan het feminisme!
Ik kan mij voorstellen, dat het ónvrouwelijk optreden van over-zelfstandige,
alles-nivelleerende vrouwen en meisjes hem niet sympathiek is en hoe hij bij velen
een echo zal vinden voor die ergernis, maar als verstandig man zou hij in deze
overdrijving van een nog jonge beweging, - ik zou bijna willen zeggen: nog jonge
uitvinding, die evenmin als alle andere dadelijk haar krachten kent en ze in de juiste
richting naar het juiste doel weet te leiden, - niets anders moeten zien dan een
spontane, dikwijls opgeschroefde uiting van een streven naar verandering, naar
onafhankelijkheid, naar nieuw licht en nieuw leven. Het komt mij voor, dat dr. Möbius
onder deze ‘pushing women’ in aanraking is gekomen met de a n a r c h i s t e n onder
haar, ik bedoel juist en alleen met die man-hatende en toch man-nabootsende vrouwen,
die op elk gebied een ‘recht voor allen’ eischen, die niet rusten, eer zij alle koorden
hebben afgesneden, die haar en haar zusters tot dusverre vastsnoerden aan haar eng
bestaan van zwak, hulpbehoevend wezen, terwijl de sterke, vrije man heel de wereld
en de vrouw zijn eigendom kon noemen, - vrouwen, in wie alle zachtheid is gedood,
alle afhankelijkheid (ten deele ook a a n hankelijkheid) vernietigd door 't besef van
verdrukking, van dwang en van onrecht, waardoor alle behoefte aan steun en
bescherming wordt buiten gesloten.
Ik vermoed, dat de Duitsche dokter juist deze soort vrouwen heeft leeren kennen,
en dat hij ze in haar somtijds al te heftig kampen niet steeds aantrekkelijk vindt, is
hem niet kwalijk te nemen, maar wèl, dat hij om aan te toonen, dat de vrouw allereerst
vrouw en moeder moet wezen zijn toevlucht neemt tot allerlei kleinzielige,
kortzichtige en onware beweringen.
De cirkel door dr. Móbius om de vrouw getrokken, is zoo eng mogelijk; hij wenscht
hem vooral niet uit te breiden, integendeel, hij zou door zijn passer de schaal nog
kunnen verkleinen.
Wij vrouwen zijn instinctief: d i e r a c h t i g , o n z e l f s t a n d i g , z e k e r en
o p g e r u i m d . In deze eigenschappen berust onze eigenlijke kracht, hierdoor worden
we bewonderenswaard en aantrekkelijk.
Hoe de schrijver deze wijd-uiteenloopende kwaliteiten in verband kan brengen
met de onmiddellijk daarop volgende conclusies, komt mij logisch onmogelijk voor:
een onzelfstandig wezen zal stellig niet over al te groote zekerheid kunnen beschikken
en hoe onze ‘dierachtigheid’ in relatie staat tot onze kracht, en hoe we in een
beschaafde wereld hierdoor bewondering wekken, lijkt mij duister. Wat dr. Möbius
ook van ons zeggen moge, wij blijven m e n s c h e n , en wat als instinct in hond,
paard of kat aantrekt, zal hij toch moeilijk als deugd of attractie kunnen waardeeren
in een tweevoetig wezen, dat niet tusschen roodhuiden of hottentotten werd geboren.
Het is eigenaardig zooals hij precies de lijn weet te trekken tusschen de meerderheid
van den man en de minderheid der vrouw; 't is of hij voortdurend wil bewijzen: de
man is mensch, de vrouw in veel opzichten dier, doch met enkele menschelijke
eigenschappen begiftigd, evenwel in zóó geringe mate, dat zij den naam van normaal
schepsel absoluut niet verdient. Fyziek de mindere van het sterke geslacht staat zij
ook geestelijk evenredig laag: begripsmoraal is voor haar ongenaakbaar en de
overweging maakt haar slechter. Onnoodig, geheel overbodig is zijn toevoeging, dat
haar gezichtskring beperkt is, even goed als gemist kon worden, dat zij gerechtigheid
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zonder aanzien des persoons natuurlijk niet kent, en dat zij niet direkt onzedelijk is
te noemen, maar toch: zedelijk eenzijdig of defect....
Niettegenstaande de afwezigheid van alles, wat te zamen genomen een karakter
zou kunnen vormen, blijft het een geluk, dat de vrouw lichamelijk en geestelijk zwak
is, en dat zij in den regel door de omstandigheden onschadelijk is gemaakt, want
anders: ‘dan ware zij hoogst gevaarlijk.’ (!!)
Maar nu, gelukkig! ligt het dierachtige, bewonderenswaardige, aantrekkelijke
creatuur fyziek en psychisch aan zeven touwen vast.
Ook op intellectueel gebied beteekent de vrouw uiterst weinig; zij moge aanleg
tot aanleeren hebben, tot opnemen, nu ja, maar ook daarin staat zij ver beneden den
man. Zij vergeet het aangeleerde snel en toont alleen belangstelling voor hetgeen
haar persoonlijk voordeel kan brengen. Als een lam volgt zij de methode van den
leeraar, maar het vinden, het scheppen van iets nieuws, ligt niet binnen haar bereik.
In alle richtingen stapt de man voorop, komt de vrouw hem op een sukkeldrafje
nageloopen.
Dr. Möbius geeft toe, dat de wetten door en voor mannen gemaakt niet bepaald
gunstig voor de vrouw zijn te noemen, zijn oogen zien 't onrecht, maar van een heel
bizonder standpunt. Onbillijk vindt hij het, dat het strafrecht beide geslachten op één
lijn stelt, dat het inferieure, ontoerekenbare, onbetrouwbare, abnormale wezen:
v r o u w met dezelfde maat gemeten wordt als het superieure wezen: m a n .
Maar wanneer ik álles wilde aanstippen (en aanvallen), wat de niet over één nacht
ijs gaande Duitsche dokter verder nog met een werkelijk vermakelijk aplomb
breedvoerig uiteenzet, zou
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dit overzicht door zijn omvang te veel gaan gelijken op een repliek-brochure.
Genoeg zij het te vermelden, dat hij ook de oudere vrouw op weinig sympathieke
wijze bespreekt en haar babbelzucht, en de lengte en ledigheid harer gesprekken
beschimpt. Maar als wij eenige bladzijden verder lezen, hoe hij de leugen als
noodweer beslist gerechtvaardigd acht, kan hij moeilijk verwachten, dat zijn theorieën
veel hooger gesteld worden dan de beruchte K l a t s c h van een echt Duitsch
Kaffee-Kränzchen.
Onder de critieken en brieven aan zijn vertoog toegevoegd zijn er enkele, die in
weinige pagina's van meer nadenken en grootere diepte getuigen dan het gansche
werkje, dat op zoo kleinzielige, oneerlijke wijze afbreekt.
Moet van twee verschillende wezens p e r s e één van beiden zoozeer naar
geestesaanleg en fyziek vermogen de mindere zijn van het ander, dat de goede
kwaliteiten geheel ondergaan in het overgroote aantal ondeugden?
Dat de vrouw geboren is in de eerste plaats om vrouw en moeder te wezen, kan
haar niet als d e u g d worden toegeschreven: dat is instinct, goddelijk-menschelijk
instinct, van haar gansche Zijn slechts het o n bewust principe, dat alleen dán van
instinct deugd w o r d t , wanneer de vrouw beseft de macht, die van haar uitgaat in
haar samenleven met den man, die niet enkel en alleen haar geroepen heeft tot
voortbrenging en in standhouding van een nieuw geslacht, - wanneer zij beseft hoe
machtig zij is door haar moeder-zijn, dat behalve fyzieke zorgen nog zóó oneindig
veel meer van haar vraagt, dat slechts de vrouw van harmonische ontwikkeling met
ruimen gezichtskring ten volle de verplichtingen zal gevoelen en nakomen, welke
aan die de wereld beheerschende taak verbonden zijn.
En wat zal volgens 't systeem - Möbius het lot zijn der ongehuwde vrouw? Deze
vraag beantwoordt hij op een van hem te verwachten, zeer bizondere wijze: o.m.
doet hij in een eenigszins gewijzigd kloosterleven een doel en een oplossing aan de
hand, waarin velen een vergoeding zullen vinden voor 't gemis aan natuurlijk geluk.
In ieder geval vrijheid voor de vrouw, - dát nooit!
Als een dapper schutter, - maar de oogen bedekt met een donkeren bril, die 't helderst
licht verduistert, - heeft dr. Möbius niet geschroomd al de pijlen uit zijn koker te
nemen en ze af te zenden op het feminisme, - doch zonder ‘roos’ te schieten.
Toegegeven, dat tusschen man en vrouw een merkbaar verschil bestaat zoowel in
geestelijke als in lichamelijke neigingen, mag dit om vele redenen zoo gelukkig
verschijnsel door een medicus van de 20e eeuw als een aanleiding worden beschouwd
om de vrouw aan te vallen, te beschuldigen, af te breken en te trachten alle streven
naar ontwikkeling verre van haar te houden?
IDA HAAKMAN.

‘Op Excursie!’ Jaarboekje voor natuurvrienden, door P. Teunissen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Handig van formaat, gemakkelijk ingericht, practisch om op de wandelingen mee te
nemen, is het jaarboekje voor natuurvrienden door den heer P. Teunissen
samengesteld. Vooral tot de jeugdige natuurbeoefenaars wendt de schrijver zich in
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zijne voorrede, hetgeen ook blijkt uit eenige van de verschillende ‘aanbevolen
maandelijksche werkzaamheden’ die tot de zéér jeugdige, pas-beginnenden zijn
gericht, b.v. ‘Let eens op 't zwellen der knoppen’ (in Februari). ‘Beproef eens een
nachtegaal te hooren; ook overdag slaat het mannetje’ (in Mei) ‘Hooimaaien gaan
zien’ (wordt ‘hooi gemaaid?) (in Juni) en ‘Noteer de altijd groene heesters’ (in
December).
Daarentegen lijkt 't mij bezwaarlijk, zonder voorop te stellen dat men op de hoogte
zij van behandeling en verzorging, den jeugdigen natuurliefhebbers den telkens
herhaalden raad te geven: Vang rupsen en kweek ze op, vang hommels, vang
salamanders, vang vlinders, libellen en sprinkhanen enz. enz. Op die wijze worden
daartoe toch reeds zeer geneigde jongens gesterkt in 't vangen van allerlei gedierte
dat in de onbevoegde handen geknoeid en mishandeld wordt en half beschadigd blijft
liggen sterven. Het is niet een sentimenteele liefde voor dieren die mij voor hen doet
opkomen; als zij planten en vruchten in den tuig te zeer bedreigen acht ik een
verstandige opruimint gewenscht, en zelfs voor hen werkelijk verkieslijk boven 't
lot van in experimenteerende jongenshandjes te vallen.
Wel waarschuwt de heer P. Teunissen ons dat hij veel, zeer veel wegliet, doch een
korte aanwijzing wat de te vangen dieren aan verblijf en voeding behoeven, had hier
niet mogen ontbreken. Ook bij de opnoeming van de in elke maand bloeiende boomen,
struiken en kruiden bleef veel achterwege; een uitvoerige opsomming had trouwens
een heel ander formaat boekje geeischt en het gemak van 't in den zak te dragen ware
daarbij verloren gegaan. Toch verbaast 't mij dat ongenoemd bleven de zoo algemeene:
Look zonder look, de Salomons zegel, 't hoornbloempje, de roode klaver, waar toch
de tegelijkbloeiende kruiden als pinkster-

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

116
bloem, klein hoefblad, witte doovenetel, eereprijs enz. vermeldenswaard werden
bevonden. Zoo zag ik nergens de goudgeel bloeiende brem genoemd, noch valeriaan,
kattestaart en penningkruid aan den waterkant; noch stalkruid, rolklaver, wondkruid,
hazepootjes, walstroo en toorts waarmee onze duinen toch als overstroomd zijn! Ook
mis ik leverkruid, blauwe knoop, zandklokje, hondstong en aanverwante soorten,
wollegras en... boschbessen, voor jongens toch van ontzettend groot belang! Maar
ongeloofelijker nog: de kamperfoelie werd vergeten en de vroege, éérst-van-allen
groenende en bloeiende vogelkers! Een vergissing leek mij 't noemen van de
klaverzuring in Augustus. Immers bloeit die dadelijk, na, meest nog tegelijk met de
boschanemoon, waarvan ik dit jaar het eerste ontloken bloempje vond op den eersten
Maart. Ook de dag-koekoeksbloem in 't boekje genoemd als bloeiend in September,
doet van af begin Mei eerlijk mee en houdt 't vol tot de eerste flinke vorst!
Daar 't boekje ieder jaar verschijnt, kunnen sommige leemten wellicht een
volgenden keer worden aangevuld.
Behoudens mijn kleine bezwaren in ieder geval een prettig boekje met veel
wetenswaardigheden over planten en dieren en voorzien van zon- dagen maandtafel,
van verscheidene aanteekeningen, en ruimte om die zelf te maken.
M. CONSTANT.

Marie Corelli: ‘Ziska, het raadsel van een verdorven ziel’, uit het Engelsch
vertaald door H.B. Kennedy van Dam. Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Gij arme schepselen, die als man ter wereld kwaamt en die ook maar eenige zelfkennis
bezit, voor u is dit werk te lezen een openrijten van onheelbare zielewonden; wellicht
zullen dezulken, die zich geen tijd gunnen in dit kort bestaan vergelijkende studiën
tusschen de beide seksen te maken, hetzij dan uit bekrompenheid, hetzij uit overtuiging
dat twee ongelijksoortige grootheden niet naar elkaar zijn af te meten, niet door dit
boek worden getroffen, en zal het hun slechts, aangenaam en onderhoudend als het
geschreven is, een glimlach om de lippen plooien; - maar gij, ongelukkigen, die u
van minwaardigheid bewust zijt, laat dit werk uit uw handen blijven, want de
ontdekking dat ook een vrouw op zoo juiste wijze uw plaats in het menschdom heeft
weten te bepalen, zal u met schaamte vervullen, - en geen vrouw zult ge meer, - zijt
ge een eerlijk man, - onder de oogen durven komen, zoowel uit vrees dat de wandaden,
die uw lagere natuur u jegens haar zal doen bedrijven, aan u later zullen gewroken
worden, als uit overtuiging dat uw nabijheid, misschien straks uwe affectie de
vrouw-mensch moet bezoedelen.
Ware het mogelijk hier met de schrijfster in een philosophisch-theosophisch debat
te treden, we zouden aanvangen met de vraag te stellen hoe het verklaarbaar is in de
natuur, dat, waar deze het man-schepsel behept met zulke, zacht gesproken, ongunstige
eigenschappen, zij zelve later dat schepsel, object van haar werk, subject van haar
wrake maakt, en alzoo tegen zichzelve ten strijde gaat; onwillekeurig denken we
hierbij aan de beschouwingen die Haushofer zijn Ewige Jude in den mond legt over
de Tien Geboden. Maar 't is der schrijfster bedoeling niet zoo au serieux te worden
genomen; zelfs krijgen wij den indruk dat de in het boek optredenden niet de meening
van schrijfster weergeven, - totdat de volgende verzuchtingen ons uit dien droom
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helpen: ‘Over haar, en onder den invloed van zijn hartstocht voor haar, gaf hij (de
held) zich de moeite niet na te denken, tenzij met het zonderling blinde egoisme dat
het erfdeel der meeste mannen is, en wat hem er toe leidde te oordeelen dat haar
geluk, op een of andere wijze, verhoogd zou worden door zijn kortstondige en
wispelturige liefde. Zij hebben een begrip van verlangen, dat somwijlen stijgt tot een
roekeloos begeeren van wat zij niet bereiken kunnen, - dit is een op den voorgrond
tredend natuurlijk kenmerk van de geaardheid der mannen - doch Liefde - de Liefde
die zwijgend en getrouw blijft voortduren door de vuurproef van den tegenspoed en
het voorbijgaan der jaren - de Liefde die alles aan het beminde wezen wil opofferen,
die nimmer weifelt noch verandert, - dit is een hartstocht van goddelijken oorsprong,
die zelden of nooit het leven van een man heiligt of inspireert. Vrouwen zijn niet
vervaardigd uit zulk gemeen materiaal; hare liefde ontspringt onveranderlijk eerst
uit het idiale, niet uit het sensueele, en bijaldien die later ontaardt in het zinnelijke,
dan is dat ontstaan uit de ruwe en vergrovende aanraking van den man alleen’!!
Jawel, ik weet wel, gij brave paterfamilias, ge denkt aan: ‘Waar werd oprechter trouw
dan tusschen man en vrouw’...
Maar zooals ge daar zit, in uw brave burgerlijkheid, loopt ge de kans de latere
incarnatie te zijn van een Egyptisch veldoverste, in tijden als van Amenhotep, en
staan u nog kwade uren te wachten, als de incarnatie van uw toenmalige maitresse,
die ge een dolk in de jong-bloeiende boezem stootte omdat ze u verveelde en een
andere dansmeid u beter beviel, het in de zin krijgt zich nu op u te wreken. Dan loopt
ge de kans dat ge evenals de held van dit boek, door
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geheimzinnige machten aangetokken, bezwijmt bij 't zien uitvoeren van een
Oosterschen dans; en zelfs geblindoekt, aan de hand geleid door een levend geraamte,
meegevoerd wordt in de door geen sterveling sinds eeuwen betreden duisternissen
der Pyramiden, om daar bloot te staan aan de griezeligste mystificaties. Deze held
zeide zijn kwelgeest dat hij haar nog steeds liefhad; dit was een onverhoopte
machtspreuk om weer tot nieuwe zaligheid te geraken: ik bid u dus in zulk een geval
hieraan gedachtig te zijn; en nog is er een waarschuwing voor u: als de incarnatie
van een vroeger door u het slachtoffer van uw manlijke natuur gemaakt vrouwmensch
u evenzoo nadert als in dit boek den held Geroase geschiedt, dan is zij gemakkelijk
te herkennen, en kunt ge op uw hoede zijn; tevens behoeft ge u dan geen vrees te
maken dat b.v. uw gedienstige zich tot de gevreesde incarnatie zoude kunnen
ontpoppen; immers aan deze incarnatie is eigenlijk niets menschelijksch, alles aan
haar is bovennatuurlijk: haar oogen, haar gratie, haar woorden, haar lach, haar
levenswijs, haar dienaarstoet, haar opvattingen van burgelijke beleefdheid, en wat
niet al!
Dit boek is zeer onderhoudend geschreven; de schrijfster toont zich meesteres in
het beschrijven zoowel van menschentypen als natuur; de dichterlijkheid in
voorstelling maakt de stof uitmuntend geschikt voor omzetting tot het libretto van
een opera: ik voorspel den Nederlandschen musicus, die hiervoor de compositie
levert, het grootste succes. De vertaling is zeer te roemen; hinderlijk is het veel
gebruiken van het stijve ‘bijaldien’ en ‘deszelfs.’
Nog deze aanhalingen: ‘het is de vergissing, die alle mannen begaan tegenover
alle vrouwen, - haar van hetzelfde lage allooi achtend waaruit zij zelf bestaan.’
‘Een man! - de quintessence van alles wat slecht, de mogelijkheid van alles wat
goed is! doch de essence is sterk en werkt; de mogelijkheid is een droom die in het
droomen zich oplost!’

A. Reijding. Wereldroes. - Amsterdam, Cohen Zonen.
Op het titelblad vinden wij vermeld dat dit werk is een ‘humoristische roman in
dialogen.’ Schildert dit werk ons personen af, zooals ze werkelijk in de
Amsterdamsche samenleving worden aangetroffen? Misschien, maar dan alleen
zichtbaar voor enkele oogen; een rijke luiaard, die in geldzaken gaarne zijn vrienden
bedriegt, - die onder den plak zit van zijn maintenée (deze toestand moeten we als
een gewoon Amsterdamschen aanvaarden, nu we in andere Amsterdamsche Romans
o.a. in ‘Opstand’ van Broedelet, steeds hetzelfde aantreffen), die van manieren geen
flauw begrip heeft; een journalist die zich er graag op beroemt in elk gezelschap, dat
zijn burgelijke stand niet in orde is, en wiens geheele wezen in woord en daad het
ultimum van ploertigheid is, een Zigeuners familie, waarvan de zoon hoofdpersoon
is, en welke zoon zich tot vak koos, niettegenstaande 's mans goede hart, de
goe-gemeente op te lichten, doch die zelf het slachtoffer wordt van een nog grooter
oplichter; waarvan de dochter zeer zonderlinge opvattingen van
zedelijkheids-beginselen toont te bezitten, een hebbelijkheid waarin ze echter door
de heeren der comedie duizende malen overtroffen wordt - kortom een verzameling
van oplichters, charlatans, maiteneés, boerjes en boetjesmaat, die worden voorgesteld
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in de goede hoofdstad des Rijks een gewoon verschijnsel te zijn, zelfs tot zekere
hoogte een toonaangevende kring te vormen. De begrippen van moraliteit onder deze
lieden, de aardigheden die gezegd worden met de gemeenste arrière-pensées, de
personen zelve, zijn van dien aard, dat men zich verwonderd afvraagt, waartoe zulk
een boek geschreven wordt, en voor wien het bestemd is. Hopen we dat de schrijver
op een ander genre van roman zijn krachten beproeve!

Eduard C. Houbolt: Hans Nanning, een historisch verhaal uit den
Tachtigjarigen oorlog. Leiden, J.M.N. Kapteijn.
Uit historische gegevens heeft de heer Houbolt een verhaal voor jongens samengesteld,
dat door onderhoudendheid en prettigen verteltrant zich wel een weg tot de jeugd
zal weten te banen, vooral waar de stof ontleend is aan gebeurtenissen uit den grooten
strijd van ons volk, waarover zij gaarne hoort vertellen.
Of nu de vermaning in het Voorbericht, bij het lezen van dit boek er over na te
denken welk schrikkelijk onding de oorlog is, genoeg tegengif is voor het
enthousiasme, dat de beschrijving der oorlogsdaden van de Geuzen bij den jeugdigen
lezer zal wekken, trek ik in twijfel. Ten zeerste dient het echter in den auteur geprezen
dat hij de aandacht van zijn lezer op dit punt trachtte te vestigen. J.t.B.

Een wraak, of de Nieuwe Beurs van Amsterdam. Drama in vijf bedrijven
door Jocobus Doncker. - Amsterdan, S.L. van Looy.
Moge het al voorgekomen zijn, dat de S a t i r e verlammend, terneerslaand,
vernietigend, ja doodend
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gewerkt heeft op het ‘voorwerp’ van haar spot, ‘doelwit harer giftige schichten,’ ik
ben niet geheel zeker dat aan het bovenomschreven boekwerk, zoover bekend laatste
harer nationale uitingen, een gelijk succes beschoren zal zijn.
Daartoe is inderdaad deze satire te goedig en te lang.
Goedig, o mijne lieven! in zulk een mate dat een respectabel oudoom van den
architect der nieuwe beurs het ding voor een familiefeestje had kunnen schrijven,
zonder iemands ooren te kwetsen, indien deze ooren namelijk zachtzinnige spot die
eigenlijk nergens binnen de perken van het hatelijke treedt, kunnen verdragen.
Zullen echter 's heeren Donckers speldeprikjes dien geest van goedmoedige
spotternij, die gaarne op bruiloften voorzit, al niet verdrijven, het is te duchten, dat
zij 't hem moeilijk zullen maken de oogen open te houden.
Een drama in vijf bedrijven dat een satire zou zijn! -.. Er is al a priori eenig
vermoeden dat dit niet kan en vooral dat een Hollander dit niet kan. En een
vreemdeling, die 't zou kunnen, zou 't weer niet willen, omdat hij w e e t dat 't niet
kan.
Ach, 't is wel duidelijk hoe 't zoo gekomen is. Jacobus Doncker had al lang zekere
sarcasmen in zijn hoofd, die zijn pen uitwilden, sarcasmen in bezielde oogenblikken
aan de bitter- en theetafel gevonden. Doch toen hij om die goede zetten aan den...
drukker te brengen, ze zoowat aan te lengen en te vermengen begon, raakte hij puur
ontsteld over het gemak waarmee hij Alexandrijnen schreef, rijmende Alexandrijnen
die in zwaarte van gang en volheid de Vondeliaansche n i e t nabij kwamen.. Maar
dat hoefde ook niet, als ze maar lekker liepen... En jandori! dat deeën ze, zoodat
Jacobus Doncker er niet van uit kon scheien. Hij had 't waarachtig nooit geloofd, dat
er zoo'n poeët in hem stak en 't was, bij God! haast jammer, dat zulk moois enkel
voor een grappemakerijtje dienen moest...
En toen bedacht hij zich, dat hij ook nog een klein verschil met D e n i e u w e
G i d s te vereffenen had, den ouden N.G. nl., die al tien jaar dood is. Literaire veeten
duren echter tot aan gene zijde des grafs, vooral als de eene strijder (niet zonder
literaire kippigheid) het overlijden des anderen niet bemerkt heeft.
Zoo toog dan Jacobus aan 't Sonetten-dichten naar Nieuwen gidsen-trant, dien
trant bedoel ik, die voor twintig jaar in parodieën op de toen krachtig levende ‘nieuwe
richting’ wel gebruikelijk was. En hij schreef ook impressionistisch proza, spotbeeld
van de taal uit die verre tijden... En het is heel aardig geworden. Jacobus heeft waarlijk
een tot zekere hoogte benijdbare handigheid in die dingen, maar er is: toch een ransig
luchtje aan. En wat erger is, zijn spotbemoeienis met deze reeds fossiele zaken heeft
misschien de pijlen zijns vernufts ten opzichte van den beursbouw afgestompt. Men
kan niet a l l e s tegelijk doen en wat in lengte wordt, kan in diepte niet wezen. Zie
maar een spoorlijn! Dat het echter dezen Jacobus geenszins aan de nieuwste
letterkundige cultuur ontbreekt, bewijst het gebruik maken van het jongste
Ned.-literaire krakeel tusschen v. Deyssel en v. Eeden.
Dat is inderdaad geestig te pas gebracht en heeft den auteur aan menig treffend
epitheton geholpen. Maar aan geest om den beursbouw te hekelen (iets dat toch niet
zoo héél lastig schijnt, als men 't bepaald wil) hielp 't hem niet, helaas! en zoo kunnen
wij dan zijn satirieke schepping niet beter kwalifieeren, (tot onzen spijt, want onze
letterkunde heeft behoefte aan goede satire) dan als een doodgeboren kind, dat zelfs
nooit levend geweest is.
Niet ieder die maar wil is een grappenmaker, o Jacobus!
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Gij hebt echter, listiglijk, u het opvoeringsrecht van uw ‘drama’ voorbehouden.
Inderdaad, het ware compromittant, als roekelooze dwazen het ten tooneele wilden
brengen. Het zou een vroolijken avond kunnen bederven.
Is dan niet het beste, wat men er verder over zeggen kan... zwijgen, nu ook de
strafwet het beneden zich acht zulke misdrijven te straffen?...
F.C. Jr.

Een boek van waarheid
Léon Bazalgette. Le Problème de l'Avenir Latin. - Paris, Librairie
Fischbacher, 1903.
DE boeken van Léon Bazalgette behooren tot het beste wat ik in mijn bibliotheek
van de nieuwere fransche letterkunde bezit. Talrijk zijn ze niet, want het ‘boek van
waarheid’, dat ik met deze aan mijn lezers voorstellen wil, is het derde dat van dezen
jongen intellectueel verscheen; de qualiteit weegt echter tegen de quantiteit op, en
daarom is Bazalgette mij liever dan de meest vruchtbare schrijver van zijn volk.
Dat hij het mij niet daarom alleen is, dat er ook andere redenen zijn die mij
Bazalgette hoog doen schatten en mij zijn vriendschap op prijs doen stellen, zal, naar
ik vermoed, mijn lezers weinig belangrijk voorkomen, al moge het ook voor hen
eenige waarde hebben te vernemen dat deze gewetensvolle schrijver, die, door
vaderlandsliefde gedreven, de gebreken van zijn volk met de vinger aanwijst, maar
het tevens de middelen ter genezing doet, een man is van karakter die
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meent wat hij zegt, die zegt wat hij denkt, en wiens denkbeelden het resulaat zijn
van ijverige nasporingen, van vergelijkende studiën, van rijp overleg.
Die jonge schrijver, wiens vriend ik het een eer acht mij te noemen sedert ik in
1896 zijn medewerker werd aan het toen door hem bestuurde M a g a z i n e
i n t e r n a t i o n a l , heeft, zooals ik zeide, drie boeken het licht doen zien, boeken
geïnspireerd door een krachtig en verheven wijsgeerig patriotisme, die ieder bevatten
een ernstige waarschuwing aan zijn volk... en daarom, misschien wel, nog zoo weinig
gehoor hebben gevonden. Maar dàt zal Bazalgette niet deeren; ook Quinet en Michelet,
zijn leermeesters, zijn eerst op hun ware prijs gesteld toen zij zelven het effect hunner
betoogen niet meer konden waarnemen.

Zijn eerste boek verscheen in 1898 en had tot titel ‘L ' E s p r i t N o u v e a u d a n s
l a V i e a r t i s t i q u e , s o c i a l e e t r e l i g i e u s e ’; zijn tweede verscheen in
1900 en had tot titel ‘A q u o i t i e n t l ' i n f é r i o r i t é f r a n ç a i s e ’... en toont
niet reeds het kiezen van dien titel een moreelen moed die eerbied verdient, want
wel zeldzaam zijn de franschen die niet alles wat fransch is voor superieur houden.
Zijn pas verschenen boek is als het ware een voortbouwing op breedere lijnen, op
het fondament, gelegd in dat hetwelk voorafging.
In de inleiding geeft de schrijver een verklaring van hetgeen hij met de uitdrukking
‘peuples latins’ verstaat, dit om een gemakkelijk verklaarbaar misverstand te
voorkomen, dewijl, volgens hem, in anthropologischen zin geen ‘latijnsch ras’ bestaat.
De door Bazalgette gebruikte benaming schijnt dus onjuist, maar zij moet opgevat
worden in psychologischen zin, en heeft dan een werkelijke beteekenis, want er mag
van ‘latijnsche beschaving’ gesproken worden, omdat de natiën die mede-erfgenamen
zijn van Rome, die geboren zijn uit de ontleding van het romeinsche rijk en waarvan
het volhardend katholicisme nog den oorsprong aanduidt, een gemeenschappelijke
geestesgemeenschap hebben, die voortbestaat onder hare verschillende nationale
karakters. De uitdrukking mag dus als 't ware zinnebeeldig gebruikt worden, en heeft
als zoodanig zin.
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De schrijver heeft ter bespreking van het ‘latijnsche vraagstuk’, Frankrijk als type
genomen, zoowel omdat hem dit land en zijn volk het beste bekend zijn, als omdat
Frankrijk als het ware het mikrokosmus der latijnsche wereld is.
Het boek is verdeeld in drie afdeelingen: Het Verleden, het Heden en de Toekomst.
De geschiedenis van het oude Gallië, gekoloniseerd door Rome, dat zelf reeds in
een periode van decadentie verkeerde, gevolgd door den machtigen invloed, die een
geestelijke overheersching werd, van het pauselijke Rome, bevat de verklaring van
het Heden. De hervorming is in Frankrijk zonder werking gebleven, omdat de ethische
zin van het volk te zwak was, en zoo is over volk en land de Revolutie heengegaan
als een storm, als een ‘cycloon van schitterende formules’, zonder in der daad iets
hervormd te hebben, maar in waarheid om zich op te lossen in een wereldveroverend
cesarisme, in de souvereiniteit van het geweld.
En de latijnsche wereld, Frankrijk, Spanje, Italië, ondervindt het atavisme der
gedegenereerde oudheid. Wat is daarvan het gevolg?
Bazalgette toont het helder als glas aan in het eerste hoofdstuk van het tweede
gedeelte ‘P a t h o l o g i e l a t i n e ’, waar hij duidt op de schijnwereld waarin wij ons
bewegen, op ons leven dat gemaakt is uit hypothesen, onzekerheden, droomen en
drogredenen. Ik zou heel het hoofdstuk I n t e l l e c t u a l i s m e e t D é c a d e n c e
willen afschrijven, om te toonen hoe de schrijver den strijd tusschen deze beide
belichamingen van een nieuwe en een oude wereld voorstelt. Zeker, hij erkent dat
Parijs en enkele latijnsche centra deugdelijke redenen hebben trots te zijn, op meer
dan een gebied, maar staat daar tegenover niet dat in andere opzichten Parijs, Frankrijk
en de latijnsche wereld, verre van de menschheid den weg te wijzen, haar zelfs niet
eens volgen.
‘Laten wij ons niet doen voorstaan op onze traditioneele superioriteit van Latijn,
want onze “goede
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meening” van onszelven kan voortaan niet dan weinig effekt in de wereld te weeg
brengen, en zij verspert in ons zelven den weg dien wij hebben te volgen tot een
nieuw leven.’
In een laatste artikel dezer afdeeling stelt Bazalgette de oostelijke en de westelijke
wereld tegenover elkaar, om dan in ‘De Toekomst’ te beginnen met L e s
C o n d i t i o n s d u S a l u t aan te duiden.
Het fransche volk moet komen tot een wedergeboorte. Het moet én een nieuw
lichaam én een nieuw geweten gegeven worden. En die operatie moet bewerkstelligd
worden door de intelligentie, de zuivere en eenvoudige intelligentie, maar die
almachtig zij, van één man of van meerderen te zamen. De zoo ondernomen
hervorming moet geschieden volgens een vast plan, en zoowel physiek, en moreel,
als geestelijk zijn.
De schrijver zou aan zijn plicht tegenover zijn volk te kort schieten, zoo hij niet,
na op de fouten en gebreken die dit volk aankleven en de oorzaken ervan gewezen
te hebben, ook de middelen aanduidde die, naar zijn meening, genezing moeten
brengen.
In drie hoofdstukken ontwikkelt hij zijn methode, ieder dier hoofdstukken heeft
een deel van het drieledig hervormingsplan tot onderwerp: l a r é f o r m e
physique, la réforme mentale, la réforme religieuse.
Om tot dit werk van opbouw te geraken, moet, naar het voorschrift van Plato, aan
de sophisten, aan de redenaars, aan de beroepssprekers het zwijgen worden opgelegd...
de arbeid moet geschieden in stilte.
‘Le silence, qui favorise la concentration de la force, c'est là une des vertus positives
dont les sociétés latines ont le plus besoin.’
Daartoe is een bovenmenschelijke krachtsinspanning noodig, want om er toe te
komen moet men heen over het dilemna van een natie die ziek is door inconscientie.
Zoo komt de schrijver er toe verdraagzaamheid en eclectisme te veroordeelen, en
fanatisme en sectarisme te verdedigen, want alleen sectarissen hebben den moed het
mes in de wonde te zetten. En dezen alleen kunnen den akkergrond doorploegen en
zuiveren voor dat het nieuwe zaad er over wordt uitgestrooid.
‘Dégrossir le cerveau des masses, alimenter le public de notions saines, c'est
préparer le terrain pour la semence future. Plus tard vient le procréateur.’
In zijn beide laatste hoofdstukken, ‘L e P r o c e s s u s d e l a D é c a d e n c e ’ en
‘Optimisme’ licht de schrijver deze even merkwaardige als stoute, maar daarom niet
minder wel overdachte thesis nader toe.
Een belangwekkend boek, voorzeker; een boek van studie, dat tevens getuigt van
oprechte liefde voor land en volk, van grootere liefde dan zij toonen die den lof
zingen van hunne natie, deze vleiend met grootsprekingen, zonder verder te zien dan
de grenzen des lands, zonder kennis van hetgeen aan gene zijde dier grenzen beter
en schooner is dan hier.
Bazalgette zal door patriotten van de soort als Déroulède, door nationalisten en
cesaristen, door clericalen en anti-semieten voor een onwaardigen franschman worden
gescholden; maar 't zal hem niet deeren, integendeel, het zal maken dat op zijn boek
de aandacht gevestigd wordt, dat het gelezen en door enkelen begrepen wordt.
Aan het einde van dit Boek van Waarheid is het mij goed te herinneren aan de
volgende woorden die ik ontleen aan de inleiding van zijn eerste boek L ' E s p r i t
Nouveau:
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‘Il n'est point de participation trop humble à un labeur aussi sacré que celui qui
consiste à préparer les chemins où s'engagera l'humanité de demain.’
PARIJS, MEI 1903.
BULÉE.

Fragment.
Uit: ‘D e K o o p m a n v a n Ve n e t i ë ’ door Dr. Edw. B. Koster, te verschijnen
bij Joh. Pieterse te Rotterdam.

Vijfde bedrijf.
Tooneel 1.
Belmont: Een Laan naar Portia's Buiten.
LORENZO en JESSICA komen op.

LOR.:
De maan schijnt klaar: - in zulk een zomernacht,
Toen zoele wind de boomen zachtjes kuste,
Zoodat geen ruischen klonk, - in zulk een nacht
Klom Troïlus, naar 'k meen, op Troje's muur,
Zijn ziel uitzuchtend naar het Grieksche kamp,
Waar Cressida toen sliep.
JESS.:
In zulk een nacht
Ging Thisbe angstig tripp'lend op den dauw,
En zag vooruit de schaduw van den leeuw,
En liep verschrikt van daar.
LOR.:
In zulk een nacht
Stond Dido met een wilgentak omhoog
Op 't wilde strand, en wenkte tot haar lief
Om weer aan wal te gaan.
JESS.:
In zulk een nacht
Verzamelde Medea 't tooverkruid,
Dat Aeson gansch verjongde.
LOR.:
In zulk een nacht
Stal Jessica zich van den rijken Jood,
Ontliep Venetië met haar roek'loos lief,
En kwam op Belmont aan.
JESS.:
In zulk een nacht
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Was 't dat Lorenzo haar zijn liefde zwoer,
Stelend haar ziel met meen'gen eed van trouw,
En geen van alle waar.
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LOR.:
In zulk een nacht
Belasterde de kleine Jessica,
Die snib, haar liefste, en hij vergaf het haar.
JESS.:
Ik overtroefde u, als daar niemand kwam;
Maar luister, 'k hoor de stappen van een man.
STEPHANO komt op.

LOR.:
Wie komt zoo snel in 't stille van den nacht?
STEPH.:
Een vriend.
LOR.:
Een vriend? wat vriend? uw naam, ik bid u, vriend?
STEPH.:
Mijn naam is Stephano, en 'k meld u dat
Mijn meesteres voor 't krieken van den dag
Te Belmont zijn zal: nu nog doolt ze rond
Langs heil'ge kruisen, waar zij knielt en bidt
Voor een gelukkig huw'lijk.
LOR.:
Wie is bij haar?
STEPH.:
Haar dienstmaagd en een heil'ge kluizenaar.
Ik bid u, is mijn meester reeds terug?
LOR.:
Neen, en wij hebben niet van hem gehoord. Maar gaan wij binnen, 'k bid u, Jessica,
En laat ons hoffelijk een welkomsgroet
Bereiden voor de meesteres van 't huis.
LANCELOT komt op.

LAN.:
Hola, hola, hei, ha, ho, hola, hola!
LOR.:
Wie roept daar zoo?
LAN.:
Hola! Hebt ge meester Lorenzo en meesteres Lorenzo ook gezien? Hola! hola!
LOR.:
Houd op met je gehola, man; - hier.
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LAN.:
Hola! Waar? waar?
LOR.:
Hier.
LAN.:
Zeg hem dat er een koerier van mijn meester is
gekomen, met zijn hoorn vol goede tijding! Mijn
meester zal hier vóór den morgen aankomen. (Af.)
LOR.:
Ga binnen, liefste, wachten wij hun komst.
Neen, 't is niet noodig; - waarom zouden wij?
Vriend Stephano, ik bid u, meld in 't huis
Dat uwe meesteres in aantocht is;
En breng dan ook de muzikanten hier.
(STEPHANO af.)
Wat slaapt het maanlicht op deez' helling zoet!
Hier zittend laten wij muziekgeklank
Ons oor insluipen; zachte stilte en nacht
Past bij 't geluid van zoete harmonie.
Kom, Jessica. Zie hoe des hemels vloer
Is ingelegd met plaatjes schitt'rend goud, En zelfs de kleinste bol, dien gij aanschouwt,
Zingt bij zijn went'ling met een eng'lenstem
In koor met cherubijnen, jong-geoogd:
Ook de eeuw'ge ziel heeft zulk een harmonie;
Maar daar 't vergankelijke kleed van stof
Haar dicht omsluit, vernemen wij die niet. De MUZIKANTEN komen op.
Ha, komt, en wekt Diana1.) met een zang;
Dringt met uw zoetste tonen in het oor
Van uw meest'res, en lokt haar door muziek.
JESS.:
Nooit beurt een lieflijke muziek mij op.
(Muziek.)

LOR.:
Dat komt omdat uw geest gespannen is:
Want let eens op een wilde en dart'le kudde
Of op een troep jonge, ongetemde veulens,
Dol springend met gehinnik en geloei,
't Geen wijst op 't vurig stroomen van hun bloed; Als slechts bij toeval een trompetgeluid
Of een'ge melodie hunne ooren treft,
Dan zult ge merken hoe ze blijven staan,
Hun woeste blik in zedig zien verkeerd
Door zoete tonenmacht: zoo zong de dichter2.)
1.) De maangodin.
2.) Ovidius.
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Dat Orpheus boomen, steenen, stroomen trok,
Daar niets zoo houten, hard en woedend is,
Dat niet muziek een poos 't verand'ren doet.
De mensch die geen muziek heeft in zijn ziel,
Noch wordt geroerd door zoete harmonie,
Hij is in staat tot list, verraad, en roof;
De gangen van zijn geest zijn zwart als nacht,
En donker is zijn hart als de Erebus:3.)
Vertrouw zoo'n mensch niet. - Let op de muziek.

Winckelkout
* Adr. van de Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt en desselfs geluckige
Eeuwe, Goet Rondt, Met bij-gevoegde Raedsel-Spreucken, aen-gewesen in de
Boer-Achtige Eenvoudigheijt, op de Haegsche Kermis. Verçiert met Konstrijcke
Af-beeldingen.
In 's Graven-hage, Gedruckt voor den Autheur, ende bij hem ende de sijne te koop
op de Turf-Marct, in de drie Leer-Konsten 1635.
Dit boek wordt in het opstel van den heer Bezemer in het nommer van 15 Juni
niet genoemd.
In de keiz. Bibliotheek te St. Petersburg bevinden zich t w e e exemplaren van het
werk. Het boekje ‘Sinne-vonck op den Hollandtschen Turf’, door den heer B. vermeld,
is er in één ex. voorhanden, insgelijks de bundel Zeeuwsche Nachtegael.
G.J.M.
* P e t i t e H i s t o i r e d e F r a n c e , rédigée conformément aux programmes de
l'Université par P a u l M a r t i n e , Professeur agrégé d'histoire au lycée Condorcet,
aux Ecoles normales supérieures primaires de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud,
et à l'Ecole commerciale. Quatrième partie de 1830 à nos jours. Paris Paul Dupont,
éditeur. - (662 pag. in 8-vo.)
Bij het doorbladeren van dit uitmuntend werk zal men zich over menige
mededeeling allicht verwonderen.
Zoo bijvoorbeeld wanneer men leest (pag. 450)
‘En réalité, Paris ne fut jamais plus tranquille, jamais plus régulièrement administré
que pendant les deux mois que dura la Commune.’
Verneemt men nu echter, dat de schrijver volstrekt geen aanhanger is van
communistische of anarchistische denkbeelden, maar een vurig patriot en het door
hem behandelde onderwerp door en door machtig, dan zal men reeds wegens die
onpartijdigheid niet ongeneigd zijn, aandacht aan zijne historische studiën te schenken.
G.J.M.

3.) Tartarus, onderwereld.
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Leestafel van ‘Den Gulden Winckel’
Bakker, J.D. en F. Deelstra: Kent gij ons land? Geïllustreerd Aardrijkskundig
Leesboek voor de Volksschool. Groningen, P. Noordhoff.
Bang, Herman: 's Zomers buiten. Uit het Deensch door Betsy Noort.
Amersfoort, Valkhoff & Co.
Borel, Henri: De Leugen der Eer. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn.
Boudier-Bakker, Ina: Verleden. Drama in drie bedrijven. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf.
Fogazzaro, A.: Tweestrijd. Naar de tiende Italiaansche uitgave, met toestemming
van den Schrijver in het Nederlandsch bewerkt door E.J.T. Utrecht, H. Honig.
Geyerstam, Gustav af: Nills Tufvesson en zijn moeder. Naar het Zweedsch
van Jeannette E. Keyser. Amsterdam, H.J.W. Becht.
Hagers J.: Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Boekhouden in de
Nederlanden. Rotterdam, G. Delwel & Co.
Heykoop, H.L.: Nederlandsch-Fransch Handelswoordenboek. Zutphen, W.J.
Thieme & Co.
Maclaine Pont, M.W.: Een Alkmaarsche Burgemeestersdochter. Utrecht, H.
Honig.
Maeterlinck Maurice: Aglavaine en Sélysette. Vertaling naar den Achtsten
Druk van J. Pzn. Proost. Rotterdam, Johan Pieterse.
Mont, Paul de: De Amman van Antwerpen. Geïllustreerd door Edm. van Offel.
Haarlem, Vincent Loosjes.
Oolbekkink: Wasdom. Rotterdam, Johan Pieterse.
Rensburg, J.K.: Japanse Verzen. Rotterdam, Johan Pieterse.
Suttner, Bertha von: Martha's Kinderen. Een vervolg op ‘De Wapens
Neergelegd’. Amsterdam, L.J. Veen.
Vorsterman van Ooyen, A.A. en J.P. van Maanen: Algemeen Woordenboek
der Aardrijkskunde. 3e verbeterde en veel vermeerderde druk van het Miniatuur
Woordenboek der Aardrijkskunde. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar.

Bericht
Door den telkens stijgenden vloed van ‘recensie-exemplaren’ heeft ondergeteekende,
in overleg met den Uitgever, moeten besluiten vertaalde geschriften slechts bij
uitzondering, artikelsgewijze te bespreken.
In de boekbeschrijving zullen zij echter met de meeste nauwgezetheid worden
vermeld.
De aanwijzing van taalkundige fouten in het J u n i n u m m e r wordt dankbaar
aanvaard. Verdere terechtwijzingen zullen met dezelfde erkentelijkheid worden
vernomen. Mocht daarbij - kon het zijn! - de anonymiteit worden opgeheven, de
‘wellevensconste’ zou er allicht door winnen.
F.S.K.
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Ingekomen tijdschriften:
Vragen van den Dag. (Dr. H. Blink).
Juni-aflevering.
Dr. H. BLINK. Marokko en de Westersche kwestie met
een schets van land en volk. - F.H. VAN DER KOP. De
Macedonische woelingen. - ANDREW CARNEGIE.
Paedagogische lessen voor het leven uit het leven. Cyklonen op Jupiter. - Mevrouw WILLEM KES. De strijd
om 't bestaan van de Russische vrouw. - Wat is kunst
en wat is aesthica? (Dr. C.J. Wijnaendts Francken). Levenswijze en cultuur, instinct en gewoonte (Dr. G.
Luchtmans). - De Predikanten en Godsdienstigheid in
den Pruikentijd (Wunderlich). - De buitenlandsche
handel van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitschland en
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Juli-aflevering.
J. HERMAN RIEMERSMA. De vogels van het eiland
Rottum. - W. MEIJER RANNEFT. Een belangrijk
vraagstuk voor Indië en Nederland. - Dr. H. BLINK.
Servië en Serviërs. - Eenige bladzijden uit de
Geschiedenis van het ontstaan van groote kapitalen. (De
Gebroeders Siemens en de firma Siemens & Halske). H.O. De Sociaal-politieke toestand in Turkije. - Arthur
Sperling. Over de werking van minimale doses in de
Genees- en Scheikunde. - Russische Indrukken. (Jhr.
Mr. D.O. Engelen) - De strijd tegen fooien. - De
Bagdadspoorweg en zijn beteekenis voor het
wereldverkeer. - De Magnetische Noordpool. - Het
roerend vermogen.

Deutschland. No. 10, Juli 1903 (waarin Graaf von Hoensbroech tegen kapelaan
Dasbach, - ‘Der zweck heiligt die Mittel’ - te velde trekt.
Neue Bahnen. 13/14 Heft. 1 Juli 1903. III. Jahrgang, (waarin Multatuli's
vertelling van Saïdjah door Anne von den Eken te München).
Vlaanderen. Maandschrift voor Letterkunde. Juni en Juli-afl. 1903. (Zeer
aanbevelenswaard voor Leesgezelschappen).
Hemel en Dampkring. Juni en Juli 1903. (Zeer aanbevelenswaard voor
Leesgezelschappen).
Entwicklung. Juni 1903. Heft 3. Monatshefte der Oesterreichischen
Verlagsanstalt. (waarin een Novelle van Fritz Lemmermayer en een nagelaten
werk van Adolf Pichler).
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Tweede Jaargang No. 8
Thorbecke
Geloof en Wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde. Twee
Levensbeelden. II. Het Staatsbeleid van Thorbecke door Mr. G.J. Grashuis.
Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1903.
KORT na de verschijning van het eerste dezer ‘Levensbeelden’, aan Groen gewijd,
meldt dit tweede zich aan. Het onderscheidt zich, door den zelfden aanleg, en munt
door dezelfde eigenschappen, uit. Ook hier, zal men ontwaren, dat de schrijver niet
lichtvaardig over zijne stoffe heenliep, noch wat de studie harer onderdeelen betreft,
het gemakkelijk zich maakte. Hetgeen bovenal treft, is des schrijvers groote piëteit
voor zijn held en zijne doorgaande, rondborstige eerlijkheid. Voor de eerste, moet
den schrijver dank geweten worden, want hij verheelt nergens, dat zijne aspiratiën
zijn aan de zijde van Groen. Onder vermelding van het ‘Dagverhaal van Thorbecke’,
waaruit blijkt, hoezeer 's konings wensch den ministerieelen zetel hem opdrong,
oordeelt Grashuis: ‘Bij dit onderhoud spraken tot elkander twee koninklijke geesten,
een koning door geboorte, door aanleg en door oefening, en wederom een koning
door bestemming, door aanleg en door oefening, de eerste op het gebied van den
Staat, de andere op het gebied van de ’Wetenschap (274). Uitingen als deze, verhoogen
den indruk van het eigen standpunt, doordien zij onbevangenheid jegens
andersgezinden daaraan toevoegen.
De tweede hoedanigheid, des schrijvers oprechtheid, zou, als behoorende tot het
gemoedsleven, onvermeld kunnen blijven, ware het niet, dat zij tot verscherping der
lijnen van zijn thema bijdraagt. Waar Thorbecke, in streven of bedoeling, verongelijkt
wordt, onthoudt de schrijver aan niemand zijne terechtwijzing. Bepaalt zich Groen,
in Zijne ‘Bijdrage’, tot de orakelspreuk, dat ‘het kiesrecht meer nationaal moet zijn’,
Grashuis merkt op: ‘de uitspraak staat voor ons als een raadsel’ (178). Schuift Groen
de ministerieele verantwoordelijkheid, met een: schaadt niet, baat niet, ter zijde,
Grashuis gist: ‘dat de zaak zelve den schrijver niet volkomen helder was geworden’
(185).
Iets straffer wordt de stemming, en, naar verdienste, iets bitser de toon, tegenover
den Amsterdamschen hoogleeraar de Bosch Kemper. Deze, overigens zachtmoedige,
geleerde, scheen, wellicht juist daarom, door Thorbecke's wezen en werken gestadig
afgestooten. Althans het licht, dat hij op den Staatsman doet vallen, is niet veel
breeder, dan opgevangen wordt, door het luik eereer vliering, en niet boven het
gewone peil harer bewoners. Noch waar Thorbecke, voor staatkundigen weerhaan,
uitgemaakt (131), noch waar hem: Volkssouvereiniteit of Staatsalvermogen wordt
toegedicht, (140) spaart Grashuis de roede. Zijn verweerschrift luidt: staatkundige
hartstocht. Juist deze echter is, hier, mij onverklaarbaar.
Ook tegenover den heer Lohman, neemt de schrijver stelling. Overeenkomstig de
leer van het d r o i t d i v i n zegt eerstgemelde: ‘Aan het volk is een
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staatsregeling opgelegd, en het heeft vrijwillig zich daaraan onderworpen’.1) Deze
voorstelling komt, aldus, in het souvereiniteitsrijm te pas. Grashuis herstelt de teksten
en de waarheid, onder opmerking: ‘dit is toch wel iets anders dan opleggen, of
schenken, of verleenen. (224) Waar hij echter des oud-hoogleeraars geringschatting
van de grondwet wraakt (227), schijnt mij de gevaarlijkste leer buiten aanmerking
gebleven. Lohman zegt namelijk, sprekende van ‘verkrachtingen van de letter der
bestaande grondwet’, en ze beoordeelend: ‘In al die gevallen zal men zien, dat het
bijna (!) niet anders kon; de feiten, de omstandigheden verscheurden als het ware
het grondwettelijk keurslijf’.2) Ik veroorloof mij de eenvoudige vraag: met welk recht
men, bij die leer, den stakers in het spoorwegpersoneel, die eveneens een bezworen
contract ‘verscheurden’, en niet minder die wandaad op rekening van ‘feiten en
omstandigheden’ stelden, deze hunne handeling euvel duiden kan?
Eindelijk, levert Grashuis de bouwstof tot terechtwijzing van den Groningschen
hoogleeraar H. Krabbe, die, - toevallig, in eene critiek van des eersten werk, - het
schijnt te willen doen voorkomen, als stuitte gewetensdwang o.a. in zake onderwijs,
ten onzent, op anti-revolutionnair verzet.3) Grashuis vermeldt, dat Thorbecke in de
bres zich stelt voor vrijheid van onderwijs (218), mits men haar niet als handlichting
met bekwaamheid opvatte (271), eene vrijheid, in Thorbecke's zin, van gemeenen
huize met godsdienstvrijheid, door hem voorgestaan (215), weswege hij zelfs, uit
Grashuis' pen, de qualificatie: ‘radicaal’ zich getroosten moet (270).
Minder dan met de beide genoemde eigenschappen, ben ik ingenomen met des
schrijvers methode. Ook deze is dezelfde als die, gevolgd in het werk over Groen,
dáár echter minder hinderlijk, dan hier. De schrijver namelijk, die de goede gewoonte
heeft, van, zooveel doenlijk, zijn held sprekende in te voeren, verbindt daaraan de
min prijzenswaarde hebbelijkheid, om dien held telkenreis zichzelf in de rede te doen
vallen. De schrijver toch spant de draden, waarlangs de gedachtenloop zich beweegt.
Meent hij nu, in de geschriften van zijn held, tegenhanger, tegenstelling of aanvulling
van een of ander betoog te hebben ontmoet, dan lascht de schrijver zijne vondst in,
en gaat voort, als ware er niets gebeurd. Deze fragmentarische bouw geeft sommigen
bladzijden1) het aanzien eener mozaiek, van de Italiaansche, hierin onderscheiden,
dat zij noch het oog streelt, noch het oordeel bevredigt. Hoezeer deze gewoonte den
schrijver parten speelt, blijkt uit twee sprekende voorbeelden. Hij onderbreekt een
ernstig betoog om, op den klank af, eene anecdote er in te voegen (82), en, zonder
andere aanwijsbare reden, dan het woord: ‘stelsel’, geeft hij onverhoeds aan Groen
het woord tegen het patrimonieel rijk (207). Het fraaiste is, dat Grashuis daarbij,
eigendunkelijk, kenmerkende zinsneden van Groen weglaat. Of zijn zij hem te
kenmerkend?
Ik noemde dien trant des schrijvers, voor Groen, minder storend dan, voor
Thorbecke. Ik vrees niet, verkeerd verstaan te worden, door te beweren: Groen heeft
slechts ééne koorde op zijn boog. Geleerd historiekenner als weinigen, in abstract
nadenken vaardig, maakte hij geheel den rijken schat zijner omvattende wetenschap
dienstbaar aan één hoop- en geestdriftvol streven: het geloof. Sla van zijne geschriften
op, onverschillig welk, en waar het u behaagt, overal hoort gij de ruischen de
1)
2)
3)
1)

A.F. de Savornin Lohman, Onze Constitutie (Utrecht. 1901) blz. 36.
Onze Constitutie t.a.p. blz 45.
Zie ‘de Nederlandsche Spectator’ van 16 Mei jl. ‘Droit divin’.
Als voorbeeld zij verwezen naar 86, 87, 112, 113, 148, 156, 160, 162, 172, 173, 174, 179.
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Davidsharp,met denzelfden zilveren klank. Anders, Thorbecke. Bij hem, bleef op
den bodem der ziel, hetgeen, bij Groen, al het overige wegstuwend, met
onweerstaanbare kracht, naar het oppervlak drong. Aan het concrete onderwerp, dat
hem, telkenreis, bezig houdt, wijdt hij volle aandacht, door niets, allerminst door
verwijderden samenhang, afgebroken. Grashuis' methode blijft deswege, bij Groen,
in, doch valt, bij Thorbecke, uit den toon.
Deze opmerking leidt ons, van den schrijver, naar zijn werk. Hoe te oordeelen,
over de substantie daarvan? Ik denk, bij deze vraag, niet aan de belofte van den titel:
Thorbecke's ‘Staatsbeleid’. Eene schets daarvan, stelt andere eischen, dan door den
schrijver, worden ingewilligd. Wellicht ook, onderstelt zij eene andere geestesrichting.
Schromelijk moest ik mistasten, indien Grashuis niet te rangschikken ware onder de
contemplatieve naturen, die, door den, voor de practijk bestemden, ideeën-kamp, al
wordt deze in het kabinet gevoerd, minder aangetrokken zich gevoelt. Trouwens, de
leemte van het werk, naar deze zijde, is onschadelijk. In Londen's kathedraal, St.
Paul, staat, op een steen, ter eere des bouwmeesters, gegrift: Si vis monumentum,
circumspice. Zóó, zie om zich heen, wie, van Thorbecke's Staatsgebouw, de lijnen
naspeuren wil.
Heeft de schrijver zijnen held de plaats aangewezen, waarop deze aanspraak heeft?
Is zijne
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ordening en rangschikking van Thorbecke, Zijne waardeering en erkenning van diens
geestelijk meesterschap, de juiste? Dit is de bedoeling der vraag, waarbij belang heeft
al wie, van den leidenden invloed, op meer dan één beslissend moment onzer
staatkundige geschiedenis, naar behooren, rekenschap zich geven wil. ‘Wij vragen
naar de nalatenschap van een publiek man aan zijn Land, naar de voortwerkende
kracht, die van hem haren stoot of hare richting ontving’, zegt Thorbecke, in zijn:
Falck1) Welken schat heeft hijzelf, aan de hoede zijner ‘leerlingen en volgelingen’,
in één woord, aan zijne school (24), toevertrouwd?
De schrijver oordeelt: ‘Eenmaal zal de dag komen, die beiden [Groen en Thorbecke]
in het oordeel der nakomelingschap recht doet, en het bewijs levert, dat zij
g e e s t e l i j k e t w e e l i n g b r o e d e r s waren’.2) Op z i j n standpunt, ongetwijfeld
eene lofspraak. Kan zij, zonder voorbehoud, worden aanvaard? Ik geloof het niet.
Inderdaad, hoe waren met haar te rijmen de velerlei punten van divergentie,
tusschen de beide Staatslieden, welke de schrijver niet in gebreke blijft aan te wijzen?
Groen wil Thorbecke's veerkracht gebroken zien: ‘op de veerkracht van het
Nederlandsche volk’ (36). Groen noemt da Costa: ‘de helft zijner ziel’ (37). Over
onschuldige huldeblijken, aan Thorbecke betoond, laat Groen vinniglijk, als: ‘politieke
vertooningen’ zich uit (38). Groen vraagt, smadelijk, om ‘de uitoefening van de
vrijheid tot christelijke plichtbetrachting onmisbaar’. (73). Groen kastijdt de Revolutie,
en houdt niet op, haar te kastijden (106, 107), Thorbecke wil haar begrepen zien
(111). ‘Groen gaat uit van godsdienstig geloof en Thorbecke legt wijsgeerige
beschouwing ten grondslag’ (156). Groen noemt het Bijbelboek, een plechtanker
(252), Thorbecke doet desgelijks, met de Grondwet (253). Zijn deze geschilpunten
slechts toevallig, of sluiten zij principieele eenzelvigheid uit?
Op het standpunt des schrijvers, heeft Thorbecke twee dwalingen begaan, die hem
dan ook wel terdege worden toegerekend. Vooreerst, in zijne verhouding tot de
Afgescheidenen. Viermalen, brengt de schrijver haar ter sprake (127, 137, 169, 219),
en viermalen, even luchthartig als verkeerd. Hij boekt de verdediging der
godsdienstvrijheid, in het credit van Groen, derhalve hare belaging, in het debet van
Thorbecke. Dit laatste nog wel, ofschoon hijzelf eene uitspraak van Thorbecke
overneemt (219), die het kaartenhuis ineen doet storten. Het is waar, Grashuis meent,
dat aan Thorbecke, in 1837, nog ‘advocaat’ voor vervolging der Afgescheidenen, in
1843 ‘over de zaak van godsdienstvrijheid’ licht is opgegaan. Zou hemzelf niet ten
langen leste licht hieromtrent kunnen opgaan, dat Thorbecke d e v e r v o l g i n g
a f k e u r d e , dus godsdienstvrijheid in eere hield, maar d e h e e r s c h a p p i j v a n
d e n S t a a t niet aangerand wilde zien?1)
Om zijne tweede misvatting, rakende eene gebeurtenis, welke, in onze geschiedenis,
onder den naam van: ‘de Aprilbeweging’ te boek staat, beloopt Thorbecke des
schrijvers blaam: ‘bekrompen doctrinarisme, (51), straks overgebracht, reeds op
Thorbecke's voorstel in de Commissie van '48, nopens de ‘Emancipatie der
Catholieken’ (270). Den Staatsman, voor zijn woord, in '48, met de daad, in '53,
bezegeld, te verheffen, valt mij niet in. Wie had van diens bond tusschen leer en
1) Historische Schetsen (den Haag, 1860) blz. 190.
2) Voorrede.
1) Men kan, in het reeds vermelde opstel van den hoogleeraar Krabbe, dezelfde aantijging,
tegen Thorbecke, vinden. Op den zetel van Tellegen, had men minder gedachteloosheid
verwacht.
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leven anders verwacht? Wanneer echter Grashuis, voor z i j n e berisping, het steunpunt
zoekt in ‘Belijdenis’ (51), had nadenken, hier, op het goede spoor hem kunnen
brengen.
Laat het ronduit gezegd zijn: Grashuis verwijst wel naar Thorbecke's ‘wijsgeerige
beschouwing’ (156). Van haren inhoud echter, en daarmede van Thorbecke's levensen wereldopvatting, geeft hij onvoldoende zich rekenschap. Tusschen den ‘Brief aan
Eichhorn’, en de ‘Narede’, ligt, als tusschen twee polen besloten, des Staatsmans
werkkring. Beide kent en omschrijft Grashuis. Zij leeren hem niet, wat zij hem leeren
moesten: hoe des Staatsmans denk-, ziens- en handelwijze één streek houden, in één
middelpunt samenvloeien, uit ééne bron voedsel ontvangen. Gevoeld heeft Grashuis
het wel, maar begrepen heeft hij het niet. Zijn: ‘geestelijke tweelingbroeders’ is de
onbeholpen uitdrukking eener half voldragen, onrijpe voorstelling. Ware, hetgeen
de Duitschers: ‘Ahnung’ noemen, - een woord, in dit verband, kwalijk te verdietschen,
- hem tot volledige bewustheid gekomen, hij zou den sleutel tot Thorbecke's
gemoedsleven gevonden hebben.
Zooals bij Groen, ligt, bij Thorbecke, onwankelbaar vertrouwen in eene hoogere
wereldorde, aan denken, spreken en doen ten grondslag. Anders dan Groen, weigert
Thorbecke dit geloof te stellen, in dienst eener bepaalde kerkleer. D i t is het ‘echt
metaal’, niet slechts in zijne ‘redenen’ aanwezig.2) Gelijk Thucydides, op eigen werk
doelend, daarvan gewaagde als, van ‘eene bezitting voor altoos, niet slechts eene
pronkrede, voor het oogenblik’3)

2) Zie Narede blz. VI.
3) De, door Thorbecke, in Zijne Narede, niet nader aangeduide plaats, is te vinden bij Thucydides
I, 22.
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stelde d i t richtsnoer Thorbecke in staat, diens uitspraak over te nemen.1) Vandaar
zijn: ‘het heilige voor een ander is mij heilig in zijne ziel’. Vandaar zijn: ‘ik ben niet
van uw geloof’. Vandaar zijn: ‘Christendom boven geloofsverdeeldheid’. Vandaar
zijne verwijzing naar ‘het ideaal’, in de Narede. Hoe is het mogelijk, dat aan Grashuis,
die dit alles kent en waardeert, de draad ontglipt van dat leven, met zichzelf zoo
homogeen?
Is het niet, alsof de schrijver onoplosbare raadselen stellen wil? Thorbecke's ‘Brief
aan Eichhorn’ plaatst Grashuis in de schaduw van het wijsgeerig credo van Heraclitus:
Panta rhei - alles stroomt, en noemt deze gedachte, op geschiedenis, mensch en
menschheid toegepast ‘het ongeschreven thema’ van eerstgemelden ‘Brief’ (78). Mij
bekruipt de lust, eene wending van Thorbecke over te nemen, en te vragen: behaagt
het den schrijver een loopje met zijne lezers te nemen?

THORBECKE.

Het ‘Panta rhei’ van den ‘duistere’ was, r e e d s i n d e o u d h e i d , een voorwerp
van aanfluiting geworden. Plato noemt diens aanhangers: ‘de stroomenden’, omdat
hunne kronkelingen ernstige gedachtenwisseling onmogelijk maakten. Heraclitus
meende, dat men niet, tweemalen, in dezelfde rivier, zich dompelen kon. Kratylus,
verder gaande, oordeelt, dat men het niet eenmaal doen kon, en Aristoteles schertst:
Met Kratylus is het zoover gekomen, dat hij niet geluid meer durft te geven; hij
beweegt nog slechts den vinger heen en weer. Dit alles kan men bij Ueberweg
nalezen.1) Denk u een Thorbecke, wien het onbekend is!
De aaneenschakeling van feiten en denkbeelden zal de zaak duidelijk maken.
Mr. W. Bilderdijk, aldus heet, in de Nederlandsche letteren, een polyhistor, ijdeltuit
van beroep en warhoofd van een aanleg, waaraan hij trouw gebleven is, schijnt eens
behoefte te hebben gevoeld - c'est le mot - om, hetgeen hem inviel over ‘het
Natuurrecht’, te ontboezemen. Hij gaat aan het zoeken, gelijk kinderen een uurwerk
verbrijzelen, om den tiktak op te sporen, vindt: d e b e h o e f t e ; en verkondigt fluks:
‘Het beginsel van het recht is de nooddruft, de behoefte’. Recht gelukkig, dat het
daarbij gebleven is. Stel u voor, dat de man eens iets anders gevonden had b.v. een
torpedo. De haren rijzen te berge, bij de gedachte, wat hij er mee uitgericht hebben
kon!
1) Zie Narede blz. VI.
1) F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie des Alterthums (Berlin, 1894) I blz.
55.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

Un discours rentré is altoos gevaarlijk. Pathologische redenen zouden derhalve,
als verzachtende omstandigheid, kunnen gelden, ware het niet, dat de verwaande gek
zich au sérieux, en Kant, - die immers ook eens aan natuurrecht te buiten zich was
gegaan - voor een schoolknaap nam. Hij schrijft: ‘Kant heeft hier wel iets van gezien,
doch alleen een hoekje van 't gordijn, en wel een zeer klein hoekje, opgeligt; en
hetgeen hij gezien heeft is bij hem verloren gegaan, daar hij het zich niet wist ten
nutte maken’.(!!!) En verder: ‘Hoe zou Kinker recht Kantiaansch zijn, die 't
Kantianismus nooit recht heeft leeren verstaan? Maar dat is juist Kantiaansch zijn,
met Kants onverstane termen te schermen, en te haspelen, en dan heeft ieder zijn
grillen daarbij. Ik heb hem dikwijls mondeling gezegd dat hij zijn man niet verstond,
maar dat doet van Hemert ook niet en geen een’.2)
Hetgeen, hier, van Kinker gezegd wordt, ziet op diens antwoord, waarin Kant's
gedachtengang ontvouwd, en Bilderdijk's ‘behoeftig natuurrecht’ aan de kaak gesteld
werd.3) Op dit eigen standpunt nu, en in aansluiting aan Kinker's ‘Brieven’, plaatst
zich Thorbecke, met zijne: ‘Bedenkingen aangaande het Regt en den Staat’ (1825).
De denkbeelden, in dit werk ontwikkeld, zijn bloot de toepassing, op het aangeduide
onderwerp, van hetgeen Thorbecke, één jaar vroeger, in zijn ‘Brief aan Eichhorn’4),
nopens zijne opvatting van het ‘organisch

2) Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de beide hoogleeraren Tydeman (Sneek, 1866) I
blz. 222; II blz. 226.
3) Mr. J. Kinker, Brieven over het Natuurregt aan den heer Paulus van Hemert (Amsterdam,
1823).
4) Ueber das Wesen und den organischen Charakter der Geschichte. Ein Schreiben an Herrn
Hofrath K.F. Eichhorn in Göttingen von Dr. J.R. Thorbecke (Göttingen 1824).
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karakter der geschiedenis’, had medegedeeld. Ik doe slechts enkele vrije grepen uit
dit merkwaardig geschrift: Thorbecke's wijsgeerige geloofsbelijdenis, aan wier
stelligheid niet afbreuk gedaan wordt, door den - grammaticaal - vaak aangenomen,
hypothetischen vorm.
‘Heel het verleden eens volks bepaalt den inhoud van zijn Recht. De ontwikkeling
daarvan kan slechts geschieden, wanneer men altoos de organisch-historische
ontstaanswijze van het gegevene, voor oogen zich houdt’ (9).
‘Een volgend tijdvak is onderscheiden van een vroeger, doch beide zijn verbonden
met het geheel, zoodat de verschillende tijdvakken ondergeschikte deelen of leden
zijn van een geheel, dat over de bijzondere eigenaardigheden van telkenreis een
tijdsgewricht zich uitstrekt’ (12). ‘Dezelfde stelling heeft, denzelfden
ontwikkelingsgang volgt de enkele mensch, met betrekking tot tijdgenooten,
voorgangers en opvolgers. Niemand beheerscht zijn tijd, of kan zich houden voor
het geheel. Viel het allen tijdgenooten in te wanen, dat zij de gemeenschap met het
tijdvak hunner geboorte verbreken kunnen, ten einde als scheppers eener nieuwe
orde van zaken op te treden, zij zouden eene gewelddadige stoornis in het leven
roepen, zonder de wet te niet te doen, dat alles binnen hoogeren regel vervat is, een
hooger, dat ganschelijk niet, met de causaliteit van het verleden, op ééne lijn staat’
(18).
‘Alle historisch bestaan kan slechts gevat worden als organisch bestaan:
wederkeerige werking van het geheel des historischen levens op zijne deelen’. (22).
‘Historisch leven is niet bloot herhaling, voortzetting, van hetgeen er reeds geweest
is, maar levende, wederkeerige invloed, met eigen, werkelijk verschillende gestalte’.
(39).
‘Al het tijdelijke is ondergeschikt aan het eeuwige, evenzoo ieder wordend
organisme van historisch leven, aan zijn gehalte van het eeuwig werkelijke’. (40).
‘Een Staatsvorm, uit tijdelijke bepalingen opgetrokken, kan niet voor het beeld
van den waren oorspronkelijken, uitgegeven worden. Deed de wijsgeer het, hij zou
het wezen der idee evenzeer miskennen, als de historicus het wezen der geschiedenis,
bijaldien hij uit het bestaande, als zoodanig, eene wet afleidde voor het tegenwoordige,
of de toekomst, of, verder gaande zelfs, dit bestaande tot maatstaf van recht en onrecht
aannam’. (45).
Dit aphoristisch uittreksel heeft tweeledige strekking. Vooreerst, deze, hoogst
opmerkelijke, in den allerjongsten tijd, ons voor oogen gesteld. Thorbecke is, in zijne
geschiedbeschouwing en -verklaring, de geestverwant van Kant en Ranke. Men zal
toegeven, dat men kwalijk voornamer geparenteerd zijn kan. Zoo zegt Medicus:
‘Kant vond [den grondslag zijner wijsbegeerte der geschiedenis] in het nieuwe begrip
der menschheid, dat hij, in zijn eerste geschiedphilosophisch geschrift, invoerde.
Men zal mogen beweren, dat dit Kantiaansche denkbeeld van de bestemming der
menschheid, een moment, in de geschiedenis-opvatting van Leopold von Ranke,
vormt. Let b.v. op ’diens kenmerkende woorden: ‘Daarom juist, volgen de tijden
elkander op, ten einde in a l l e n t e g a d e r gebeure, hetgeen in een enkele niet
mogelijk is, opdat geheel de volheid van het geestelijk leven, aan het menschelijk
geslacht, door de Godheid, ingeblazen, in de rijen der eeuwen aan het daglicht kome.
(Werke IV. 3)1)’. Even merkwaardig echter is, ten tweede, dat Thorbecke, in Zijne
1) F. Medicus Kants Philosophie der Geschichte (Berlin 1902) blz. 82. De plaats, bij Ranke,
vindt men Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation Bk. VII. aanhef.
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Narede, het kort begrip zijner intrede op maatschappelijk, straks politiek, gebied
herhaalt: ‘De politieke man wordt in en voor een bepaalden leeftijd geroepen, en
ieder leeftijd is overgang naar een anderen; onze daden, de wetten, die wij maken,
de instellingen die wij stichten, zijn aan dien regel onderworpen. Doch wij kunnen,
treffen wij het rechte tijdstip, hervormers, niet omdat wij het willen zijn, maar omdat
hervorming noodzakelijk is, gedachten verwezenlijken, die verder brengen; ons doen
kan den weg voor nieuwe krachten banen; misschien ons volk tot een hooger trap
van ontwikkeling opvoeren. Voor zooveel dit na ons blijken mocht, is ons werken
blijvend’.2)
Gelijk de wijsgeer, door Grashuis, is misverstaan, is, zijnerzijds, den Staatsman
niet ten volle recht weervaren. Er wordt gedoezeld, niet gebeiteld, en dit verdraagt
Thorbecke niet. Plaats, flinkweg, diens: ‘Proeve’ of ‘Aanteekening’ - gene is de kern
van deze, - tegenover Groen's: ‘Bijdrage’ - immers geschriften van gelijke
jaarteekening (1840) en gelijk oogmerk, - laat beide, naar inhoud en vorm, op u
inwerken, en ge weet, met één slag, welk geesteskind ge voor u hebt. Grashuis neemt,
goedkeurend, van Olivier over: ‘Was Thorbecke een godsdienstig, een vroom man?
Voor hen, die in de kerkschheid, de vroomheid en godsdienstigheid zoeken, neen.
De preêkstoel trok hem niet aan, maar wanneer een diepe eerbied voor het
onstoffelijke en geestelijke den godsdienstigen en vromen man maakt, dan was hij
het zeker’. (26). Die uitspraak vult Grashuis aan, en past haar toe (27). Hoe komt
het, dat het beslissend moment

2) Zie Narede blz. XIX.
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in Thorbecke's Staatsbeleid, h e t geschilpunt met Groen, niet, als ware het met
onweerstaanbare kracht, in het oog hem valt? Is het, omdat zijn blik, hoe onbevangen
jegens Thorbecke, met heimwee op Groen gericht blijft, zoodat Baco's e v i n c u l i s
r a t i o c i n a r i , ook hem, tot slachtoffer maakte?
Ziehier Grashuis' oordeel over Groen's Bijdrage: ‘In de “Bijdrage” treedt Groen
op als b o e t - p r e d i k e r in dubbelen zin; in godsdienstigen - maar ook in
staatkundigen zin. - In den vollen en sterken zin des woords is “de Bijdrage” een
boek van “Doleantie”, van beklag over staatkundige en godsdienstige
onverschilligheid, waardoor de Natie ongevoelig is geworden voor hare roeping en
voor hare plichten’ (170). Gevoelt de schrijver niet, dat, juist in deze vereenzelviging,
vermenging, samen voeging van godsdienst en staatkunde, het k e n m e r k e n d e
van Groen, het h e t e r o g e e n e aan Thorbecke ligt?
Verwijl één oogenblik slechts bij den inhoud: ‘Het staatsrecht, dat ik aanprijs is
met de Godsdienst in onafscheidelijk verband’.1) Het evan‘gelie is de hoogste
Landswet’.2) ‘De ontheiliging van den Staat (gelegen in zijne scheiding van de Kerk)
behoort een einde te hebben’.3) ‘Wij hebben behoefte aan een Souvereinen Vorst,
gelijk in 1813’.4) Overeenkomstig het Monar‘chaal beginsel (getemperde maar
wezenlijke Monarchie) moet worden geregeerd’.5) Waait uit dit alles u niet tegen de
ademtocht eener Kerkleer, aan Staatkunde gedachtig, ja, maar alleen in zooverre zij
het stramien is, waarop de gemeenschap der, aldus en niet anders, geloovigen kan
worden saamgeweven?
Let op den stijl. De meesterlijke zinbouw is drijfwerk, gelijk Benvenuto Cellini
het gaf, dienstbaar, zoowel aan hoogen ernst als aan lichtgewiekten spot. Denk aan:
‘dit land der bedaardheid’;6) aan der conservatieven hekeling: ‘er dient een
herzieningsdeuntje geneuried ter sussing van de opgewondenheid der gemoederen’;7)
aan hunne omgekeerd Evangelische leuze: ‘beproeft niets en behoudt alles’.8) Herlees
het monumentale slot, dat met de beste exhortaties, laat het zijn van Bourdaloue of
Boileau, naar den palm dingt. Overal, straalt iets door, van geest en taal der profeten
in Oud-Israël, is inkleeding en opwekking met hun waas overtogen. Zoekt ge echter
naar het vastomlijnde, streng afgebakende Staatsgebouw, dat voor Groen's geestesoog
verrijst, dan opent zich een perspectief, waarin, nevelachtig omhuld, dogmatische
uitsluitingszucht den boventoon voert.
Wend u thans tot Thorkecke's knoestige, gespierde zegswijs, één en al zenuw en
merg. Hier, is inhoudsvermelding of verklaring overbodig. De soberheid van dien
stijl is spreekwoordelijk, en met zakelijkheid in innig verband. Niet één overtollig,
dus nutteloos woord. Ieder sieraad versmaad, wijl de beknoptheid zelve sieraad is
geacht. Haastiglijk het einde voor oogen, want de gedachte wordt niet geuit, alvorens
zij, doorzichtig van klaarheid, tot den bodem toe is in- en doorgedacht. Zóó Tacitus,
zóó Hooft, zóó Thorbecke. Aan warmte van overtuiging, aan stoutheid van greep,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bijdrage 64.
Bijdrage 67.
Bijdrage 71.
Bijdrage 73.
Bijdrage 77.
Bijdrage 120.
Bijdrage 122.
Bijdrage 121.
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aan kracht van vermaning, aan ernst van bedoeling, geeft hij Groen niets toe. Hij
echter voegt er bij, wat ge bij genen mist: de harmonische ordening der onderdeelen
van een Staatsbestel, waarin, v o o r het geloof, plaats, doch dat, v a n het geloof, niet
de uitdrukking is.
Vraagt men naar een eind-vergelijking der beide mannen, ik zou meenen, dat
hunne verhouding is die van Plato en Aristoteles, - eene verhouding die mij toeschijnt
kwalijk beter te kunnen worden geschetst, dan in de navolgende woorden van Goethe:
‘Plato staat in betrekking tot de wereld als een zalige geest, dien het behaagt, eenigen
tijd op haar te verwijlen. Niet zoozeer is het hem er om te doen, haar te leeren kennen,
omdat hij haar reeds veronderstelt, dan wel om haar vriendelijk mede te deelen,
hetgeen hij medebrengt en dat zij zoozeer van noode heeft. Hij dringt in de diepten,
meer om ze met zijn wezen te vervullen, dan om ze uit te vorschen. Hij beweegt zich
naar de hoogte met zielsverlangen, ten einde zijn oorsprong wederom deelachtig te
worden. Al hetgeen hij uit, heeft betrekking tot een eeuwig geheel, dat goed, waar,
schoon is, en hij streeft er naar, de zucht om dit alles te bevorderen, in iederen boezem
te wekken. Hetgeen hij, in bijzonderheden, van het aardsche zich toeëigent, versmelt,
ja men kan zeggen verdampt in zijne methode, in zijne voordracht.
Aristoteles daarentegen staat tegenover de wereld als een man, als een bouwheer.
Hij is nu eenmaal hier, en hier zal hij werken en wroeten. Hij vorscht naar den bodem,
doch niet verder dan tot hij grond vindt, van daar af, tot aan het middelpunt der aarde
toe, is de rest hem onverschillig. Hij steekt een ontzaglijken kring af, voor zijn
gebouw, voert van heinde en ver bouwstof aan, ordent ze, stapelt ze op, en stijgt
aldus,
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eene pyramide gelijk, de hoogte in, terwijl Plato, zooals een obelisk, of wel eene
spitstongige vlam, den hemel zoekt’.1)
J.A. LEVY.
AMSTERDAM, 26 Mei 1903.

Paolo Mantegazza.
GELIJK de meeste groote mannen heeft ook de beroemde Italiaansche geleerde en
schrijver een supérieure moeder gehad.
Laura Solera Mantegazza, die slechts 18 jaren met haren Paolo in leeftijd verschilde,
is in den vollen zin des woords de schutsengel van zijn jeugd en van heel zijn verder
leven geweest.
Van 31 October van het jaar 1831 af - dag van Mantegazza's geboorte te Monza
bij Milaan - tot 25 Februari 1854 - dag van zijn vertrek naar Argentinië - heeft zij
heel zijn jeugd geleid met een innige toewijding, met een grootsche opvatting harer
edele taak.
De lees-uren met zijn aangebeden moeder - waarin ze samen Plutarchus Alfieri,
Euripides, Shakespeare, Schiller, Chateaubriand, Grossi, Manzoni genoten - de
poëtische uitstapjes in haar dierbaar gezelschap, het buitenverblijf aan den Lago
Maggiore, de reizen naar het nabijgelegen Zwitserland, naar Ligurie, of naar Brescia,
Verona en Venetië - die voor het grootste gedeelte te voet werden afgelegd en de
vrucht waren van een taaie economie - met de koffie-machine in de reistasch, met
een geringen voorraad geld en een enorme dosis poëzie - de déjeuners op het grasperk
of aan een beek met wat worst en door de zon geroosterd brood, de gezellige
maaltijden, op een spiritustoestel bereid - de dichters gelezen in de schaduw van een
ouden boom of aan den voet van een schilderachtigen rots hebben op de
hartstochtelijke kunstenaarsziel van Paolo Mantegazza een blijvenden invloed door
heel zijn leven uitgeoefend. Om hare taak te voltooien liet de volhardende edele
vrouw, zich zelfs niet afschrikken door studies op het gebied der scheikunde, die
haar Paolo in dien tijd van zijn leven bijzonder dierbaar waren. Voor hem inderdaad
vertaalde zij, zonder eenige hulp, de beroemde scheikundige brieven van Liebig.
Zóó dronk Paolo Mantegazza te midden van zijne wetenschappelijke studies met
volle teugen de poëzie die uitging van het samenzijn en samenwerken met zijn
onvergetelijke moeder, te midden van de heerlijke natuur of in de vertrouwelijke
intimiteit van den huiselijken kring.
Om het profiel van de edele Laura Solera eenigszins te voltooien nog een paar
feiten uit haar leven.
Voor haar vaderland heeft zij zich verdienstelijk gemaakt gedurende de jaren
1848-'59-'60 en '66 door als liefdezuster in de militaire hospitalen werkzaam te zijn,
door haar protest in 1848 tegen de schending van het piëmonteesch terrein door de
Oostenrijksche soldaten, door hare weldadige giften ten bate van de gewonden der
‘Vijf dagen’ in Milaan.
Op het ruimer gebied der humaniteit heeft zij eveneens een blijvende herinnering
in de harten harer medemenschen verworven. In de droeve periode die in Lombardije
op de treurige gebeurtenissen van 1848-49 volgde, stichtte zij te Milaan een
1) Materialien zur Geschiete der Farbenlehre, Abth. 2, Zwischenzeit, Uberliefertes, medio.
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‘Toevlucht voor zuigelingen’ - het eerste in Italië - dat spoedig tot grooten bloei
kwam. In 1870, drie jaren vóór haar dood, toen hare gezondheid reeds ondermijnd
was, verrees, door haar in het leven geroepen, te Milaan de eerste ‘Scuola
Professionale femminile’ van Italië.
Met bewogen stem heb ik deze laatste feiten uit het leven zijner geliefde moeder
door Paolo Mantegazza hooren verhalen in een stil namiddaguur in de glorierijke
stad van den Arno toen ik het voorrecht genoot van een bezoek van den sympathieken
Artist-Geleerde.
De herfst van 1846 vertegenwoordigt voor Paolo Mantegazza met den overgang tot
een hooger onderwijs ook het begin van een vruchtbaar geestesleven. Zijn naar kennis
dorstende, onderzoekende geest verdiept zich in de voor hem nieuwe wetenschappen
der wiskunde en der filosofie en vooral deze laatste is het die hem groote voldoening
geeft. Een schaduw op dezen gelukkigen studietijd werpt het onderwijs op philologisch
en godsdienstig gebied.
Het eerste is hem altijd antipathiek geweest, het laatste heeft hem nooit kunnen
‘overtuigen’.
Een tweetal fragmenten uit dien jeugdigen leeftijd verhalen van zijn geloof en
twijfel op religieus gebied.
In het jaar 1848 geeft zijn delicate gezondheid hem te denken en te vreezen. Hij
gelooft zich door een borstkwaal aangetast en denkt aan den nabij zijnden dood en
ook op lateren leeftijd, ver verwijderd van zijn geliefd vaderland, daar ginds in het
verre Zuiden van Amerika, heeft die vrees hem telkens en telkens weer aangegrepen.
Alvorens nog den drempel van de Universiteit te hebben overschreden, waren zijn
verschillende neigingen op naturalistisch, physiologisch en anthro-
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pologisch gebied reeds zeer beslist in hem uitgesproken en behoefden slechts nog
door een geregelden cursus van wetenschappelijke studies te worden bevestigd.
Deze neigingen van den geleerde lieten echter den dichter, den artist niet op den
achtergrond, die de lectuur van Schiller met die van Liebig afwisselt, die van Lavater
en Buffon met die van Herder, Goethe en Rousseau die hem met zijn ‘Confessions’
den weg wijst tot zelfonderzoek en tot zijn ‘Giornale della Vita’.

PAOLO MANTEGAZZA.

Den 16 Nov. 1848 gaat Mantegazza zich definitief aan de studie der medicijnen
wijden en van 22 Nov. af, - dag van zijn intrede in de Universiteit van Pisa, tot 3
Febr. 1854 - dag van zijn promotie - vertegenwoordigen deze jaren voor hem slechts
één ernstig streven. Dank zij zijn uitstekende wetenschappelijke voorbereiding, kon
hij zich dadelijk bij den 2den Cursus doen inschrijven. Van zijn leven van ‘studeerend’
student vinden wij later de vruchten in zijn veelvuldige werken verspreid.
In Augustus 1852 leest hij zijn eerste wetenschappelijke verhandeling in het ‘Istituto
Lombardo’ over de ‘Infusori’ en ‘la generazione spontanea’ (de Infusiediertjes en
‘de spontane voortbrenging’) die hem de eerste emotie geeft van ‘zijn werk gedrukt
te zien’. Den 22 Nov. van hetzelfde jaar ontstaat het plan tot zijn ‘Fisiologia del
piacere’, dat zich later paart aan het voornemen van een transatlantische reis. En de
‘Fisiologia del piacere’ als eenvoudige dissertatie voor zijn promotie bestemd, zou
het programma worden voor heel zijn wetenschappelijk leven en streven en de reis
aan de andere zijde van den Oceaan ondernomen, zou den jongeling met zijn delicate
gezondheid, gekweld door twijfel en wantrouwen in zich zelf, aan zijn vaderland
teruggeven als een krachtig man met krachtig sentiment en nog krachtiger daad,
bestemd om een breed spoor in het leven en de geschiedenis van zijn tijd en zijn land
achter te laten.
In de 4 jaren die Paolo Mantegazza al rondzwervend in de ‘Nieuwe Wereld’ heeft
doorgebracht is hij in Brazilië, in Paraguay en met voorliefde in Argentinië geweest.
Deze jaren zijn voor hem in alle opzichten een leerschool geweest, waaruit hij met
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gesterkte zenuwen, een krachtigen wil en een wereld van ervaringen is te voorschijn
gekomen. Zijn geniale, onderzoekende geest bevindt zich hier op ‘eigen terrein’. Het
natuurschoon der tropen bedwelmt hem bij die vroolijke luchthartige, kinderlijke
wereld; de studie der1) ‘Gauchos’, der Indiërs doet meer en meer zijn liefde ontbranden
voor de studie van den mensch, van den mensch bestudeerd in zijn oorsprong te
midden van primitieve en wilde volksstammen terwijl zijn ervaringen omtrent de
werking van de2) ‘Coca’, de3) ‘Mate’ de4) ‘Guaranà’ hem den weg banen tot de Analyze
der ‘Feste de Ebbrezze Umane’ (‘Fêtes et ivresses humaines’) de geliefkoosde droom
zijner studiejaren. Eenige maanden na zijn vertrek uit Europa ontvangen zijne vrienden
zijne berichten uit Buenos-Ayres waar hij als medicus optreedt, de leiding van een
‘Maison de Santé’ heeft en de wereld van Buenos-Ayres frequenteert waar hij vele
relaties aanknoopt. Maar Buenos-Ayres zou slechts een korte ‘étape’ en een der minst
gewichtige van zijn Amerikaansch leven vertegenwoordigen. Buenos-Ayres, de stad
‘van de blauwe luchten, de mooie vrouwen, van den modder en de5) Saladeros’ heeft
voor hem met de andere Zuid-

1) Gauchos - Volkstam in de Pampas van Zuid-Amerika.
2) Coca - Soort van boomblad in Peru gekauwd.
3) Mate - de ‘Jlex’ van Paraguay; men trekt er een soort van thee uit in Paraguay en de
Argentijnsche Republiek gedronken.
4) Guaranà - Wordt bereid uit de gedroogde zaadkorrels van de ‘Paullinia Sorbilis’.
5) Saladero - Slachthuis in de Argentijnsche Republiek waar de ossen gedood worden om er
gezouten vleesch van te bereiden.
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Amerikaansche steden van de kust steeds het gebrek gehad van een al te Europeesche
physiognomie, voor hem die juist Europa was ontvlucht gedreven door het verlangen
naar een ‘terra vergine’ van onze verfijnde beschaving.
De ‘Flora Argentinia’ richt haren koers naar de provincie Entre-Rios die
Mantegazza met Salta, waarheen hij later zijn schreden wendde, langer dan alle
provincies van het Argentijnsche gebied heeft geherbergd.
Hier vindt de anthropoloog een rijk arbeidsveld, hier nadert hij den Argentiniër
van de Pampa - den ‘Gaucho’ - dien, afstammeling eveneens van dezelfde
Europeesche voorouders, drie eeuwen van een zwervend en onafhankelijk bestaan
tot een wezen hebben gemaakt dat door een afgrond is gescheiden van den Argentiniër
der kust die nooit heeft opgehouden den invloed te gevoelen der handelsbetrekkingen
met de verafgelegen volkeren. En wanneer men nagaat welke moeilijkheden de
Italiaansche geleerde heeft moeten verduren om den ‘Gaucho’ te kunnen naderen,
te kunnen bestudeeren, wanneer men bedenkt welke physieke en moreele bezwaren
hij heeft moeten overwinnen, dan kunnen wij ons een denkbeeld vormen van de
innige liefde, van de heilige geestdrift die hem voor zijn studies heeft bezield.
Hier kunnen ze zich ontwikkelen al zijn verschillende bekwaamheden van praktisch
geneesheer, van positief filosoof, van vorschend psycholoog, van reiziger bezield
van liefde voor het schoone, het onbekende; bekwaamheden, die, zooals men heeft
beweerd, zich alle vereenigen, zich oplossen in de verheven en alomvattende van
Anthropoloog. En eens ‘op weg’ gaat hij in 1855 met dezelfde geestdrift van een
dichter met dezelfde strengheid van wetenschappelijk onderzoeker - na de Gauchos
- de ‘Payaguas’ van Paraguay, de ‘Indianen’ van de grens van ‘El Gran Chaco’ en
in 1856 de ‘Araucanen’ bestudeeren. En op zijn terugreis naar Europa onderzoekt
hij de overblijfselen der ‘Gauchos’ op de Canarische eilanden om, later, in 1879 nog
eens den pelgrimsstaf op te nemen, om de Lappen en in 1882 de ‘Todas’ in Indië te
bestudeeren, steeds voortgedreven door denzelfden hartstocht om den mensch te
onderzoeken in zijn laagste en primitiefste vormen, om daarna gemakkelijker tot de
hooge en meer gecompliceerde rassen te kunnen komen. Na zijn terugkeer in het
vaderland opent hij in 1859 een Cursus voor Hygiëne met een voordracht over ‘de
Wetenschap en de Kunst der Gezondheid’ in afwachting van een leerstoel, zijn
geliefkoosden droom. ‘O, als bij ons de wetenschappelijke loopbaan niet zoo droog
was, zou ik meer lust hebben in de carrière van een geleerde dan van een medicus,
maar in Lombardije hebben wij slechts twee Universiteiten en om daarin ook slechts
als assistent te kunnen fungeeren wat al strijkages, wat een geheimzinnigheid, welk
een berg van moeilijkheden zijn daar voor te overwinnen! Maar om er Professor te
worden, daaraan valt zelfs niet te denken, men zou even gemakkelijk Paus kunnen
worden!’
Zoo klinkt de noodkreet van Mantegazza, maar het ‘Pausdom’ zou hem inderdaad
in 1860 te beurt vallen op voorstel van Giulio Carcano voor het Onderwijs der
Anatomie in de ‘Accademia di Belle Arti’ te Milaan en daarna met het Professoraat
in de Pathologie aan de Universiteit te Pavia, waar hij gedurende negen jaren is
werkzaam geweest, terwijl talrijke wetenschappelijke opstellen van zijn hand in dien
tijd het licht zagen en zijn ‘Quadri della Natura Umana’ ontstaan, die in 1871
gepubliceerd werden. In dien tijd sticht hij ook het eerste ‘Laboratorio di patologia
sperimentale’. Ook de ‘Elementi d'igiene’ verschijnen, die na een oplaag van 2000
Exempl. 4 maanden later herdrukt worden. Dit feit doet Mantegazza besluiten de
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Hygiëne tot een populaire wetenschap te maken en de eerste ‘Almanak’ verschijnt.
Deze ‘Almanacco’ waarvan Mantegazza in '93 reeds de 28s t e serie schreef en die
nog steeds jaarlijks, alhoewel in veel beknopter omvang, verschijnt is de eenige van
al de grootsche en edelmoedige pogingen, door Mantegazza aangewend, om het volk
op te voeden die - door al de wisselvalligheden van het lot heen - heeft kunnen blijven
bestaan. Zelfs de ‘Piccola biblioteca del popolo italiano’ - die per band slechts 50
Centimes kostte en een nationale bibliotheek moest vormen waaraan ‘de millioenen
van Italianen konden deel nemen die slechts de lagere school mochten bezoeken, om
één uur per dag en één dag in de week te kunnen wijden aan goede, gezonde lectuur’
- zelfs deze créatie van Paolo Mantegazza is na een uitgave van circa 40 deeltjes
verdwenen.
Van zijn werkzaamheden op het gebied der politiek waar hij zich nooit ‘thuis’
heeft gevoeld, zijn de twee redevoeringen ten gunste van de opheffing der religieuse
vereenigingen en tegen de onbeperkte uitbreiding der rijstvelden; zijn reis in Sardinië
als lid der Commissie van Onderzoek in 1869 en zijn missie naar Berlijn in 1884 in
gezelschap van baron Cristoforo Negri als afgevaardigde bij de Congo-Conferentie
de meest gewichtige feiten.
‘Niet geboren om te veinzen, gevoelde ik mij in de politiek steeds als een visch
op het droge of als een zwaluw in het water’ - schreef hij aan het slot zijner politieke
loopbaan in den ‘Secolo
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tartufo’. Zooals men weet is Paolo Mantegazza heden ‘Senatore del Regno’.
In 1870 komt Mantegazza te Florence als Professor in Anthropologie aan de
Universiteit aldaar, voorafgegaan door de sympathie voor den Hygiënist en den
schrijver van ‘Un giorno a Madeira’ het werk dat den meest overtuigenden, den meest
hartstochtelijken commentaar van zijn streven als hygiënist oplevert. Het Museum
van ‘Anthropologie’ en ‘Ethnologie’ ontstaat. In December van hetzelfde jaar telt
de Catalogus reeds 500 voorwerpen. Deze grootsche stichting waaraan later, in 1889,
het ‘Psychologisch Museum’, dat een hoogst interessante en hoogst merkwaardige
collectie ter illustreering der menschelijke gevoelens en hartstochten bevat, wordt
toegevoegd, is de schoonste en rijpste vrucht van Mantegazza's reuzenarbeid op het
gebied der Anthropologie.
Een uur in de ruime zalen dezer heerlijke stichting doorgebracht aan de zijde van
den vriendelijken en welwillenden geleerde, die op zijn levendige en geestige manier
de verschillende voorwerpen verklaart, daaraan verbindend allerlei herinneringen
uit de glorieuse jaren van zijn avontuurlijke jeugd, in de schoonste streken der aarde,
geeft ons een denkbeeld van zijn hartstochtelijke liefde voor, van zijn diepte en
veelzijdigheid van alles wat de studie van den mensch in heel zijn verscheidenheid,
vertegenwoordigt. Van zijn talrijke werken, die ook in Holland voor een groot deel
niet onbekend zijn daar verscheidene in Holl. vertaling zijn verschenen, noemen wij
slechts de volgende:1) ‘Onze zenuwachtige Eeuw’, ‘De Physiologie van het genot’ ‘Van de liefde’ - ‘Van de smart’ - ‘Van den haat’, ‘de Hygiëne’, Een dag in Madera’
(tragedie van liefde), ‘De liefde der menschen’, ‘Menschelijke Extase’, ‘Een reis in
Lapland’ etc. etc.
***
‘Van hooge gestalte. rechtop, altijd slank, altijd nerveus, hebben zijne 50 jaren2)
niets ontnomen aan de elegantie zijner bewegingen.
Zijn hoofd gelijkt op een portret van Van Dijk. Lange, golvende haren niet meer
gitzwart maar met een grijze tint overtrokken. Wenkbrauwen nog gitzwart, die gelijk
twee adelaarsvleugels nu eens uit elkaar, dan weer saamgetrokken, licht en schaduw
werpen op de pupillen, bekend door hun glans en hun uitdrukking. Fijn en edel de
overige lijnen van het gelaat, bruine, gladde huid, de snor en de lange puntbaart nog
bijna zwart.
Zoo ziet men hem 's Woensdags in de “Aula Magna” van de Universiteit te Florence
en hoort men hem voordragen met zijn diepe en klare stem die heel de gamma van
klanken van de zachtste tot de meest krachtige bevat. Zoo ziet men hem in zijn
Museum van Anthropologie te midden van menschelijke geraamten, voorhistorische
wapens, gipsvormen etc. etc., bezig met aanteekeningen of Monographiën te schrijven,
of met correspondentie in verschillende talen die hij uitstekend beheerscht, want hij
is de meest bekende, de meest gewaardeerde van onze geleerden in het buitenland
waar men het zich tot een eer rekent hem als eere-lid bij de verschillende academies
te mogen inschrijven. Zoo ziet men hem wandelen tusschen zijne beide jongste zonen
door de straten van Florence waar de winkelier, de koetsier hein als “den professor”
begroeten, in de koffiehuizen en in de restaurants waar de een of ander jonge
enthousiast na hem lang te hebben gefixeerd, hem nadert en zich aan hem voorstelt.
1) Dit werk is door de vertaling van Dr. Donkersloot in Holland bekend geworden.
2) Professor Mantegazza is nu in zijn 72ste levensjaar.
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Hij, altijd hartelijk, drukt de hand van den onbekende en, wanneer deze hem over
studie spreekt, zich beklaagt over de schaarschheid van onderwerpen, dan barst hij
los, de vruchtbare denker, duizende van nieuwe ideën ontplooiend, waarvan elk weer
op hare beurt duizende andere inhoudt en als een stortvloed komt zij neer heel die
gedachten-weelde op den onbekende, die na zich eerst te hebben beklaagd over de
armoede der materie, door den overvloed als overweldigd, ten slotte uitroept: genoeg!
genoeg! En zóó gelijk een krachtige plant het zaad verspreidt zonder te weten waar
het neervalt, verspreidt Mantegazza, edelmoedig omdat hij millionair is, zijne schatten
waarvan anderen voordeel trekken.
Zoo ziet men hem ook somwijl in den Senaat waar zijn jeugdig woord zijn
eerwaardige collegas opwekt en verkwikt. Zijn conversatie is betooverend; grondig
kenner van de natuur kruidt hij zijn gesprekken evenals zijn boeken met vergelijkingen
ontnomen aan al hare rijken.
En terwijl hij glimlachend met allen redeneert, ook met de jongeren, en bij voorkeur
met de jongeren, wordt zijn geest misschien bewogen door een humanitair probleem,
door een hervormende gedachte, of, misschien neerdalend in de intimiteit van zijn
geweten, onderzoekt hij er de schuilhoeken van om, gelijk een asceet te streven naar
hooger volmaking; misschien ordent hij de hoofdstukken van zijn toekomstig werk,
want als hij een boek schrijft is het reeds geheel en al gereed in zijn gedachten en er
rest hem nog slechts de materieële arbeid van de pen over het papier te laten gaan
en zoo schrijft hij zonder
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een woord door te halen en herleest hij den tekst eerst bij de correctie der
drukproeven’. Ik ontleende deze laatste byzonderheden aan een onuitgegeven biographie van een
landgenoote van den genialen geleerde, hartstochtelijke bewonderaarster van zijn
veelzijdigheid, zijn beminnelijkheid en zijn populariteit.
FLORENCE
4 Juni 1903.
ESTELLA LOPES SUASSO.

Vlinders
Tragedie van Liefde (Un giorno a Madeira) door Paolo Mantegazza. Naar
het Italiaansch door Estella Lopes Suasso. Boekhandel en Drukkerij
voorheen E.J. Brill Leiden 1902.
ER is voor een lezer - bescheidenlijk zij het opgemerkt - die Italiaansch verstaat een
grootere bekoring in dit boek dan voor een die taal niet verstaanden lezer.
Terwijl eerstgenoemde jubelt: ‘Evviva la lingua Italiana!’ meesmuilt
laatstgenoemde: ‘Is dat wellicht ook...... nu ja, iets anders dan zuiver Nederlandsch?’
Lees ik bijv. pagina 49: Wanneer ik, U met een diepen, warmen, hartstochtelijken
blik aanziende, met het woord der pupillen tot uwe oogen sprak' of een pagina verder
van een schitterenden lichtstraal ‘die God ons uit zijn Paradijs heeft achtergelaten
en in de diepte van onze pupil heeft gelegd’; lees ik verder op pag. 68: ‘Het schepsel
van één dag heeft niet het recht de zon uit te blusschen om zichzelf of het nest van
zijn liefde te verwarmen’ - dan ben ik zeker vér van het nuchter-kalme en
heerlijk-zuivere Nederlandsch en moet, om de beteekenis van de woorden te voelen,
in het Italiaansch den volzin herbouwen. Maar dat alles is bijzaak, wie zich hieraan
ergert, overwinne zijne stoornis en leze verder. Op pagina 101 begint ‘la pièce de
résistance,’ het zijn wenken voor jonge teringlijders, die zich in den heiligen echt
wenschen te begeven. Prof. Mantegazza zegt hun ter dege de waarheid en hij kan
dat te gemakkelijker doen, omdat hij een aanhanger van het leerstuk van den vrijen
wil is. Hij acht het met bewustzijn voortbrengen van zieke kinderen een der
onvergefelijkste misdaden door een sterveling te bedrijven.
‘Hij die ziek is en kinderen wil voortbrengen, is een ellendig vader, omdat hij hen
wil vergiftigen, een ellendig burger omdat hij slechte burgers aan zijn land wil geven,
een ellendig mensch omdat hij het eerste erfdeel der menschheid, gezondheid en
kracht verwoest’. Wie belust is te weten hoe Prof. Mantegazza, dit leerstuk van zijn medische
ervaringen, in romantischen vorm heeft bewerkt, leze dit alleszins voortreffelijk en,
moge het ook voor ons land blijken te zijn, zegenrijk boek.
PIET VLUCHTIG.
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Keur
Het leven van Potgieter, door Albert Verweij. - Haarlem, Tjeenk Willink
& Zn.
Wie zich tot de figuur van een groot man zoo aangetrokken voelt dat het hem lusten
gaat, voor tijdgenoot en nageslacht een beeld van dien man te doen verrijzen, heeft
tweeërlei te kiezen. Hij kan 's mans werk in studie nemen, zich daarin verdiepen,
zóó lang zoeken, vergelijken, ordenen, tot hem dat werk als groeibeeld duidelijk en
heel één geworden is. Dan kan hij uit het werk den werkman gissen, den staatsman,
dichter, wijsgeer, kunstenaar, door al maar zinnend, mijmerend over een woord, een
volzin, een gedachte, een lijn, een kleur, en daarbij de eenheid nooit vergetend van
het heele levenswerk, zich in te denken in den geest van hem die 't schreef of beeldde.
Zóó, door een arbeid van verbeelding die toch opschiet uit de realiteit van 't werk
daar vóór hem, ontstaat dan een schildering van den kunstenaar, geen fotografie maar
schilderij, niet misschien zooals hij was maar wel zooals hij zijn kon en met dan toch
het wezenlijke van des kunstenaars ziel er in.
Of - de andere wijs - de biograaf kan waarlijk biograaf zijn en niets meer. Dan
gaat hij uit, niet van het werk, maar van het leven van zijn held en zoekt niet allereerst
den kunstenaar maar den mensch en stelt het beeld dus saam uit wat hij vond aan
doen en laten, brieven en papieren, aan zaken en personen van de omgeving.
Nu zal zoomin langs d' eenen als langs d'anderen weg een absoluut werk te
verrichten zijn. Men kan geen beeld ontwerpen van den kunstenaar uit zijn werk
alléén, noch van den mensch uit niets dan brieven en bijzonderheden. De mensch-
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kunstenaar is een twee-eenheid, maar wie alleen de eenheid in 't oog houdt en de
tweeheid niet ziet, zal altijd heel wat onverklaarbaars overhouden of - verkeerdelijk
gissen naar verklaring. Ik weet wel dat het niet erkennen van een absolute eenheid
in den mensch-kunstenaar gemeenlijk wordt beschouwd als een verouderde en
burgerlijke opvatting maar dat weerhoudt mij niet van 't betwisten van die absolute
eenheid. Zij, die wanen dat mensch en kunstenaar, in één persoon vereend, ook heel
en al één zijn, verwaarloozen een gewichtig psychologisch moment: de transformatie
die geschiedt als de mensch-kunstenaar zijn arbeid schept. Als de dichter voor zijn
papier, de schilder voor zijn doek, de componist voor zijn instrument gaat zitten,
verandert er iets in hem; hij wordt, de een meer en de ander minder maar elk toch
wat, een ander wezen. Dat kan zoo sterk zijn dat, in zulk een stemming, de kunstenaar
neerziet op zijn mensch-zijn als op een vroegere incarnatie waarmee hij nog maar
vaag verbonden is. Het is dat mooie iets dat in ons leeft en dat verbeelding heet dat
den scheppenden kunstenaar opheft boven de werkelijkheid zóó dat hij er op neer
kan zien, haar altijd wel in 't oog blijft houden maar telkens haar weer anders kan
bezien dewijl door zijn verbeelding telkens zijn omgeving en zijn eigen wezen
wisselen. Zoo kon Goethe van de lente zingen midden in den barren winter en
Shakespeare onsterfelijke vrouwenfiguren dichten, zóó juist van psychologie als
waren ze door een vrouw gebeeld. En zoo heeft menig jeugdig, hongerlijdend poëetje
allerlei pracht en rijkdom kunnen beschrijven, kleumend onder de pannen.
En nu zal zeker wat een dichter schrijft wel mede worden bepaald door wat zijn
mensch-zijn van de werkelijkheid ondervindt, toch blijft er, bij dezen meer, bij genen
minder, een onderscheid tnsschen mensch en kunstenaar.
Nu zegt Verweij, als hij over Potgieters A f r i t t e r Va l k e n j a c h t schrijft, dan
ook wel dit: ‘Men moet dichters in hun verbeeldingen volgen, want die zijn de
waarheid over hun bestaan... ‘Hoe het komt dat een mensch voor een afbeelding van
vroeger leven staande, zich verbeeldt een ander uit dien vroegeren tijd te zijn, hoe
opeens de aandoening hem overstroomt en die heele doode wereld met haar
gesprekken en feesten, haar jacht en weelde voor hem voorbij gaat, - hoe, grootste
wonder van al, zijn stem opeens den toon vindt waarin zich dat alles zeggen, de
woorden waarin zich dat alles beelden laat - het is het raadsel van het leven, dat in
de verbeelding zich zelf herkent, bespiegelt en waarneembaar maakt’ - maar dat
besef van transformatie door verbeelding dat Verweij, zelf kunstenaar, toch ook wel
hebben moest, dat vind ik overigens in zijn boek niet weer.
Verweij heeft, in zijn boek over Potgieter, van de twee hiervóór omschreven
werkwijzen hoofdzakelijk de tweede, de biografische, gevolgd. Hij is ‘Het leven van
Potgieter’ schrijvend, uitgegaan dan ook van 't leven, niet van 't werk, van den mensch,
niet van den kunstenaar. 't Verband tusschen mensch en kunstenaar noopte hem
echter telkens tot overspringen naar den kunstenaar en diens werk. En waar hij dat
deed, schijnt hij zijn besef van transformatie niet voldoende te hebben behouden.
Altijd weer zoekend naar verklaring voor des kunstenaars uiting in het leven van den
mensch en niet denkend aan de mogelijkheid van mooi verzinsel, althans van zulk
bedenken niets vertoonend, is hij niet zelden gekomen tot onderstellingen die wat
gezocht en, hoe dan ook gevonden, niet schijnen voldoende te zijn gegrond. Om
maar één voorbeeld te noemen, het voornaamste: Verweij stelt Potgieter voor in heel
zijn boek, als den Teleurgestelde. Telkens duikt dat beeld weer op. En waar zoekt
hij nu de teleurstelling in Potgieters leven? In diens verblijf te Antwerpen. Zeker,
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ook wel in de schaduw die kwam vallen op zijn ouderlijk huis, maar toch in
Antwerpen 't eerst en 't meest. Nu mogen door de gebeurtenissen van 1830 Potgieters
eerste vriendenkring en menige illusie zijn verstoord, dat zoo iets, ondervonden door
een heel jong man, meer voor hem zijn kon dan een verdrietelijke tegenspoed waarvan
de scherpte ras verslijt, het wil bij mij er maar niet in; Verweij heeft mij dat niet
aangepraat.
Een ander beeld van Potgieter is hem beter gelukt: Potgieter als minnedichter. Hij
was, zoo zegt Verweij, de laatste zeventiende-eeuwsche minnedichter. En de
bladzijden welke hij aan die beschouwing wijdt, behooren tot de mooiste en de
warmste van dit warm geschreven boek.
Want met zeer groote warmte en piëteit is dit boek wel geschreven. Het zoeken
van verklaring waar die kwalijk was te vinden, is wellicht ook veroorzaakt door die
overgroote bewondering en eerbied van den biograaf voor Potgieters figuur, die hem
misschien belang deed stellen zelfs in dingen waarmee die figuur niets had te maken
maar die in haar omgeving waren te vinden al raakten ze haar niet. Zoo bij voorbeeld
de Zwolsche kerk, den kansel daarin en de consistoriekamer. Wat kunnen die dingen
voor invloed hebben gehad op een nauwelijks dertienjarigen knaap? Verweij heeft
dat wel zelf gevoeld toen hij schreef: ‘Maar dit is alles mijn eigen gemijmer: het zal
de vraag zijn wat het kind er van heeft opgemerkt. Geen gebouwen ziet men later
dan die in zijn geboortestad,’ - doch hij liet een beschrijving in zijn
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boek die niet er in behoort en poogde zelfs, maar enkele regels vóór het even
aangehaalde, er waarde aan te geven door uit te roepen: ‘Of Zwolle ook een geschikt
geboorteoord was voor dien dichter! En of niet tot diep in zijn leven die stad hem
zal hebben vergezeld!’ Dit is een nare lievigheid, iets dat niet recht gevoeld is en
daarom dit boek ontsiert.
En er is toch waarlijk zóó veel rijkdom in dit boek. Van taal niet. Moeilijk schijnt
Verweij te hebben geschreven; onbeholpen en ongezellig staan zijn gedachten vaak
daar vóór u als waren ze niet op hun gemak daar ze den recht passenden vorm niet
konden vinden. Den maker van enkele strompelig stramme verzen op de nieuwe
Beurs te Amsterdam herkent men in een zin als deze, over de schoone jonkvrouw
op de schilderij der Valkenjacht: ‘Hij, Potgieter zelf, was de laatste
zeventiende-eeuwsche minnedichter; hij had de schoone lief om wie de wereld zich
bewogen had van dat schilderij.’ Zin en rythmus, blijkelijk aan elkaar geofferd, zijn
beide slecht.
Maar rijkdom is er in dit boek: van kennis en gevoel. Een schat van weten is hier
saamgegaard zoo over Potgieters tijd als over Potgieter zelf, door iemand die rustig,
voor een langen tijd, zich in die dagen heeft verdiept, 't verbleekte sentiment van
toen weer heeft gekleurd, en die, met zijn gevoel, zijn eigen warme bloed, die doode
menschen en gedachten deed herleven. Het is een boek, ook vol van mooie gedachten.
Hoor het volgende gemijmer:
‘Neem welken van die groote mannen ge wilt, ge zult zien dat hun aller leed
hetzelfde is: zij lijden aan het doellooze. Zonder grens zijn uiteraard menschelijke
verlangens en denkbeelden; maar gelukkig maken zij ons enkel als zij in bepaalde
wezens, bepaalde toestanden, bepaalde doeleinden hun grens vinden. In de tastbare
eindigheid van hun bestaan leggen wij dan de oneindigheid van ons streven: genieten
het eeuwige in het tijdelijke. Maar verbreek de tezaamkoming, vernietig de
mogelijkheid waaronder mensch zich met mensch, en mensch zich met ding huwen
kan tot stellige daden, en zij noodzaakt den eenzame het leed te dragen van zijn
onbegrensheid, de smart van zijn onbevredigde begeerten, - zij noodzaakt hem te
verheerlijken, ten toon te dragen, te doen bewonderen door anderen wat zijn ellende
is. Dit is die poëzie die zoo na verwant is aan de gevoelskern van de Romantiek: de
teleurstelling - aan haar geestelijke verschijning: de vlucht in het verledene. Dit was
het noodlot van al wie de breuk en kentering beleefde en vertegenwoordigde: van
een oude naar een nieuwe maatschappij. In Potgieter, wij zagen het, was de geestelijke
aanleg; geborene met den drang naar het verleden van zijn vaderland. In Potgieter,
wij hebben het gezien, werd het gevoel van de teleurstelling wakker door een schok
waarin één van de omwentelingen die onze maatschappij moest doormaken, hem uit
zijn baan wierp. In Potgieter ontwaakte met dat gevoel de poëzie van de herinnering,
en ook het beeld van den spleenzieken poëet. Dit, en dit alleen, was het beheerschende
van zijn wezen, en wat hier uit verklaard kan worden, behoeft geen nadere aanleiding’.
Dit mooie stukje schreef ik hier af, ook omdat het wat waarheidswaarde belangt,
als 't ware een kort begrip geeft van het boek. Potgieter als Teleurgestelde - wij
moeten er aan gelooven omdat Potgieter zelf zich zoo heeft voorgesteld, al heeft
Verweij dat, mij althans, niet duidelijker gemaakt. Maar Potgieter als Teleurgestelde
voornamelijk door de gebeurtenis van 1830, dàt beeld te ontwerpen lijkt mij 't mislukte
deel van 't pogen in dit boek.
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Dat nu dit werk, met al zijn rijkdom van gedachte en gevoel, den lezer wellicht
toch wat onbevredigd laten zal, den lezer waarlijk ietwat tot teleurgestelde maakt,
dat blijf ik hieruit verklaren: Dat Verweij den mensch-kunstenaar dien hij beeldde,
heeft gezien als éénheid, in stêe van als twee-eenheid.
C.K. ELOUT.

Mary E. Wilkens. Ellens strijd, vrij naar 't Amerik. - Amsterdam, Joh.
G. Stemler Czn.
C'est, l'histoire d' un pauvre enfant!’ een kind, naar 't uiterlijk arm, maar innerlijk
zeer rijk door haar verstand, haar talenten en vooral door haar warm gevoelend hart,
dat zich met groote vrijmoedigheid uitspreekt en waarin plaats is voor een wereld
van lief en leed.
Toch is dit karakter wellicht van wat al te breede conceptie.
De kleine Ellen Brewster heeft nagenoeg alle kenmerken van de species
wonderkinderen, die gewoonlijk beter op hun plaats zijn op het Varieté-Tooneel dan
in het werkelijk leven.
Reeds in haar prille jeugd ontwikkelt het mooie, blonde meisje, dat door iedereen
wordt vertroeteld en gekoesterd, velerlei buitengewone eigenschappen en neigingen,
let op dingen, waaraan overigens geen enkel kind van haar leeftijd z'n aandacht zou
schenken en toont een fantasie welke doet denken aan geestelijke overprikkeling Op
haar 14e jaar houdt ze zich reeds bezig met maatschappelijke actie en spreekt bij de
prijsuitdeeling van haar klasse op school een redevoering uit die de fabrieksbevolking
zoodanig in vuur brengt, dat ze de zaal doet daveren van 't applaus.
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En als ze nauwelijks vijftien is spreekt ze haar vader, die moedeloos is over het
verliezen van zijn arbeid, toe met woorden van wijsheid, die in den mond van de
directrice eener hoogere burgerschool-voor-meisjes niet misplaatst zouden zijn. Een
voorraad verstand, waar geen opkomen aan is, geleid door een onverzettelijken wil
een opbruisend temperament, stellen haar spoedig aan den spits eener arbeiders
beweging welke gericht is tegen den man, die haar lief h e e f t , den schoenenfabrikant
Robert Lloyd.
Kort overzien kunnen we de volgende diagnose vaststellen: ‘Ellen Brewster is
eerst een model-baby, dan een model dochter, en eindelijk een model jonkvrouw.
Ten slotte zeilt zij ook de haven des huwelijks binnen, maar of zij dan ook een model
huisvrouw wordt vernemen wij niet meer. Hier sluit het boek zijn mond vol wijsheid
en laat ons raden. De twijfel, of vrouwen als Ellen Brewster in 't werkelijk leven
worden aangetroffen is minstens gerechtvaardigd...
Maar het idealisme, dat uit de conceptie eener dergelijke figuur spreekt is een niet
onaardige tegenstelling met de realistische hoofdrichting der nieuwere letterkunde.
Ellen Brewster is tamelijk na in de familie van die rhapsodieën van heldenmoed
en monsterachtige deugdzaamheid, die de middeleeuwsche dichters schiepen. Zij is
een nichtje van Lancelot en Parsifal, van Eläine en de blonde Herzeleide, van
Genoveva en de heilige Elisabeth.
Maar in deze moderne vrouw hebben zich de ideeën en verlangens geïncarneerd
van een nieuw geslacht en een buitengewoon krachtig en sterk-willend volk.
Amerikaansch zijn de toestanden, welke in het boek geschilderd worden, en die
een interressant kijkje geven op het communeel leven in de Vereenigde Staten,
Amerikaansch van het begin tot het einde is ook het karakter der hoofdpersoon, wier
begeerten en uitingen voor ons een enkele maal geheel onverstaanbaar zijn. Er zullen
niet vele Europeanen gevonden worden, die de hardnekkigheid, waarmee deze vrouw
haar liefde aan haar principes opoffert, vrouwelijk of natuurlijk vinden, temeer, daar
zij, door minder op haar stuk te staan, zeer groote en goede daden had kunnen werken
met haar invloed op den rijken fabrikant, die haar liefheeft...
Een arbeidersdochter zegt: ‘Als ik een man uit onzen stand lief had, zou ik weigeren
hem te trouwen!’ En zij doelt daarmee op de zorg, die hij zich door een huwelijk op
den hals haalt.. Een dergelijke liefde zonder eenig egoisme is niet van deze wereld.
En Ellen!... zie hier wat ze doet, deze ‘paladine’ der deugdzaamheid....
Een rijke dame heeft haar gelegenheid geschonken, haar kostelijke gaven aan een
Universiteit te ontwikkelen. Haar uitzet is bijna gereed.... dan treft opeens de familie
een zware slag, en meteen is haar besluit genomen.... zij blijft, en gaat schoenen
maken aan de fabriek van Robert Lloyd.
Interessant is de beschrijving van het sociale leven en drijven der fabrieksarbeiders,
die van een geheel ander slag zijn (voor het meerendeel althans) dan onze
Nederlandsche werklieden.
Robert Lloyd, de rijke schoenenfabrikant, huwt ten slotte met de fabrieksarbeidster
Ellen Brewster en zijn familie zegt, zonder eenig tegenstribbelen, fiat!.. Kom daarmee
eens op de proppen in onze maatschappij van duizend en één standen...
Minder prijzenswaard zijn de maatschappelijke beschouwingen, die sommige der
arbeiders uitspreken en die vaak mank gaan aan een wonderlijke logica.
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Robert Lloyd wenscht zijn arbeiders aan den gang te houden gedurende den slappen
tijd, maar tegen een verminderd loon, waarop hij zelf nog geld toelegt..
De werklieden beantwoorden deze edelmoedigheid met een werkstaking en.... nu
is Lloyd natuurlijk van alles af en zet zijn fabriek stop.
In geen wéldenkend gemoed zal nu de boutade opkomen, dat de werkgever een
wreedaard is, en de paradox van Ellen: ‘'t Komt er niets op aan, of je er geld bijlegt!’
klinktop zijn zachtst genomen absurd; maar de indruk blijft, dat de schrijfster den
werkgever in het ongelijk stelt. Een dergelijk idealisme is in het praktische leven
thuis als een visch op 't droge. Het mag spartelen en springen zoo veel het wil...
levensvatbaarheid vindt het niet in dit element.
Het boek is nochtans het lezen wèl waard.
12-6-'03
J.D.C. VAN DOKKUM.

Die Völker der Erde, van Dr. Kurt Lampert. Stuttgart, Leipzig. Deutsche
Verlags-Anstalt.
In de 1ste aflevering van dezen jaargang mocht ik het begin der verschijning
aankondigen van bovengenoemd werk, nu liggen in twee lijvige boekdeelen de 35
afleveringen, het complete werk, vóór mij en vragen: ‘Wat zegt ge van ons?’ The
Living Races of Mankind van H.R. Hutchinson maakte in Engeland veel opgang,
ongetwijfeld zal ‘Die Volker der Erde’ dat ook in Duitschland niet alleen, maar ook
ver buiten de grenzen doen. Dezelfde afbeeldingen versieren beide uitga-
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ven, de tekst van de hier aangekondigde bewerking echter is eenigszins gewijzigd.
Wat de afbeeldingen betreft: zij zijn in één woord keurig, bijna alle zijn fotografiën
naar het leven genomen en vele uit streken waarvan tot heden nog nooit een goede
afbeelding of een opname met een camera tot ons gekomen was. Wat de tekst betreft:
zij is geschreven na raadpleging van een grooter aantal bronnen dan waarover
Hutchinson beschikte, en niet alleen aan de gewoonten en gebruiken der volkeren is
alle aandacht gewijd, maar ook aan hun intellectueel en materieel bezit en leven.

Uit: Die Völker der Erde van Dr. K. Lampen Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Hun woonplaatsen moesten in grove en algemeene trekken geograpisch en
klimatologisch geschetst en de flora en fauna mocht niet vergeten worden, want: elk
mensch is het product van zijn eigen omgeving.
Het fraai uitgevoerde werk heeft alleen reeds om de keurige fotografieën een groote
waarde en de tekst laat zich aangenaam lezen; de beschrijving
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Uit: Die Völker der Erde van Dr. K. Lampert Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

is levendig en, wat het uiterlijk betreft, interessant. Een bekend geograaf uit ons land
schreef mij over dit werk - en gaarne maak ik zijn woorden tot de mijne -:
‘Nauwkeurig wordt opgegeven, voor zoover dat van verschillende stammen bekend
is, het voorkomen, de kleeding, de woning en het bedrijf der volkeren en over het
geheel een vluchtig overzicht van hun zeden en gebruiken. Van hun denken en
gevoelen, van hun godsdienstige opvattingen, van het zieleleven des menschen,
zooals het zich afspiegelt in ceremoniën, zangen, geschriften enz. vinden we
ongelukkig niets. Toch kan het boek voor hen die zich een beeld wenschen te vormen
van de menschheid, zooals die over de onderscheiden werelddeelen verspreid leeft,
een nuttige en aangename handleiding zijn. Zij, die verlangen een denkbeeld te
krijgen van
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den ontwikkelingsgang van de menschenmaatschappij van de vroegste tijden tot nu,
doen beter een ander werk ter hand te nemen’.
Aan ons land zijn twee bladzijden en 4 afbeeldingen gewijd; of aan Nederland in
een boek van 810 pagina's niet meer dan twee toekwamen? Mij dunkt van wel; in
ieder geval hoop ik voor den lezer dat de behandeling der overige landen nauwkeuriger
geschied zal wezen dan die van ons land, want het maakt een zonderlingen indruk
als men leest dat op vele plaatsen een verloving op feestelijke wijze wordt bekend
gemaakt en dat het jonge paar dan, in alle deftigheid op het plat van het huis gezeten,
de gelukwenschen van vrienden en bekenden in ontvangst neemt; stelt U voor:
receptie op het platje boven de keuken!
DR. CALKOEN.

Nederland in Beeld en Woord door C.L. van Balen. Eerste deel met 48
platen en 294 illustraties. - Buiksloot, J.M. Schalekamp.
Elk werk, dat den Hollander zijn land met zijne interessante oude en nieuwe
bouwwerken van naderbij

Uit: Nederland in Beeld en Woord.

leert kennen moet niet vreugde worden begroet. Dit boekdeel doorbladerend, reist
men op de aangenaamste wijze door Nederland, te meer daar de auteur beoogt ook
de eigenaardigheden van de samenleving der verschillende streken te schetsen en
terloops in populair wetenschappelijken vorm enkele belangrijke geographische of
economische verschijnselen te behandelen. Geene dorre opsomming dus, welke in
dergelijk werk de gevaarlijke klip blijft, maar een goede kijk op land en volk, in
frisschen vorm gevat. Voor den kunstvriend verhoogen vele reproducties naar werken
der beeldende kunst van o u d e en n i e u w e meesters de waarde van dit boekdeel,
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dat zich in het bescheiden voorbericht als algemeene Gids voor het vreemdelingenkeer
introduceert. Zoo ontmoeten wij reproducties naar een keur schetsen van Israels,
Bosboom, de Marissen, Mauve, de Bock, Steelink, Sadeè e.a. Ook menig hoofdwerk
der oude meesters uit de musea is vertegenwoordigd. De serie lichtdrukken is
vervaardigd naar photographieën voor dit werk genomen; de uitvoering is met zorg
geschiedt. De groote platen zijn breed 22, hoog 15 centim. De lijsten van
reisgelegenheden en hotels verhoogen de bruikbaarheid van het boekdeel.

Meisterbilder fur's deutsche Haus. Herausgegeben vom Kunstwart, verlegt
von Georg. O.W. Callweij, Kunstwart-Verlag, München.
Verschijnt in losse afleveringen; elke aflevering bevat eene zeer goede reproductie
naar een schilderij uit den bloeitijd der kunst van de verschillende volken. De plaat
is breed 23, hoog 30 centim., enkelen, zooals de sixtinische Madonna van Rafael,
meten 25 bij 34 centim. Ook de plaat Madonna met het Jezuskind heeft gelijke
afmetingen. Eene populaire, tekst verrijkt elke reproductie. De aflevering kost slechts
25 pfenning.
De enorme concurrentie, die zich heden op elk gebied vertoont, is niet het minst
sterk in den boekhandel; in een groot land met ruim debiet is het hierdoor mogelijk
geworden voor spotprijzen zich goede zaken te verwerven. Het doel dezer uitgaaf:
groote en goede reproducties van meesterwerken der beeldende kunst elk huisgezin
mogelijk te maken, is bereikt.
Ook hollandsche meesters zijn vertegenwoordigd: Rembrandt, Hobbema Ruisdael,
Frans Hals, Dirk Bouts. In 't algemeen is de plaat eene reproductie eener fotographie
naar het oorspronkelijke kunstwerk; bij uitzondering slechts naar eene
gereproduceerde plaat. Dit laatste is o.a. het geval, alwaar eene schoone houtsnede
van den bekenden graveur C.H. Baude te Parijs, naar een werk van Rembrandt (eene
oude dame, National
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Galery, London) werd gebruikt. Tot Januari 1903 verschenen 66 afleveringen. De
uitgaaf is in elk opzicht aanbevelenswaard.

DIRK BOUTS: DE H. CHRISTOPHORUS.

Vertegenwoordigd zijn buiten de hier bovengenoemde meesters: Dürer, Rethel,
Velasquez, Titiaan, Cornelius, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bellini, Signorelli,
Schwind, Sebastiano del Piombo, Ribera, Vigée, Le Brun, Turner.
J.H.S.

Winckelkout
* A brief account of the origin of the Eragny-Press.
Een kostbaar werkje voor liefhebbers van mooie boeken is te Londen verschenen
bij de prent- en boekdrukkerij ‘The Eragny-Press,’ daar (te Hammersmith) gesticht
door den Franschen teekenaar en houtgraveur Lucien Pissarro, zoon van den zeer
gewaardeerden impressionistischen schilder Camille Pissarro.
Het boekje bevat een kort overzicht van den oorsprong der Eragny-Press, een
hoofdstuk over de betrekking tusschen het boek en het leven (door kunstcriticus I.
Sturge Moore) en een biographische lijst van de boeken die bij de E r a g n y Press
verschenen, en gedrukt zijn, door Esther en Lucien Pissarro, met het z.g. Va l e -type.
Het boek, op geschept A r c h e s -papier met het watermerk ‘E. & L.P.’ geillustreerd
met vijftien houtsneden van Lucien Pissarro, en in een omslag in twee kleuren, is
gedrukt met de B r o o k -letter, geteekend door Lucien Pissarro en gesneden door
E.P. Prince, welke letter voor de volgende uitgaven der E r a g n y - P r e s s zal blijven
dienen. Een kostbaar, maar niet duur werk; de prijs toch bedraagt één pond sterling.
De titel (verkort) schreef ik hierboven af. Het is verkrijgbaar bij T h e E r a g n y
P r e s s , The Brook, Hammersmith, London.
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Boekbeschrijving
Schoone kunsten
Baer, Dr. Leo: Die illustrierten Historienbücher des XV. Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Geschichte des Formschnittes. Straszburg, J.H. Ed. Heitz.
f 19.50
Baldwin, G.: The Arts in early England. With Illlustrations. 2 vols. London,
Murray.
f 22.40
Vol. I. The life of Saxon England in its relation to the Arts. Vol II. Ecclesiastical
Architecture in Engeland from the Conversion of the Saxons to the Norman
Conquest.
Becker, Marie Luise: Der Tanz. Leipzig, Herm. Seemann Nachfolger.
f 5.20
Die geistreiche Verfasserin giebt in ihrem Werke eine vollständige
Entwicklungsgeschichte der Tanzkunst in all ihren Formen und Phasen, ohne
dabei in eine schulmeisterlich-pedantische Lehrart zu verfallen. Sie schildert
die verschiedenen Tanzarten sowohl aller vergangenen Zeiten als aller Länder
in anschaulicher Weise und versteht es, ihr Werk durch die geschmackvollen
beigelegten Illustrationen besonders lesenswert zu gestalten und es der
Ausstattung nach zu einem vollendeten Kunstwerke zu machen. Es wird das
Buch sich sicherlich viele Freunde erwerben.
Bénédite, Léonce: Fantin-Latour. Paris, Libraire de l'Art ancien et moderne.
f 8.25
Peintre, graveur, lithographe, Fantin-Latour est tm modeste et un convaincu.
Très épris de son art, dédaignant la réclame facile qui ne vise qu'au tapage et
n'aboutit qu'a une renommée factice et éphémère, uniquement préoccupé de la
réalisation de son rêve d'artiste, Fantin-Latour, longtemps incompris de la foule,
n'a forcé l'admiration que depuis quelques années. Mais si le succès a tardé à
couronner ses efforts aussi désintéressés que consciencieux, sa durée sera d'autant
plus longue qu'il est de bon aloi. M. Léonce Bénédite, conservateur du Musée
national du Luxembourg, a entrepris, dans la présente étude, de mettre en lumière
les qualités maîtresses de l'oeuvre de cet artiste. Et, disons-le, un tel maître ne
pouvait trouver meilleur critique, capable d'apprécier et de dégager le charme
et la poésie dont sont empreintes toutes ses compositions.
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Cette étude est suivie de la liste des oeuvres de Fantin-Latour conservées dans
les musées, de celles qui ont figuré aux Salons annuels ou aux Expositions
universelles, et du catalogue complet de son oeuvre lithographié et gravé. Elle
présente donc un ensemble de documents du plus haut intérêt.
Le texte est accompagné de 33 réproductions, dont 11 hors texte.
Bont, Bernard J.M. de: De triptiek genaamd die van den meester van
d'Oultremont en ‘Jan Joosten, scylder’ van Haarlem. Amsterdam, C.L. van
Langenhuysen.
f -.75
Bouchot, H.: La Femme Anglaise et ses Peintres. Paris, Libraire de l'Art ancien
et moderne.
f 16.50; relié f 22.L'école anglaise de peinture, après s'être imposée à l'attention d'un petit nombre
d'amateurs éclairés, a, depuis puelques années conquis définitivement la faveur
du public. Les monographies consacrées à ses chefs et publiées, soit en volumes,
soit clans des Revues d'art, ont permis, en la faisant mieux connaître, d'en
apprécier tout le charme et toute l'originalité.
Mais si ses paysagistes, ses peintres de genre, brillent au premier rang, l'école
anglaise est, sans contredit, d'une richesse incomparable dans la peinture de
portraits.
L'étude magistrale que M. Henri Bouchot, l'éminent conservateur du Cabinet
des Estampes, consacre à la Femme Anglaise et ses Peintres, est divisée en huit
chapitres ayant pour titres: Holbein, Van Dyck, le Chevalier Lély, Hogarth,
Reynolds, Lawrence, Hayter, la Fin du XIXe siècle. C'est, on le voit, sous le
prétexte de la représentation féminine, un historique complet de l'art des
portraitistes d'outre Manche.
L'intérêt du texte est complété par une illustration hors ligne, qui ne comprend
pas moins de 124 gravures, entre lesquelles 20 tailles-douces, dont une en
couleurs, signées des premiers artistes contemporains.
Brandi, Karl: Die Renaissance in Florenz u. Rom. 8 Vorträge. 2. Aufl. Leipzig,
B.G. Treubner.
f 3.25-; geb. f 3.90
Burlington, The: Magazine 1903. Part. 1-5. London, Savile Publishing
Company. Each number
f 1.75
This magazine, which makes its first appearance this month, is certainly the
finest and most eleborate publication, which has yet been put before connoisseurs
and collectors. It is somewhat in the lines of the Connoisseur, bit its price - half
a crown as against the shilling of its predecessor - enables to give a wealth of
matter and illustrations, which easily places it beyond all possible competition.
The crowded illustrations, some photographic and some very finely treated in
colours, leave nothing to be desired and compel admiration. - The Graphic, 28
March 1903.
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Champier, Victor: Les industries d'art depuis cent ans. Ouvrage illustré de 160
planches tirées à part et 250 illustrations dans le texte. Paris, Ernest Flammarion.
f 19.25
Clement, C.E.: Rome. 2 vols. With 20 Photogravures and nearly 300 Text
illustrations. London, Gay and Bird.
f 17.50
‘One may say, indeed, that all which is known about Rome has found its way
between these gorgeous covers... The author has taken enormous pains, and
those who read through her 800 pages will find a great deal to satisfy them’. Spectator.
Dickes, William Frederick: Holbein's ‘Ambassadors’ unriddled. The Counts
Palatine Otto Henry and Philip. A Key to other Holbeins. With 36 Illustrations.
London, Cassell.
f 7.35
The attitude of Germany to the Renaissance is shown perhaps more perfectly
in the work of Holbein than in that of any other artist. Italian art, with a wealth
of imagination and delight in light and space and the sanity of pagan thought,
was concerned with beauty quite as much as with religion. But with morality.
Mr. Dickes, whose interesting book has evidently cost him much work and
thought, showing as it does a wide knowledge of Holbein's life and art, tells us
that it was Alciati's ‘Emblems,’ published first in 1522 and again in 1531, that
supplied Holbein with the elaborate symbolism he has used in his picture. Thus
Mr. Dickes argues that the Lute, lying between the two figures of ‘The
Ambassadors’, signifies a treaty, and in this case the Nuremberg Treaty.
Academy.
Doren, Dr. Alfr.: Deutsche Handwerker u. Handwerkers-bruderschaften im
mittelalterlichen Italien. Berlin, R.L. Prager.
f 3.25
Duyse, Fl. van: Het oude nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen
uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën verzameld en toegelicht. Dl. I.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Antwerpen, De Nederlandsche Boekh.
Geb. f 15.50
Ergo, Em.: Elementair-muziekleer in overeenstemming gebracht met den
wetenschappelijken vooruitgang der toonkunst. Arnhem, Joh. C.M. van Mastrigt.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
f 2.-; geb. f 2.50
Eudel, Paul: Le truquage. Altérations, fraudes, contrefaçons dans les objets
d'art, de curiosité et d'ameublement. Paris, Ed. Rouveyre.
f 3.30
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Fles, Etha: Inleiding tot een kunstgeschiedenis. Afl. 1 en 2. Utrecht, H. Honig.
Gr. 8o. met afb.
Per afl. f -.75
Kompleet in 14 afleveringen.
Fourcaud, L. de: Émile Gallé. Paris, Librairie de l'Art ancien et moderne. f
5.50
‘Le nom d'Émile Gallé est intimement lié à la renaissance de nos arts du décor,
car son influence sur le mouvement actuel a été considérable.
Artiste doublé d'un savant, il a fait oeuvre utile et féconde. Ses conceptions,
variées et abondantes, revêtent toujours un cachet d'originalité exempte de
maniérisme.
M. Louis de Fourcaud, l'éminent professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à
l'École des Beaux-Arts, dans l'étude qu'il consacre à Émile Gallé, explique la
genèse et les transformations successives de son talent, dégage l'idée directrice
qui a présidé à la conception de ses oeuvres.
Le texte est commenté par une illustration abondante.
Fred, W.: Die Wohnung u. ihre Ausstattung. M. 136 Abb. Bielefeld, Velhagen
& Klasing. Lex.
f 2.60
Friedländer, Max J.: Meisterwerke der niederländischen Malerei des XV. u
XVI. Jahrh. auf der Ausstellung zu Brügge, 1902. München, Verlagsanstalt F.
Bruckmann. Fol., m. 60 Lichtdr.-Taf.
Geb. f 65.Fuchs, Ed.: Die Karikatur der europäischen Völker, vom Altertum bis zur
Neuzeit. Neue Folge, 1848-1900. 1. u. 2. Lfg. Berlin, A. Hofmann & Comp.
Pro compleet
f 9.75
Gram, Johan: Schets eener kunstgeschiedenis (bouwkunst, beeldhouwkunst,
schilderkunst en toonkunst) van de oudheid tot in onze dagen. Naar het
hoogduitsch van dr. W. Lübke en andere bronnen bewerkt. Met ruim 100
houtgravuren. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle.
f 1.25
Grove, George: Beethoven en zijn negen symphonieën. Vertaling van dr. J. de
Jong. 's Gravenhage, G.H. van Eck. 8o. (m. muz.)
Geb. f 3.50
Gugel, Eugen: Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der
architectuur. 3e, door den schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk.
Vervolgd met een hoofdstuk over de geschiedenis der bouwkunst gedurende
de laatste twintig jaren, door J.H.W. Leliman. Met 1100 in den tekst en op 44
afzonderlijke platen gedrukte figuren. Arnhem, P. Gouda Quint. Gr. 8o. Geb.
in hlf. led.
f 20.-
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Hatton, Joseph: The Life and Work of Alfred Gilbert, R.A. (Being the Easter
Art Annual, 1903, or Extra Number of the ‘Art Journal’). Three full-page Plates,
50 illustrations. London, H. Virtue & Co.
f 1.65 geb. f 3.25
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Holroyd, Charles: Michael Angelo Buonarroti. With translations of the life of
the Master by his scholar, Ascanio Condivi, and three dialogues from the
Portuguese by Francisco D'Ollanda. Illust. London, Duckworth.
f 5.25
‘Mr. Holroyd gives in this volume the first complete English translation of the
life of Michael Angelo by that master's friend and pupil Ascanio della Ripa
Condivi, which he rightly considers the most valuable of the many lives of him,
as having almost the authority of an autobiography, for much of it is written in
the same words as certain of the master's own letters. The story of Michael
Angelo's career, as here told, is of course full of interest; but thoughtful readers
will not fail to appreciate the traits of character, the pleasing touches of nature
and of home life, which lend such charm to the narrative - Publisher's Circular.
Huis, (Het:) Maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting: bouw- en
sierkunstmeubelen. 1e jaargang. 1903. Afl. 1/7. Amsterdam, Ed. Cuypers (Jan
Luykenstraat, no. 2) 4o.
Per jrg. (12 afl.) f 5.-, fr. p.p. f 5.50, Afz. afl. f -.75
Kunstwerken, (Modérne:) Schilderijen, teekeningen, en beeldhouwwerken.
Red.: H.P. Bremmer. 1e jaargang. 1903. Afl. 1/5. Amsterdam, W. Versluys.
Per jrg. (12 afl., 96 pltn.) f 12.Lafenestre, G. et S. Richtenberger: La Peinture en Europe, Rome. Tome I.
(Le Vatican, les Eglises). In-16 avec 100 reproductions. Paris. Société francaise
d'éditions d'art.
Cart., f 5.50
Legge H: A short History of the ancient Greek sculptors. Illust. London, Fisher
Unwin.
f 3.90
Leyden, Lucas van: 1494-1533. Handzeichnungen, Stiche und Gemälde. 1. u.
2. Lfg. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol. (Titelbl., m. portret, 2 blz. tekst m.
afb. en plt. 1-10). Kompleet in 12 afleveringen.
Per afl. f 3.60
MacColl, D.S.: Nineteenth Century Art. Illustrated by 87 full-page plates.
London, Mrs. James Maclenhose and Sons.
f 29.40
‘The most important and stimulating book on painting and sculpture which has
appeared during the last generation.’ - Saturday Review.
‘This is a magnificent volume. The text is by Mr. D.S. MacColl, the most
suggestive and illuminating writer on art in this country. A book that every critic
and some painters should read.’ Academy.
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‘We should have to go far before finding a better explanation of what is now
called impressionism.’ - Times.
‘A well-reasoned examination of the conditions that have made painting what
it is to-day.’ - Morning Post.
‘It will take rank as a classical history of nineteenth-century art.’ Studio.
‘This brilliant and profoundly interesting essay on the century's art.’ - Guardian.
Macon, Gustave: Les Arts dans la Maison de Condé. Paris, Libraire de l'Art
ancien et moderne.
f 8.25
Divisions de l'Ouvrage: Le Grand Condé (1643-1686). - Henry-Jules, prince de
Condé (1687-1709). - Le duc de Bourbon (1710-1790). - Louis-Joseph, prince
de Condé (1740-1790). - Le Palais-Bourbon. - Conclusion.
Notice historique et documentaire suivie d'une table alphabétique des noms
d'artistes, ouvriers d'art, entrepreneurs, marchands, etc., cités dans l'ouvrage.
Un volume illustré de 89 gravures dans le texte et 8 planches hors texte, dont
3 eaux-fortes, gravées par Barbotin, Géry-Richard et Krieger.
Masters' Masterpieces (The). 12 Parts. Folio. London, Heinemann.
Each Part. f -.70
In prachtband - 10.50
Mauclair Camille: Gustave Ricard (1823-1872). Paris, Librairie de l'Art ancien
et moderne.
f 3.30
Étude critique de l'oeuvre du maître, où l'auteur s'est attaché à dégager la
personnalité d'un portraitiste qui eut son heure de célébrité.
Une plaquette illustrée de 12 gravures dans le texte et de 5 planches hors texte,
dont 4 héliogravures. Tirage à 300 exemplaires numérotés sur papier vélin.
Médailles et plaquettes modernes. (Les). Red: dr. H.J. de Dompierre de
Chaufepié. (Texte français et hollandais). IIe série. Harlem, H. Kleinmann &
Cie. Fol. (II, 108 blz., m. titelplt. en 73 pltn.).
f 36.Map f 7.50
Meister der Van Eyck-Schule (Der) auch genannt der unbekannte Meister von
1480. 1. u. 2. Lfg. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol. (IV blz. tekst en plt.
1-80). Per afl.
f 7.20 Kompleet in 12 afleveringen.
Murray, A.S.: The Sculptures of the Parthenon. With numerous large
Photogravures and other Illustrations of the whole remains. London, Murray.
f 14.70
Muther, Richard: Die Renaissance der Antike. M. e. Photograv. u. 8 Volbildern
in Tonätzg. Berlin, Julius Bard.
kart. f -.85 geb. f 1.05
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Riegl. Alois: Das holländische Gruppenporträt. M. 9 Taf. u. 74 Text-Illustr.
Leipzig, G. Freytag. Fol.
f 35.10
Morse, Frances Clary: Furniture of the olden time. London, Macmillan.
f 8.15
‘Much of Miss Morse's book is concerned with Chippendale in the middle of
the eighteenth century, and with Sheraton in the end of that age and the beginning
of the next. This complete and welf-planned volume is illustrated throughout,
and the series of furnishings is full of beautiful design. Illustrated London News.
Rosenhagen, Hans: Würdigungen. 8 Künstlermonographien. Inhalt:
Chodowiecki, Menzel, Knaus, Leibl, Trübner, Piglhein, Segantini, Böcklin. In
echt holländischem Bütten-Einband. Berlin, Hermann Nabel.
f 1.95
‘In diesem Werke hat Hans Rosenhagen, der bekannte Berliner Kunst-Kritiker,
eine Anzahl von Künstler-Charakteristiken mit feinem Verständnis in freier und
anregender Form behandelt. Rosenhagen's besondere Fähigheit, das Wesentliche
der Kunstwerke zu erfassen und die Empfindung davon auf den Leser zu
übertragen, kommt in diesen inhaltsvollen Monographien wieder einmal aufs
glücklichste zum Ausdruck. Das Werk ist dem weitesten Kreise des
kunstfreundlichen Publikums als Einführung in die Kunst unserer grossen
zeitgenössischen Meister aufs angelegentlichste zu empfehlen.
Saloman, Geskel: Erklärungen antiker Kunstwerke. 2. Tl. M. 3. Taf. Leipzig,
Karl W. Hiersemann. Gr. 4o. Kart.
f 3.90
Schider, Dr. Fritz: Plastisch-anatomischer Handatlas für Akademien,
Kunstschulen und Selbstunterricht. Zweite vermehrte Auflage. 116 Tafeln mit
Text. Leipzig, Seemann & Co.
f 6.50; geb. f 7.80
‘Ein durchaus empfehlenswertes Buch, das mit grosser Freude zu begrüssen
ist. Gerade an billigen und doch dabei anschaulichen Darstellungen der
plastischen Anatomie fehlt es recht bei uns. - Schiders Werk gehört auf jeden
Fall zu den besten, die wir besitzen, und ist bei seinem billigen Preise auch wohl
allgemein zugänglich - Kunst für Alle.
.... Ein wertvolles und billiges Lehrmittel, das wir angelegentlich jedermann
empfehlen, der sich in das Gebiet der Kunstanatomie einarbeiten will. Schweizer Zeitung.
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Seder, Prof. Ant.: Moderne Malereien. 1. Lfg. Berlin, Ernst Wasmuth. Fol.
Vollständig in 10 Lfgn. 50 Taf. u. Text), in Mappe.
f 65.
Seidl, Dr. Arthur: Moderner Geist in der Deutschen Tonkunst. Berlin,
Verlags-Gesellschaft Harmonie.
f 2.30; geb. f 2.95
‘Der ebenso charakterfeste wie geistvolle Verfasser giebt in durchaus eigenartiger
Darstellung einen Ueberblick über die geistige Entwickelung auf musikalischem
Gebiet seit Wagner. - Einer rein technischen Fachkrittelei ist der Leser bei Seidl
nich ausgesetzt. Bei einem Thema, wie den vorliegenden, muss der Nachdruck
ja unwillkürlich auf den “Geist” fallen’. - ‘Dresdner Anzeiger’.
‘Ich stelle Seidl's Bücher - auch dieses! - stets in das mittelste Fach des Regals,
weil man sie braucht! Seidl ist der trefflichste Materialsammler, der je da war.
Man müsste ihm die Monumenta Musicae übergeben’. - Prof. Dr. O. Bie i.d.
‘Neuen Deutschen Rundschau’.
‘Das Werk charakterisiert Seidl als einen Schriftsteller, der Seine Zeit wohl
verstanden hat und vielleicht noch mehr die Bedürfnisse derselben’. - ‘Magazin
für Litteratur’.
Staley, E.: Watteau and his School. (Great Masters in Painting and Sculpture).
Illustrated. London, G. Bell.
f 3.50
Streeter, Miss A.: Botticelli. London, George Bell.
f 3.50
Miss S., however, fulfilling a promise in her preface, makes something more
than a scientific and historie study of her subject, who retains the slight mystery
lent by uncertainty all through his life. She has made her notes, white sitting
before originals in the cool gallerees of Florence and Rome, and she has read
her Walter Pater. - The Illustrated London News.
Vachon, Marius: Pour devenir un artiste. (Maximes, conseils, exemples). Paris,
Librairie Ch. Delagrave.
f 1.90
Wallaschek, Rich.: Anfänge der Tonkunst. Mit 17 Abbildgn. u. lith. Tafeln.
Leipzig, Ambr. Barth.
f 5.85;
geb. - 6.50.
Willard, A.R.: History of modern Italian Art. Part 1, Sculpture; Part 2. Painting;
Part 3. Architecture. With Photogravure frontispiece and numerous full-page
Illusts. 2nd ed. London, Longmans.
f 14.70
Witt, Robert Clermont: How to look at pictures. London, Bell and Sons.
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f 3.50
This valuable work, which is written by an author who understands thoroughly
what he is writing about, should be read with both profit and pleasure by a large
majority of the visitors to European picture galleries. This work will help such
people to look at pictures with intelligence and understanding. - The Graphic.
Woestijne, Karel van de: De Vlaamsche primitieven. Hoe ze waren te Brugge.
Gent-Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 8o.
f .Wyzema, Teodor de: Peintres de jadis et d'aujourd'hui. Paris, Perrin & Cie.
(avec 18 reprod.)
f 3.30

Snippers
Un livre, c'est un homme ou ce n'est rien.
ALFRED DE MUSSET.
Ce qu'on aime dans un livre c'est soi-même.
GYP.

Leestafel
Boy-Ed., Ida: 's Levens A.B.C. - Rotterdam, Joh. Pieterse.
Guy, Prof: De Adenoïde Vegetaties in de neuskeelholte bij schoolkinderen. Amsterdam, F. van Rossen.
Hoogewerff, J.J.: Over het Liefde-leven. - Amersfoort, Drukkerij ‘Vrede’.
Mont, Pol de: De Amman van Antwerpen. - Haarlem, Vincent Loosjes.
Nellie, Volkskinderbibliotheek van: Grieksche Mythen en Sagen. 2e en 3e
bundeltje. - Rotterdam, Masereeuw & Bouten.
Ortt, Felix: Rein leven en Geheel-Onthouding. - Amersfoort, Drukkerij ‘Vrede’.
Pérez Galdós, B: Zuster Marcela. Roman eener non. - Leiden, A.H. Adriani.
Pinkhoff, Dr. H.: Geslachtsziekten en hare voorkoming. - Amsterdam, F. van
Rossen.

Ingekomen tijdschriften:
Vragen van den Dag. (Dr. H. Blink).
Augustus-aflevering.
Dr. H. BLINK. Uit het leven van J. Kuyper, den nestor der Nederlandsche
Geographen (Met portret). - H. HINSE. De profeet van Chicago. - P. ADRIANI.
Vleeschvoeding of plantenkost. - P. BIJLHOUWER. Nog iets over maat, gewicht
en munt. - Dr. W.H. DENIER VAN DER GON. Gevolgtrekkingen uit de statistiek
over Rijksinkomstenbelasting. - Bibliographie. - Van Maand tot Maand. - De
invloed van het weer op den mensch. (Chr. A.C. Nell). - Hoe wordt men
zenuwziek? (Dr. H. Pinkhof). - De Goden en Godsdienstige meeningen der
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Possoërs op Celebes (Alb. Kruyt). - Een nieuw ontdekt zoogdier. - Schrijftaal
der Irokeezen.
‘Cosmos’, Revue illustreé mensuelle polyglotte, Augustus 1903.
‘De Natuur in’. 6e Jaargang, aflevering 3.
‘Nieuwe Arbeid’. Maandschrift gewijd aan Literatuur, Beeldende Kunsten en
Muziek. Afl. 7, Juli 1903.
‘Vlaanderen’. Maandschrift voor Letterkunde. Augustus-aflevering.
Entwicklung. Heft 4. Waarin een alleraardigst gedicht van Franz Keim op
Rosegger's 60sten geboortedag, bovendien een uiterst gunstige recensie van Ida
Bock's roman Bernhardmädeln. Voor uitgevers van vertaalde werken een
buitenkansje.
Hemel en Dampkring. Aflevering 8.
Neue Bahnen. Doppelheft 1 Aug. 1903, 15/16 Heft. III. Jahrgang. Waarin een
artikel over die Ruthenen van Richard Charmatz.
Deutschland. Monatschrift für die gesamte Kultur No. II, waarin
allerbelangrijkste ‘Streiflichter’ van Graaf von Hoensbroech over de
Staatspartijen in Duitschland, en de door den phonograaf Bettini vereeuwigde
stem van Z.H. Paus Leo XIII.
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Tweede Jaargang No. 9
Fritz Lemmermayer
UITERST zelden dringen de namen der Oostenrijksche letterkundigen buiten de
zwart-gele landpalen door. In vroegere decenniën, toen de ‘Oostermark’ nog de wet
voorschreef aan den Zuid-Duitschen bond en Weenen nog de Keizerstad was, werden
de stemmen van Lenau, Grillparzer en Hamerling door de geheele wereld gehoord.
Maar de slag van Königgrätz verbande niet alleen het politieke, maar ook het
letterkundige Oostenrijk buiten het rayon der Germaansche grenzen. ‘We liggen hier
in Weenen’, schreef nog onlangs de - in Oostenrijk - bekende feuilletonist Theodor
Herzl, naar aanleiding van Philipp Langmann's drama ‘Die Herzmarke’ dat hij op
één lijn stelt met Hauptmann's ‘Weber’, ‘we liggen hier in Weenen aan den dooden
Donau-arm’. En deze opmerking is maar al te waar. Geen leven en verkeer
bevorderende stroom bruist van Oostenrijk naar Duitschland. En het ‘made in Austria’
is geen aanbeveling aan den oever van den Spree. Germanje, in zijn - zeer
begrijpelijken - roes van zelfopgeblazenheid over zijn zich met elken dag meer
ontwikkelende wereldmacht-positie, neemt weinig of geen notitie van wat in het
oude, niet parvenu-achtig vooruitdringend Vindobona gebeurt. Voor de fijnere oude
beschaving, het historische verleden, het niet zijn eigen grootheid uitbazuinende
Weenen heeft het geen oog en gevoel, evenmin als voor zooveel anders, waarin
Oostenrijk uitblinkt. Hieraan denkende komt mij onwillekeurig in herinnering hoe
ik eens met een Berlijnsche familie sporend door het Pusterthal waar wij de schoonste
vergezichten hadden op den - ook alweer elders weinig bekenden - indrukwekkenden
Dolomitenketen, door mijn mede-reizigers werd lastig gevallen met de absurde vraag:
‘Waren Sie je in Potsdam?’ En juist dit Potsdam als ‘bevorzugter’ rival van de
schoonste Tiroler landschappen noemen, dit a priori zichzelf hooger stellen, ook daar
waar heelemaal geen grond aanwezig is, dreigt in Duitschland vis-à-vis Oostenrijk
haast tot een manier te worden. Ook op litterair gebied. En de paar uitzonderingen zoo worden bijv. Schnitzler en Hoffmannsthal in eenige kringen van Berlijn zéér
geschat - dienen alleen om den regel te bevestigen. Over het geheel echter is het in
Oostenrijk geen geluk, evenmin als in Holland, om als dichter op de wereld te komen.
Fritz Lemmermayer schijnt deze opinie te deelen. Tenminste in zijn ‘Novellen
und Novelletten’1) beschrijft hij herhaaldelijk eenzame kunstenaars, wier idealen in
zijn vaderland geen ‘Anerkennung’ vinden en die, zooals in ‘Urban und Nero’, niet
hun ziel willende verkoopen aan den smaak van het publiek, liever vrijwillig den
dood zoeken dan een compromis met hun kunst te sluiten.
Het wil me zelfs lijken of in bovengenoemde schets de teekenaar van Urban
eenigszins zijn autobio-

1) Oesterr. Verlagsanstalt, Linz. Wien, Leipzig.
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graphie geeft. Ook Lemmermayer had voor anderhalf jaar volkomen met het leven
en zijn roem afgerekend; evenals Urban richtte ook hij den revolverloop op eigen
hart, maar de wonde zichzelf geslagen, was gelukkig niet doodelijk. Deze poging tot
zelfmoord vestigde echter de opmerkzaamheid van geheel Weenen naar den auteur.
Door dit opzienbarend feit toch hoorde de Donaustad dat er in haar midden een man
leefde, een schrijver, die reeds een kleine twintig jaar trouw gearbeid had, haast alle
jaar een meer of minder lijvigen bundel in druk had gegeven en in ruil daarvoor met
armoede en gebrek had te kampen. De drastische wijze waarop dit aan het publiek
bekend werd gemaakt, had het goede gevolg dat allerwege den niet verwonnen strijder
helpende handen werden toegestoken. In dit opzicht ging het Lemmermayer beter
dan zijn arme lotgenoote, de begaafde dramatische schrijfster Antonie Baumberg,
wier met eigen hartebloed geschreven

FRITZ LEMMERMAYER.

‘Liebesheirat’ wel is waar in 40 theaters op de planken verscheen, maar al wier
werken het haar toch niet mogelijk maakten op tijd haar huishuur te betalen. Hoe
heb ik niet uit haar eigen mond de bittere klacht over de haast onoverkomelijke
barrière die Oostenrijksche schrijvers den weg tot het meer winstgevende Duitschland
afspert. Het Duitsch-lezende publiek levende op het polyglot-mosaïek dat men de
Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie noemt, is zeer gering in getal en alléén niet
voldoende een schrijver tot millionair te bevorderen. Het eenige wat de trouwe schaar
van Antonie Baumberg's aanhangers doen kon was... op den eersten verjaardag van
haar vrijwillig gekozen dood een monument op haar groeve te plaatsen. Lemmermayer
is iemand, men behoeft maar een paar bladzijden van zijn nieuwsten bundel te lezen,
die armoede en ellende van jongs af uit eigen treurige ervaring kent. Nog als kind
verloor hij zijn vader, een portretschilder, en werd zijn, zonder eenige middelen
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achtergebleven moeder de zware taak opgelegd voor haar vier jeugdige kinderen
door het geven van piano-onderwijs het dagelijksch brood te verdienen. Dat die
bittere nood uit zijn eerste kinderjaren een diepen indruk bij hem moet hebben
achtergelaten, daarvan getuigen o.a. zijne novellen: ‘Führe uns nicht in Versuchung’,
‘Sensitiv’, en ‘Ein Sonderling’, in welke verhalen hij in al zijn realisme den strijd
eener weduwe voor het onderhoud harer kinderen schildert. Dat Fritz Lemmermayer
in de mogelijkheid gesteld werd het gymnasium te bezoeken, de colleges aan de
universiteit te volgen, pleit zekerlijk voor de groote werkkracht en liefde zijner
moeder. Omgekeerd spreekt het voor den zoon dat hij nog als student zijn moeder
het leven zocht te verlichten. Uit zijn academietijd stammen zijn eerste litterarische
werken. Evenals de meeste letterkundigen debuteerde hij met dramatische en lyrische
gedichten. In '85 verscheen zijn eerste roman ‘Der Alchymist’, in '90 een
novellen-bundel ‘Menschen und Schicksale’, in het volgend jaar een andere, getiteld:
‘Im Labyrinth des Lebens’. En zoo vinden wij niet slechts in elk nieuw jaar een nieuw
boekdeel van zijn hand, maar ook verschillende tijdschriften en couranten weten van
Lemmermayer's onverflauwde werkkracht te vertellen. Uit al zijn schriften spreekt
steeds de eenzame man, wien des levens vreugdebeker vreemd bleef. Hij geeft overal
het leven zooals hij het ziet met zijn door weemoed omfloersde oogen, hij beschrijft
het overal met eerlijke trouwhartige waarheid.
Hij is geen Weener zooals Chiavacci en Pötzl, die in hun werken
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humoristische typen van de Keizerstad uitbeelden. Ook geen Oostenrijker in den zin
van Rosegger, die karakteristiek het platteland schildert. Maar wat hij ons doet zien
van zijn vaderstad, dat zijn de eenzamen, verlatenen, tusschen al het gewoel eener
millioenenstad. Hij is in zoover een Weener, als bij den Weener onder allen schijn
van ‘Leichtlebigkeit’ het pessimisme zich verbergt. De ‘doode Donau-arm’, waarvan
ik hierboven sprak, heeft ook in letterlijke beteekenis veel menschelijke wanhoop in
haar laatste oogenblikken gezien. De Weener, ten deele levend onder Zuidelijken
invloed, mist de energie verder te gaan waar de man uit het Noorden toch nog met
alle krachtsinspanning een uitweg zoekt en vindt. En het is Lemmermayer's verdienste,
deze, hem zoozeer verwante naturen naar het leven weer te geven. Lemmermayer is
een stille in den lande, en Weenen ligt niet aan den grooten weg die naar het
opbloeiende Duitschland voert. Zijn naam en arbeid zal dus ook alleen maar voor
hen te vinden zijn, die op stille achteraf-paden verborgen bloemen vermogen te
ontdekken.
W.J.
Weenen, Juli 1903.

Vlinders
Friedrich Hebbel. Tagebücher. Erster Band 1835-1839. Berlin, B. Beh'r
Verlag, 1903.
Niemand minder dan Wilhelm Scherer, de wèlbekende schrijver van de Geschichte
der Deutschen Litteratur heeft van Hebbel's Tagebücher gezegd, dat zij een
‘letterkundig-historisch gedenkteeken van den eersten rang’ vormen. En toch kon
Scherer niet over het geheel - als thans door Prof. Richard Maria Werner wordt
geboden - oordeelen. De in 1885 en 1887 verschenen ‘dagboeken’, door Hebbel's
vriend Felix Bamberg bezorgd, zijn fragmentarisch te noemen, vergeleken bij de
uitgaaf van Werner, die tevens de S ä m l i c h e We r k e van den dramatischen colos
heeft ingeleid en toegelicht. Want aan iets vervaarlijks herinnert deze plat-duitsche
metselaarszoon, deze tijdgenoot van Klaus Groth, deze Nibelungen-dramaturg nog
vóor Richard Wagner één regel van zijnen tekst had geschreven. In zijn leven en zijn
werken loopt een ader van vervaarlijkheid. Hebbel kent, haast van zijne prille jeugd
af, tijden van vervaarlijke armoede, van zijn knapen-leeftijd af vervaarlijke
somberheid, van zijne jonkmans- en mannen-jaren af vervaarlijke rampen en
vervaarlijke triomfen, deze laatste natuurlijk voorafgegaan door vervaarlijken
tegenstand. Eén voorbeeld: het arme-dichterstype met versleten jas,
hongerlijderswangen en koortsachtig-fonkelende oogen, wordt reeds in den
knapenleeftijd op hem gedrukt. Er is geen voldoend voedsel in de schamele woning
te Wesselburen van den metselaarsknecht Klaus Hebbel voor hem, zijne vrouw, die
werkster is en met nederduitsche voornamen Antje Margarete heet en hun twee
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jongens Friedrich en Johann. Er komen meermalen honger-tooneelen voor met den
aankleve van vloeken en zuchten, van spijt en bedreiging, van haat en wrok. De
dichter Friedrich - want lijfsbekommernis k á n zielsweelde baren - zal het later in
zijn ‘Dagboek’ schrijven, misschien wel met een aangespitsten zwavelstok bij talklicht
- zooals er andere bladzijden daarin geschreven werden. Uit die bekentenis blijkt al
het troostelooze van zijn knapenleeftijd, al het verfoeilijke van zijn nooddruft, al het
ijdele van zijns vaders worsteling met de ellende.

FRIEDRICH HEBBEL.

‘Mijn vader haatte mij eigenlijk’, aldus schrijft de zoon op even twintigjarigen
leeftijd, (nadat zes jaren vroeger zijn vader was gestorven en de kommer in het
ouderlijk huisje zoo groot was, dat om de begrafeniskosten te dekken een paar stuks
niet overdadige meubelen en een deel van den aard-
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appelen-voorraad verkocht moest worden) - hij was een slaaf van zijn huwelijk, aan
de nooddruft met ijzeren boei geklonken, niet in staat dien los te wringen en ondanks
alle inspanning maar één stap verder te komen. Daarom haatte hij ook de vreugd; en
aangezien dier blijde gewaarwording door distels en doornen den toegang tot zijn
eigen hart was versperd, kon hij ze ook niet uitstaan op de gezichten van zijne
kinderen. Ergernis was voor hem het vroolijke, den boezem verruimende lachen, het
was een smaad hemzelven aangedaan. Wie als knaap wat speelziek was, moest
lichtzinnig en onbruikbaar worden, en wie schuw was voor groven handenarbeid,
had de kiem van het verderf in zich en was rijp voor een tweeden zondeval. Ik en
mijn broêr werden zijne wolven geheeten. Onze eetlust verdreef den Zijne. Zelden
konden wij een stuk brood verorberen, zonder te moeten aanhooren, dat wij het niet
verdienden’. Het verwijt van harteloosheid, vooral van onkieschheid, - moreele tekortkomingen,
bijna onvergeeflijk in een zoon tegenover zijn hoe feilbaren vader dan ook, omdat
zij tegen de eeuwige natuur der dingen strijden - dat verwijt zou met centenaarszwaarte
op den nek van den zooveel fijner bewerktuigden dichter kunnen neêrdalen, indien
hij op de laatstvermelde woorden niet deze had doen volgen: ‘Niettegenstaande dat
alles was mijn vader (en ware ik daarvan niet innig overtuigd, dan had ik zoo iets
niet over hem geschreven) een goedhartig, trouw, welmeenend man, maar d e a r m o ê
z a t o p z i j n z i e l ’.
Ook roemt hij zijn moeder Antje, de werkster, die wel geen goed begrip van zijn
aanleg had, doch bij wie een licht vermoeden daaromtrent toch niet uitbleef. ‘Ze was
een goeie vrouw, wier goede en minder goede kanten in mijn eigen natuur schijnen
ingeweven’.
Behalve een zeer gebrekkig onderwijs valt uit het tijdperk der kinderjaren niets
bijzonders te melden. Van metselaarsjongen werd hij kantoor-knechtje tot zijn 22ste
jaar. Dan treedt een wending in zijn levenslot. In stoffelijken zin een
aller-ongunstigste, in geestelijken een noodzakelijke om hem te doen bereiken zijn
bestemming van buitengemeen forsch drama-schrijver en teerhartig lyrisch dichter.
Maar als erfenis der jaren van nooddruft, van ellende en bekommernis blijft de rijpe
man en kunstenaar in een rusting van somberheid staan, die te zwaar is voor
levensernst en niet zwaar genoeg om zijn lichtend talent te verdoffen.
***
In de laatste anderhalf jaar zijn in Duitschland verschillende uitgaven van Friedrich
Hebbel's werken verschenen. De editie, waarvan deze ‘Tagebücher’ deel uitmaken,
staat op den eersten rang. Wij ontvangen in dit deel de te Hamburg, Heidelberg en
München van 1835-1839 gehouden dagboeken. Hebbel is als dagboek-schrijver nòch
een gepantoffelde nòch een pantoffel-held, maar een worstelend man in den strijd
om 't bestaan, wars van elken drang naar het kleinzielige in schrijf- en levenskunst.
Een man, zooals zijn inleider zegt: ‘door de overtuiging geleid, dat méér dan de kunst
de kunstenaar beteekent en méér dan de kunstenaar de mensch’, maar door zijn
levensen kunstenaarsstrijd - evenzeer op het planken-als op het wereldtooneel - in
d i e vrijheid staande, waarvan alleen de eenzamen, die geweldig zijn, besef hebben.
PIET VLUCHTIG.
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Oude boeken
AD A M L e o n a r d K a l d e n b a c h , eerst conrector te Hoorn, daarna tot aan zijn
dood, 1830, rector te Breda, gaf in 1789, op 22-jarigen leeftijd, een dichtbundel uit:
M i j n e l e d i g e U u r e n . E e r s t e D e e l . De bundel telt 250 pagina's, waarvan
110 zijn afgestaan aan des dichters vriend W. Vo n k , die daarbij aankondigt welke
dichtwerken men nog van hem te wachten heeft: het zijn er niet minder dan achttien
(ik spaar u de titels); het laatste M i j n e w e d e r w a a r d i g h e d e n , ‘zal een bewaam
boekdeel in quarto uitmaken’. Eindelijk is de dichter nog voornemens ‘zijn gansche
leven in onrijm op te stellen, en hetzelve met leerrijke opmerkingen doorvlochten,
in eenige deelen in octavo, der naakomelingschap over te leveren’. Ik heb niet kunnen
opsporen of iets van dat alles tot het nageslacht gekomen, en heb reden te gelooven
dat het bij de aankondiging gebleven is. Dat er niets aan verloren is, moge dit vers
bewijzen:
Ontspan, mijn' ziel! ontspan uw stijv-gerekte snaaren,
Opdat uw weetenschap geen' loutre zangkunst schijn,
De Kanzel is uw' hoop; Gods Rijks-wet op te klaaren
Zal eens (*) uw hoofdtaak zijn!
Dan tracht ik 't kroost der deucht door schrivt bij schrivt te stichten;
Romijn, en Griek, en Belg taalziftend voor te gaan;
Dan poog ik d' Oosterling vol-ijvrig toe te lichten
In donk're Orakelblaên.

K a l d e n b a c h zelve is niet veel sterker in de edele dichtkunst, hoor slechts:
‘Ik zocht door kracht van poëzy
Der zeden ruwheid in te toomen,
En Neêrlands Burger-Maatschappy
Een kiescher smaak in 't hart te stroomen’. enz.

*) De Heer Vo n k zegt in een zijner aanteekeningen, ‘thans reeds 39 jaaren bereikt te hebben’.
Dat is geen oud- maar een oude student.
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Deze beide dichterlijke brekebeenen wilden zich tegelijk wel de moeite geven om
hunne landgenooten ‘bij het in 't hart stroomen van een kiescher smaak’, ‘ook in de
beschaving hunner taal voor te lichten en behulpzaam te zijn’.
In de eerste plaats met betrekking tot de ‘spelkonst’. Zij leeren, dat wij niet meer
spellen mogen: s c h e p t , g l a n s t , d o s , r i f , als zijnde veel te plat en te eenvoudig,
maar s c h e p d t , g l a n z d t , d o z , r i v t , hetwelk veel sierlijker en taalkundiger
is. ‘Ten anderen, met betrekking tot het regt gebruik en de verrijking der taal.
D o r s c h e n , koorn uitslaan, en d o r s t e n , lust tot drinken hebben, zijn tot hier toe,
altoos verwisseld, en het eene ten onregte voor het andere gebruikt geworden. Men
moet dus niet meer schrijven, b.v.
Daar zijn vriend naar vrijheid d o r s t ; maar:
Daar zijn vriend naar vrijheid d o r s c h t ’.

‘Voorts is het geoorloofd niet slegts van alle zelfstandige, maar ook van alle
bijvoeglijke naamwoorden, nieuwe werkwoorden te maaken, hetwelk onze taal buiten
kijf, aanmerkelijk verrijken zal. Zo mag men b.v. van het bijvoeglijk naamwoord
k i e s c h , het werkwoord k i e s c h e n maaken, hetwelk egter tot nog nog toe alleen
in f o r m a p a s s i v a gebruikt wordt, b.v.
Margaretha, Godsgezinde
Voorbeeld van gekieschte deugd’.

‘Eindelijk met betrekking tot het terugbrengen der in gebruik zijnde bijwoorden, tot
derzelver oorsprong en waare beteekenis’.
Een beoordeelaar in het tijdschrift D e R e c e n s e n t , jrg. 1790, verklaart
dienaangaande met geestigen spot:
‘In dit opzigt hebben deze schrijvers eenen stap gedaan, welke hen in de daad
boven alle hunne mede Aristarchen verheft, en die niet slegts de grondigste kennis
der taalvorming, maar daar en boven de verhevenste beschouwing dien aangaande,
aan den dag legt. Men heeft naamlijk tot hier toe het bijwoord h e l a a s , waarvoor
de Engelschen a l a s , en de Franschen h e l a s , schrijven, altoos gespeld en
geschreeven, zo als wij zo even gedaan hebben. Dog hoe deerlijk heeft men hier den
bal misgeslagen, en hoe veele eeuwen lang hebben drie natiën zig van dit woord
bediend, zonder eenige, veel min de waare, betekenis aan hetzelve vast te hegten.
Het was voor de Heeren Vo n k e n K a l d e n b a c h bewaard, om hetzelve wederom
uit dien langen nagt in het helderst licht te voorschijn te doen treeden. Het eigenlijke
woord dan, waarde lezers! is: m e l a a t s c h ! - Hoe schoon dit klinkt en hoeveel
kragt en nadruk door deze schrijfwijze aan het gebruik van dit bijwoord wordt bijgezet,
gaan wij terstond met eenige proeven, zo in rijm als onrijm, uit dezen bundel staaven.
De Heer K. zegt in zijn voorbericht bl. X dat hij het gedicht van den heer V. in
zijnen bundel geplaatst heeft, o m d a t d a a r u i t d e n l e z e r b l i j k e n z a l ,
welke dichtwerken hij in volgende dagen van eenen dichter
te wachten hebbe, die melaatsch! maar al te lang in eenen
stillen hoek verborgen zit, enz.
Zo zegt de Heer V. op zijne beurt, bl. XVII:
Daar 't flonkrend Rede-licht, m e l a a t s c h ! te diep verzonken,
Gelijk een Avond-star in goud en glanz herblinkt.
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en de Heer R. bl. 55:
Daar trok hij 't glinstrend staal van leêr, (sic!)
En heeft, nu drift en gramschap kooken,
Alex door 't lijdend hart gestonken;
Maar velt m e l a a t s c h ! Alix ook neêr.

nog eens, bl. 59:
Zij blonk gelijk een star in zeden,
En steeg m e l a a t s c h ! te vroeg naar God.

en eindelijk, bl. 113:
De Laster deed haar Minnaar sneeven;
Zij leidt m e l a a t s c h ! een troost'loos leven
En hijgt gestaag naar 't sombre grav.

Wij twijfelen niet of dit zal genoeg zijn, om onze lezers den hoogsten eerbied en
erkentenis voor deze schrandere vernuften en taalkenners in te boezemen. Gaat men
dus gelukkig voort met het beoeffenen en beschaaven der letteren in Nederland, zo
is 'er geen twijffel aan, of men zal eerstdaags de woorden d i c h t e r , t a a l k e n n i s ,
d i c h t k u n d e , z a n g b e r g , ook wel op deze wijze aan ons leeren schrijven,
z o t s k a p , u i t - z i n n i g h e i d , r a z e r n i j , k r a n k z i n n i g h u i s . - Dog wij
bemerken dat het tijd wordt den lezer verschooning te vragen, dat wij hem
m e l a a t s c h ! reeds zo lange met deze m e l a a t s c h e n hebben bezig gehouden’.
Tegen zulk een scherp oordeel - onze recensent had ook over de verzen den staf
gebroken - kwamen de Heeren Vo n k en K a l d e n b a c h in hevig verzet, als blijkt
uit een b e r i c h t o p de laatste bladzijde van den 1en jaarg. van ‘De Recensent’,
1790. De redactie*) schrijft:
‘De Heeren Vo n k en K a l d e n b a c h schijnen uittermaten boos te zijn over de
beoordeeling van hunne G e d i c h t e n in No 7 van dit tijdschrift geplaatst; wij hebben
althands in eenige nieuwspapieren het volgende advertissement gezien:

*) Volgens H. Bouman, Gesch. der godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, waren
Abraham Arent van der Meersch en Jan Irhoven van Dam de redacteurs van dit tijdschrift,
terwijl waarschijnlijk Paulus van Hemert tot de medewerkers behoorde.
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‘De Ondergetekenden, gehoord en gezien hebbende, dat men heeft kunnen
goedvinden, om in een zeker Maandwerk, getijteld - de Recensent - No 7, het
Dicht-stuk van den eersten als eene misgeboorte, en de gedichten van den laatsten
als walgelijk voor het oog van gansch Nederland ten toon te stellen, verklaaren de
opstellers van dit stuk voor eerroovende Lasteraars, en derzelver maandwerk voor
een lasterlijk libel, en zullen het zelve daar voor zo lang houden, tot dat men op eene
klaare en overtuigende wijze hebbe aangetoond, dat de bovengenoemde gedichten
door hun naar verdiensten dus haatelijk zijn afgeschilderd. De ondergeteekenden
eisschen van de Heeren Recensenten, dat zulks binnen 8 weeken geschiede. Wanneer
binnen dien bepaalden tijd aan dezen billijken en rechtmaatigen eisch door eene
nadere beoordeeling niet voldaan worde, zullen de Ondergetekenden gedrongen zijn,
om ter hunner verdediging krachtdaadiger maatregelen te gebruiken, tegen de
partijdige beoordeelingen van een maandwerk, hetwelk hun voorkoomdt eene pest
voor de goede Zeden en verderv van Neerlands Maatschappij te zijn’.
Het laconisch antwoord op deze uitdaging luidt als volgt:
‘Wij willen gaarne aan de ons opgelegde straffe van deze Heeren tragten te voldoen,
indien zij den bepaalden termijn van 8 weeken, in dien van 8 jaaren gelieve te
veranderen. In eenen korteren tijd zou het ons, m e l a a t s c h ! moeilijk vallen, om
aan hunnen eisch te voldoen. Dog wij vergunnen tevens, uit een grondbeginsel van
waare menschlievenheid, aan hen beiden denzelven termijn, om zig door een agtjarig
stilzwijgen te bekeeren van het vermeetel voorneemen, om het algemeen met eenige
verdere uitgave van hunne m e l a a t s c h e geschriften lastig te vallen’.
F. BEZEMER.

Keur
Folklore
Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland door A. de Cock en Is.
Teirlinck met schema's en aanteekeningen van Herman Teirlinck.
Bekroond door de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
2 deelen (380 en 289 bladzijden). - Gent, A. Siffer.
Wij leven in een tijd van opzoeken, opdelven, bewaren, tentoonstellen van
O u d h e d e n . Bijna geen dag gaat er voorbij of wij lezen in dagblad en tijdschrift
van opgravingen, vooral in het verre Oosten, waar eens beschaafde, doch thans geheel
verdwenen of verstrooide volken woonden. Ook op het gebied van d e Ta a l hebben
die opsporingen plaats, in de laatste jaren vooral, en de taal-oudheden leeren ons niet
alleen dat er van die vroegere v e r d w e n e n volken hier en daar nog iets bestaat,
maar zij wijzen de bewoners van verschillende ver van elkaar liggende landen vaak
naar een zelfden oorsprong en brengen hen naar een lang vergeten gemeenschappelijk
huisgezin terug.
Iedere taal neemt woorden uit een andere taal over. Zoo hebben wij, Nederlanders,
zeevarend volk, zelfs woorden uit het Javaansch, Maleisch en van nog verdere
herkomst bij ons binnengeloodst; en andere naties hebben van ons geleend en
behouden, vele scheepstermen vooral. Het bij ons uitgevonden woord fiets voor een
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voorwerp van elders ingevoerd, zal misschien nog eens door andere naties ingehaald
worden, evenals de Franschen hun b é l i e r bij ons vandaan hebben, van den ram
die de b e l draagt. 't Is bekend dat sommige woorden een zonderlinge reis maken:
van het eene land naar het andere, en soms over een derde nog, en dán terug. Zoo
moeten wij het woord f i c h e uit het Fransch overgenomen hebben, maar de Franschen
haalden het eerst bij óns, of in Engeland: vischje, fish - want de voorwerpen die bij
dien naam passen gelijken soms op v i s c h j e s .
Dit zeer weinige volsta om te betoogen dat de geschiedenis van een woord ons
dikwijls zonderlinge maar tevens leerzame verschijnselen openbaart en tevens den
weg wijst op duistere paden in het verleden der volken. En van ongeveer gelijke
beteekenis is de studie die uit den mond van kinderen en min-beschaafden soms
nagenoeg onsamenhangende klanken opvangt, opteekent, vastlegt, bewaart, onderling
vergelijkt, verklaart, en tot hun oorsprong terugbrengt.
Wat onder het volk verloren is als het ware, dat diept het Folklore tegenwoordig
op, evenals de hengelaar een blinkende kostelijke baars uit het kroos van een alleszins
onaanzienlijke sloot. Zinneen zoutelooze deuntjes, die door de kinderen (al kunnen
ze soms niet lezen of schrijven) op straat bij hun spelen gezongen worden, worden
door hooggeleerde mannen tot onderwerp van studie gemaakt en geven aanleiding
tot het schrijven van dikke en geleerde boeken. Hierbij komen vreemde en door velen
niet vermoede openbaringen aan het licht.
Een kind dat van toeten noch blazen weet, zingt soms in de achterbuurt van welk
armoedig en achterlijk dorp ook hetzelfde lied dat gezongen wordt door kinderen
langs Donau en Wolga, in de steppen van Azië, bij de Lotosbloemen van den Ganges,
en te midden van het zand der woestijn;
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en die liederen, thans verbasterd en verdraaid, maar gewoonlijk nog te herkennen,
zijn misschien eenmaal gezongen bij de wieg der koningskinderen van Babylon en
Memphis.
Hij die ze te voorschijn weet te halen, ontdekt over den aardbol de sporen van hun
vroeger bestaan; hij ziet de strepen van den weg langs welken, eeuwen geleden, de
volken heengetrokken zijn toen zij, vrijwillig of gedwongen, hunne
gemeenschappelijke woonstede verlieten of aan een opgedrongen verblijf zich
onttrokken.
Overtuigd van het gewicht van grondige nasporingen op dit gebied, heeft de Kon.
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde in België een prijsvraag
uitgeschreven, die zich ten doel stelde het verkrijgen van een zoo volledig mogelijke
verzameling en nauwkeurige beschrijving van de oude en hedendaagsche kinderspelen
in Vlaamsch-België, met aanteekening der daarbij gezongen liederen - de woorden
en in zoover het mogelijk is, ook de muziek. Deze prijsvraag is beantwoord door de
heeren A. de Cock en H. Teirlinck en bekroond door de Academie.
De grootste zorg hebben de schrijvers besteed, zeggen zij, aan de nauwkeurige
beschrijving van ieder spel; zij voegen er bij dat zij hun boek geschreven hebben in
de beschaafde Nederlandsche taal. Dit is zoo. Het boek is zeer stelselmatig ingedeeld,
helder, gemakkelijk te raadplegen, en ongemeen uitvoerig. Het eerste deel behandelt,
behalve de Inleiding, de Loopspelen en Springspelen. De loopspelen worden in acht
afdeelingen verdeeld, en om een blijk te geven dat het werk van de beide heeren ook
aan de taalstudie gewichtige diensten bewijzen kan, schrijven wij hier de verschillende
uitdrukkingen over die zij aan de Vlaamsche volkstaal voor het eene woord
h a r d l o o p e n ontleend hebben, en wel: Aanscharten, aanspodderen, aanzetten,
afbeenen, afderschen, afdjakken, afdobberen, afdodderen, afdretsen, afdrevelen,
afdrillen, afgaffelen, afgetten, afgeven, afgispen, afketten, afkrabben, afschokken,
afspinnen, afzweepen, beenen (beenen maken, met verschillende samenstellingen),
biezen, bissen, (bij ons, ook als bitsen, van runderen gebruikt), deggeren, dretsen,
dreitsen, drillen (op den dril gaan, en meerdere samenstellingen), dritsen, gaffelen,
gespen (in Gelderland zegt men gepsen en boksen), getten, goespen, hespen, kasjen,
ketsen, ketten, opbiezen, opdeggeren, opdrillen, opdritsen, opkasjen, opkatsjen (in
Holland opkassen), opketten, opkrabben, opspetten, opspinnen, opstuiven, posten,
reddelen, rijdelen (rijd op!), schachten, schaveelen, schavittelen, schuiven (schuiven
gaat ie! ook in Holland gebruikt) seesen, seezen, (in Holland gebruikt men ook
smeeren: hij smeert 'em), sjoeren (voorbij sjoeren) snoeren, spechten, speeten, spetten,
spinnen, spitten, spodderen, sporen, stoormen, störremen, stuiven (wegstuiven),
stuppen, vliegen, wegbeenen, wegdjakken, wegdobberen, wegdodderen, wegdretsen,
wegdrevelen, wegdrillen, wegsjoeren, wegspeeten, wegspinnen, wegspitten,
wegspodderen, wegstuiven.
Dit zijn allemaal woorden voor één begrip, en wij vertrouwen dat de lezer hieraan
wel genoeg zal hebben om overtuigd te zijn dat hij hier met een geleerd en uitvoerig
werk te doen heeft.
Ook over de zangdeuntjes geven de schrijvers tal van varianten, dikwijls met de
noten er bij, zoodat men de wijs nazingen kan. Het boek heeft bovendien zeer vele
schetsteekeningen.
Over het hinkspel (op één been rondspringen en gewoonlijk tevens een voorwerp
voortschoppen - een spel vooral voor meisjes) - zijn 25 bladzijden geschreven, en
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niet minder dan 29 plattegronden met hinkperken bevinden zich in den tekst aanleiding genoeg om een hinkbond op te richten met een jaarlijksch wetenschappelijk
congres, een vakblad, en een wedstrijd!
Aan de dansspelen is het geheele tweede deel gewijd: eenvoudig dansen,
touwtje-springen, rondedansen en reidansen. Onze meest populaire rondeen
gezelschapsdans echter, het pateren, is slechts schraaltjes behandeld, met minder
varianten dan men in dit uitvoerig werk verwachten zou; maar er is in het Roomsche
België reden voor. De schrijvers zeggen: ‘Op vele plaatsen ijverde dan ook de
geestelijkheid om dien rondedans uit te roeien, en dat is ongetwijfeld eerre der
redenen, waarom hij thans grootendeels is verdwenen’.
Overigens kan een ieder in dit boek zijn hart aan herinneringen zijner jeugd ophalen
en de woorden en zangwijze vinden van oude deuntjes, als
In Holland staat 'n huis,
In Holland staat 'n singelingenhuis,
Van joepsasa, van singelîngela.

En dan 't lied dat men bij ons nog op bruiloften zingt:
De boom staat op die aarde
En hij bloeit zoo schoon!

Of, om te besluiten, van het liedje waarmee menigeen onzer vroeger ingesluimerd
is:
Klein, klein kleutertje.
Wat doe dij in mijn hof?
Gij plukt er al de bloempjes af
En maakt het veel te grof!

En zóó zijn er honderden liederen in dit verdienstelijk werk!
J. HUF VAN BUREN.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

150

Frans Burgstein door Compassione (G.F. Haspels). - Utrecht, Jac. C. van
der Stal.
De Heer Haspels heeft dit woelige boek zijner jeugd zeer lief. Hij zegt dit (in andere
bewoording wel is waar) in een Inleiding tot den 2den druk, een gebeurtenis, die hem
en ons genoegen doet. Want ook zonder gentle hint van den schrijver, dat dit boek
door de men-van-voor-tien-jaar gunstig is ontvangen, zou de men-van-nu, het als
werk van den begaafden verteller van Vreugden van Holland, Zee en Heide, enz.,
met belangstelling hebben gelezen en gaarne geprezen. Geprezen ondanks de vele
gebreken, ja eigenlijk òm die gebreken. In het onbeholpene ligt groote bekoring, in
den hobbeligen stijl en rommeligen bouw, die zoo wel past bij de schommelende
gemoedsgesteldheid van den met alle winden waaienden Frans Burgstein.
Frans leeft, wij voelen voor dit groote kind dat onder den druk eener eng-orthodoxe
opvoeding uitknijpt om er na tobben en slingeren weer in terug te keeren - als diaken
der kibbelende kerkeraad - en dan meent gevonden te hebben! Zeer goed zien we de
drie vrienden, Jan, den voor het twijfel-monster een oogje dicht-drukkenden, prettig
door zijn leventje ‘wandelenden’ theoloog, Gerrit den niet-geloovigen medicus (door
den schrijver wel wat opzettelijk naar gemaakt, als waren atheïst en gevoelloos ruw
man synoniemen) en Frans, den dobberaar. Daaromheen minder scherp geteekende
bijfiguren: de moeder van Frans, uit wier mond bij den geringsten schok, als
chocolaadjes uit een automaat, bijbelteksten vliegen, de conventionneele kwezeldom,
tevens verraaier, Doortje, de dienstmeid - suivante-confidente en de beide meisjes,
Lien, die (niet zeer duidelijk) haar liefde laat regeeren door 't geloof, en Antoinette,
de methodiste-dweepster. En al deze menschen praten over godsdienst, op avondjes,
op buitenpartijen, in de soos. Ze redeneeren, discussieeren, betoogen, preeken! Men
zou minstens z'n kerkelijk-voorbereidend achter den rug moeten hebben om al deze
geleerdheid (!) te kunnen verwerken.
Soms doen ze ook heel rare dingen; ze houden alleenspraken. Mevrouw Burgstein
betoast nu en dan het portret van haar overleden echtgenoot, Doortje, Jan, Frans,
allen vertoonen min of meer deze, door radelooze tooneelschrijvers veel-geliefde
neiging, die echter door een zooveel vrijer romanschrijver.... Maar de heer H. staat
achter een verschansing van tien jaren en glimlacht: ‘herinner mij niet aan deze mijne
zonde’.
En wij zwijgen er gaarne van om de zeer mooie dingen in dit boek: de kleurige
kroegjool beschrijving, het rijden naar huis van de buitenpartij, en vooral (blz. 159)
het telaat komen aan den trein.
We zien 't gevlieg, hooren 't gehijg, voelen de warmte. Zie Jan daar staan voor de
gevallen boom: ‘hij zwaaide met armen en beenen, en schreeuwde moord en brand.
Een jongen, die met 'n kruiwagen ook stond te wachten wierp hij een dubbeltje toe,
hem verwijtend: Schreeuw dan toch mee! Zoo stonden daar die twee, als een paar
razenden. Maar de chef zag en hoorde wel die twee, die aangingen als losgebroken
uit een wilde-menschenpark, maar keek onaandoenlijk op zijn horloge en gaf 't sein
tot vertrek. De trein floot, zuchtte, en siste. Toen dook Jan in zijn opgewondenheid
onder den boom door, en wilde op de rails zijn geschreeuw voortzetten........’ Dan,
hoe aardig leven we mee met Jan op den gewichtigen dag van zijn intree, voelen de
gewichtigheid, ‘Line, die reeds zat in de kerk als een w a a r d i g h e i d j e , al die in
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zichzelf van kleine glorie glundere menschen. Jammer van dien onwaren zin van
Line, aan het slot van dit aantrekkelijk hoofdstuk, als de etende en drinkende boeren
en boerinnenvisite (het smakconcert waarvan Line wee dreigde te worden, volgens
den schrijver) afgewerkt is: ‘Jan, ik geloof heusch, dat ik die menschen al ga lief
krijgen’. Larie Line. Zoo'n fraaiigheidje hier doet te meer verwonderen daar de
schrijver in zijn hoofdpersoon, streng eerlijk blijft, o.a. waar hij Frans, bekeerd tot
't oude geloof in 't volle licht durft zetten (blz. 209). ‘Met wellust kon hij zich
verdiepen in de leelijke gedachten die men van hem, als “fijne” zou koesteren’. Hier
waardeeren wij de waarheid, die b e w u s t afbreuk doet aan de oppervlakkige
genegenheid voor den bekeerde.
De heer H. is wars van stemmingen, zelfs waar een bladzijde door toevallig
ononderbroken geluid een langere ontroering zou kunnen dringen in den lezer, gooit
hij er gauw een, soms wat zwaar, aardigheidje tusschen. Ook om de taal bekommert
hij zich niet, toch hoop ik, dat bij den derden druk narigheden, als bijv. een mooie
frisschen ouderdom b e z i t t e n d e dame, die nog wel in haar tuinkamer z i t , zullen
verdwijnen (blz. 2). Verrassend goed volgt hier dan dadelijk op: ‘het theegoed met
den geur der huiselijkheid, opgefrischt door de lucht van spiritus’. Wie ruikt hier niet
de huiskamer! Zoo stuift in dit boek kaf en koren dooreen, het vliegt en waait en
warrelt, maar in het koren proeven we het wordende brood.
TOP NAEFF.

Snippers
Kränkungen der Menschen muss man betrachten, als ob sie nicht (wie sie eigentlich
auch ja nur selten sind) von ihrem Willen abhängig wären. Dann werden sie gar
nicht, oder doch nur halb, verletzen. Die Natur verletzt nie.
FRIEDRICH HEBBEL.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

151

[Vervolg Keur]
Heilige banden door A.A. Fokker - Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Als een roman onder bovenstaanden titel begint met een achtbladz. lange
ontboezeming van den uiterlijk onooglijken professor over zijn bekoorlijke vrouw,
hem ‘onontbeerlijk als 't licht zijner oogen’, die zijn bestaan ‘doorzonde’ (!) wier
schoonheid hem telkens en telkens weer een ‘bron was van genot’, en die hij aanbad,
gelijk ‘de Egyptenaren den stier Apis, of de Wederdoopers Jan van Leiden...., dan
slaan we al een eindje over en zoeken naar den ‘Dritte im Bunde’, niet omdat dit
geval ons nog vermag te ontroeren, maar om een beetje op te schieten. De derde heet
Rudolf, we lezen dit mee uit een brief door den professor aan 't einde van zijn lofzang
uit 't bureautje zijner doorzonnende vrouw gesnuffeld. ‘Waarom’ (vraagt de schrijver
ons) ‘lustte het hem op dat oogenblik de laadjes open te trekken, één voor één, en er
de bundeltjes veelkleurige brieven en briefjes uit te nemen?’
Ja waarom? Raaie, raaie. A.A. Fokker schrijft meestal een levendigen vlotten dialoog, ziet ook aardig détails
en heeft onder de vele personen, die hij soms onnoodig, en altoos voorzien van een
uitvoerig signalement (Margot was hoogblond en slank enz. Mevrouw Boudewijnse
was een deftige dame enz. Kruyt had een gladgeschoren, rondblozend gezicht...
haar... oogen... neus... mond... tanden, enz. enz.) ten tooneele voert, een goed type
gegeven: de vroolijke advocaat Thieme. Maar verder -?
Als ik nu nog vertel, dat de prof. door machinaties zijner vrouw in een
krankzinnigen-gesticht wordt gestopt, er uit vlucht, zijn vrouw wurgt en bij die
gelegenheid een stoel zoo dicht bij 't vuur laat staan, dat het huis er door afbrandt,
dat tegenwoordig zoo gewilde betoogen over de onrechtvaardigheid onzer wetten,
de vrouwelijkheid der geleerde vrouw, en de bestaanbaarheid der passielooze liefde
ook in dit boek niet ontbreken, en dat in het laatste hoofdstuk de veelbeproefde
professor een nieuwen stier ter aanbidding vindt, wat bevredigend kan genoemd
worden, dan geloof ik de lezers voor wie deze roman bestemd is, tot de gretige lezing
voldoende te hebben geprikkeld.
TOP NAEFF.

Gelukswegen. - Anna de Savornin Lohman. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon.
Anna de Savornin Lohman is een vrouw die durft. Zij durft niet alleen de waarheid
onder de oogen zien, zij durft die ook openlijk verkondigen. Wàt zij zegt is dikwijls
wel heel kras. De manier waaròp zij 't zegt is het zelden. Haar vorige boeken bewezen
het, haar laatste werk toont het weer. Ook deze roman speelt in de Haagsche wereld
en geeft personen te zien, ons allen zóó bekend, zóó familiaar, dat een ieder ze met
den vinger aan zou kunnen wijzen. Want er loopen veel Corries, Anneke's, Willies,
Renssinghes, Reelings en Henri's rond - maar niet heel veel Helene's en nog minder
Loekie's.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.

Het is op en top een modern boek. We wonen een tea bij, we zien de jonge meisjes
in wit-laken pakjes en groote witte hoeden rondwandelen, er wordt haematogeen
gebruikt, we maken kennis met meisjes, die 't druk hebben met zoogenaamde
‘nuttigheidsvergaderingen’, met jongelui, die student zijn en reeds lang te voren hun
‘sjeesen’ uit de universiteitsstad tegemoet doen zien, en de meid van hun vrome
moeder, ongeschikt tot opvoeden van haar eigen kinderen, verleiden. Al dit is zóó
vreeselijk, zóó hopeloos modern! We zien de feilen onzer zoogenaamde deftige
maatschappij nooit helderder en vreeselijker, dan wanneer we een boek van Anna
de Savornin Lohman in handen hebben. En 't zal menigeen gaan, zooals 't mij ging,
men vindt 't akelig, miserabel, maar helaas zóó waar en zóó goed, daarbij zoo
uitstekend beschreven, dat er tòch een charme van 't boek uitgaat. En als we 't terzijde
leggen is
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ons hart vervuld van medelij voor de droeve maatschappij en voelen we tevens onze
onmacht om er verbetering in te brengen. Want zoolang de moeders zijn als Mevrouw
Metsweert en Mevrouw Reeling, zoolang de jonge meisjes trouwen als Willie en er
uit zulk een huwelijk ook al weer kinderen geboren zullen worden, zoolang jongelui
student moeten worden, die hoofd en kracht voor studeeren missen - zoolang zullen
al die toestanden blijven. Menig Anneke zal verkwijnen, zenuwziek en ellendig,
zichzelf opetend door een onbeantwoorde liefde! Ik voor mij hoop toch, dat er nog
vele jonge meisjes zijn in Noord-Nederland, die gezond van lichaam en geest kunnen
uitroepen: ‘Allemaal onzin, hard je zelf, zet je zinnen op geen man, die niet naar je
omkijkt en verliefd is op een ander, die je beneden je acht!’ Ik hoop het en geloof
het ook. Zulk een gezond element mis ik in Gelukswegen. Dat zou het boek zoo
heerlijk verfrischt hebben. Zoo graag had ik een dochter er in gezien van een papa,
die n i e t zijn tijd ‘aan een kletstafel verbittert’ en van een mama, die n i e t opgaat
in ‘côterie-visitetjes van voornamigheids-gedoe’, of zich ‘na boetvaardig bidden
benauwd en droef-temoede in slaap schreit’. Onder het lezen sprong ik af en toe van
ergernis op. ‘Alles, liever dan blijven-zitten!’ hooren we Willie zeggen. Willie, de
dochter van de ‘biddende’ mama, die haar kind had laten trouwen met een spruit uit
een verwordend geslacht, met een man met heriditairen aanleg tot waanzin. En Willie
wist het, maar trouwen zal ze. Ik juich het zoo van harte toe, dat de schrijfster ons
al het onzedelijke en gemeene van die handeling eens flink voor oogen stelt! En
Loekie, haar zuster, die 't allemaal weet en er tegelijk treurig en verontwaardigd over
is, een edel, flink meisje - die ook durft 't toch niet zeggen. Maar het huwelijk van
Willie opent Loekie's oogen. En vaster dan ooit neemt zij zich voor niet te doen
zooals Willie deed en zooals vele anderen na haar zullen doen: zich verkoopen, ‘als
een publieke vrouw zich verkoopen voor geld’. Toen zij den man, dien zij lief had
en die ook haar zijn liefde bekend had, niet trouwen kon omdat zijn vrouw leefde en
krankzinnig was - toen ging zij, toen zij hoorde, dat hij gevaarlijk ziek en alleen was,
naar hem toe en zeide liefzacht: ‘Ik blijf bij je, jaag me niet weg - ik heb je zoo lief
- ik kan niet buiten je’. En zij bleef. En hij herstelde en zij bleven samen. Dan volgt
een passage, die mij bizonder trof en toont hoe mooi, echt vrouwelijk Anna de
Savornin Lohman weet te voelen, hoe fijn zij alle trillingen van een vrouwenhart
hoort: ‘Zij had er geen berouw van, Loekie, geen oogenblik! Maar ze was geen roman
heldin. Ze was niets dan een heel zwakke vrouw lijdend om haar liefde, lijdend door
de men-
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schen. Ze had hem lief, 't meest en 't eerst van alles en allen; maar die overigen, haar
familie, haar côterie, had ze ook lief, - een klein beetje! En het viel haar jong,
teervoelend Haagsch-côterie-meisje héél hard zich uitgestooten te voelen als een
melaatsche, weggestopt te worden als een onrein, giftig dier, alleen omdat ze
gezondigd had tegen de convenances! Ze deden haar zoo'n pijn. Al die brave,
deugdzame, eigengerechtige menschen zonder bloed en zonder hartstocht, zonder
eerlijkheid van denken en eerlijkheid van handelen. En waarom? Begrepen ze dan
niet dat het een wreed m o e t e n voor haar geweest was; - dat ze hem, dien ze liefhad
toch niet alleen kon laten in lijdens- en stervensnood! Schopten ze haar nu zoo maar
meedoogenloos van zich, om haar reine, mooie toewijding; terwijl diezelfde menschen
de onzuiverste winstbejaghuwelijken, mits bezegeld op 't Stadhuis en in de Kerk,
toejuichten en aandoenlijk behuilden!’
Hoe waar is dit alles! Hoe diepgevoeld! Iedereen werpt naar het moedige Loekie
natuurlijk den steen, alleen Helene, die ‘le courage de ses opinions’ heeft, durft naar
haar toegaan ‘als een getuigenis tegen onze leugenmaatschappij, omdat er natuurlijk
heelemaal niets onzedelijks is in je daad! Maar, - op zichzelf beschouwd - vind ik
het toch ‘héél verkeerd’ zegt zij. ‘Het is niet - supérieur van je’ - voegt zij er bij. En
dan zegt Loekie de heerlijke woorden, die iedere vrouw, die echt hartstochtelijk
liefheeft zou moeten voelen: ‘'t Kan me niet schelen of ik “supérieur” ben. En óók
niet of ik “eigenwaarde” heb. Ik ben zoo gelukkig.’ Dus tòch gelukkig,
niettegenstaande het hierboven aangehaalde. Anna de Savornin Lohman kent het
vrouwenhart!
Het boek gaf mij niet den indruk van een samenhangend geheel. Af en toe kreeg
ik ook het gevoel of de schrijfster door overvloed van stof, zich daarin verwarde.
Trouwens wij voelen, dat Anna de Savornin Lohman nog lang niet uitgepraat is, dat
zij nog veel op 't hart heeft!
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
Gent, Juni '03.

Majestät, ein Königsroman von Michael Georg Conrad. - Berlin, Otto
Janke.
Majesteit, - met dien trotschen titel karakteriseert C o n r a d de tragische figuur van
Lodewijk II van Beieren, den vorst, die gedurende zijne regeering steeds het
onbeperkte koningschap van Gods genade voor oogen had, als welks
vertegenwoordigers hij in 't bijzonder Lodewijk XIV en Lodewijk XV van Frankrijk
beschouwde; den man tevens, die geheel zijn raadselachtig leven door, den droom
der schoonheid droomde.
C o n r a d ziet hem als lijder, strijder, en.... overwinnaar, geadeld en zalig gesproken
door alle hoogere naturen, die op aarde lijden om der schoonheid wille. Diep heeft
hem de stralende opgang getroffen van dat koningsleven en het plotselinge bittere
einde er van. En het is hem eene behoefte geweest, er zich in te verdiepen, het mede
te leven en het vreemde er van te verklaren. Dat maakt voor ons het aantrekkelijke
uit van het boek, dat het ontstaan is uit innerlijken aandrang. Want voor wie de
bronnen kent, waaruit de schrijver zijne gegevens heeft verzameld, biedt het geen
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nieuws. Dat ware ook haast ondenkbaar na al hetgeen over den buitengemeenen en
beklagenswaardigen vorst is geschreven. De auteur kent Lodewijks briefwisseling
met Bismarck, met Wagner, Schuré's boekje over zijn bezoek bij Wagner in München;
maar wat den diepsten indruk op hem heeft gemaakt en waaruit hij met volle handen
zijn materiaal put, is Louise von Kobell's fraaie werk: ‘Lûdwig der Zweite von Baiern
und die Kunst’, in 1900 in München verschenen. Achtereenvolgens wordt hierin de
tooverachtige schoonheid beschreven van 's konings paleizen Linderhof,
Herrenchiemsee, Hohenschwangau, Neûschwanstein en Berg; het ontstaan dezer
bouwwerken, hunne uiterlijke en innerlijke versiering tot in bijzonderheden
medegedeeld; en menige trek, menig voorval verhaald, die den romanschrijver ten
goede konden komen. Een en ander is verwerkt tot een afgerond geheel, tot een'
roman, eigenlijk eene gedramatiseerde levensgeschiedenis, waarbij de phanthasie
den schrijver alleen te hulp komt in 't samenstellen der dialogen en 't zoeken van
verklaringen voor feiten en verschijnselen, die wel immer onopgehelderd zullen
blijven.
Uit dien roman zonder verdichting dus, treedt de de persoon des konings scherp
omlijnd naar voren. Wij volgen hem al de twee en twintig jaren zijner regeering door,
van 't oogenblik af, dat door 't onverwachte sterven van koning Max de regeeringstaak
den onvoorbereide op de schouders wordt gelegd, tot in de eenzaamheid der latere
jaren, als hij den nacht tot dag maakt en dwangvoorstellingen hem folteren. Zijn
scherp verstand, breede ontwikkeling en gloeiend verlangen om schoons te scheppen,
worden ons helder voor den geest gebracht; en hij is ons symphatiek in zijne liefde
voor zijne moeder, zijn' brôer Otto; om zijn waardeeren van het goede in menschen,
en zijn oog voor het groote, het geniale.
Was niet zijne eerste zelfstandige daad als koning, Wagner tot zich te roepen en
dezen in staat te stellen, zich ongestoord aan zijne kunst te wijden? Dat
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de botsing van het ideaal met de werkelijkheid niet kon uitblijven, en Wagner ruim
een jaar later München moet verlaten en in Luzern eene toevlucht zoeken, zaait
verbittering in 't hart van den jongen vorst, die in zijne koningseenzaamheid den
vriend moet missen, wiens geniale scheppingen hij verstaat als de meester zelf.
Erkenning van het buitengemeene is ook wat hem aan Bismarck verbindt. Hij
bewondert diens wijze, ver vooruitziende politiek en is Bismarck dankbaar voor zijne
heldere uiteenzettingen van den politieken toestand op verschillenden tijd, in eene
vriendschappelijke briefwisseling, die ook Lodewijk eer aandoet. Zijn vertrouwen
in Bismarck is groot en onwankelbaar, ook als met de dwangvoorstellingen 't ongeloof
aan de menschen met den dag toeneemt. Roerend komt dat uit in de crisis van zijn
leven, als de staatscommissie hem zijne ontzetting uit 't koningsambt mededeelt en
den onttroonde aan artsen ter bewaking overgeeft. ‘Aan Bismarck telegrafeeren en
hem om raad vragen’, is zijne eenige gedachte, en spoorslags rijdt zijn trouwe adjudant
over de Beiersche grenzen naar Tyrol; maar Bismarck's antwoord ‘beroep op 't volk’,
kwam te laat: 't droevig drama bij slot Berg was al afgespeeld. -

LODEWIJK II VAN BEIEREN.

Dat treffende moment heeft C o n r a d niet ongebruikt gelaten, gelijk hij eveneens
handig invlecht de eerste ontmoeting van Bismarck met den kroonprins Lodewijk te
Nymphenburg in Augustus 1763, waarvan de groote man in zijne ‘Erinnerungen und
Gedanken’ zulk eene levendige, karakteriseerende voorstelling geeft, karakteriseerend
ook voor de moeder, Marie van Pruisen, met wie koning Lodewijk, bij veel verschil,
treffende punten van overeenkomst had. Juist hieruit ontstonden wel eens kleine
conflicten, waarvan de schrijver ons eveneens getuige doet zijn; maar daarnaast ook
van de samen doorleefde smart op Kerstavond, als Prins Otto onherstelbaar
krankzinnig is weggevoerd. De blonde prins met zijn levendig temperament, zijne
behoefte aan gezelligheid, zijne aanhankelijkheid aan den ouderen broeder, is in
heldere kleuren geschilderd. Wij leven zijne comische invallen en waaghalzerij meê
en zien hem rukken aan de teugels, die, te strak getrokken, de normale ontwikkeling
zijner gaven belemmeren. Otto's laatste bezoek aan den koning gebruikt de schrijver
om ons, naast een' blik in de verduistering van 's prinsen geest, al de schoonheden
voor te tooveren van Neuschwanstein en Linderhof. Zoo wisselen de contrasten
elkander af en worden licht en duister in C o n r a d ' s werk in evenwicht gehouden.
De korte episode van Lodewijk's verloving met de zuster van zijne hoogvereerde
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‘Egeria’, Keizerin Elizabeth van Oostenrijk, sluit het eerste deel af; tot slot van het
laatste is, schoon gevoeld, de moeder ons voor de oogen gevoerd, in den Pinksternacht
haar' laatsten zoon beweenend.
In vlotte taal en klankrijk Duitsch geschreven, laat ‘Majestät’ zich aangenaam
lezen, en voor wie zich gaarne verdiepen in 't leven van vorstelijke personen, naar
waarheid uitgebeeld, is het boeiend van begin tot einde. ANNA C. CROISET VAN DER KOP.

Gedichten door Van Elring. - 's-Gravenhage, Van der Haar en Van Ketel,
1902.
Och ja, er zijn wel een paar goede regels, een paar mooie beelden, een paar fijn
gezegde dingen in dit bandje!... maar wat zijn ze als arme, hulpelooze kinderen
verdoold in een donker woud van leelijkheden, dwaasheden, onzinnigheden.
Zie hier een en ander goeds en moois, dat ik bij elkander heb gesprokkeld, opdat
de schrijver zien moge, dat mij niets liever is dan te kunnen apprecieeren.
Ik geef de citaten in des schrijvers eigen spelling:
Pag. 4.
Een pronkend lentebos, vol donzen bloesems,
Gesneeuwd op 't frissche groen.

Pag. 5.
de smart beroert het bosch.
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Pag. 13.
Lichtend in hun eenzaamheid
Staren de sterren op 't mensenbewegen,
Droom'rige wake, hoog boven den strijd.

Pag. 15.
Schaduwen weiflen om Alvaders troon.

(waarin het tweede woord zeer teekenend de onzekere beweging der schaduwen
weergeeft)
Pag. 31. Het begin van het gedicht: ‘Siegfrieds Kamp’.
Scheem'rend van sluimer nog
Steeg van zijn sponde Siegfried,
En dronk den dauw,
Van het ademend al.
Vochtig van voeten in vonk'lende vlakte
Stond de stoere,
En laafde zijn longen
Met de kracht der suizende koelte.
Helder werd hem het hoofd,
Heerlijk het hart,
Kalm van klop als de vaste tred van een krijger.

Behalve het eerste woord, hier onjuist gebruikt, lijkt me dit stukje goed. De gang der
verzen is breed, in overeenstemming met het onderwerp, en de toepassing van het
stafrijm is knap en ongekunsteld. Verderop verloopen de verzen in slecht proza,
waartusschen nog even de volgende regels zich onderscheiden:
Pag. 32.
De spanning der forsche spieren,
Zwellend gelijk de zee bij vloed. -

Goed gezien en goed gezegd is verder:
Pag. 47.
Breede bruggen over spiegels
Van rivieren.

Pag. 51.
- - - - bergkolossen - - - Als benauwde droomen drukken
Op de aarde.

Op Pag. 53 is fijn en dichterlijk, wat een Dagvlinder van zichzelf zegt:
Dartel vlieg ik....
Als een lach van bloem tot bloem.

Op Pag. 132 zouden de regels:
‘Van haar droom'rig gelaat, in den donkeren nacht.
Gaat de val van haar lichtende haren’
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te prijzen zijn, indien het voorzetsel v a n ze niet tot puren onzin maakte. Er had
moeten staan:
‘O m haar droom'rig gelaat’.
Pag. 135 heeft nog:
Vlak scheert langs 't kabbelend nat de ranke meeuw
En wast de blanke wiek in wilde vlucht.

En op pag. 136 worden we opeens verrast door de bizonder mooie regels:
De scheemring streek de oude rimpels glad
Der sluimrende rivier.

Hiermede is 't voornaamste opgesomd.
Eén gedicht, dat als geheel goed of mooi is, bevat de bundel niet.
In 't begin van mijn stukje sprak ik van leelijkheden, dwaasheden en
onzinnigheden....
Zie hier van elk twee voorbeelden:
Zeer leelijk is:
Pag. 16.
Winden waren als steenende weeën.

Pag. 96.
Voor mij genezing, U een schandlijk leven
In ijs en smart.

Zeer dwaas is:
Pag. 87.
Slechts de stroom van mijn liefd'
Is nog niet bevroren.

Pag. 6.
Rond er om hossend dringt er
't Volk in z i n g e n d e k o o r t s .

Volkomen onzinnig is:
Pag. 2.
Een dof gebrom ontvliedt den tanden.

Pag. 21.
De aarde draait en staat niet stil,
Daar is geen macht, daar is geen wil
Die haar in heur beweging stuit:
Zij volgt haar draai en rust niet uit.

Dit laatste herinnert levendig aan het beruchte kinderversje:
‘Zijn hoedje heeft hij afgezet:
‘Dat heeft hij nu niet op!’

Maar de wansmaak viert heksensabbath in de gedichten ‘De Sater’, ‘De Locomotief’
en ‘de Alpenfee’.
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Het eerste volgt hier:
Een sater danste alleen door 't woud.
Hei! Hei! Hei! (drie maal).
't Gebergte rondom weer mauwt en bauwt
Hei! (negen maal).
‘Hoe’, sprak hij, ‘zijn hier dus zooveel?’
Hei! (negen maal).
Hoor ik dan dubbel of zie ik scheel?
Hei! enz.
Mijn broeders, ach, duidt mij niet kwaad.
Hei! enz.
Dat ik u nu pas merk, zoo laat
Hei! enz.
Hij nam ze allen bij de hand.
Hei! enz.
En draaide met duizend saters rond
Hei! enz.

Blozend moet ik bekennen, dat ik mijn gedachten niet durf uit spelemeien sturen om
te onderzoeken,
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welk rijmwoord bij dezen voorlaatsten regel aan de punt van 's dichters pen gehangen
heeft. Summa summarum vind ik het jammer voor den heer van Elring, dat hij iemand
gevonden heeft, die zijn gedichten wilde uitgeven.
Hij had nog 25 jaar moeten wachten.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Natuurindrukken door F.J. van Uildriks. - Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
en Zoon.
Een bundel schetsen, alle uit den zoo sympathieken drang ontstaan om de menschen
nader te brengen tot de gróóte kleine wonderen van moeder Natuur. Waren ten onzent
H. Witte en F. van Eeden Sr. niet van de eersten die in dergelijken vorm, als
aangename leerrijke causerie, over plant en bloem vertelden? Zooals 't, later, en op
nog smakelijker manier, door teekeningen toegelicht en met aardige vermelding van
vele ondervindingen en lotgevallen op hunne zoektochten doorgemaakt, in de serie
‘Hei en duinen’, ‘Door 't rietland’, ‘In sloot en plas’ enz. enz. door Heimans en
Thijsse is gedaan? Niet genoeg kan het gezegd worden hoe een verfijnd innig genot
den mensch ontgaat die onverschillig aan het leven en werken van planten en dieren
voorbij gaat. Liggen de Amsterdammers niet onder de zware verdenking van op 't
punt van boomen slechts de onderscheiding te maken van gracht- of waaiboomen,
van elk tuinbloempje een roossie te noemen, (die in 't gras zijn natuurlijk vullus, of
netter: onkruid) en elk ongebraden vogeltje een vinkie te heeten? Maar hoeveel
spotters zijn zelf al heel blij een eik van een kastanje te onderkennen, en staan
examen-angsten uit als men hen van een paar ‘onkruid’-bloemen de namen vraagt!
Doch het is niet het kennen van de namen alléén; de in onze taal veelal zeer
ondichterlijke namen zullen de liefde voor de bloemen niet vergrooten; eerst dan
wanneer wij iets van de levens-wonderen der bloemen begrijpen gaan, als wij dat
heel kleine, licht-onopgemerkte plantje gaan zien in de stille voortdurende vervulling
van haar taak, in haar zorg voor het voortbestaan van haar soort waaraan alles
meehelpt, geur, vorm, stand van de bladeren, de honigvoorraad in kelk of bloemkroon,
en al de bizonderheden van beharing, van glans en kleur... als wij ons daar eenmaal
rekenschap van hebben gegeven, kunnen wij niet meer onverschillig aan 't bescheiden
kleine ‘onkruidje’ voorbijloopen, dan gaan de lotgevallen van zoo'n klein werkstertje
ons ter harte en begroeten wij ieder volgend jaar haar nakomelingen en familie als
oude kennissen.
Zoo voelt 't zeker ook de schrijfster van de ‘Natuur-indrukken’ waar zij vertelt
van al de bestuivings-geheimen, van de wijze bladordening, van de lichtbehoefte
van bloem en blad, van het samenleven van planten met vogels en insecten, die
aangelokt worden door kleur, geur en versnapering als de plant hen noodig heeft,
doch afgeweerd worden door versperrende haren, stekende punten of kleverig vocht,
wanneer hun bezoek onnuttig dus ongewenscht is; van de vormverandering als
‘uithangbord’ wanneer de honig op en de stuif-meel-overbrenging volbracht is
(kunnen wij hiertoe ook niet brengen de kleurverandering bij sommige Asperifoliën
zooals bij 't Longkruid, 't Slangenkruid, de Hondstong en aanverwanten?).
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Van dat alles vertelt de schrijfster in aardigen getnakkelijken vorm, en verreweg
verkies ik ook die causeriën boven de eenigszins sprookjesachtige verhalen waar
dieren en planten menschelijk-sprekend en -denkend worden ingevoerd. Blijven
zulke verhalen geheel in 't sprookjes-gebied dan is er niets tegen een roos b.v. te laten
praten, denken en wenschen; bij Andersen vindt men dat in verscheidene
dichterlijk-diepzinnige sprookjes. Maar waar verteld wordt: ‘de roos had vroeger
gemeend dat de mieren kwamen om de wasachtige substantie, die de bladluisjes
afscheiden uit de twee beweegbare, pijpvormige buisjes aan de rugzij van den zesden
ring’... dan maakt die entomologisch-microscopisch-filosofeerende roos een onbedoeld
dwazen indruk. Datzelfde bezwaar geldt ook voor de ‘Weet je 't nog wel’-verhalen
en voor enkele andere schetsjes.
Waar echter eenvoudig en hartelijk van de dieren en planten wordt verteld daar
zijn de causeriën lief en boeiend en altijd flink wetenschappelijk onderlegd. Met
bizonder genoegen ook vond ik in het schetsje ‘Klimop en Vogels’ een rehabilitatie
van dien trouwen sterken mooien klimmer die bij velen onder valsche beschuldiging
van ‘tafelschuimer’ ligt en daarom jammer genoeg veelal van muren en boomen
wordt geweerd. Laten wij hem toch in eere houden, onze evergreen, de toevlucht
van tal van vogels, het sieraad van kale muren en van oude boomstammen, onzen
braven klimop die met zijn hechtworteltjes zich zoo krachtig opwerkt en vasthoudt
en enkel uit den grond zijn noodige sappen trekt!
Ik hoop dat ‘Natuurindrukken’ in veler handen moge komen; zeker kunnen
onverschilligen er door bekeerd worden tot belangstellenden, die dan op den weg
zijn natuurvrienden te worden, en dan kan de schrijfster trotsch en gelukkig tot
zichzelve zeggen: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien!..’
M. CONSTANT.
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Nederlandsch-Fransch Handelswoordenboek door H.L. Heykoop. Zutphen, W.J. Thieme & Cie.
De firma Thieme te Zutphen heeft zich reeds verdienstelijk gemaakt door vele en
degelijke uitgaven op menigerlei gebied. 'n Goed-bekende specialiteit echter schijnt
ze te zijn in 't uitgeven van woordenboeken en werkjes tot zelfonderricht in vreemde
talen, allereerst ten gerieve van hen, die zonder dure taallessen te willen of kunnen
bekostigen, toch genieten willen van de heerlijke kunstgewrochten in de eigen taal,
die de internationale letterkunde bezit.
't Was inderdaad 'n goede gedachte der firma den, reeds door zijn
‘Nederlandsch-Duitsch handelswoordenboek’ gunstig bekenden heer Heykoop op
te dragen, haar boeken-fonds te verrijken met 'n dergelijk werk voor de Fransche
taal. En ik kan niet anders zeggen dan dat genoemde heer daar wederom uitstekend
in is geslaagd; niet 't minst door de beknopte doch zeer duidelijke beteekenissen die
hij geeft voor 't zelfde woord in zijne verschillende, vaak slechts door 'n adjectief te
onderscheiden, variaties. De heer Heykoop is daarbij met groote kennis en
nauwkeurigheid te werk gegaan. 'n Klein voorbeeld tot staving van deze bewering:
bij s c h r i f t staan niet minder dan a c h t verschillende beteekenissen opgegeven:
1) duidelijk-, 2) fractuur-, 3) in- stellen, 4) klein-, middensoort-, groot-, 5) loopendsnel-, 6) opbrengen, 7) rond-, pen voor rond-, 8) staand-; men zal uit dat voorbeeld
dadelijk kunnen zien het groote gemak voor 't gebruik.
Tevens echter is 't een woordenboek voor: ‘Bedrijf, scheepvaart, burgerlijke en
militaire zaken, rechtsspraak, enz.’ - 't Komt me dan ook voor, dat 't op geen
handelskantoor, maar evenmin in 'n beschaafd huisgezin, waar de portefeuille
wetenschappelijke tijdschriften als de ‘Revue des Deux Mondes’ brengt, ontbreken
mag.
Kortom, 't lijkt mij een goed en alleszins aanbevelenswaardig woordenboek.
De uitvoering is, zooals we van de firma Thieme verwachten kunnen: keurig,
mooie duidelijke letter, op goed papier gedrukt en in grijs-linnen stempelband.
W.D.v.H.

Winckelkout
M e i s t e r b i l d e r f ü r ' s d e u t s c h e H a u s . Herausgegeben vom Kunstwart,
verlegt von Georg O.W. Callway, München. Verschenen zijn blad 79-84 met groote
platen naar werken van Fritz von Uhde (Die heilige Nacht), van Joseph Anton Koch
(Der Schmadribachfall), van Christoph Amberger (Sebastian Münzer), van Velazquez
(Philipp IV), en van Hans Holbein D.J. (Georg Gisze). Ook deze reproducties zijn
uitstekend.

Boekbeschrijving
Geschiedenis. land. en volkenkunde
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Amedeo di Savoia, Luigi: duca degli Abruzzi, U. Gagni e B. Cavalli-MoIinelli:
Osservazioni scientifiche eseguite durante la spedizione polare di S.A.R. Luigi
Amedeo di Savoia. Milano, U. Hoepli.
f 16.25
Anderson, Joseph: Scottish History and Life. With 437 Illustrations. London,
James Maclehose and Sons.
f 29.40
‘Certainly one of the best productions of the year’ - Spectator.
‘The book has an interest and an educational value that should ensure its
widespread popularity’. - Morning Post.
d'Arbez: Aan Tafelbaai's strand, of twintig jaren uit het leven van een Kapenaar
(1791-1811). Amsterdam-Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche
Uitgevers-maatschappij vrhn. Jacques Dusseau & Co.
f 1.25; geb. f 1.60
Bacon, E.M.: The Hudson River from Ocean to Source. New-York, Putnam's
Sons.
f 12.60
Bentzon, Th.: Promenades en Russie. Paris, Hachette.
f 1.90
‘Elles sont d'un charme pénétrant et toujours fort instructives les impressions
qu'a suggérées à Th. Bentzon. Ce pays de transformation, ces paysans chez qui
l'industrie se propage, ce mouvement intellectuel et social qui commence à se
développer. - Revue des deux Mondes.
Boden Kloss, C.: In the Andamans and Nicobars. With Maps and Illustrations.
London, Murray.
f 14.70
‘Science owes a considerable debt to Mr. Kloss for the patient investigations
of which this work is the satisfactory fruit. His travels were made in 1900 and
1901 as the guest of Dr. W.L. Abbott, the captain and owner of the schooner
‘Terrapin’, in which they sailed. Between them they added sixteen to the known
mammalian fauna of the archipelagoes, and thanks to their energy and tact
secured a number of admirable photographs. - Academy.
Boeck, Dr. Kurt: Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Ethnographische
und photographische Studienblätter. Mit 36 Separatbildern, einem Panorama
und 40 Abbildungen im Text. Geb. Leipzig, Ferdinand Hint & Sohn.
f 6.50
‘In den 277 von Dr. Boeck mit bekanter Meisterschaft und Eigenart
photographisch aufgenommenen Illustrationen führt der Verfasser die
bemerkenswertesten Vorkommnisse seiner vier grossen Reisen in allen Teilen
Indiens, einschliesslich Birmas, Ceylons und des geheimnisvollen, mit Tibet
nahverwandten Landes Nepal vor. Es ist überraschend, welche Fülle des Neuen,
Interessanten und Wissenswerten sich uns hier bietet’.
Boeka: Uit Jaya's binnenland. Beschaving. 2 dln. Amsterdam, F. van Rossen.
f 4.90
Bourne, H.R. Fox: Civilisation in Congoland. A story of international
wrong-doing. With a prefatory note by the Right Hon. Sir Charles W. Dilke.
With Map. London, P.S. King.
f 7.35
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Boutry, Maurice: Choiseul à Rome. Lettres et mémoires inédits. Paris, Calmann
Lévy.
f 2.20
‘Monsieur Boutry a retrouvé et a publié, dans le volume dont on nous donne
anjourd'hui une nouvelle édition, - pour inaugurer une collection historique
nouvelle, - les rapports et les lettres que Choiseul écrivit au cours de sa mission
à. Rome. Ces documents sont de plus haut intérêt. - La Revue de Paris.
Brandes, George: Poland. A Study of the Land, People, and Literature. London,
Heinemann.
f 8.40
There is perhaps no national literature so little known in Europe as the Polish,
no national character so little illumined for us by accessible evidence as the
Poles'. We therefore welcome Dr. George Brandes' ‘Impressions of Poland’,
now issued in a translation. To help combat the sluggish indifference to modern
foreign literature, that has become not a little marked in England of late years,
we trust that our readers will make a point of seeing Dr. Brandes' ‘Poland’. They
will be repaid. - The Academy.
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Brun, Eugène le: Les Ancêtres de Louise de la Vallière. Paris, Grégoire.
f 4.15
L'un des grands mérites de cet ouvrage, c'est d'avoir fait d'aprés des documents
inédits, et pour la plupart inconnus, découverts par l'auteur dans les archives du
Château de la Baume. - La Revue de Paris.
Bryce, James: Studies in contemporary Biography. London, Macmillan.
f 7.‘The studies are twenty in number, and include such names as those of
Beaconsfield, Arthur Penrhyn Stanley, W.E. Gladstone, Charles Stuart Parnell,
Anthony Trollope, and John Richard Green. In his preface Mr. Bryce says:
‘These Studies are... not to be regarded as biographies, even in miniature. My
aim has rather been to analyse the character and powers of each of the persons
described, and, as far as possible, to carry the impression which each made in
the daily converse of life. All of them, except Lord Beaconsfield, were
personally, and most of them intimately, known to me’. - The Academy.
Burrows, Guy: The Curse of Central Africa, with which is incorporated: A
Campaign amongst Cannibals by Edgar Conisius. With coloured Map and Illustr.
London, Everett.
f 14.70.
Cabanès, le Dr.: - Les Indiscrétions de l'Histoire. Avec 10 grav. Paris, Plon
Nourrit.
f 1.90
Cambridge, Ada: Thirty years in Australia. London, Methuen & Co.
f 4.90
Cappelle, Dr. H. van: De binnenlanden van het district Nickerie. Lotgevallen
en algemeene uitkomsten eener expeditie door het westen der kolonie Suriname
in September en October van 1900. Met een overzichtskaart, talrijke platen, in
en buiten den tekst en een aantal figuren. Uitgegeven met toestemming van het
koloniaal bestuur. Baarn, Hollandia-drukkerij. (m. afb., 20 pltn. en 1 krt.).
f 6.-; geb. f 6.75
Carlyle, Jane Welsh: New letters and memorials. Annotated by Thomas Carlyle,
and edited by Alexander Carlyle. Introd. by Sir James Crichton-Browne. 2 vols.,
w. 16 illustr. London, J. Lane.
f 17.50
‘These new letters have the qualities which are familiar to us in the old - they
are brilliant, frank, and often unwise. The main object of the editor and the
writer of the introduction is to vindicate Carlyle at the expense of his wife. Sir
James Crichton Browne comes to the conclusion that she suffered from ‘cerebral
neurasthenia,’ and hazards the assertion that Carlyle ‘must have been nearly
flayed during her mental derangement.’ - The Academy.
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Cartwright, Mrs. Ady Julia: Isabella d'Este, marchioness of Mantua,
1474-1539; a study of the Renaissance. 2 vols. London, J. Murray.
f 17.50
‘Mrs. Ady says in her preface: “The life of Isabella d'Este has never yet been
written. After four hundred years, the greatest lady of the Renaissance still
awaits her biographer.” Attempts have been made before by French, German
and Italian scholars, but their work was either interrupted or cut short by death.
Mrs. Ady's biography does not claim to be exhaustive; it is put forth as likely
to be of interest to readers who are already familiar with the writer's Life of
Isabella d'Este's sister Beatrice’. The Academy.
Cottin, Paul: Sophie de Monnier et Mirabeau d'aprés leur correspondance
secréte inédite (1775-89). Paris, Plon-Nourrit & Cie.
f 4.15
Dénis, Samuel: Histoire Contemporaine. 4 volumes. Paris, Plon Nourrit
f 16.60
‘Toutes les lettres, tous les mémoires, toutes les dépêches, tous les discours de
l'époque y sont minitieusement consignés’ - L'Illustration.
Drumont, Edouard: Vieux portraits, vieux cadres. 110 dessins par Gaston
Coindre. Paris, Ernest Flammarion,
f 1.90
Dubois, L. Paul: Frédéric le Grand d'aprés sa correspondance politique. Paris,
Perrin & Cie.
f 1.90
East, W. Quartermaine: The last Days of Great Men: Cromwell, Napoleon,
Mahomet. London, Sampson Low.
f 4.20
‘Mr. East has at least the virtue of modesty. He does not claim to have made
any new discoveries concerning these three great men, he merely claims that
his studies are “inspired by a genuine love of their subject, and though falling
far short of what the writer could desire, may yet throw fresh light on the lives
and characters of these remarkable men.” Mr. East is a frank hero worshipper,
with the hero worshipper's limitations. The main object of his essay on Cromwell
is to prove Cromwell's sincerity as a Christian: a question too metaphysical for
proof at this time of day.’ - The Academy.
‘A work of undoubted industry, ability, and enthusiasm. The style is vigorous,
and there is much that is interesting in these essays.’ - Times.
‘The book is altogether readable, and not without its occasions for reflection.
This gives to Mr. East's pleasant publication the right to be ranked among
contributions to the literature of history.’ - Globe.
‘A volume of pleasant and interesting studies, and the author's sympathetic
attitude in every case helps to the delineation of many characteristic traits of
mind and disposition.’ - Pall Mall.
Firth, John B.: Augustus Caesar, and the Organisation of the Empire of Rome.
London and New-York, Putnam.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

f 3.50
‘Mr. Firth has produced a sound, if not very lively, essay on one of the most
interesting chapters in Roman history, the formation of the Empire under
Augustus. He assumes some acquaintance with the Latin tongue and considerable
familiarity with the Roman Constitution. Given these postulaten, he is a helpful
guide through a confused period.’ - The Illustrated London News.
Fisher S.G.: The true history of the American revolution.
Philadelphia-London, J.B. Lippincott Co. f 7.35
Forster, J.J.: The Stuarts. Illustrations of personal history of family (especially
Mary Queen of Scots) in the 16th, 17 th, and 18th century art. London, John
Dickinson & Co. 2 vols.
f 147.‘The portraiture of the romantic but corrupt race of the Stuarts was an almost
inevitable bait for the learned industry of. Mr. J.J. Forster, historian of the British
miniature-painters, and the two fine volumes which he has now produced under
the title of ‘the Stuarts’ are well worthy of his antiquarion skill. - Illustrated
London News.
France, Hector: Au Pays de Cocagne. Paris, Fasquelle.
f 1.90
‘C'est le monde des joueurs, types de pontes, de croupiers, de professeurs aux
boniments sensationnels, histoires de jeu et scènes de casino. L'auteur,
heureusement, a joint à ce livre de jolies descriptions de la Côte d'Azur, etc. Mercure de France.
Fruin, Robert: Verspreide geschriften. Met aanteekeningen, toevoegsels en
verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap uitgegeven door dr. P.J. Blok, dr.
P.L. Muller en mr. S. Muller Fz. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
f 3.60; geb. f 5.25
‘VII: Kritische studiën over geschiedbronnen. 1e deel. (VIII, 524 blz.).
Gautier, Paul: Madame de Staël et Napoléon. Avec portrait. Paris, Plon Nourrit
& Co.
f 4.40
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Tweede Jaargang No. 10
De jongste aanwinsten van het Vondel-museum te Amsterdam
WAAR twee stroomen samenvloeien, ook al zijn ze van onderscheidene diepte en
breedte, ziet men meesttijds een min of meer belangrijke nederzetting ontstaan. Soms
blijft het bij een enkel fort 01 een onaanzienlijk gehucht, maar vaak ook wordt er
een nijvere hoofdstad uit, weelde en overvloed verspreidend naar allen kant.
Mogen we dit beeld toepassen op de 15 Juli 1902 samengesmolten
collectie-Hartkamp en de reeds bestaande Gemeentelijke Vondel-verzameling, welke
meer b i b l i o g r a f i s c h e schatten inhield, dan mag reeds nu gelijkertijd voorspeld
worden dat de ter plaatse verrezen sterkte eenmaal het middenpunt zal zijn van een
hoogst belangrijke stad, die van noord en zuid beoefenaars van wetenschappen en
liefhebbers van merkwaardigheden tot zich trekken zal. Want hetgeen het
Vondel-Museum in den tijd van nu ruim een jaar aan zijne collectie mocht zien
toegevoegd, is niet weinig. Het voornaamste daaruit vluchtig aan te wijzen is de
bedoeling van dit opstel.
Het mag misschien nog even worden herinnerd, dat het Museum geene verzameling
is uitsluitend van dingen die betrekking hebben op Vondel alleen, maar dat, gelijk
Prof. Te Winkel bij de opening herinnerd heeft, zou worden aangestuurd op eene
grootsche verzameling van alles wat betrekking heeft op de personen en kunstwerken,
door Vondel bezongen. Want dat zonder de wetenschap van het leven en de werken
zijner tijdgenooten geen volledig beeld van het kunstenaars- en geestesleven des
dichters kon worden ontworpen.
Zoo behooren hier dan ook zeer op haar plaats de twee schilderijen, de eene
Vossius, de andere P.C. Hooft voorstellende, die de keurige kast met den beroemden
atlas van Blaeu flankeeren. Ze zijn afkomstig uit het Amsterdamsche Athenaeum.
Een andere aanwinst bestaat in een aantal deelen van Vondel's werken, indertijd door
Mr. Jacob van Lennep gebruikt bij het samenstellen van zijn beroemd standaardwerk,
de Van Lennep-editie. Deze boekdeelen bevatten dus Van Lennep's eigenhandige
aanteekeningen en verbeteringen; bovendien vindt men in één er van dit inschrift:
‘Aen mijnen gunstigen vrient JOAN MAESTRICK vereert tot mijne gedachtenisse. 't
Amsterdam, 1674 op Vrouwendagh, in mijn 87e jaer. Uw dienstwillige vrient J. v.
Vondel, Agrippijner.’ Niet algemeen wordt geloof geslagen aan de echtheid van dit
handschrift; het feit, dat het schrift inderdaad aanmerkelijk afwijkt van Vondel's
gewone manuscript, zal hiervan wel de voornaamste reden zijn. Het in elk geval zeer
merkwaardige werk is een geschenk van de heeren Frederik Muller & Co., te
Amsterdam.
Nu trekt onze aandacht een eigenaardige groep, door een glazen stolp overdekt. 't
Is een ontwerp van den bekenden beeldhouwer Royer, voorstellende Huig de Groot
op het oogenblik dat hij
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van zijne vrouw afscheid neemt om in de befaamde boekenkist te stappen.
Groepeering en houdingen zullen door kenners wel uitmuntend genoemd worden.
Op het voetstuk Vondel's bekende woorden: ‘Waar werd oprechter trouw’ enz. Aan
den wand merken we nog als nieuwe aanwinst op een photo in lijst naar de teekening
van Rochussen, ‘Vondel op het St. Lucasfeest gelauwerd’ (20 Oct. 1653).
Ook twee kunstig bewerkte gedenkpenningen kwamen de herinneringen aan den
dichter en zijn stad levendig houden. De eene, geslagen ter gedachtenis van de
inwijding van het stadhuis te Amsterdam, vertoont aan den voorkant van Campen's
‘wonderwerk,’ aan de achterzijde het schip Argo, van den tocht ter verovering van
't Gulden Vlies terugkeerende.
De tweede medaille, ons den mislukten aanslag van Prins Willem II op Amsterdam
in herinnering brengend (1650), vertoont aan de eene zijde het oorlogspaard, met de
befaamde ‘blokhuizen’ in den Amstel op den achtergrond, aan de achterzijde de
begrafenis van Prins Willem II 's Gravenhage (achtergrond de Vijverberg), terwijl
in de lucht Faëton wordt voorgesteld, ‘uit zijn wagen gebliksemd’. De bijbehoorende
doozen bevatten aan de binnenzijden de gedichten, door Vondel resp. op medailles
gemaakt. (Gedichten en afbeeldingen kan men vinden in deel VI der Van
Lennep-editie, blz. 705 en 708). Volgen de nieuwverworven m a n u s c r i p t e n , die
zeker niet het minst-belangrijk geacht mogen worden. Het eerste is een acte op
perkament, ‘gepasseert voor Frans Banning Cocq ende Cornelis de Graeff’,
betreffende het huis van Hans de Wolff in de Warmoesstraat, (thans no. 96) ged.: 26
Juli.
- Het volgend paar manuscripten is in bruikleen aan het Museum afgestaan door
den heer en mevrouw S.A. Vening Meinesz-Den Tex en den heer Jhr. Mr. C.J. den
Tex te Amsterdam. Het zijn een onuitgegeven gedicht van Constantijn Huygens:
‘l'Anatomie’, door Vondel afgeschreven, en een opdracht van een boek door Vondel
aan Michael Hinlopen. De veiling der kunstverzamelingen van de heeren De Roever en Van Eeghen, bij
R.W.P. de Vries, deed het Vondel-Museum een ander paar hoogst belangrijke stukken
aankoopes. Het eerste stuk is een ‘staet voor de erffgenamen van Dirick Jansz.
Sluyter’, onderteekend o.a. door Joost van den Vondel. Het andere is een handschrift
van Jacobus Trigland, den bekenden ijverigen Contra-Remonstrantschen predikant
en tegenstander van Vondel, door dezen meermalen in hekeldichten aangevallen en
de ooren gewasschen. Deze laatste manuscripten zijn in het ‘Zondagsblad van het
Nieuws v/d. Dag’ van 29 Maart en 5 April 1903 uitvoerig door den heer H.C. Diferee,
conservator van het Vondel-Museum, beschreven; nader belangstellenden kan de
lezing dezer beide artikelen zeer worden aanbevolen.
Nog valt een belangrijk document aan te wijzen,
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toebehoorende aan de Universiteits-bibliotheek te Amsterdam, n.l. het album
amicorum van Joan Blasius, waarin Vondel's gedichtje: ‘Den geleerden jongeling
H.J. van Leeuwenaert Blasius, vryer der Rechtsgeleertheit’, reeds vroeger
gereproduceerd in het prospectus van Ten Brink's Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde. (Maar, curieus genoeg, niet in het standaardwerk zelf opgenomen.)
Behalve om dit manuscript is het
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album bovendien merkwaardig om de vele schilderstukjes, wapens enz., die er in
vóórkomen, alsook om de handschriften van andere beroemde tijdgenooten van
Vondel: Jeremias de Decker, Antonides e.a.
Bijzonder tot de kennis van Vondel en diens tijdgenooten zal ook kunnen bijdragen
de kostbare verzameling portretten en historieplaten (waaronder zeer fraaie en
zeldzame exemplaren) die het eigendom der Remonstrantsche gemeente te Amsterdam
uitmaken. Ze zijn in bruikleen aan het Museum afgestaan.
Boekwerken, geschriften over Vondel en zijn werken ontving het Vondel-Museum
in groote verscheidenheid. Die alle hier te noemen zou geen doel hebben; alleen zij
hier de opmerking gemaakt, dat het aantal werken en werkjes over Vondel van
V l a a m s c h e zijde, in 't oog loopend groot is; onze Zuiderbroeders maken in de
laatste jaren wèl werk van ‘'s lands grootsten poëet’.
‘Van 's lands grootsten poëet’.....

A.TH. HARTKAMP.

Ik kan dit opstel niet afsluiten zonder even mijne verwondering te luchten. In het
boek, dat de namen der bezoekers van het Vondel-Museum bevat, treft men te
nauwernood een drietal namen van letterkundigen aan....
Hoe zou dat zitten?
Is Vondel bij onze litteratoren, bij onze jongere dichters en schrijvers niet meer
in tel? Is hij voor hèn niet meer de dichterprins? Valt zijn kunst, zijn taal niet meer
te vergelijken bij de hunne? Kan men niets, absoluut niets meer van hem leeren?
Treft hij hunne bewondering niet langer ‘om den adel van zijn karakter’? Geeft men
niets meer ‘om den rijkdom van zijn genie’? Maalt geen poëet meer ‘om den gloed
en de lieflijkheid zijner dichtgave’? Of zweert men niet langer ‘bij scherp vernuft en
degelijke wetenschap’? Konden misschien alleen tijdgenooten iets hebben aan zijn
‘tooveren met de Nederlandsche taal, dienstbaar gemaakt aan zijne liefde voor stad
en land’?*)
Ik kan het niet aannemen. Daar pleit althans niet voor het uitvoerige werk van een
onzer voornaamste hedendaagsche dichters: Albert Verwey's ‘Een inleiding tot
Vondel’. Dat wil niet gezegd worden ook door zoo menige bijdrage in blad of
*) Zooals men weet, zijn de geciteerde woorden die van het voetstuk van Vondel's standbeeld.
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tijdschrift over Vondel en zijn leven. Dat kan evenmin worden opgemaakt uit Willem
Rooijaard's herhaalde, druk bezochte voordrachten van 's dichters keurigste poëemen.
Maar feit is het, dat het Vondel-Museum een slecht getuigenis aflegt van Jong
Holland's belangstelling in den grooten Agrippijner.
Een fout, die hersteld kan worden...
CORN. J. GIMPEL.

Vlinders
Deutschland, Monatschrift für die gesamte Kultur, unter städiger
Mitarbeit von Eduard von Hartmann, Theodor Lipps, Berthold Litzmann,
Otto Pfleiderer und Ferdinand Tönnies. Herausgegeben von Graf von
Hoensbroech. Berlin, Verlag von C.A. Schwetschke und Sohn. Nos. 1-12.
TWAALF afleveringen - waarvan elke zes één band vormen - zijn thans van
‘Deutschland’ verschenen en men behoeft volstrekt niet tot de blinde bewonderaars
eener scherpe polemiek te behooren; z i e n d e kan men de cierlijkheid van stand,
houding en uitval te beter waardeeren; om in Graaf von Hoensbroech een ongemeenen,
schranderen en geduchten kampvechter te zien. De ongemeenheid blijkt uit den
onberispelijken vorm en het bedwang dat hij hem oplegt; de schranderheid uit de
strategische stellingen die hij inneemt en de geduchtheid uit de rustelooze bestoking
van den
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tegenstander. En die tegenstander is het sinds weldra 4 eeuwen, in de fijnst gesmeedde
harnassen of met den verlokkendsten praal zich tooiende Jezuïtisme.
Met Voltaire kan Paul Graf von Hoensbroech zeggen van zijn doodsvijand: ‘Door
hem opgevoed, ken ik zijne listen en lagen’ en met den sluwen, Franschen jurist
Dupin aîné, die bij gebrek aan liefde tot één staatkundig beginsel er velen omhelsde:
‘l'institut des Jésuites est une épée, dont la poignée est à Rome et la pointe partout’.
Vandaar dat een schermutseling bezwaarlijk, en een tweegevecht onmogelijk is.
Maar de hoofdredacteur van D e u t s c h l a n d heeft, behalve aan eene zeer uitgebreide
geschiedenis van het Pausdom1), zijn leven gewijd aan eene bestrijding van de
Jezuïten-orde, in wier regels hij een compendium ziet der verderfelijkste stellingen,
ooit door menschenbreinen uitgedacht, zonder wier duurzame invloed in staat, kerk
en maatschappij de beschaafde wereld sinds eeuwen op hooger zedelijken trap zou
staan.
Zijne maandelijksche ‘Streiflichter’ verdienen daarom aller opmerkzaamheid,
afgescheiden nog van de belangrijke studiën, op het gebied van algemeene
geestesontwikkeling door D e u t s c h l a n d gebracht. Maar ik noem enkel die
kronieken om ze te kunnen samenvatten in eene algemeene beschouwing, waaruit
de gansche critische methode van Graaf von Hoensbroech, den ex-Jezuït, blijkt. Hij
ontziet niemand, behalve God. Geef des Keizers wat des Keizers en Gode wat Godes
is, is een beginsel door hem tot zijne uiterste gevolgtrekkingen voorgestaan, en eenige
maanden geleden - naar aanleiding van het bezoek van Wilhelm den Tweede bij Z.H.
Leo XIII - meesterlijk in zijne polemiek toegepast. Wie echter bepaalt den graad van
sterkte in polemiek? In een bepaalden kring een gemiddeld beschavings- en
karakternorm. Dit nu acht de sterkte afhankelijk van de mate der zelfbeheersching,
en deze wederom van den innerlijken meter van kracht of zwakheid, afhankelijk op
zijne beurt van het credit of debet der moreele rekening-courant. Want met elk min
of meer bekend polemicus in de pers, houdt het lezend publiek rekening-courant op
verbazend-eerlijke wijze. Niet alleen wat een polemicus ontwijkt of aangrijpt,
kenmerkt de hoogte of laagte van zijn standpunt, maar allereerst de wijze waarop hij
aanvalt, hoe hij riposteert, wannéér hij eindigt, wannéér hij den kamp hervat - dát
alles bepaalt zijn karakter, de trap zijner i n n e r l i j k e beschaving, i.e.w. zijne
kwartieren op de stamtafel der Pers.
Zoo is - om mij thans tot Duitschland te bepalen - de brochure van Hermann
Sudermann (Verrohung in der Theaterkritik. Berlin und Stuttgart 1902, J.G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger) een toonbeeld van voornaamheid en goede letterkundige
zeden. Ik, althans, ken na Sacher Masoch's Werth der Kritik (1868) geen hechter
materiaal in de Duitsche Letteren der laatste halve eeuw, dat helderder de
wanbeschaving van zekere schrijversbent aantoont.
Toch is, bijna 40 jaar ná Sacher Masoch, Hermann Sudermann in de fout van zijn
Oostenrijkschen voorganger vervallen door te meenen, dat ooit in de geschiedenis
der letteren een ruwe kwant, door terechtwijzing, in een beschaafd man werd
hervormd. De letteren die de zeden verzachten, hebben andere beoefenaars dan de
stamgasten van kroeg en slop, en wie waardig een Paus en een Keizer wil bestrijden,
hebbe allereerst besef van eigenwaarde. Ik kies dan bovengenoemd voorbeeld. Het
in Mei j.l., door Keizer Wilhelm II aan Paus Leo XIII gebracht bezoek, wordt door
1) Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamheit. 4te Auflage (Leipzig, Breitkopf und
Härtel).
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Graaf von Hoensbroech van een godsdienstig en christelijk standpunt beoordeeld,
en daarover zegt hij:
‘In die gebeurtenis is niet één enkel religieus, laat staan een christelijk moment
aan te wijzen. Van de zijde van Christus' stedehouder een ontplooiing van
verblindenden wereldlijken praal, die zijn geestelijke opperheerschappij tot karikatuur
van het christendom vernederde; van de zijde des Duitschen Keizers een miskenning
van het historisch feit: de opheffing van de wereldlijke macht des Pausen. Er bestaat
evenmin een Kerkelijke Staat als een Koninkrijk Hannover, en een Vorstendom
Keurhessen en Nassau. Alles wat in de wereldgeschiedenis gunstig is voor het
ultramontanisme wordt steeds als ‘een werk der Voorzienigheid’ gestempeld; zoo
ging het ook met de wording van den Kerkelijken Staat. Ik dacht evenwel dat van
het standpunt van waarheid en Christendom de Voorzienigheid in 1870 een duidelijk
woord had gesproken, toen zij den rampzaligsten aller Staten, den bastaard uit den
echt van godsdienst en politieke heerschzucht gesproten, voor altijd deed verdwijnen
van den Christelijken en den staatkundigen aardbodem.
‘En nu komt daar het Duitsche rijk op aller-duidelijkste wijze de bastaard-stelling
van den ‘Stedehouder van Christus’ weêr steunen en oprichten. En wat heeft
Treitschke van zulk een positie gezegd?: ‘Een Souverein, die in alle landen belastingen
heft, over een leger van diplomaten en duizenden gedweeë priesters gebiedt, die zich
te allen tijde werkelijke vijandelijkheden tegen de andere Staatsmachten kan
veroorloven en ondanks dat alles n i e t , naar de regelen van het volkenrecht, ter
verantwoording kan worden ge-
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roepen - dergelijk “Souverein” is een v o l k e n - r e c h t e r l i j k e
o n m o g e l i j k h e i d ’ (Preusische Jahrbücher December 1881). En nu laat von
Hoensbroech daarop deze onverschrokken woorden volgen: ‘En deze
‘volkenrechterlijke onmogelijkheid’ heeft de derde Duitsche Keizer op de plechtigste
wijze als terecht bestaande erkend. Onzalig zijn de raadgevers van onzen Keizer, of
juister gezegd, daar hij zonder raadgevers - helaas! - handelt: naar klippen voerend
en van slecht stuurmanschap getuigend, is zijn eigen koers.
‘En dan wil ik nog zwijgen over de gevoelens der Evangelisch-gezinden bij den
aanblik van dit roomsche voorval. Slechts dit ééne: hoe kan een evangelisch man en
Vorst d e r w i j z e een Paus eeren, die de zwaarste beschimpingen tegen de
evangelische belijdenis herhaaldelijk heeft uitgesproken, die zich volstrekt één toont
met zijne het evangelische christendom vervloekende, te vuur en te zwaard
verdelgende voorgangers?’ -Tenzij men behoort tot de lauwe gemeente, doen déze
woorden van een overtuigd man - die Paus noch Keizer vreest - goed.
Wil men in dien trant Paul graaf von Hoensbroech geregeld lezen - men teekene
in op D e u t s c h l a n d .
PIET VLUCHTIG.

Keur
Van boeven.
Boefje door M.J. Brusse. - Rotterdam, W.L. Brusse.
Slaapstêe door Maxim Gorki, naar het Duitsch door H. Hartog. Rotterdam, W.L. Brusse.
O, o wat een gevaarlijk boekje maar wat 'n geluk dat er zoo'n mooie ondergrond in
is en dat het zoo braaf eindigt! Een straatjongen, een dief meneer! Zijn portret op het
omslag; zijn gauwdieverijen met ophef verteld! Hebben de menschen met principes
dat wel goedgevonden?
Als ik twijfel of de heer Brusse van harte blij is, dat Jan eindelijk zoo goed terecht
komt, zult ge mij verontwaardigd laten zien al wat hij s.v.p. voor den kwajongen
gedaan heeft. Maar ik ben niet overtuigd. Neen, meneer Brusse, n' en déplaise je
advocaat-voor-slechte-zaken Willem Kloos, die zoo hemelsch schreef over je innig
begrijpen van de diepten van het Roomsch geloof - je bent met al je opvoederschap
een snaak. Je vindt Jans streken allerheerlijkst; je voelt niet precies minachting, maar
toch iets dat er heel dicht bij komt, voor al die groote deftige menschen, die zoo'n
drukte maken over den ‘brutalen diefstal’ van zoo'n joggie, en heel achter in je
binnenkamer zit je te grinneken over zijn durf en de leuke avontuurlijkheid van het
geval. Bewijzen? Maar die liggen op je p i n c e - s a n s - r i r e gezicht dat om de
bladzijden van je aardig boekje heengluurt! ‘Na de misdaad’, - zoo betitel je
(voorhoofd-fronsend) het hoofdstuk, waarin de gevolgen beschreven worden van de
‘heel ernstige dingen’ die met het Boefje gebeurd waren. Maar het ‘gewichtig gezicht’
dat ‘de commissaris-zelfs ervan getrokken’ moet hebben; de ‘vellen groot formaat’,
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M.J. BRUSSE.

waarop hij gaat zitten schrijven; zijn overleggen en telefoneeren; het ‘brééd-òpgezet
onderzoek’ verraden je. ‘Misdaad’, zoo noemt men officieel het op
tien-stiekeme-kousenpassen-naar-binnensluipen in een rijkelui's woning door 'n paar
rakkers. Maar je ‘v o e l t het niet als slechtheid’ en proest achter je papier om dat op
zijn eigendommetje verliefde, deftige menschenzoodje, welks gemoedsrust door dit
simpele evenement ettelijke dagen bedorven is.
Geen wonder, dat de heer Brusse, toen hij bij die
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gelegenheid een boetpredicatie tot Boefje moest houden, zich ‘als opvoeder geducht
te verwenschen’ zat. En heel natuurlijk, dat Boefjes geschiedenis eindigt waar zij
voor de ‘fatsoenlijke menschen’ pas begint en dat de schrijver, inplaats van haar te
vervolgen, onmiddellijk is begonnen, een paar fiksche Rotterdamsche inbrekers te
interviewen - als om den flauwen smaak van zijn laatste hoofdstukken weg te
spoelen.1)
En gelukkig. Want wat zou er van het verhaal terecht gekomen zijn in handen van
een schrijver van de nieuws-vandendagsche moraal!2) Alleen door een straatbengel
niet a u s é r i e u x te nemen; meer te beschouwen als voorwerp van litterair
experiment, dan als pleegkind3) smaakt dit verhaal zoo pikant en hartig.
Wanneer de psychologische dokter Jantje lombrosistisch heeft gedetermineerd,
komt ineens de snaaksheid van den beschermheer om den hoek: ‘En wat bewijst dat
nu allemaal, dokter?’ Als Jantje ‘getemd’ uit het voorarrest komt, en niet meer in de
boomen wil klimmen en zoo'n dik, net en ordentelijk mensch is geworden met een
‘akelig gedweeë vriendelijkheidslach’, is de artist en de schrijver radeloos:
‘'t Was wanhopend, zooals die kostelijk wilde, gloeiend fantastische jongen daar
in de gevangenis getemd was... z'n heerlijk woeste drang er heelemaal uit! En dat
gedweeë, brave Boefje was nu beter dan de echte, dievige wildebras van vroeger!...’
De heer Brusse gelooft daar op dat oogenblik niets van, niet waar? En, aardig toch,
elders, het ietwat medelijdend vertelde rudimentair fatsoenlijk-heidsgevoel in zoo'n
jongen -; die 's Zondags ‘'r de smoor van krijgt’, omdat hij er zoo schobberig uitziet,
terwijl alle menschen zoo mooi zijn.
Als echt artistiek journalist voelt Brusse op het oogenblik zelf evenveel èn voor
't een, èn voor 't ander, zooals hij ijverig met Pro Juventute dweept en het toch machtig
jammer zou vinden als de boefjes werden afgeschaft.
Aan dit onbewolkte, frissche, grillige dankt dit verhaal zijn levenstinteling. Jans
gapperijen, zijn driftbuien, zijn angst v ó ó r - en zijn heelemaal wegwezen i n de
rechtszitting; het kijkje in Jans ouderlijk huis - ‘heel die zuigende, kruipende,
waggel-loopende nakomelingschap’; het verschijnen van de nu voor goed getypeerde
juffrouw Bongers in de rechtszaal: ‘'n kop sluw en venijnig, door 't mondje poeslief
en meewarig getrokken’ - het leven werd hier uit zijn schuilhoeken gehaald!
Brusses realisme wordt door psychologische waarneming

1) Hij heeft die interviews eveneens in de N.R. Ct. gegeven.
2) Zonder booze bedoeling! Ik meen slechts zekere zedemeesterachtige onbewuste huichelarij,
wier populariteit in onze dagen ten eind loopt.
3) In het b o k j e wel te verstaan.
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MAXIM GORKI.

verruimd en verdiept. De nadere aanduiding die Puckie's moeder geeft van den
rechercheur, - ‘och heerechut, en daor kom 'k thuis en daar komp 'n reserseur - h e i l e
n e t t e p e r s o u n ,1) - is (gegeven het kaliber van dat vrouwmensch) een waarneming
van den eersten rang.
Piet - broeder van den Verloren Zoon: - als de eeuwige miskende bravigheid: ‘Jan
kreeg altijd

1) Ik spatieer.
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centen en hijzelf, die niet stal en hard mos werke kreeg niks.’
Evenzoo is met een enkelen trek het mooie zelfgevoel van Jans vader geteekend.
‘Hij gaf weer 'n dubbeltje voor Jan mee, en dat was méér dan een gulden van meheer
- zei ie - omdat 't was van z'n vader.’
Koddig dat volk dat zijn eigen komiekigheid niet opmerkt; van ‘opa’ bijv. die in
droevigheid van glaasjes bier voor de toonbank staat na te lammenteeren. ‘En hij
nam er nog maar eentje voor 't sjegrijn en 'n slaapmussie, en eentje omdat drie
scheepsrecht is en dat telkens verontschuldigend ernstig gezegd tusschen 't gejammer
over 't ventje.’
Alweer heel verkeerd, zoo te s p o t t e n m e t d r a n k m i s b r u i k , niet waar?
O, o, wat 'n gevaarlijk boekje, maar wat 'n geluk dat er ‘zoo'n mooie ondergrond’
in is en dat het zoo lief eindigt.
***
De heer Brusse zou met al zijn Fransche luchtigheid die hem Steinlen doet
bewonderen en liefhebben, geen waar Nederlander zijn, zoo er niet tevens een moralist
in hem stak, (onder ons gezegd, Steinlen is er ook dikwijls een, door zijn sarcasme.)
Maar hij spaart het ons in zijn werk en breekt dit juist te rechtertijd af. En daarom
stellen wij het eerste der beide boekjes hoog boven de boevengeschiedenis van Gorki.
Met allen eerbied voor den grooten Rus lijkt ons zijn ‘Uit de diepten’, dat de
Hollandsche vertaler oneigenaardig ‘Slaapstee’ noemde, een nogal vervelende
dissertatie, bovendien als zoodanig mislukt. Gorki moet tot een journalist gezegd
hebben, dat hij de vraag heeft willen stellen: ‘wat is beter of noodiger, de waarheid
of het medelijden?’ Mag men, zooals Loeka, het medelijden zoover drijven, dat men
zich van leugens bedient? En nu erkende hij 't als een fout in zijn stuk, dat daarin
ontbreekt een persoon die als vertegenwoordiger van de waarheid tegen Loeka's leer
opkomt.
Dit - gesteld dat de schrijver zich werkelijk zoo heeft uitgelaten - is allernaarst.
Wat men mag doen of niet mag doen is, in de kunst, volmaakt onbelangrijk.
Maar al kan dit de bedoeling van het stuk moeilijk geweest zijn, toch is getracht,
er een stelling in uit te werken: dat elke mensch hoe verdorven ook, zijn eigen
bijzondere waarde behoudt als persoon. Dit wordt echter wel gezegd, maar niet
bewezen, of, wilt ge, scherp in 't licht gesteld.
Gorki brengt ons in een gezelschap ontaarden, vereenigd in een ‘toevluchtsoord’
of ‘tehuis voor dakloozen’. 't Zou onnatuurlijk zijn zoo wij in de flauwe lijnen der
karakter-teekening, de meesterhand heel niet herkenden. Maar onze belangstelling
voor de personages blijft zoo koel als voor de nieuwe gezichten op een receptie, die
voorgesteld, dra weer verdwijnen. 't Is een heel gezelschap; deze is zus, gene zóó.
Maar hun eigenschappen worden geen hevige krachten bij de ontknooping - die er
h a d m o e t e n zijn. Een werkelijke ontknooping is er niet. Het gevecht, de zelfmoord
vallen zoo niet buiten de lijst, toch buiten de hoofdgroepeering van het stuk. Het zijn
klappen op de vuurpijlen. Dat verdorven menschen instaat zijn tot moord en zelfmoord
weten we.
Er is iets pikants in de levenswijsheid, die deze lui op wrak en klippen hebben
opgedaan. Maar het is toch philosophie van den kouden grond, waarbij gij niets
anders kunt zeggen, dan wel wel! of ei, zoo! Loeka verkondigt: ‘als je aan God
gelooft, dan is er een, geloof je niet dan is er geen. Waàr je aan gelooft, dat is er’.
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Moet dit evenzeer de stomme verbazing van den lezer opwekken, als het die van
Pepel deed?
Onze eerste (eenige?) aandoening kregen we waar de stervende Anna Loeka
smeekt:
-‘Grootvadertje’.
-‘Wat is er moedertje?’
-‘S p r e e k e e n p a a r w o o r d e n t e g e n m e ? ’ De verloopen tooneelspeler
zegt ook wel eens rake dingen: ‘Voel je wel, hoe grievend dat is: zijn naam te
verliezen? Honden zelfs hebben nog een naam’. Alkohol heeft bij hem den persoon
gedood. Te lamlendig om een nieuw leven te beginnen hangt hij zich op.
Eenig r e l i e f geeft ook de galgenhumor van den baron:
‘D e B a r o n : Wacht... jij vod! Mijn grootvader... N a s t j a : Jij, jij hebt geen
grootvader gehad!.. Zatin lacht.
D e B a r o n : (valt, geheel uitgeput van toornige opwinding op de bank): Zatin,
zeg toch 's tegen d'r... de slons... lach jij ook al!.. Geloof je me ook niet. (Schreeuwt
vol vertwijfeling, terwijl hij met de vuist op de tafel slaat): De duivel zal jullie halen,
't is precies waar wat ik zeg!’
Grootsch: dezen bluf van een die letterlijk uitgeworpen is!
En dan het cynisme dezer lui:
‘Wat doe ik met eer of geweten, vraagt Pepel. Daar koop-ie ook geen paar schoenen
voor as 't vriest. Die wat heeft op de wereld, die heeft eer en geweten noodig’.
Wel aardig ook Nastja's romantische bui. Alleen Loeka die levenswijs en ‘week
geworden is omdat ze hem in het leven danig geklopt hebben’ alleen Loeka begrijpt
haar. Hij, - de pelgrim, draagt den fakkel voort, waar de lampen der anderen uitgaan....
Doch 't licht flikkert onvast, en waar brengt hij het heen?
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Neen, als verhandeling, noch als drama voldoet ‘Slaapstee’. De schalke vertaler, met
zijn ‘leef inmiddels wel’ en zijn ‘op de waarheid gebrand zijn’ heeft, geloof ik, ook
met den titel een guitigheid uitgehaald!
HEYN VAN CORTRYCK.

Kallia Kypris. Aus Alt-Syrakus. Roman von A. Schneegans. Zweite
Auflage. Berlin, Alfred Schall.
Dit boek, opgedragen aan den ‘Meister deutschen Kunst’ Friedrich Spielhagen,
bewijst door zijn tweeden druk wat voor lectuur er bij een groot deel van 't Duitsche
publiek nog grif ingaat en als gesneden koek wordt genoten.
In zijn voorbericht deelt Schr. mee dat K a l l i a K y p r i s te Syracuse ontstond
onder den indruk van het in 't museum aldaar opgestelde, helaas verminkte marmeren
beeld van de ‘Syracusaansche Venus’. Er is een historische ondergrond bij, ontleend
aan den laatsten opstand van de Siculi onder Duketios en aan de expeditie door
Athene tegen Sicilië ondernomen, zooals we deze beschreven vinden bij Thukydides:
(461-413). Tot de in den roman optredende personen behooren o.a. Hermokrates,
Nikias en Gylippos. Daarbij is een bij Thukydides slechts terloops genoemd Sicilisch
veldheer Sikanos door den Schr. gefantaseerd tot het hoofd van de oud-Sicilische
partij, die in samenzwering en verraad bevrijding van de Dorische overheersching
zoekt.
Het kort begrip van dezen roman is als volgt.
De jonge Siciliër Ktesias, die als beeldhouwer in Athene heeft gestudeerd onder
Phidias, heeft de opdracht gekregen een Aphrodite-beeld te maken voor den nieuwen
tempel der godin. Hij keert terug met zijn jonge vrouw Kallia, dochter van den
Atheenschen veldheer Alkisthenes (ook bij Thukydides voorkomend), en terwijl ze
daar zoo op de voorplecht van 't schip staat in monumentale houding en als passend
décor daarbij verlicht door een mooi rood avondzonnetje, vinden de menschen die
het zien dat zij bizonder op Aphrodite, de schuimgeborene, op Kupros hoogvereerde
godin der liefde gelijkt, en roepen: ‘Kallia Kypris!’ Vandaar de naam van 't boek.
Ktesias en Kallia die malkander inniglijk beminnen, hopen nu samen een gelukkig
leven te leiden in Syracuse. Maar ach, es wär' zu schön gewesen, zooals 't in zekere
sentimenteele opera met niet minder sentimenteele muziek luidt, want er zijn kapers
op de kust, benijders van hun geluk, in de personen van Sikanos en zijn zuster Palika.
Sikanos heeft het speciaal voorzien op Ktesias, terwijl Palika hem bemint niet al het
vuur eener eerste liefde (als Lodowiska den graaf) en daarom Kallia een beentje wil
lichten, de Grieksche vrouw en indringster, de vreemdelinge, en háár verdringster
uit het hart van Ktesias. Palika haat Kallia dus om redenen van vaderlandslievenden
en zelfzuchtigen aard, en zoo gaat 't met Sikanos tegenover Ktesias, want Sikanos
wil zijn mededinger, die zeer bij de oud-Sicilische partij geliefd is, geheel op zij
zetten en zelf in die partij de eerste viool spelen. Er heeft zelfs tusschen broer en
zuster een heftige scène plaats, waarin ze elk voor hun eigen bizondere belangen
opkomen, en waarbij besloten wordt het maalstroom-orakel van de Paliken oud-Sicilische goden - te raadplegen, waarbij Palika door bedrog en omkooping van
een oude tempeldienares Sikanos te slim af is. Palika, die bij de eerste ontmoeting
met Kallia hoogst verwoed is en dat niet zuinig laat blijken ook, verandert al heel

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

gauw van taktiek en geeft Kallia een slaaf cadeau, een Puniër, die luistert naar den
naam van Hasdrubal, en die zijn vroegere meesteres (die hem haar bevel bij zijn
overdracht aan Kallia min of meer sijfelend in de ooren bijt) trouw blijft als een hond,
en ook allerlei minder aangename en vrij gevaarlijke karreweitjes voor Sikanos
bezorgt. Als namelijk de Atheners onder Nikias (die tot onderbevelhebber o.a.
Alkisthenes, Kallia's vader, heeft) Syracuse belegeren, wordt Hasdrubal gebruikt om
de plannen der Syracusanen aan de Atheners te verraden en meteen hun bewegingen
te bespieden. Eikanos wil namelijk daardoor zoowel de Dorische partij in de stad
(de partij der machthebbers) als de Atheners verzwakken, en zoodoende aan de
oud-Sicilische partij de suprematie bezorgen, waardoor hij dan meteen zelf nummer
één hoopt te worden. Zoo belet hij o.a. Ktesias te gaan vechten voor zijn vaderland
door te zeggen, dat hij, Ktesias, een andere taak heeft, en wel het groote werk dat
hem door het volk is opgedragen: het boetseeren van 't Aphroditebeeld. Later, als 't
àl te hard begint te spannen, gaat Ktesias toch vechten onder Gylippos, den aanvoerder
van 't Spartaansche hulpleger. Maar dan, o schande, weet Sikanos - nog wel zijn
‘Jugendfreund’, evenals Palika zijn ‘Jugendfreundin’ was - hem door middel van
Hasdrubal met een listiglijk geworpen touw van de borstwering te trekken en zoolang
in een grot op te bergen. Daar bezoekt Palika hem dan in 't middernachtelijk uur (à
la Monna Vanna) en tracht zijn liefde te winnen, maar tevergeefs, Ktesias blijft
standvastig als de rotsgrot die hem tegen zijn zin herbergt. Maar de behoeften van
ons vergelding eischend en een blijden afloop hopend gemoed worden bevredigd.
Sikanos en Palika worden door hun instrument Hasdrubal en andere bewijsstukken
ontmaskerd; Ktesias en Kallia in hun eer hersteld;
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zoo wordt de deugd beloond en de ondeugd gestraft. Met het Aphrodite-beeld was
er ook nog iets aan de hand, of liever aan het hoofd, want Ktesias, gansch vervuld
van Kallia, had het beeld der godin háár trekken gegeven, en nu willen Sikanos en
Palika hem zijn trekken thuis bezorgen door een aanklacht bij 't volk wegens vergrijp
tegen den godsdienst, majesteitsschennis jegens Aphrodite bedreven; maar ook dit
mislukt - de heiligschennis was ook al weer door den eeuwig op de loer liggenden
Hasdrubal ontdekt - en wel door toedoen van Kallia's blonden slaaf-page Sigurt, een
uit Germanje stammenden jongeling, die door rotsgangen kruipend het beeld 't hoofd
afslaat en dit verdonkermaant. Zoo is het c o r p u s d e l i c t i uit de voeten, waarbij
de trouwe Sigurt jammerlijk het leven laat.
Er komen nog meer d r a m a t i s p e r s o n a e in den roman voor, maar dit is genoeg
om een denkbeeld te geven van den veelbewogen inhoud. Het is een echte historische
sensatieroman. Er zou een prachtige tooneeldraak van te maken zijn, met verrassende
mise-en-scène en indrukwekkend decoratief. Een marqué die zijn vak goed verstaat
zou lauweren behalen als de verrader Sikanos, en een collega zou als de leelijke,
booze, zwarte Hasdrubal niet minder succes oogsten. Trouwens het heele verhaal
doet theatraal aan; trucs en spannende effekten zijn er ook met kwistigen overdaad
in rondgestrooid.
Zoo is er bijv. een Egyptisch dansmeisje, Sita, dat als collier een heuzig levendig
slangetje draagt - 't beestje heet Phyx en is vergiftig - dat háár nooit bijt, maar dat ze
bij wijze van keeshond tegen diverse lieden die haar niet aanstaan, ophitst, en
waardoor ze in 't slot van 't verhaal als knaleffekt den gehaten Hasdrubal, die notabene
verliefd op haar is, een gruwelijken dood bereidt.
Zoo valt er ergens juist op 't geschikte moment een felle lichtstreep op de in een
nis staande buste van Duketios, waarbij men al dadelijk aan Bengaalsch of
magnesiumlicht denkt.
Elders vinden we hoogst melodramatische, ‘aangrijpende’ situaties met glinsteren
van goud, trekken van zwaarden, dreigen met moord en dergelijke. Is het volgende
ook niet schokkend, wanneer Sita zelfs haar vader met het slangetje dreigt, en waar
we lezen: ‘Phyx beschützt mich! sprach sie langsam, dem Egypter fest ins Auge
schauend, lege die Peitsche weg! - und sprich nicht weiter von diesen Dingen! - Nur
nacht meinem Willen handle ich! - Still, Phyx! lege dich hin! - Dein Bisz ist der Tod,
Phyx, alle wissen's! - Einer schon hat's erfahren, der deine Herrin beleidigte, - ruhig,
Phyx! - und es wird keiner mehr die Hand gegen mich erheben, so lange du mich
beschützest!’? Waarom de vader-Egyptenaar, die toch ook slangenbezweerder is,
niet zoo'n dier ergens om zijn body draagt ter bescherming, mag min of meer een
raadsel heeten. Er zou een aangrijpend slangengevecht van te maken geweest zijn.
Maar de economie van het stuk heeft het zeker niet vereischt; zelfs met kleine slangen
moet men spaarzaam zijn.
Met uitroepteekens is de auteur intusschen bizonder druk in de weer; op sommige
bladzijden, vooral spannende, komen ze in verbijsterenden overvloed voor, en schieten
als bliksemstralen rond, dartelen als ridderalen dooreen, vliegen als vuurpijlen op!
Een zwak gedeelte in den bouw van het stuk is wel, waar Ktesias, na 't ontdekken
van Hasdrubals verspieden van zijn werk aan het godenbeeld, zich tevredenstelt met
het aan den lijve tuchtigen van den slaaf en hem niet onmiddellijk onder scherp
verhoor neemt.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

Met voorteekens weet Schr. behendig te manoeuvreeren, speciaal waar het den
bijgeloovigen Nikias geldt, getuige blz. 130 vg.
Tevens heeft Schr. meermalen de eigenaardigheid zich te vermeien in allerlei
rhetorische vragen, wat des te pijnlijker is, omdat men dan dikwijls de neiging voelt
opkomen om hein te antwoorden met Heine: ‘Und ein Narr wartet auf Antwort’.
Toch is, met al het theatrale, rhetorische en op effekt berekende het verhaal boeiend,
vooral tegen het einde. En prettig is het te zien met hoeveel kunstvaardigheid de
auteur aan de touwtjes van zijn poppen trekt, en hoe hij de verschillende handelingen
netjes in elkander weet te doen grijpen. Als bij een kunstig raderwerk pakken de
tandjes in elkaar, en behoudens enkele zwakkere gedeelten is het boek meesterlijk
van compositie. Van den klassiekhistorischen achtergrond is met kennis en voordeel
partij getrokken, ofschoon men eenigzins aan Schrijvers volbloed klassieke vorming
twijfelt, wanneer hij hardnekkig overal spreekt van Olympeion in plaats van
Olympieion (het woord komt te dikwijls voor om aan een drukfout te gelooven) en
tweemaal in een paar regels van 't zelfde verband 't heeft over een ‘Errynnie’.
In zijn beschrijvingen is de schrijver dikwijls gelukkig, zoo o.a waar hij de
stemming van Sigurt bij de herinneringen aan zijn vaderland schildert (blz. 113 vgg.)
Ook in den omgang van Sigurt met den ouden, in zijn onderaardsch hol aan zee
wonenden Naios, komt veel goeds voor, terwijl de volgende aanhaling moge doen
blijken van Schrijvers schilderachtige voorstelling, vol beweging en kleur, (blz. 69):
‘Der Krieg war entbrannt. Von der Zinne seines Hauses konnte Ktesias die am
Ausflusse des Anapos ankernde athenische Flotte und die bis zum Fusze des
Olympeions sich hinziehenden
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Mauern des feindlichen Lagers überschauen; in der Sonne blinkten die Helme der
auf-und abschreitenden Wachen; Reiterschwärme durchstreiften, Futter und Proviand
suchend, die Moorebene der Kyana; in dichten, wohlgegliederten Scharen bewegten
sich, unter Führung der hoch zu Rosz heransprengenden Feldherrn, vom Lager bis
zu den Vorwerken von Syrakus die Bogenschützen, die Scheuderer und die
unzähligen, in silberschimmernder Rüstung einherschreitenden Hopliten, - ein mächtig
prachtvolles Heer, feldgeübt, siegessicher! Bis zu Ktesias Ohr drangen, wenn der
Südwind sich erhob, die Hornsignale der Belagerer, das dumpfe Gebrüll der zum
Opfer geführten Stiere, und der von aufgellenden Posaunenstöszen begleitete
Kriegsgesang der Athener, der wie mit frohem Siegesmut in die Weite schallende
Päan; - und, senkte sich die Nacht auf Syrakusa's Gefilde, so flammten wie die blutig
drohenden Augen einer lauernden Wolfsheerde, die roten Lagerfeuer aus dem Dunkel
herüber.’ EDWARD B. KOSTER.

In Duisternis, door F. Coenen Jr. - Amsterdam, - L.J. Veen.
Toen ik dat boek gelezen had in de doodsche stilte van m'n kamer, op een
regendruiligen Zondag-namiddag, was het, of eene zware dépressie zich op mijn
denken had neergelegd, en een vage somberte over mij was gekomen. En toen,
werktuiglijk, steeds met mijn gedachten nog wijlend in de atmosfeer van dat boek,
ik opstond, wegging, naar de straat die vochtig glibber-glansde door den mistroostigen
mot-regen, voelde ik een ondeelbaar oogenblik mij bekruipen een onbestemde angst
voor ongekende-dingen-die-komengingen.
't Ontstemde mij, 't maakte mij wrevelig op dat boek, en op mij zelf, omdat ik de
wanhoop van hopelooze verlatenheid, door den auteur weergegeven, zóó op mijn
wezen had doen inwerken.
Maar later, in gezelschap, in 't banaal-drukke menschen-gedoe, na 't praten over
dingen-van-alledag, vloeide die vluchtige melancholie van mij weg, en langzaam
doordrong mij een prettige, hoogelijke waardeering voor zulk een buitengewoon
knap en mooi stuk werk.
Het spreekt van zelf, - want geen van Coenen's werken is dat nog geweest - dat
‘In Duisternis’ geen boek is om nu eens als 'n leuk-gezellige tijdpasseering te worden
gelezen, daarvoor is 't een veel te ernstig kunstwerk.
Daarom juist zal het waarschijnlijk niet vele drukken beleven, zal ‘het publiek’
nauwelijks 't verschijnen ervan hebben opgemerkt, en kan 't slechts in letterkundige
kringen de waardeering en bewondering vinden, die het zoo ten volle toekomt.
***
Het is gewoonte geworden bij onze critici, om Frans Coenen te noemen: ‘een der
beste realisten onzer moderne literatuur.’
Het wezen van Coenen's kunst is echter niet zuiver-realistisch. Het duidelijkst
blijkt dit uit zijn voortreffelijk vorig boek ‘Zondagsrust.’
Dit verhaal is het trouw en stipt weergeven van 't stille gebeuren in 't gezin van
een, ‘fatsoenlijk werkman’ op een regenachtigen Zondag.
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Doch, ondanks die natuur-getrouwe weergeving van den uiterlijken vorm der
dingen, is dat geheele boek ééne benauwend stille klaging van hopelooze
levensleegheid.
Dat is niet het nuchter uitbeelden der dingen, zooals een gewoon mensch die ziet
en aanvoelt, dat is gebeuren, die figuren zijn scheppingen waarin de kunstenaar zijn
innigst zieleleven legt, zulk een boek is een gedicht, een indirecte uiting van Coenen's
levens-sentiment.
Het is reeds gezegd; men heeft het reeds Coenen's ‘grootste kracht’ genoemd, en
ik wil het, ook als mijne meening, en om Coenen's niet-realist-zijn te bewijzen, hier
nog even aanstippen, dat hij steeds de uiterlijke sensaties, van weder en omgeving
vooral, doet samengaan met de innerlijke stemming van zijn personen, om het geheel
het ‘kunstwerk’, het ‘gedicht’ te vormen.
De werkelijke realist, ik noem bij voorbeeld Zola, ziet het leven van alle kanten,
en heeft dus in zijn werken groote en heerlijke kleurschakeeringen. Hoe is het nu
mogelijk, dat Coenen, over al wiens schetsen en novellen een nevel van melancholie
ligt gespreid, een realist kan worden genoemd? Coenen wilde zijne ziels-stemming
uiten, hij koos daartoe het stille gebeuren in een werkmans-gezin op een grijzen
Zondag, en maakt daardoor het banale en ziellooze Zondagsgedoe van die menschjes
tot iets benauwends, strak-benauwends van levens-holheid.
***
Zoo ook met ‘In Duisternis’. Een jonge man heeft zich met zijne familie
gebrouilleerd, om met een vrouw van niet gunstige réputatie, die hij innig lief heeft,
samen te gaan wonen. Deze verlaat hem echter na eenigen tijd, als het haar blijkt,
dat hij haar behoefte aan weelde niet kan bevredigen. Dit is de slag, die de
levenskracht in den jongen man breekt. Te zwak, te energieloos om krachtig zijn
smart te overwinnen, leeft hij sufferig op 'n kamer voort, steeds met den geest in het
verleden wijlend.
Is nu zijn geld verdwenen, zijn kamer hem opgezegd, dan m o e t hij eene
betrekking zoeken. Met eenige adressen in den zak gaat hij, op
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een ellendig regenachtigen winterdag, zonder zelfvertrouwen de groote stad in. Doch
overal wordt hij teruggestooten, met wantrouwen en ijzigekilheid. In de toekomst
grijnst hem de armoe, het langzaam verschooieren, aan, een woedende haat tegen de
menschen die hem meedoogloos uit hun samenleving schijnen te stooten, wrokt in
hem, en gedurende dien langen dag van lijden wordt het in hem als een waanzin.
Dronken van haat, werpt hij eindelijk een groote spiegelruit van een café in, en
valsche spijt bekruipt hem, als hij hoort dat niemand door zijn opzet doodelijk is
gewond.
Dan gaat hij naar z'n kamer, en hangt zich op, als mechanisch, aan den lampehaak,
midden in de kamer.

Handschrift van Mr. F. Coenen Jr.

Een dag levens; slechts één dag levens van een zwakkeling, geeft Frans Coenen
ons hier.
En toch is er in dat boek zulk een tragiek, zulk een diepe felle smart, zulk een
wanhoop van algeheele verlatenheid, dat het pijnlijk aandoet.
Wij gevoelen hoe de haat, de angst, de eindelooze, prangende, waanzinnigmakende
angst dien jongen man ten verderve m o e t voeren, dat het tot iets tragisch, iets
verschrikkelijks moet komen, en wij zien eindelijk hoe hij de café-ruit verbrijzelt,
en dan door een kracht, die de zijne niet meer is, den dood ingaat.
De compositie van ‘In Duisternis’ is meesterlijk, geen enkele stemming, geen
enkele uitweiding, die er niet in past, die niet meewerkt het effect te verhoogen. Hoe
mooi ook het telkens even denken aan Carolien, (de vrouw, die hem verlaten heeft,)
als nog iets liefs, een lieve herinnering in die zwarte ellende.
Natuurlijk is de taal ook supérieur. Dezelfde ‘grijze zinnenvoeging’ als in de vorige
boeken, doch bijna altijd woorden die voorstellingen beelden en zuiver omlijnen.
Het geheele boek is slechts eene opeenvolging van beelden, soms verbleekend,
en plotseling weer hel belicht, het is eene wisseling van stemmingen, allen donker
en smartelijk, en door dat alles ademt een geest van haat, starre levens-haat, van
wanhoop, wanhoop soms als een waanzin.
In hoofzaak komt dit boek toch met ‘Zondagsrust’ overeen. Het verschil ligt hierin,
dat Coenen thans, door het hevig tragische van het verhaal, heviger heeft willen
werken, de hopeloosheid-stemming directer heeft geuit; daar de tragiek, die in
‘Zondagrust’ wel degelijk aanwezig is, slechts voor den litterair ontwikkelden lezer
voelbaar is, wordt in zijn laatste boek de wanhoop van verlatenheid door ieder lezer
is waar te nemen.
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Soms is er iets ontzettends in de kunst van Frans Coenen.
Omdat Van Deijssel dit reeds meermalen heeft gezegd, wil ik slechts even
aanstippen, dat in kleine,
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oogwaarschijnlijk-banale gebeurtenisjes, zeer dikwijls de tragiek van zijn werk ligt.
Ik wil hier s o m m i g e p a s s a g e s n o e m e n , welke mij hevig aandeden, b.v.
het schuilen voor den regen in een stoepportaal, waar de jonge man staat in gezelschap
van eenige menschen-uit-hetvolk; en ook, het doorbrengen van den middag, in de
duisterende kamer, als hij in eene koortsige soezing is verzonken.
Zulke regels als op deze bladzijden blijven lang, héél lang nog in mijn denken
na-somberen, soms even, in het drukke dagelijksch leven, heel even als iets van
onbestemde, onbegrepen angst, doch in stille avonduren daarna plotseling weer tot
mij komend in al hunne hevigheid van levensweê, maar spoedig weer verglijdend,
vervluchtigend.
Ik zou ze hier willen citeeren, die woorden; doch begrijp dat enkele van die regelen,
onmogelijk de stemming kunnen geven zooals de schrijver die wenscht.
En critiek!?.....
Wanneer men, al schrijvende, het critiseeren vergeet, geeft men onbewust de beste
critiek over een kunstwerk.
Toch trof mij nog, hier en daar, een enkel rethorisch woordje, soms wat verwrongen
beeldspraak als:
‘Maar toch zoo vaak hij zijn gedachten als netten uitwierp in dien donkeren kolk
der vorige maanden, haalde hij ze ledig op van elke positieve herinnering’.
of:
‘Zijn leven was in stukken, en hij zat er midden in, zonder moed om weer te
verzamelen en te trachten er iets anders mee te bouwen.’
Maar waarom eigenlijk zulke onvolmaaktheidjes aan te stippen, als Frans Coenen
Jr. ons in dat boek zooveel doorwrochts, zooveel moois geeft?
L. TEN HAEFTE.

‘Klein Leven’ door J. Everts Jr. - Haarlem, Erven F. Bohn 1903.
Dit nieuwe boek des heeren Everts lijkt me, mèt de pas-verschenen ‘F e e s t e n ’ van
van Looy, wel zéér geschikt, om 't tegendeel der pessimistische beweringen van hen,
die zeggen dat onze litéraire kunst aan 't doodbloeden is, overtuigend te bewijzen.
Want ook deze nieuwe auteur heeft te beschikken over een zuiver en
krachtig-kunnend talent. Z'n heele boek is ervan dóór-gloeid, en geeft den indruk
van 'n ferm-gedegen stuk werk, forsch haast als 't ‘P r o z a ’ van van Looy, maar niet
zoo sympathiek door 't vaak haast-té-tragische in verreweg de meeste stukken van
dezen bundel, vooral in ‘Een Einde,’ ‘Zwemmen’ en ‘Boerengezin.’
Tragisch is ook ‘Werkeloos’; maar hier is 't de. groote tragiek van 't maatschappelijk
leven, eenvoudig maar mooi - juist weer-gegeven naar de werkelijkheid; echter niet
koud en gloed-loos als 'n photographie, maar zóó dat men voelt het vreeselijk tragische
in 't gebeuren als iets ontzettends; dat men er doorheen voelt beven, iets van een
heftige ontroering, een innig mede-lijden van den auteur met een, door de gevolgen
van schelle wan-verhoudingen tot 'n wanhoops-daad gedreven werkelooze, die in
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uiterste verbittering op 'n medearbeider, lafhartige bewerker zijner ellende, geprikkeld
wordt door 't bewustzijn van z'n groote kracht. Zij is bruut en ongebonden door 't
hersen-verstompende van zijn slaaflijk-zwoegen-z'n-heele-levendoor en door de
toestand waarin hij zelf verkeert door honger en wilde smart in 'em. In een oogenblik
van wild-uitwringende drift steekt hij hem overhoop; in 't volle bewustzijn van wat-i
gedaan heeft en wat 'em daarvoor wacht, volgt hij gelaten en zonder tegenstribbeling
'n politieagent.
‘Maar een agent drong zich tusschen de menschen naar voren, stapte
haastig op hem af. - - - - “Hou je gemak maar, ik zal wel met je meegaan”
- zei Gerrit kalm.’
Met ‘Ouderdom’, feitelijk 't eerste stuk dat vrijwel absoluut zuiver is, is ‘Werkeloos’,
als kunstproduct mij 't meest sympathiek. O, je moet ze kennen, dat ruwe volkje van
bootwerkers en sjouwerlui; en dan wordt 't te duidelijker, de mooie precies-heid van
de dialoog en de handeling in die laatste en noodlottige ontmoeting van Gerrit met
Jan; die jeukende vechtlust, die beestachtige wreedheid-als-van-'n-verscheurend-dier,
in dat uitdagend opdringen en stooten met de breede schouders tegen 't lijf van de
tegenpartij, die niet vechten wil, met 'n: ‘Noù?! Noù?! Doe nou ook je lamme bek
eens ope!... Je had zoo'n praa's verleje Vrijdag, zeg noù ook is wat!’ is schitterend;
prachtig-mooi ook dat woedend verwijt:
‘Hè?! hoe vin je dat nou?’ herhaalde Gerrit ‘bazelend, huilend van woede
bijna. Zie je 't wel; ik verrèk van den honger, en me vrouw ook en me
kinderen! En da's jouw schuld man, jouw schuld! - - - Kan joù wat
verdomme, he? - - - Als jij maar te vreten heb - - -’
't Minst beviel me, hoewel 't literair groote verdiensten heeft: ‘Boerengezin’, waarin
'n onverkwikkelijk verhaal wordt opgehangen van 'n paar boerenkerels, die 'n koe
van d'r kalf verlossen, terwijl tot slot de boer-eigenaar, van de
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inspanning sterft. Ook ‘Een einde’ laat een onbevredigd gevoel na, hoewel zeer goed
is beschreven 't lijden van dien jongen letterkundige, die schrijven moèt om zich en
z'n moeder en zuster te onderhouden, maar die, in telkens verlangend wachten ‘nou
zou 't dan toch eindelijk komen’, machteloos door gebrek aan inspiratie, niets werkt,
en ten slotte, in 'n krankzinnig-wanhopige bui zich van het leven berooft.
Ook ‘Om de Zuid’ van blz. 110 af, maar vooral van blz. 112 af onderaan is bizonder
mensch-getrouw weergegeven 't tragisch einde van Piet den stuurman, tegenover 't
èven-verbouwereerde van den kapitein, als-i niemand aan dek ziet en z'n onmiddellijk
daarop-volgende geest-tegenwoordigheid, die door 'n paar ruwstrenge
zeemanswoorden de doorschrik-bevangen bemanning zoo-inééns weer tot hun plicht,
wakkerroept.
Over 't algemeen kan men de conceptie, ook van de minst-geslaagde stukken, goed
noemen; toch is ook weer bij dezen auteur opmerkelijk, dat hij zich niet krachtig
genoeg te achten schijnt, zijn werk naar breeder grondslagen tot een grooter geheel
te bouwen.
Deze zwakte is bij nagenoeg alle hedendaagsche, vooral jonge auteurs waar te
nemen, zoowel bij de dichters, als bij de proza-schrijvers. 't Lijkt wel dat de dùrf
ontbreekt en de energie, om een grooter werk op te zetten. En dit toch is 't doel juist,
dat wij ons voor oogen moeten stellen (een meening, die ik weet met vele jongere
auteurs te deelen, en die ik ook trouwens, ontleen, aan 'n interview over deze kwestie
met een onzer meest-begaafde jongere dichter-schrijvers): grooter werk, breeder van
opzet en ruimer van opvatting dan de bij-veertienregels-uite verzen van Kloos of de
kortere prozabrokken en schetsjes van de meeste hedendaagschen (enkelen, en
daaronder Couperus in de eerste plaats, die echter al niet meer tot de ‘jongeren’ kan
gerekend worden, uitgezonderd); maar dan gebruik makend van 't ontzachelijk veel
mooye, en de zuivere en fijne détailleering die ons de tachtigers geleerd hebben.
Door Kloos zijn we van-jongs-af gewend aan de veertien strophen, en onze
gedachte schijnt zich tot die veertien te bepalen, maar eindigt daarna. Dat is 'n gebrek.
Maar bij Bilderdijk was de opzet bijv. van ‘D'ondergang der eerste Waereld’ grootsch, meesterlijk en getuigend van 'n hoogdichterlijke geest; maar de uitwerking
was vaak ruw, in te groote trekken en vol bombast; van Kloos en de zijnen nu hebben
wij geleerd fijn te boetseeren, 't marmeren blok-van-woordkunst mooyer en
nauwkeuriger te bearbeiden, zonder onze toevlucht tot goedkoope
imponeer-middeltjes, als holle rethorica en kleurige maar leege bombasterij, te nemen.
En uit een ernstig streven, om de goede eigenschappen van deze beide grooten tot
een volmaakte harmonie te vereenigen, moet ònze kunst: de kunst van het jongere
geslacht, geboren worden.
Mij komt voor, dat dìt de eenigst-goede roeping onzer toekomst-literatuur is.
July 1903.
W.D. VAN HOOGENHUYZE.

Fragment.
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Uit: Louise van Breedevoort, roman door J. de Meester. - Bussum, C.A.J.
van Dishoeck. Zal dit jaar nog verschijnen.
Door de schildersparasol beschermd, zat Louise op Lindenhorst in de morgenzon
van wat eens ‘haartuin’ geweest was, haar boeregedoetje en bloemenplezier. De M.
van POMONA miste een poot en de kurk die de pooten der A moest verbinden, hing
hulpbehoevend neer bij den eenen. Ook in de schorsbedekking van het deurtje had
de tijd droevige leemten doen vallen. Maar verder zag het aardige rustieke huisje er
nog stevig uit en Maartje, de kleindochter van den tuinbaas, raagde er telkens de
spinnewebben weg en hield de flaptafel achter het raam, het kastje, de krukjes, de
emmers, het juk, de stelen der bezems, van schoffel en hark, steeds keurig wit
geschuurd.
- Als de freule d'er nog er is komt, 't mot er nie' minder zijn als vroeger.
Thans had Louise de bank van voor het huisje weggeschoven en tegen het groen
van een struik gezet, en op de bank had ze een meloen en komkommers gelegd, die
ze schilderde in de zon. Zij was Camille en de neven ontvlucht, anders kwam er in
het geheel niet van werken; en nu Kruit, gelogeerd in de Leeuw, telkens op
Lindenhorst kwam met zijn werk, waar hij haar dan over sprak, als was ze niet maar
een dilettante, wier geknoei hij verbeterde; nu wilde zij althans ook iets doen; zij
verlanterfantte toch al veel tijd. Dit stilleven van drie prachtige vruchten, zonder
meer neergelegd op het geelwitte hout der bank, vóór het groen van een jasmijnstruik,
zou hij zeker goedgekozen vinden. Het was een groote oranjegele meloen, en
dofgoudgeel strekten de bochtige komkommers er voor en er naast zich uit. Van
teekening was het heel moeielijk en zij tobde er erg op, maar bleef toch vol moed.
Dolblij, dat ze weggevlucht was naar de vroolijke
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eenzaamheid hier. Wat had ze vaak naar Pomona verlangd, als kind 's winters te
Arnhem en zelfs nog te Brussel. Aardig dat Maartje zoo goed er voor zorgde; zij zou
zeggen dat die schors eens hersteld moest. Pomona was de verrassing van haar derde
jaar geweest - toen had Papa het voor haar laten bouwen. Warm was 't wel, maar hoe
prachtig die vruchten! Hè, als Kruit die zelf eens maakte I het was veel te moeilijk
voor haar. Zoo ingespannen werkte ze voort, dat ze er niet op lette, toen 't geluid van
het dichtflappen van haar tuinhekje plots klapte door de stilte.
- Hè, je bent niet eens geschrikt! Ik sloeg met het hekje, dat je zou schrikken!
O gunst, daar was Camille. Waarom zou ze het koketteerspelletje met Ru hebben
afgebroken? En Han, die zeker zou willen roeien, daar hij elk geflirt met Camille
een prachtige gelegenheid vond om zijn Fransch wat op te halen! Neef Guus was nú
ook wel bij de hand. Waarom kwam Camille dan naar hier, waarom liet zij haar niet
werken?
- Hinder ik je?
- Och ... hinderen...
- Je krijgt hier een zonnesteek!
- Ik heb immers me parasol.
- Ik heb met je papa gewandeld, we hebben de dorschmachine zien draaien.
- Met Papa!? Waar vondt je die?
- Bij de honden, hij ging naar de boerderij, en toen ben ik meegeloopen.
Die Camille, precies een jong poesje, dat liep ook zoo voor de voeten, en omdat
het zoo aardig deed, werdt je niet boos. Papa, die vóór de lunch zich met niemand
bemoeide, van wien zij zelf nooit wist of hij op was; en nu had het katje zich aan
hem geklampt...
- Moest Papa op de boerderij zijn, of is hij om jou gegaan?
- Om mij? Ach wel nee! Ik liep met hem mee. Ik heb hem ernstige lessen gegeven.
- Wàt heb je?
- Ernstig met hem gepraat, hem gezegd dat hij 's Morgens geen port moet drinken.
Louise's penseel flipte uit haar hand. Toen ze het wilde oprapen, verloor ze bijna
het evenwicht, de voorpoot van haar drietandskrukje was gedrukt in het zachte zand,
bijna was zij omver gegaan. Camille was naast de meloen gaan zitten.
- Pas op, m'en stilleven! verschuif het niet.
- Och wel neen, ik neem geen plaats in.
Dat was waar, Camille nam geen plaats in. Lenig als een Japansche pop; die voelt
ook aan of ie geen korps heeft, eigenlijk niets dan de kop, met expressie. Wat was
er nu in de rattenoogjes van Camille? Lachend keek zij Louise aan...
- Que tu es drôle sous ce parasol!
Zei ze dat maar en wachtte ze af? De rattenoogjes keken spottend. Of... Och, wel
neen, Camille was een kind. Haar stemmetje was iets sterker en tegelijk scheller
geworden dan vroeger in Brussel. Maar verder was ze nog altoos ‘de clown’, de nar
van de klas. die alles mag doen.
- Hoe kwam je dat tegen Papa te zeggen?
Louise hóórde zich het vragen. Haar ‘dubbel ik’, want z i j had niet gewild! Zij
voelde dat zij gro ot zat gehurkt, log, een meisje als een gans op de zwikkende
drietand, tegenover dat nu als een Boeddhabeeldje zoo rustig op de bank zittende
poppetje van àl fijnheid en vlugheid, dat, de handjes slap in den schoot, naar haar
keek met een pret in de oogen....
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- 'k Heb hem nog wel meer gezegd. Ernstig hebben we gepraat... Of dacht je dat
hij niet naar me luisterde?
Van de bank was Camille en stond naast haar.
- Denk aan de parasol, pas op!
Camille, weer met die meerderheid:
- Wat ben je toch bang! Ik ben zoo lomp niet! Louise wist dat het zweet haar
uitbrak. Opeens pakte de hitte ondragelijk samen onder dat spandoek der parasol.
Ze dwong zich, toch niet op te staan.
- Je bent nog niet ver opgeschoten hè... Kom, ik laat je.
Het poppehandje streek over haar hoofd; toen zij opzag, lachten die ratoogjes lief,
er was een zwijmeldreigende verwarring voor haar van stovende warmte, van droppels
zweet, van afschuwelijke verlegenheid, en toen ze haar hoofd had afgeveegd, was
Camille's bezoek als een hallucinatie. Weer zat ze in Pomona alleen...
't Kon niet, dat Camille het gezegd had! Die verwende-kindjeslippen, die bang
waren voor niets, omdat zij nooit iets zeiden met ernst, hoe zòuden die aan Papa
gezegd hebben, niet meer te drinken, niet zooveel port? Het was de vermaning, de
bede, de klacht, die zij, Louise, d a c h t , nu al jaren. Die haar lippen hadden gepreveld
in de geheimenis 's nachts van haar kussen, dat, nat van tranen, haar smeeken
gesmoord had. Zoo iets te zeggen, zoo maar, aan Papa! Dat wicht verlichtzinnigde
alles tot grappen. Zij mòest het gezegd hebben als een grap. En Papa, die het had
geduld...
Met een armbeweging van ongeduld naar de belemmerende parasol, was zij ijlings
opgerezen, nu stond zij in de zon blootshoofd, haar matelot hing achter den ezel. In
een zenuwachtige armstrekking vouwde zij de handen vóór den schoot.
Hoe zou Papa 't hebben opgenomen?
Hij vond Camille aardig. Al dien dag te Brussel had hij plezier gehad in haar. Maar
dit! dit!... Zij dacht aan haar ontroering, toen zij
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voor de eerste maal, op een straathoek te Arnhem, die drankbestrijdingsplaat met
het: ‘vader, niet meer’ had gezien. Scherp had zij toen gevoeld: hoe durft dat meisje
het te zeggen? In haar angst-hebben om Papa was steeds de radeloosheid geweest,
dat hij haar hield op zulk een afstand, tot feesten van zeldzaamheid makend ieder
oogenblik van intimiteit. Bovendien - hij wàs haar vader; al deed hij dit, dat zeker
niet goed was, hij was haar vàder, zij had te zwijgen...O, haar oprechtheid had geleden,
wanneer zij zon op allerlei listen, die zij toe te passen trachtte, om hem af te leiden,
bezig te houden, langer te houden in gezelschap, opdat hij minder drinken zou.
Zelden, nooit haast, was zij geslaagd. Ach, zij had geen invloed op hem, zij was nog
te jong ook, en leefde niet met hem, telkens immers voor korten tijd... Hoe had zij
getobd daarover! Maar nooit had zij het moog'lijk geacht, dat zij tot hem zou gaan
en het zeggen, wat zij dacht, altijd, altijd... Het was d e smart, d e vrees'lijke toestand,
maar hém te zeggen: U doet niet goed... En nu zou dit luchthartige ding, dat, precies
nog als vroeger te Brussel, in een al door lachend gekakel, vertelde van dingen ... de
vreeslijkste, welke zij zeide te hebben doorleefd, zij zou, in haar geginnegap, haar
niet vermòeden, wàt men kàn zeggen...
Onwillekeurig was Louise de zon ontweken in het huisje, bukkende om door het
deurgat te gaan. Als veel te groot voelde zij zich hier staan, onbeholpen, stumperig...
Die kleine Camille! 't Lenige poesje, dat overal door komt... Maar dit praten moest
Papa hebben beleedigd. Het nest, hun bijna volslagen vreemd...
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Tweede Jaargang No. 11
Over Deensche literatuur en haar Hollandsche bewerking.
Inga Heine. Naar het Deensch van J. Blicher - Clausen door D.
Logeman-van der Willigen. - Utrecht H. Honig. 1902.1)..
Het verloren Tooverland. - Naar de vijfde Deensche uitgave van J. Blicher
- Clausen door D. Logeman - van der Willigen. Utrecht, H. Honig 1903.2)..
Giovanna en AEbelö van Sophus Michaëls. Met toestemming van den
schrijver uit het Deensch vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
Haarlem, Vincent Loosjes 1902.
WANNEER een auteur, - zoo goed als van Eeden den band van zijn werken met een
waterlelie en Marie Marx-Koning dien van haar gedichten met een viooltje stempelt,
- een motto koos, dat door hem uitgedacht of aangenomen, de karakteristieke idee
van zijn schrifturen in weinig woorden samenvatte, dan zou naar mijn meening in
een van Browning's gezegden de kern liggen, die de innigste gedachten en teerste
gevoelsuitingen van Mevrouw Blicher-Clausen's letterkundigen arbeid omsluit.
If happiness comes, life will be sweet; if it does not come,
l i f e w i l l b e b i t t e r, - b i t t e r - a n d n o t s w e e t , - b u t y e t t o b e
borne.
Wanneer we ons bij 't lezen van haar boeken herinneren, wat de vertaalster van
haar beide romans, Mevrouw Logeman-van der Willigen, ons meedeelt in de
Mei-aflevering van dit tijdschrift omtrent Mevrouw Blicher's levens-gebeurtenissen,
komen we tot het vermoeden van een nauw verband, dat bestaan moet tusschen veel
van het eigen-doorvoelde leed en het in woorden van weemoed geschreven werk.
Ik vind het een onbescheidenheid te zoeken naar de lijn, die tusschen fantasie en
werkelijkheid kan worden getrokken; ik voel dit als een pijnlijk wroeten in mysteries,
die te heilig zijn om door vreemde handen te worden aangeraakt, en waar ik dus
sprak over het contact tusschen het droef-getinte werk en den weemoed, die na den
dood van haar man het lot der Deensche schrijfster versombert en die zoo ernstig
blikt uit haar donkere oogen, wilde ik alleen mijn sympathie uitspreken voor haar
talent, dat uit haar lijden en uit haar smart anderen zoo groot geluk brengt. Heel sterk
heb ik dat geluk gevoeld bij 't lezen van haar laatst verschenen boek: H e t v e r l o r e n
To o v e r l a n d . Het is zoo klaar en rustig geschreven, werk van louter ziel en warmte
en innigheid, van intens geluk, van ál-verwoestende droefheid, - maar bovenal werk
van Liefde, die nimmermeer vergaat.
Ik geloof, dat het voor een vrouw moeilijk is Mevrouw Blicher's boeken kritisch
te beschouwen, omdat zij zich al licht te veel door haar gevoel zal doen leiden, waar
een man zijn oogen open1). 2e druk ter perse.
2). Eenige der verzen in Het verloren Tooverland n.l. ‘Als zwanen zwart’, ‘Met week geluid’
en ‘Als een gouden droom’ zijn door de vertaalster overgenomen uit Pol de Mont's Claribella,
- de bandteekening is ontworpen door Edmond van Offel.
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houdt voor fouten, voor gebreken misschien, die een vrouw, omdat haar hart, haar
vrouw-zijn, zoo machtig wordt geboeid, zullen ontgaan. Wat ik zeggen wil, is dus
meer het weergeven van een persoonlijken indruk van den gedachten- en
gevoels-inhoud, dan wel een oordeel over de kunstwaarde van het letterkundige
werk. Tot I n g a H e i n e voel ik mij minder sterk aangetrokken dan tot het Ve r l o r e n
To o v e r l a n d , omdat naar mijn meening in het eerste boek enkele overgangen te
weinig natuurlijk zijn en daardoor te forsch lijken, terwijl in 't laatste de gebeurtenissen
als schakels in elkander grijpen, wat waarschijnlijk zijn gelukkige oorzaak heeft in
het scherpe uitbeelden der personen, die zoolang wij in I n g a H e i n e de crisis te
gemoet gaan, met zorg zijn geteekend (behalve de dokter en zijn vrouw, die ondanks
hun deel aan de handeling poppen blijven). Maar is eenmaal het hoogtepunt bereikt,
dan voelen we een plotselinge daling in de belangrijkheid der gansche omgeving,
een zwakker worden van het scheppingsvermogen der schrijfster, die liever ook ons
alleen had moeten laten in 't oogenblik, dat twee levens voor altijd worden gescheiden.
Nu evenwel gaat het boek gelijken op een tooneelspel, dat behalve u n e t r a n c h e
d e v i e te hebben gegeven met oorzaken en gevolgen, bovendien zijn handeling
nog uitstrekt over de consequenties n a het moment door het publiek de ‘ontknooping’
genoemd, waardoor een tweede slot gevormd wordt, dat noodzakelijkerwijze matter
is dan het eerste.
Het komt mij voor, dat het werk gewonnen zou hebben, wanneer de auteur in de
laatste woorden tusschen Inga en den dokter, of in het kort daarop volgend,
veel-zeggend afscheid van den poney, het einde had gelegd. Waarom voert zij ons
geheel onnoodig berg-af? Misschien, dat het besef van veel geven kunnen en veel
geven willen haar gedreven heeft tot - men zou het kunnen noemen - een herhaalde
oplossing, tot een overbodige détailleering van feiten en gedachten, waarvan enkele
ons onreëel toeschijnen en andere ons minder sterk aangrijpen, omdat wij ze reeds
vóór het hoogtepunt hebben doorleefd. Na het vele oprecht-doorvoelde van een groot
deel van het boek, moeten de laatste bladzijden treffen als minder waar, minder
menschelijk, - als een te duidelijk uitgesproken moraal, die zich opdringt en de
stemming van het voorafgaande stoort.
Bij wijze van v e r h a a l kan ten slotte de verzoening tusschen de ouders bij 't
bedje van hun kind, wellicht door enkelen mooi en aandoenlijk lief gevonden worden,
maar in werkelijkheid is deze bruuske overgang gejaagd en onnatuurlijk en maakt
hij een geforceerd-zoeten indruk. Ook Inga's lezen in het dagboek van den man, dien
zij liefheeft, is een doelloos uitgespeelde troefkaart, die aan effectbejag doet denken,
en door den brief, dien zij den dokter schrijft, vervalt zij van kracht-bewuste, maar
toch warm-voelende vrouw tot een auteurs-werktuig door tendens-begrippen in
beweging gehouden. In die bladzijden leeft Inga Heine niet meer, ze is kil, dood, het is de schrijfster, die op den voorgrond treedt om haar eigen principes uit te stallen.
En al zijn die principes ook heel hoog en wereldverbeterend, hier doen ze
koud-onaangenaam aan, - ze passen niet bij hevig zielelijden, als 't hart in wanhoop
zich dubbel gepijnigd zal voelen door een woord van lof. Ik vind het jammer, dat de
schrijfster hier niet langer zich in haar werk verbergt, dat ze de kracht mist, haar
schepping tot het einde te bezielen en dit gebrek tracht weg te knutselen door
moraliseerende beschouwingen, -jammer, dat haar talent haar niet gewaarschuwd,
heeft, toen zij noodeloos zich begon in te spannen voor een psychologische ontleding
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van het d a a r n a . Als zij in die grens een eindpaal had gezien, zou stellig al wat
voorafgaat dieper indruk hebben nagelaten.
Er gaat van de oude grootmoeder en Inga Heine een bizondere bekoring uit, al
worden door haar beiden in oogenblikken van zwaren strijd en groote droefheid,
woorden gezegd, die volstrekt niet in overeenstemming zijn met den nerveuzen
toestand van haar ziel, - maar geen figuur is mij in 't gansche boek aantrekkelijker
dan de kleine Kai, het dokterszoontje. Kai lééft, is het door de omstandigheden
vroeg-wijze, doch zoo teer-gevoelige kind van ouders, die elkaar niet liefhebben met
de warmte, die hij noodig heeft om zich te ontplooien en te kunnen opbloeien, - arme
kleine Kai, die koestering zoekt nu bij den vader, dan bij de moeder en nooit de volle
weelde ontvangt, waar zijn jong hartje naar hunkert. Als Inga komt en dadelijk
begrijpt hoeveel hij mist, als ze met hem en zijn grooten hond Fenris speelt en stoeit,
allerlei genoegens voor hem verzint, met haar poney hem komt afhalen en met hem
in zee gaat baden, dan voelen we juist in die teekening de kracht van de auteur het
machtigst door de innigheid van haar beschrijving:
‘Plotseling sloeg Kai zijn armen om Inga's hals, terwijl hij met volle overtuiging
uitriep: “Ik houd toch zooveel van je. En Fenris ook. We hebben altijd plezier als we
bij je zijn. Vader ook”. En Inga drukte zijn kleine, warme lichaampje tegen zich aan.
“O jou heerlijke jongen!” zeide zij en kuste hem herhaaldelijk. “Jou heerlijke jongen!”
Kai was niet aan veel liefkoozingen gewoon en beschouwde die als een heel
bizonder gunstbe-
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wijs. Hij nestelde zijn hoofdje tegen haar borst en lag te genieten als een jong geitje,
dat zich in de zon koestert. Toen keek hij haar met zijn open kinderblik, die af en
toe zoo wonderlijk ernstig wezen kon, vol liefde aan en vroeg haar vol onschuld:
“Waarom ben j i j mijn moeder niet?” Maar toen liet Inga hem los. Was 't misschien
dezelfde vraag, die in haar borst verborgen lag en brandde, zonder dat ze 't zich zelf
had willen bekennen?
Waarom was je m i j n jongen niet?’
- Al wat met het kind in onmiddellijk verband staat (uitgenomen het verkeerd
gekozen moment van sensationeele verzoening tusschen de ouders) is zoo warm
gevoeld en zoo zuiver gezegd, dat we in die door waarheid treffende gedeelten
beseffen, hoe volkomen de schrijfster zich deze heeft ingeleefd om ze met zóó innige
liefde te kunnen neerschrijven.
Het aandoenlijke van het hierboven geciteerde sluit zich later harmonisch aan bij
de afscheidswoorden van Inga in het duin: ‘Groet Kai!’ zeide zij. ‘Waarom ben jij
mijn moeder niet? heeft hij eens tegen me gezegd en sinds dien brandt die vraag als
in mijn binnenste. Zeg hem, zoodra hij groot genoeg is om het te begrijpen, dat z i j n
moeder niet meer voor hem had kunnen opofferen, dan ik
g e d a a n h e b ’.
Ik heb met opzet eerst over I n g a H e i n e gesproken, niet zoozeer omdat het vroeger
verschenen is dan H e t v e r l o r e n To o v e r l a n d , dan wel, omdat ik het laatste
boek zoo heel mooi vind. En toch zal ik er minder van kunnen zeggen dan van het
voorgaande, want het is zoo moeilijk datgene, wat méér dan bewondering in ons
wekt en om die reden ons dierbaar is geworden, aan anderen mede te deelen.
H e t v e r l o r e n To o v e r l a n d is een schepping van fijn, hoog-menschelijk
voelen, een wonderteer weefsel van innige gedachten, die door de diepe emotie,
welke zij wekken, den indruk geven allereerst door de schrijfster zelve te zijn
doorleefd. Er zijn bladzijden, waarvan de eene het in schoonheid van de andere wint,
maar geen enkele zou ik willen missen. Ze zijn alle in den soberen toon van kleur
en woord gehouden, die het werk van zoovele auteurs uit noordelijke landen kenmerkt,
doch in de teekening der personen, in hun denken en doen ligt een zeldzame weelde
van uitbeelding, een schat van poëzie, die zich niet verrijkt, zooals zoo dikwijls
gebeurt, ten koste der realiteit.
H e t v e r l o r e n To o v e r l a n d , -kleinegelukswereld van drie wezens, oom
Frans, en Kaja en Helle, - wijst reeds in den titel op de droefheid van het slot. Ik wil
niet trachten den inhoud weer te geven, die zich niet in een paar regels laat
samenvatten. En zelfs, wanneer ik die taak op mij nam, zou ik slechts gebrekkig
kunnen doen gevoelen de warme innigheid, waardoor het boek als een bezielde
schepping zoo treffend spreekt tot ons hart.
Ik heb veel supérieure gedeelten in dit werk gevonden, maar tot de heerlijkste
reken ik wel het oogenblik, waarin Kaja, dàn nog de vrouw van Peter Dam, aan Oom
Frans, den man, die haar liefheeft en wien zij eerst later haar volle liefde zal geven,
het wiegje toont van haar kind, dat zal geboren worden:
‘Bij de deur van een klein zolderkamertje blee, zij staan, en deed die toen heel
voorzichtig, o, zoo voorzichtig open! Toen duwde zij hem zachtjes vóór haar de
kamer in en sloot de deur weer achter zich.
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Midden in de kamer stond het wiegje, - zacht en lief, fijn en blauw - een klein
koninkrijk, dat op zijn heerscher wachtte. En er naast stond zij zelf met gevouwen
handen en haar hoofdje wat ter zijde, terwijl een uitdrukking van heilige aandacht
over haar gelaat verspreid was. Het roodgouden haar kroesde over haar slapen en
het bloed zag men gaan onder haar doorschijnende fijne kaken.
Hij had haar nooit meer liefgehad dan op dat oogenblik, toen het diepste en
vrouwelijkste van haar natuur in dien graad op den voorgrond trad. Toen voelde hij
weer dezelfde wonderlijke gevoelens in zich opkomen, die hij ook eenige weken
vóór het huwelijk gehad had. Zooals hij zich toen verbeeldde, dat het de woning was
van haar en van hem, die zij samen in gereedheid brachten zoo verbeeldde hij zich
nu één oogenblik, dat 't haar en zijn kind was, waarop zij samen wachtten. Zonder
dat hij 't zelf wist, streek hij met zijn hand over het wiegje en er sprak zooveel
teederheid uit deze enkele beweging, dat zij geheel onwillekeurig zijn hand greep
en die kuste.
Toen deed zij zachtjes de deur weer open en ging op haar teenen naar beneden’.
Ik geloof, dat andere schrijvers de omgeving wellicht in sprekender kleuren voor ons
zouden schilderen, maar de beide menschen, die daar te zamen zijn, zien we zóó
gloedvol geteekend, de emotie, die hen doortrilt, reageert zóó sterk in ons, dat juist
de eenvoudige achtergrond hen des te scherper doet uitkomen.
Opmerkelijk is het, zooals Mevrouw Blicher-Clausen èn in I n g a H e i n e è n
i n h e t Ve r l o r e n To o v e r l a n d de vér-reikende macht erkent van het kind;
ze moge ons die voorstellen als f o r c e r é p a r a t r i c e , of bewijzen willen, dat het
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kind een heilig recht op levensgeluk bezit, dat hem door vader noch moeder mag
worden ontnomen, - altijd en in alles voelen we een krachtig streven om het kind
zooveel mogelijk voor leed te bewaren en het een zonnig bestaan te verschaffen. En
juist door dit besef, dat wel heel intens in de schrijfster moet leven om het ons zoo
diep te doen meevoelen, door het bewustzijn voor een klein wezen te moeten zorgen
dat te jong is en te teer om de smart te helpen torsen, valt er een lichtstraal over de
laatste weemoedige woorden van het motto, dat ik in den aanvang noemde als
weergevend den grondtoon van haar beide boeken, en dat zij zelve in haar laatste
werk aanhaalt; - door dit besef glanst een schijnsel van vertroosting over Kaja, nadat
zij uit haar stralend tooverland verbannen is, - over den dokter en over Inga, wanneer
zij hun liefde onderwerpen aan 't fragiele geluk van den kleinen Kai. In beide boeken
is 't een pleidooi voor het recht van het kind, wiens handjes niet te vergeefs in het
duister mogen tasten naar een andere hand, waarin zijn geluk besloten ligt.
Het sober-poëtische, karakteristiek-Deensche werk van Jenny Blicher-Clausen en
de fantastische ver-halen van haar landgenoot, Sophus Michaëlis, zijn zóó ver van
elkaar verwijderd, dat ik den afstand tusschen deze beide auteurs wil aanvullen door
een bespreking, waarin wellicht de niet Deensch-lezende Hollanders belang zullen
stellen, n.l. door iets mede te deelen omtrent de vertaalster, Mevrouw Logeman-van
der Willigen.
Verwonderen doet het ons niet, dat zij, die in later jaren zooveel liefde zou toonen
voor, en, zooals zij zelve zegt, geheel leven i n de door fijnheid van gedachten en
rijkdom van gevoel zoo aantrekkelijke literatuur van het Noorden, reeds als kind
zich door de lectuur van sprookjes geboeid voelde. En 't was niet alleen het lezen,
maar ook het verzinnen van wonder- en tooververhalen, dat haar genot gaf. Op de
wandeling werden ze aan de jongere broertjes verteld, die de sprookjes 't mooist
vonden, wanneer ze eigen fantasie bleken te zijn en die de oudere zuster door hun
aandachtig luisteren 't gemis van een wandeling met vriendinnen van gelijken leeftijd,
welke ze òm de broertjes had moeten opgeven, deden vergeten.
Wat als kind en jongmeisje liefhebberij was, werd in haar huwelijk met den
philoloog, dr. Logeman, zij het dan ook in een richting verschillend van die harer
jeugd, ernstige arbeid. De eerste acht jaren van haar huwelijk, voor een groot deel
in Engeland doorgebracht, werden hoofdzakelijk aan taalstudie gewijd; maandenlang
werd iedere dag in de leeszalen van het Britsch Museum doorgebracht, daarna een
reis naar Oxford ondernomen. Volgens de meedeelingen van Mevrouw Logeman
was evenwel alles, wat zij toen uitrichtte, eenigszins machinaal werk voor haar, totdat
zij voor eigen genoegen haar hulp verleende aan de Chaucer-Concordance, waarvoor
zij in een jaar duizende woorden verzamelde, waarvan zij den oorsprong navorschte
en zooveel mogelijk de moderne beteekenis opgaf. Maar plotseling kreeg zij genoeg
van al dat ‘geploeter’, zooals zij 't zelve noemt. Door de taalstudies van haar man,
die voor zijn arbeid meermalen naar Scandinavische werken werd verwezen, kwam
zij tot het begrip van de nauwe verwantschap tusschen dien tak der Germaansche
talen en ons Hollandsch, de neiging naar het poëtische, die zoolang gesluimerd had
onder de droge studies in de duffe leeszalen van Londen en Oxford, herwon haar
vroegere macht, - in het Deensch werden Andersen's sprookjes gekocht en met behulp
van een Duitsche vertaling gelezen. Zonder grammaire, zonder thema's maken werd
de nieuwe taal geleerd. Na verloop van drie maanden was Mevrouw Logeman ze in
zooverre meester, dat zij ze las en schreef even gemakkelijk als Engelsch, Fransch
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of Duitsch. Maar dat verstaan en spreken nog een gansch andere techniek vereischen,
bemerkte zij, toen zij voor de eerste maal op Deenschen bodem stond en geen syllabe
begreep. Na drie weken kwam er een einde aan dien moeilijken toestand en na een
verblijf van twee maanden in een absoluut Deensche omgeving, kreeg zij de taal
volkomen in haar macht. Later werden ook reizen naar Zweden en Noorwegen
gemaakt; in Stockholm nam Mevrouw L. les in 't Zweedsch, dat veel zwaarder door
haar werd gevonden dan Deensch. In Upsala en andere Universiteits-steden maakte
zij uitgebreide taalstudies, ‘maar de meeste kennis’, - zoo schrijft zij - ‘deed ik op,
toen ik van October tot Januari bij Christiania verbleef in een sanatorium aan het
Christiania-fjord, 20 minuten per trein van de stad, hoog op de rotsen midden in de
pijnboomen. Toen leerde ik taal, menschen, literatuur van voorheen en nu, zeden
van land en volk heerlijk kennen. En toen ik per boot terugstoomde, was mijn eerste
gedachte: Wanneer er weer heen?’
Uit dit alles blijkt met hoeveel liefde onze te Gent woonachtige landgenoote zich
aan haar werk geeft en met welken ernst zij haar taak opvat. Maar, hoe dankbaar we
haar ook zijn voor 't vele goede, waarvan zij ons door haar stellig niet geringe kennis
der Scandinavische talen doet genienieten, toch komt het mij voor, dat ons Hollandsch,
om mooi en zuiver te zijn, met grooter zorg door de vertaalster moest worden
behandeld. Ik wil niet spreken over taalfouten, - al doen ze onaangenaam aan,
misschien zijn deze (Mevrouw
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L. werkt héél veel) s l i p s o f t h e p e n , - maar zeker storend zijn uitdrukkingen
als: v e r o p e n b a r e n , zijn vermoeiende opeenvolgingen van vier werkwoorden,
en al geeft de omzetting ook woordelijk het oorspronkelijke weer, een expressie als:
iemand met de oogen nazien, maakt een indruk, welke niet vreemd is aan dien door
een s t i l l e p a n t o m i m e z o n d e r s p r e k e n in ons wakker geroepen.
Het is mogelijk, dat Mevrouw Logeman zich zoozeer inspant om zich de
gedachten-beteekenis van het door haar te vertalen werk eigen te maken, dat om deze
reden de taal wordt verwaarloosd, dat haar denken telkens zóó intens door den inhoud
van het boek in beslag wordt genomen, dat hierdoor onwillekeurig haar aandacht
wordt afgeleid, - maar ook dit deel is zoowel voor haar als voor ons van groot belang
en eerst door 't geven van een vertaling in een Hollandsch, dat r e i n Hollandsch is
en zóó zuiver vloeit, dat we niet langer aan een omzetting worden herinnerd, zal haar
werk zich tot een artistiek niveau verheffen, waartoe de vertaalster bij 't lezen der
boeken in 't oorspronkelijke stellig hare gedachten voelde opgevoerd, maar waarvan
de onze verre blijven, zoolang de taal telkens de gewenschte stemming onderbreekt.

SOPHUS MICHAËLIS.

Tusschen het specifiek-Deensche der beide werken van Mevrouw Blicher-Clausen
en de fantasie van den kunstcriticus Sophus Michaëlis, die zich blijkbaar van de
nevelen van het Noorden heeft willen losmaken om zijn Giovanna te doen schitteren
in de weelde der Renaissance en den fellen zonneschijn van een Italiaanschen hemel,
ligt een wijde ruimte.
En al klinkt het bizonder, niet minder groot zou ik den afstand willen noemen
tusschen Michaëlis en zijn Zuidelijke schepping, die hij beheerscht zooals een koning
een land, waarin hij niet leeft.
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D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

Er is een zeer nauwe verwantschap tusschen de donnée's der beide verhalen van
dezen schrijver, maar hooger dan G i o v a n n a stel ik A E b e l ö , omdat Sölver en
Gro en Sten Basse geheel passen in 't woeste kader van bosschen, lucht en zee en de
eenzaamheid van ‘'t eiland met de schoone vruchten’.
Ondanks de Florentijnsche weelde, waarin zij ons wordt geschilderd, blijft
Giovanna met haar voor anderen trotsch en schijnbaar koud, maar voor den vader
en den haar opgedrongen echtgenoot, gedwee en aanhankelijk karakter, een kind van
't land van Michaëlis zelf. Hij moge in 't uitbeelden van enkele personen - zooals de
drie jonge edellieden, - van landschap en omgeving, zijn doel bereikt hebben,
Giovanna en de oude Leone Salvucci blijven Gro en Sten Basse stamverwant.
Wanneer de auteur het tooneel der handeling van 't eerste verhaal niet naar zuidelijke
streken had verlegd, zoo had hij, - om de overgroote gelijkenis tusschen de
hoofdfiguren, - moeilijk zijn fantastische scheppingen in één bundel kunnen
vereenigen.
Beide zijn op denzelfden gedachtenbasis gebouwd: de strijd om de geliefde, om
de kuische, hooge
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jonkvrouw, die te fier zich toont om haar liefde te bekennen en die ten slotte zich
laat overwinnen, met dit onderscheid in de beide verhalen, dat AEbelö besluit met
een vereeniging in geluk, terwijl Giovanna, van wie niet alleen het lichaam, maar
ook de ziel te lang gekerkerd is geweest in ‘de veste met de schoone torens’, te laat
zich buigt voor haar trouwen aanbidder Gentile.
Michaëlis' werk bevat veel dichterlijks naar vorm en inhoud; hij ziet de natuur met
het oog van een schilder, wien niets ongaat en die in alles het schoone van lijn en
koloriet weet te ontdekken. Veel in zijn boek getuigt van een helder
waarnemingsvermogen, van een artistieke ontwikkeling en een neiging tot het
mysterieuze, die, hoewel wij telkens tot het besef komen, dat zij bestaat in de ziel
van den schrijver, niet krachtig genoeg is om de grens tusschen verdichting en
waarheid voor ons te doen wegvallen. Den aard van 't verhaal in aanmerking genomen,
wordt de realiteit dikwijls te scherp omlijnd, terwijl juist een suggestie hiervan tot
de gewenschte, onmerkbare samensmelting van sprookje en werkelijkheid zou leiden.
Het werk van Michaëlis, hoezeer het ook om meer dan één reden ons bewondering
afdwingt, zal stellig niet zoo spoedig den weg tot veler hart vinden als de boeken
van Mevrouw Blicher-Clausen. Maar voor beide auteurs voelen wij dankbaarheid,
waarvan wij Hollanders gaarne een deel toekennen aan de vertaalster, wier keuze
van Deensche literatuur ten bate onzer letteren komt.
IDA HAAKMAN.

Vlinders
Mite Kremnitz. Kemig Karl von Rumänien. Breslau, Schlesische
Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender, 1903.
HET klinkt als een roman en toch is het geschiedenis en wel geschiedenis van de
laatste kwart eeuw. ‘Hoe een Koninkrijk wordt’, zou de titel kunnen heeten; of, met
herinnering aan een goeden Nederlandschen roman (van vóór den zondvloed) ‘Hoe
hij Koning werd’. Laat mij eerst u zeggen dat Mevrouw Mite Kremnitz dit vlot
geschreven boekje heeft saamgesteld uit de 4 deelen van het werk: ‘Aus dem Leben
König Karls von Rumänien’ (Stuttgart, Cottasche Buchhandlung 1894-1900) waarvan
Koning Carol, zoo niet de schrijver, dan toch de aandrijver is geweest, en dat wij
dus hier hebben een soort auto-biographie van een Vorst uit het geslacht
Hohenzollern-Sigmaringen, verkort naverteld door eene Duitsche schrijfster, wier
leven bij het Rumeensche Hof meer dan 12 jaren achtereen omging, terwijl haar
echtgenoot aan datzelfde Hof als lijfarts was verbonden.
Behalve met den koning was zij ook met de koningin bekend. De
geestverwantschap tusschen haar en Carmen Sylva is daarna ook uit beider
gezamenlijken letterarbeid, onder de pseudoniemen D i t o u n d I d e m , gebleken.
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Een dergelijke persoonlijkheid is als aangewezen om anderen een indruk te geven
van menschen, met wie zij in zoo nauw verkeer trad. Dit en de handige wijze, waarop
zij uit het standaardwerk over Carol van Rumenië putte, maakt de mogelijkheid eener
karakter-gelijkenis minder onwaarschijnlijk.
De Koning, van Rumenië is een in alle opzichten sterk man. De aanvaarding van
een troon in de Balkan-landen is geen sinecuur. Tenzij men hem gaarne ziet kantelen
en er van afgeworpen wil worden, dient de beklimmer sterk, sterk en nog eens sterk
te zijn. Lichamelijk, geestelijk en wat tusschenbeiden inligt en beiden beheerscht,
maatschappelijk. Is wat men in de Westersche landen politieke trouw noemt, een
vrij duur artikel op de staatkundige markt, in de Oost-Europeesche streken is dat
artikel haast niet te betalen, waarschijnlijk omdat er in den loop der eeuwen juist
daar zooveel ongehoorde sommen voor besteed zijn.
Is voor West-Europa de evenaar der staatkundige partijen weinig schommelend
om het punt der regeerende dynastie, daar in het Oosten dreigt elke woeling in het
partijleven het hoofd van Staat mee te sleepen. Wie op een Balkantroon zit, moet
voor geen klein geruchtje vervaard zijn, maar wie zich verbeeldt er den tiran te kunnen
spelen, omdat er onder de bevolking zooveel Aziatische bestanddeelen zijn
overgebleven, zal zich deerlijk vergissen. De onmisbare factoren voor het
regeeringsbeleid zijn, te midden der woelzieke staatshervormers, matiging,
voorzichtigheid en overleg. Een beetje sluwheid eronder gemengd, kan dààr geen
kwaad, zou men allicht meenen. Het zeer moeilijke, het zeer gevulde, het zeer taaie
vorstenleven van Koning Carol I heeft juist bewezen, dat alléén kalm en schrander
doorzicht, gesteund door een onverzettelijke wilskracht, de draad was in het
duizelingwekkend doolhof der inwendige Balkan-politiek, en dat de buitenlandsche
samenhing met eene plooibaarheid, waarvan enkel handige diplomaten of plichtmatige
bestuurders het geheim bezitten.
Wie de levensgeschiedenis van Koning Carol leest
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en het volkskarakter der Rumenen kent, ziet hoe bijzonder juist Mite Kremnitz het
beeld van dezen Hohenzollern heeft gezet in de lijst van die natie. Den grootsten
nadruk legt zij op de heftige tegenstelling tusschen Vorst en Volk: bij een volk zonder
monarchale overlevering, wiens eenige bestendigheid in voortdurende wisseling had
bestaan, moest hij, de gereserveerde, wikkende en wegende man, eerst een
regeeringsvorm vinden en bevestigen. Persoonlijk een voorbeeld van orde, regelmaat,
nauwgezetheid, werd hij vorst van een land, waarin alles ongeordend, onnauwgezet,
met iets wilds-geniaal was. Hij, wiens gansche aanleg naar het betrachten der gulden
middelmaat was gericht, wordt vorst van een land, waarin alles -van de weêrs- tot
de zielsgesteldheid toe, - zich slechts, tusschen de grootste uitersten beweegt, en hij,
bij wien alles geëffend en strak was, in wien niets spontaan te voorschijn trad, ziet
men aan de spits van een natie, waarin de grootste, onoverbrugbaar schijnende
tegenstellingen nog heden bestaan. En bij dat alles, alsof het nog niet genoeg ware:
is in Rumenië de kloof tusschen heer en knecht zóo diep, is alles daar individueel,
niet de afdruk van een geijkten vorm en gaf het volk zich een grondwet, waarbij de
rechten der kroon zoo werden beperkt, dat naar de meening van buitenlandsche
staatslieden, zelfs de ervarenste Vorst bij dergelijke grenzen moeilijk met vrucht zou
kunnen regeeren.
En nu heeft Mite Kremnitz op de vraag: hoe het koning Carol gelukte, een
scherpzinnig antwoord gegeven en dit luidt: ‘Niet allereerst door zijn vernuft en
goedheid, noch door wilskracht heeft hij Zijne plaats in de wereldgeschiedenis
veroverd, maar hierdoor, dat hij, schoon van groote zelfbewustheid aan geen
zelfoverschatting leed, trots groot vernuft geen bittere scherpte, trots veel goedheid,
geen zwakheid kende en dat hij méér kon dulden, méér afwachten, méér ondergaan
dan andere menschen. Door afsterving van veel hoogmoedigheid, door verzaking
van veel begeerlijks, gelukte het hem bij den ernst zijner natuur, het wufte van den
licht bewogen volksstam te beheerschen en door zijn karakter den hoogst begaafden
Rumenen eerbied af te dwingen’. Door dat karakter is het den Koning gelukt van Rumenie te maken ‘een bolwerk
tegen den noordelijken kolos, een vasten burcht tegen den Turk’.
Wie in 't kort wil lezen hoe Rumenie van 1881 af zich ontwikkelde en wat de
Koning deed, vindt in M a n n e n e n V r o u w e n v a n B e t e e k e n i s i n o n z e
D a g e n een schets over Koning Carol van de hand van Chr. Nuys. Wie uitvoeriger
zijn karakter en zijn regeeringsdaden wil kennen, heeft bronnen in overvloed, in
Fransche, Engelsche en Duitsche, natuurlijk ook Rumeensche werken. Maar het
allerbest is, om het karakter van den zoon te doorgronden, het leven van zijn vader
Karel Anton te bestudeeren, Pruisen's minister-president, van 1858-1861. In een tijd
van reactie en staats-minderwaardigheid een van de vrijzinnigste politieke denkers
en voorbereiders van Pruisen's opbloei.
In de neteligste omstandigheden, hebben èn vader èn zoon - hun aanééngesloten
geestesleven, ook hun voortgezette briefwisseling, bewijst het - een wijsgeerige
gematigdheid van inzichten aan den dag gelegd, die, bij de uitvoering, de zaken in
het rechte spoor bracht, en den tegenslag der fortuin kloek wist te dragen.
Met den verscheiden Koning van Italië Umberto -wiens staatkunde door zijn zoon
krachtig wordt voortgezet - is de Koning van Rumenie, in een vijf-en-twintigjarig
tijdperk, een toonbeeld geweest van een schrander Europeesch bewindvoerder. Dit
toont Mite Kremnitz overtuigend aan.
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Iets over Arne Garborg en zijn Noors
TOEN, enkele weken geleden, tot de opname van het hierachter volgend fragment
uit Arne Garborg's roman ‘de Boerenstudenten’ besloten was, vroeg de ‘Winckelier’
mij de schrijver met een enkel woord bij ons publiek in te leiden. Om twee redenen,
oordeelden wij, verdiende in deze tijd van algemene belangstelling in de Scandinaviese
literatuur, deze auteur bekend te worden, - verreweg in de eerste plaats om zijn
letterkundige verdiensten en ten tweede om de belangrijke en eigenaardige positie
die hij op dit ogenblik inneemt in wat ik de ‘Literair-Nationale richting’ zou kunnen
noemen. Ongelukkig is het in 't klein bestek van een inleiding als deze niet wel
mogelik een volledig beeld van deze belangrijke figuur te geven. Met des te groter
vreugde begroette ik dan ook kort daarna de studie die Prof. Boer in de ‘Gids’ van
Julie j.l. heeft doen verschijnen. Een van de ‘Twee Noorweegsche Gedichten van de
Eeuwigheid’ die hij daar bespreekt is nl. juist Garborgs H e l h e i m , het vervolg op
zijn hiertelande zeker altans wel van naam bekende H a u g t u s s a . En naar aanleiding
van Helheim, komt Prof. Boer, heel natuurlik bij de ruimte die hij tot zijn beschikking
had, er toe Garborgs ontwikkeling te schilderen en bespreekt zo ook zijn vroegere
werken. Ik kan dus des te korter zijn. Altans de meeste bespreekt hij - het toeval heeft
gewild dat die roman waaruit ons fragment ge-
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nomen is door de Gidsschrijver niet wordt genoemd; en terwijl daar uit den aard der
zaak de beide genoemde poëtiese werken hun contingent citaten geleverd hebben,
kunnen onze lezers hier Over 's mans proza oordelen waarvan ze, naar ik hoop, de
heerlike eenvoud en naieveteit zullen kunnen bewonderen.
Toen nu een twintig jaar geleden, Garborg zijn Bondestudentar schreef (waaruit
we hierachter het eerste hoofdstuk bijna volledig meedelen) was hij zelf zo ongeveer
zover gekomen als zijn held Daniël: zijn jeugd achter de rug en midden in zijn
jongelingsjaren, zoekende naar de weg die het leven hem te bewandelen zou geven
en niet alleen materiëel, maar ook en vooral op godsdienstig gebied geslingerd tussen
de beide uitersten. Er was een tijd dat Garborg ‘En Fritenkjar’ schreef en ook
vrijdenker wàs (altans volgens toenmalige Noorse begrippen) en toch doet bv. zijn
later werk o. a zijn roman ‘den burtkomne Faderen’ hem kennen als een echt Kristen,
wel is waar niet een die aan de uiterlikheden hangt, maar een van hen die - als ik het
zo uit mag drukken - door de korst van het dogma trachten door te dringen om zo
tot de kern te komen: het Goede - het mooie is God,’ citeert Boer uit zijn Helheim.
Tot zekere hoogte is nl. deze roman een autobiografie, zover altans als Garborg veel
van wat hij daarin beschrijft, ik wil niet zeggen beleefd, maar dan toch doorleefd
heeft.
Maar niet alles. Ik zou me nl. al zeer vergissen als bv. die trek in Daniël
autobiografies was waar de schrijver ons hem voorstelt als geslingerd tussen - en
hier kom ik op mijn tweede punt - de zogenaamde Nationale en de Deense richting.
Dat Noorwegen, gedurende de Middeleeuwen en later altijd òf van Zweden òf van
Denemarken afhankelik, eindelik in 1814 ‘vrij’ werd - want het zal toch wel geen
spesiale verklaring behoeven dat de personele Unie waarin het tot Zweden staat, niet
betekent dat het van dit laatste land af hankelik is - en dat die vrijmaking van
Denemarken niet alleen 'n politieke zet van de Grote Machten was, maar ook aan
een werkelik Nationale beweging in Noorwegen de kroon opzette, - dit alles zal mijn
lezers bekend zijn. Toen de Denen, Noorwegen van uit Kopenhagen besturende, daar
hun ambtenaren heenzonden, sprak het volk daar een taal, tennauwste met het Deens
verwant (zo ongeveer als bv. het een of ander Hoogduits dialekt met het Nederlands
verwant is) maar dat een veel ouder karakter vertoonde. In de loop der tijden hebben
Noren en Denen natuurlik veel van elkaar overgenomen: in 1814 was de toestand zo
dat ‘men’ - de zogenaamde beschaafde man - de taal sprak en schreef van
Denemarken; een taal die toen niet de drager was van zulk een intense kultuur als
nu, die dus toen niet zelf zo hoogontwikkeld was (want om het maar kort uit te
drukken: taalontwikkeling en kultuur gaan hand aan hand) maar die toch even hoog
boven de Noorse dialekten stond als de Deense kultuur boven de Noorse uitstak. Het
Noorse volk was steeds zijn nooit uitgestorven dialekten blijven spreken.
Men kan zich gemakkelik voorstellen hoe de toen natuurlik overal weerklinkende
leus: ‘Weg met alles wat Deens is,’ op dat ogenblik z'n toepassing vinden zou op de
kwestie van de taal, - was het wonder dat alles wat echt-Noors was, tot eer en aanzien
kwam? Men begon met eenvoudig wat tot nu toe Deens heette, Noors te noemen:
‘de Koninklike Noorse taal,’ zoals de Deen Rask spotte. Maar daar bleef het niet bij.
De publikatie van de nu zo welbekende Volkssprookjes door Asbjornson en Moe
herinnerde er ook wijdere kringen aan dat er noch zo iets als een Noorse volkstaal
bestond en was zeker wel een voorname oorzaak dat men al meer en meer aandacht
aan de dialekten ging besteden. Dit streven uitte zich op verschillende wijzen. Ten
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eerste ging men langzamerhand in het gesproken zowel als in het geschreven woord
meer spesifiek Noors in het Deens mengen, vervolgens werd er meer in dialekt
geschreven en verzameld wat er daarin al geschreven wàs. Met name verdient hier
Ivar Aasen genoemd te worden, een autodidakt-taalvorser van groot talent, aan wie
we enige hoogstbelangrijke hulpmiddelen voor de studie van de Noorse volkstaal
danken. Bij het samenstellen van zijn woordenboek over al de Noorse dialekten,
moet de gedachte vaste vorm bij hem gekregen hebben, dat de ‘Normaalvormen’
waaronder hij de verschillende dialekt-afwijkingen moest samenvatten wel te samen
een ‘Normaal-taal’ zoals hij het eerst noemt, zouden kunnen vormen. En zo stelde
hij een ‘Landstaal’ - het zogenaamde ‘Landsmaal’ - op, die, hoe groot de
veranderingen ook zijn die het sedert ondergaan heeft, noch op de huidige dag de
vlag is waaronder de ‘Nationalen’ zich grootendeels scharen. In die taal nu schrijft
Garborg. Op dit werken van die ‘Taalstrevers’ kan ik natuurlik niet verder ingaan,
maar ik moet er een enkele opmerking aan vastknopen. Het streven om er die taal
boven op te krijgen - die tussen twee haakjes gezegd, maar heel weinig van een
kunsttaal heeft, zoals steeds weer aan de voorstanders verweten wordt - is nl. volgens
Mortensen, Garborgs biograaf, de reddingsplank geweest die deze uit de ‘bodemloze
poel van de teologie’ en uit het ‘drijfzand van de politiek’ redde waarin hij op het
punt was te verzinken. ‘Ach had ik maar een enkele tak om mijn wan-
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k'lende voet op te steunen,’ zucht Garborg en zijn wens zou verhoord worden. In
zijn verschillende werken, z'n proza, z'n lyriek en z'n drama's onderzoekt hij alles:
niet alleen godsdienstige en politieke vragen maar ook sosiale; altijd uitgaande van
zijn leidende gedachte: het ontwakende Nationale en altijd vóór Vrijheid en tegen
Dwang onder welke vorm ook. De school moet hervormd worden: er moet meer
nadruk op ‘ontwikkeling dan op naakte kennis’ gelegd worden (karakteristiek is zijn
uiting: Spel is van meer belang dan boekenwijsheid want ‘Spel is het leven zelf, in
Kindertaal omgezet’) hij is op 'n zeker ogenblik Sosialist, op het randje af van
Anarchist, - hij zoekt zijn levenstaak overal maar vindt die niet vóór hij zich voor
goed aan dat ‘Maalstrv’ wijden gaat. En dat gebeurt al heel gauw want al zijn literaire
werken - op één na: T r a e t t e M a e n d - zijn in dat Landsmaal geschreven. En vele
van zijn kleinere geschriften, - in alle hoffelikheid bedient hij zich bij zijn polemiek
van het ‘Deens-Noors’ van zijn tegenstanders.
Indertijd, in de jonge jaren van die Nationale beweging, scheen het alsof
Björnstjerne Björnson de man zou zijn die de ... ledige plaats zou vullen. Want, wat
er ook van die beweging komen moge,

HANDSCHRIFT VAN ARNE GARBORG.

tot het gewenste doel zal die zo licht niet voeren voor er een werkelik ‘Dichter van
Gods genade’ zal zijn opgestaan, die de rol op zich neemt - of liever gezegd: op zich
krijgt, want hij zal zich z'n taak wel niet bewust zijn - die Chaucer in Engeland en
Dante in Italie en Luther in Duitsland gespeeld hebben. Maar Björnson, de man die
er zooals de Denen zeggen ‘zelfgeschreven’ voor was, wendde zich er van af, - voor
mij (en ik ben wel niet de enige) is het noch steeds een raadsel waarom. Van Ibsen
wordt er verteld dat hij op de vraag waarom hij niet in .dialekt schreef, antwoordde:
‘Ik wil geen zelfmoordenaar worden,’ doelende natuurlik op het feit dat hij dan door
Denemarken weinig of niet gekocht zou worden. Ik kan voor de waarheid van de
anekdote niet instaan, maar die tekent in zover de toestand dat 'ie toont welke moed
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er toe hoort om die richting uit te gaan en - te blijven gaan. Er is meer. Komt men
in Noorwegen en vraagt men naar Garborg, - tien tegen één dat ge een antwoord
krijgen zult dat U al heel weinig de Impressie geeft met een man van werkelike
betekenis te doen te hebben. Want de tegenstanders van die taal-beweging hebben
de numerieke meerderheid als 't er dan uit moet: niet alle zijn objektief genoeg om
bij het beoordelen de Dichter te abstraheren van het idioom waarvan die zich bedient,
en - dit dient er in alle eerlikheid bij gezegd - vele verstaan eenvoudig die taal niet
genoeg om hem te beoordelen. En dan is het - hoe verkeerd ook - toch menselik dat
dit niet-kunnen-beoordelen wordt tot een veroordelen; het is zo gemakkelik andere
na te praten in plaats van zich een eigen oordeel te vormen.
Met de voor de hand liggende vraag of Garborg die ‘Dichter van Gods genade’ is
- of zijn zal - moet ik eindigen. Ik voor mij kan 'n angstige twijfel niet onderdrukken,
bij al de bewondering die ik voor Garborgs Taalmuziek voel, dat het zo gemakkelik
niet gaan zal om - want daar is het de Taal-nationalisten om te doen - het Deens èn
als schrijftaal èn als spreektaal door het Landsmaal te vervangen. Maar het is hier
de plaats niet dit te onderzoeken. Aan de dichter zelf zal het niet liggen. Hij werd in
1851 geboren en - als zijn helaas
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niet al te sterk gestel het veroorlooft - kan hij dus noch veel uitrichten. En daartoe
bestaat alle uitzicht. Dat nl. Dominee Hirsch - uit ons fragment - werkelik in
Daniël-Garborg een ‘gebonden kracht’ gevonden had zal b.v. een ieder duidelik zijn
die Prof. Boer's entoesiast stuk gelezen heeft. Ik citeer hieruit met groot genoegen
de volgende passage:
‘Daar komt Garborg en schrijft in deze taal die nog om het recht van haar bestaan
kampt, een gedicht dat door zijn krachtige conceptie, zijn diepe wijsheid, zijn
meesterlijken vorm een eerste plaats inneemt in de Europeesche letterkunde van zijn
tijd. Hij verheft het Noorweegsch tot wereldlitteratuurtaal. Wie voortaan wil weten
wat de dichters van den eersten rang hebben te zeggen, moet zich de moeite
getroosten, die Noorweegsche boerentaal te leeren.’
H. LOGEMAN.

Keur
Dr. Nicolaas Beets, door Dr. Johs. Dyse rinck. - Haarlem, De Erven F.
Bohn, 1903
Langzamerhand weten we nu wel dat, met uitzondering misschien van de ‘Camera
Obscura’, Nederland sedert de zeventiende eeuw vóór het jaar 1880 geen literatuur
heeft gehad; dat vele in hun tijd als nachtegalen geprezen zangers altegader doode
musschen waren en wat men onzen Parnas plag te noemen enkel een
voddenraperswinkel is geweest. Men heeft het ons zoo aanhoudend toegekrijscht en
voorgedeund, dat een en ander een onaantastbaar axioma is geworden. Vreemd doet
het den lezer dan ook aan, in het nieuwe boek des heeren Dyserinck B e e t s als een
dichter en B i l d e r d i j k zelfs als een groot dichter aangemerkt te zien. Maar
doorlezende bemerkt men, dat de schrijver iemand is die zich nog zeer goed eene
preek van B e e t s herinneren kan van vijftig jaren her; en men houdt den veel te
vroeg geborene zijne onnoozelheid ten goede - de ongelukkige weet niet beter.
Trouwens, dit is plicht der dankbaarheid: want met dat al heeft hij ons op een
genoeglijk, gezellig boeksken onthaald.
Inderdaad: dit schijnen de rechte adjectieven om een werk als het zijne te
kenschetsen. Dit geschrift behoort tot de histoire anecdotique der literatuur. Nieuw
licht over B e e t s ' persoon en werken doet het niet opgaan - wat de laatste betreft
ware dit, mede door des schrijvers eigen bijdragen, schier ondenkbaar. Maar nieuwe
bijzonderheden bevat het verscheidene*) en het voert beide nog eens in al hun
aantrekkelijkheid voor den geest, doet ons nog eens weêr een tijd doorleven die, bij
allen veranderden smaak en bijna onherkenbaar geworden toestanden,
belangwekkends genoeg aanbiedt. Het is verfrisschende, verkwikkelijke lectuur: de
heer D y s e r i n c k had, wat mij betreft, zijn boek gerust tweemaal zoo dik mogen
maken en ik zou 't nòg jammer gevonden hebben dat het uit was.

*) Vooral uit den ‘brieven’ schat van H e l d r i n g door dezes zoon Dr. L. H e l d r i n g den
schrijver ter beschikking gesteld.
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In den nieuwen druk, die ten spoedigste behoort te volgen, zou ik echter
verschillende dingen veranderd wenschen. Het bandje waarin de uitgevers
goedgevonden hebben deze schetsen van ‘den dichter - den prozaschrijver - den
predikant en den hoogleeraar - den Christen en den Nederlander’ B e e t s te steken,
is in het jaar 1903 weinig minder dan een crime; en het ‘Dr’ voor N i c o l a a s B e e t s
op den titel zou ik geschrapt willen zien. Dit wat het uitwendige betreft.
Van het inwendige behagen mij de prenten van Pieter Stastok en de Baker in het
geheel niet.
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Wat doen die in een boek als dit? Het portret van Beets zelven dunkt mij ook lang
het ge-lukkigste niet.
Ook vind ik het jammer dat een conterfeitsel van H a s e b r o e k uit zijne laatste
jaren ontbreekt en in plaats van die Stastokprenten zouden eenige portretten van
B e e t s uit zijne verschillende leeftijden mij wel zoo eigenaardig voorkomen. En als
er eens een verkrijgbaar was van zijn A l e i d e ! Eindelijk: de heer D y s e r i n c k
zoude wèl doen met zijne aanhalingen te verifieeren en de correctie van het geheel
aan scherper oogen toe te vertrouwen.
Wat de eerste betreft zijn de onnauwkeurigheden, om met den Schoolmeester te
spreken, waarlijk ‘al té’. Op blz. 6 citeert de schrijver:

HANDSCHRIFT VAN JOHs DYSERINCK.

‘Mijn getrouwe leermeester zeide in den L e t t e r b o d e er van’ enz. Er staat echter
(zéér kenmerkend) t u c h t meester en de zinsneê luidt, veel vloeiender: ‘M. g.t. in
den L e t t e r b o d e zeide er van.’ Zulk verknoeien van de woorden zijns auteurs
strookt kwalijk met de piëteit, die anders in het werk des heeren D. doorstraalt. Nog
erger is het citaat uit H u e t op blz. 27. Dezen puntigen stylist, die zijne woorden
wel te kiezen wist, kon het niet in 't hoofd komen B e e t s ' ‘Herinnering’ aan te duiden
als een ‘van tranen smeltend lied’; hij schreef, schilderachtig en juist, ‘van tranen
z w e l l e n d .’
‘Op blz. 34 wordt de laatste regel van het ‘Ve d e l deuntje’:
De vader? - Niemendal.
ontzield tot:
De vader niet met al.
En zoo niet ontzield, zeer verzwakt wordt toch, door 't weglaten van de herhaling,
(blz. 38), de bekende vermaning (in mijn exemplaar der ‘Dennennaalden’ nog
eigenhandig door den dichter afgeschreven):
Blijf één, blijf één mijn vaderland!
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De menschkundige opmerking, op blz. 75 vermeld: ‘de liefde ziet haar voorwerp het
liefst in die gedaante, waarin zij het lief g e k r e g e n heeft’, komt niet, als de lezer
uit het verband licht zou opmaken, in de lezing over het Populaire, maar in het opstel
over To l l e n s voor; en de heer D. ontneemt er alle beteekenis aan, door, in plaats
van het woord ‘gekregen,’ het woord ‘lief’ te cursiveeren.
Niet B e e t s en H u e t alleen hebben over slordigheden als deze te klagen. Vondel
zelf komt er niet zonder jammerlijke kleêrscheuren af en dit nogal in zijn: ‘Wie is
het die zoo hoog gezeten’!
De heer D. ontziet zich niet, den derden regel in den aanhef:
Van tijd noch eeuwigheid gemeten
te verminken in:
Dat tijd noch eeuwigheid hem meten.
en vervangt al wat er volgt:
Noch ronden, zonder tegenwicht
enz. door het drietal (N.B. bij Vondel niet eens voorkomende!) woordekens:
Het al omvat?
Of dit niet genoeg ware, plakt hij voorts den tegenzang (met de alleronbehagelijkste
drukfout: ‘Da's God’) aan dat drietal vast en verandert ten overvloede in gezegden
tegenzang het krachtige en stoute ‘of niet en leeft’ in: ‘of heeft geleefd’, ‘Nooit
uitgesproken’ in ‘Noch uitgesproken’ en, ô gruwel! ‘tong noch teeken’ in ‘taal noch
teeken’!
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Voorwaar, dit gaat te verr'. Het loopt de spuigaten uit. Alle getrouwe onderdanen
van den Prins onzer dichteren klagen Dr. J o h s . D y s e r i n c k aan wegens
majesteitsschennis!
Maar ook sommige drukfouten zijn hinderlijk, schoon niet zóó erg als het reeds
vermelde: ‘Da's God.’ Op blz. 30 rijmt e i n d e op elle n d e en op blz. 31 staat liedje
voor lied j e n in den regel:
Een liedjen op voel komen.
Alsof reeds B e e t s voor de schoonheden van 't bij onze gemakzuchtige
hedendaagsche poëten zoo geliefd hiaat de oogen waren opengegaan! Curieus genoeg
verandert de heer D. aan 't slot van 't reeds vermelde ‘Vedeldeuntje’ daarentegen
‘aapje’ en ‘knaapje’ in: ‘aapjen’, ‘knaapjen.’ Voorts twijfel ik zeer (ik kan het niet
naslaan) of B e e t s de op blz. 117 aangehaalde periode uit zijn: ‘Houd dat gij hebt’
besloot met de afgebeten deelwoorden ‘verwekkend’ en ‘mededeelend,’ hij die in
zijne lezing over ‘Smaak’ (blz. 117) het zijne heeft gezegd van 't stelselmatig weglaten
van de zachte e aan het einde van dergelijke woorden.
Doch genoeg van deze vlekken op den vorm. Op den inhoud van het boek heb ik
geen aanmerkingen van beteekenis. Enkele ‘betuttelingen’ slechts!
Op blz. 101 keurt de schrijver het in B e e t s af dat hi er van gewaagt, hoe Gods
vaderhand ‘pijnlijke rimpels s l e c h t .’ ‘Men slecht een muur’, lascht hij in. Met uw
verlof: men slecht nog wel meer zaken; en ik vermoed dat B e e t s bij die rimpels
aan 't slechten van de zee kan gedacht hebben. Men vergelijke Va n L e n n e p 's
‘Zeemanswoordeboek’ i n v o c e , waar ook nog andere toepassingen van de bedoelde
uitdrukking worden vermeld.
Wanneer ik nu nog heb aangestipt dat in de vertaling van M a c k i n n o n 's oordeel
op blz. 57 m.i. het woord k a n a l e n liever door g r a c h t e n moet vervangen worden
en het foutieve p a t h e t i s c h e op blz. 59 dient plaats te maken voor
a a n d o e n l i j k e , dan kan ik de pen nederleggen, echter niet zonder mijn zeer warme
instemming betuigd te hebben met hetgeen op blz. 114-116 gezegd wordt over 't
verwaarloozen van hetgeen zoowel B e e t s als andere treffelijke auteurs aan
stichtelijke lectuur hebben nagelaten. Wat B e e t s betreft, men doet, zegt de auteur
terecht, ‘men doet tekort aan de juiste beoordeeling en hiermede aan de meerdere of
mindere waardeering van zijn persoon, zoodra Hildebrand en de dichter in zijn eerste
tijdperk van hem worden afgescheiden, neen losgescheurd. Men onthoudt mij op
deze wijze den mensch B e e t s , die èn prozaschrijver èn dichter èn onder alles door
als Evangelieprediker een getuige van Christus was.’
Zoo is het. En toch is juist het uiteenscheuren van die eerbiedwaardige
persoonlijkheid regel geworden.
Om te eindigen: de heer D y s e r i n c k zal allicht van meening zijn dat ik zijn werk
als met een loupe bekeken heb. Welnu, dit is bedoeld als een blijk van hartelijke
erkentelijkheid voor het gesmaakte, niet alledaagsch, zij het dan ook niet onvermengd,
genot dat het mij schonk.
HAARLEM, 20 Oct. 1903.
S.R.
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Ethisch Pantheïsme. Eene studie door P.H. Hugenholtz Jr. - Amsterdam,
van Holkema en Warendorf.
De heer Opzoomer, naar het zeggen van Prof. Land een advocaat die zich ook veel
bezig hield met filosofeeren, heeft op de ontwikkeling der liberale theologie ten
onzent geen gunstige invloed gehad. Wat hij had te brengen was een mat positivisme
uit de Engelsche en Fransche school; verstoken van alle speculatieve kracht kon hij
denkbeelden propageeren, die niet al te zeer vreemd waren aan het gewoon en
alledaagsch bewustzijn. En naarmate Scholten dieper was, immers nog verwantschap
toonde met de Duitsche wijsbegeerte, naar die mate moest hij in populariteit
onderdoen voor het Stichtsch orakel, dat tot dezen dag de moderne theologie
beheerscht heeft en geknot.
Immers dat gebrek aan filosofisch vermogen is in al haar arbeid zichtbaar. Zij
munt uit in kritiek en exegese, zij kan zich beroemen op Kuenen en van Manen; zij
heeft historiografen als Acquoy en Tiele, maar terwijl die oudere garde is afgetreden
en de jonge zich nog wachten laat, is bij vroegeren zoowel als nieuweren de
speculatieve sterkte ver te zoeken. Rauwenhoffs wijsbegeerte van den godsdienst is
een wanhopig pogen om een minimum van religie uit het algemeen bankroet te
redden, en het ethisch modernisme is niets minder dan een zonde tegen den heiligen
geest van kritiek, en wetenschap. De Studies van P.H. Hugenholtz zijn goed bedoeld
en getuigen van zedelijken ernst, maar dit is ook de eenige lof die hun niet mag
onthouden worden. Prof. Bruining zoekt nog altijd naar het formeel beginsel der
geloofsleer (in Teylers Tijdschrift van Juli en Augustus) en het is te vreezen dat, eer
hij aan den i n h o u d dier geloofsleer toe is, de moderne dogmatiek intusschen
overbodig werd. En nu spreek ik nog niet van de jongeren, die zich verloopen in
theosophie en in spiritisme, of die het een gunstig teeken achten voor een ommekeer
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in het algemeen bewustzijn als de heer Marcellus Emants verward raakt in den
tafeldans.
Hoog boven dezen allen uit gaat een man als de schrijver van Ethisch Pantheïsme.
Hier is niet voorafgegaan diepe studie der klassieke teksten, hier is niet met eigen
oogen gelezen wat Hegel of wat Kant geschreven heeft. De auteur erkent dit en zijn
totaal gemis aan zelfverheerlijking, zijn eenvoud moeten gunstig voor hem stemmen.
Te meer omdat hij meer filosofisch is dan al de anderen met elkaar. Hij heeft de
wijsgeerige intuïtie, hij laat niet af te zoeken naar het eene dat zich in alle veelheid
uit elkander legt. Zulk een man moet zich voelen aangetrokken door de letterkunde,
die, in hare diepste vertegenwoordigers, immers ook monistisch, dit monisme geeft
niet in den vorm van het abstracte denken maar

P.H. HUGENHOLTZ Jr.

in plastiek van beeld en teelsen, in woorden die rechtstreeks komen tot het hart. En
nu biedt hij veel en velerlei: hij spreekt van Indë en Griekenland, van het
oorspronkelijk Christendom en van de Middeneeuwsche Kerk, van ketters en
mystieken, van dichters en filosofen, om te besluiten met wat voor hem zelven het
eigenlijke ware, het ethisch pantheïsme is. Natuurlijk is dit dikwijls studie uit de
tweede hand, maar daarmee is zij niet gevonnisd. Het heeft wel den schijn alsof het
karrijden der ervaring het doel is van de wetenschap, alsof er geen hooger doel zou
wezen dan het samensleepen van tal van feiten en nogmaals tal van feiten, maar
ofschoon zij er moeten zijn, de nijvere werkers die het materiaal vergâren, zij zijn
er toch ten slotte om de wijsgeerige synthese, zooals de ambachtsman die zwoegt en
werkt dit niet doet uit aardigheid, maar tot schepping van een tempel of een vorstelijk
paleis. En aangezien niet allen alles kunnen, is de een de poldergast der empirie, de
ander architect die bouwt. Hugenholtz nu construeert op zijne wijze. Hij toont aan
dat een pantheïstische strooming door alle tijden gaat, en zijn schets is tamelijk
volledig, al mis ik in de laatste hoofdstukken figuren als die van Shelley, van
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Holderlin, van Novalis, om van andere representanten der Duitsche Romantiek te
zwijgen. Als hij spreekt over hen die in Hegel's filosofie h e t e i n d d e r w i j s h e i d
zien, laat ik dit daar, doch ik wil dit corrigeeren: h e t b e g i n d e r w i j s h e i d
zeker. Waar men toe komt als men het klassieke negeert, zooals dit geschiedt ten
opzicht van den eminentste der moderne denkers, leert de algemeene wanbeschaving
onzer dagen, nu wij lijden aan het journalisme en nu men doctor in theologie of
filosofie kan worden met notiën betreffend God en wereld waarover Anaxagoras
zich schamen zou. En het jonge geslacht zal heel wat hebben af te leeren, ijverig
hebben te volgen den labyrinthischen kronkelgang van Hegel's zuivere rede, hebben
van zich te doen het gefilosofaeter der Agnostici en der Neo-Kantianen, zal er van
wijsheid sprake zijn en zal men komen tot oprechte wetenschap. Had Hugenholtz
zelf die school doorloopen, zijn werk zou er door hebben gewonnen aan blijwende
beteekenis. Nu is zijn boek de uiting van onbewust metaphysisch talent en het heeft
daarvan al de deugden maar ook al de fouten. Dan zou hij daarentegen ons een
geschrift geschonken hebben, dat niet licht zou verjaren, en hij zou dan tevens hebben
ingezien dat het Pantheïsme van het Westen heel iets anders is dan dat van Hindustan
of Egypte, dat het eigenlijk geen Pantheïsme is, omdat het door den vuurdoop van
de subjectiviteit is heengegaan. Sinds het Christendom, dat op zijn beurt het resultaat
was van een lang proces der bewustwording, is nu eenmaal het besef gevestigd dat
de Geest meer is dan de wereld, en schijnt dit al verduisterd bij Spinoza, het licht
weer op bij Berkeley en Leibniz, om met nieuwen glans te stralen van Kant tot Hegel
toe. Van de epigonen spreek ik niet, hun dwaasheid blijve voor hun rekening. Dat
men tegenwoordig historisch materialist is of empirist dat men de eenheid, aller
dingen wil vatten in categoriën der onmiddellijkheid, dat behoort mede tot de karak-

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

188
tertrekken van een minder waardige beschaving. Boven dit alles gaat het geschrift
van Hugenholtz zooals ik zeide, niet door schoolsche studie maar door een fijn
wijsgeerig voelen, en omdat het aangenaam geschreven is, wensch ik het in veler
handen; het is in zekeren zin uitkomst na al het stichte lijke en wetenschappelijke
dat ons bereikt heeft uit liberalen en ook uit orthodoxen hoek.
ZUTPHEN.
Dr. H.W. Ph. E. v.d. BERGH v. EYSINGA.

De leugen der eer’ door Henri Borel. - Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon.
Toen mij deze laatste roman van Borel ter bespreking werd toegezonden, heb ik 't
betreurd dat ik niet pas terug was van een reis naar de Zuidzee-eilanden, of naar de
bronnen van den Nijl, of naar een of ander ver-verloren binnenland, waardoor ik
tenminste eenige kans had gehad onkundig te zijn gebleven van Haagsche
gebeurlijkheden die door dezen roman in herinnering worden gebracht.
Het weten wordt hier een zware last, want het staat altijd om den hoek en moet
telkens met geweld verhinderd worden mee te praten. Bij elke impressie heb ik mij
dus eerst af te vragen: ‘hoe zou iemand die van de Zuidzee-eilanden ... enz. enz.,
hierover denken? Zou 't dien bv. opvallen dat de auteur zich geheel vereenzelvigt
met den hoofdpersoon Eduard Durieux? En zou hem dan ook de bescheidenheid
treffen van die keus waar Eduard is toegerust met een compleet stel talenten en
edelaardigheden: hij is beroemd en berucht schilder én literator, talentvol pianist,
etser, schrijver-over-schilderkunst, liefderijk vader, teedere vriend, een in hooghartig
isolement staande ziel pláneerend boven het ‘canaille’... excusez du peu. Dat zoo
iemand wel een boos gezicht moet zetten ‘om het canaille van zich af te houden’
(blz. 12) is licht te begrijpen. Er is altijd gevraag om wonder-menschen in levende
lijve te zien.
Ik geloof dat het boek veel meer tot ons zou spreken, als niet, om der tendenz
wille, de han-delende personen zóó angstwekkend hoog stonden in tegenstelling met
al de in donkere diepte wrie-melende maatschappelijke menschjes. De dosis tendenz
is te zwaar ... en vandaar niet licht te verduwen. Dat neemt niet weg dat er groote
waarheden over immoreel fatsoen en moreele on-maatschappelijkheid in het boek
zijn neergelegd, vooral waar Borel-Durieux de ‘dame-meisjes’ in hun mannenjacht
vergelijkt met de ‘slechte meisjes’: - ‘al die berekenende, schaamtelooze nesten, die
het heiligste veil hebben voor den eersten den besten bruut of ploert met een “positie,”
vind ik gemeene meiden, en ik beschouw ze geen haar beter, ja eigenlijk nog minder,
want schijnheiliger en verfijnder, dan die meisjes die jij bedoelt en die op straat
loopen...’ - Waar hij echter van die laatsten zegt: - ‘Die arme schepsels zijn er bijna
allemaal toe gekomen door misère. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het
overgroot deel wordt zoo door misère...’ - daar doet de tendenz hem weer te hard
van stapel loopen, daar 't meer naar waarheid getuigen zou zijn als hij Hetty vertelde
dat het overgroote deel van die meisjes er toe kwam uit lichtzinnigheid, behoefte aan
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wat plezier en mooie dingetjes, - heel-begrijpelijke en vergeeflijke motieven! -maar
dat slechts bij groote uitzonderingen door harde misère, door ‘geen bed en geen eten’
de ‘deugdzame’ komt tot den val!
Ook waar Borel de moraliteit van het om andere dan liefde-redenen gesloten
huwelijk - dit in den zin van lichamelijk samenleven - aanvalt, zal ieder nadenkend
mensch geheel met hem meegaan. Dat de burgelijke-stands-formaliteit dan niet recht
kan maken wat krom is geeft ieder toe die niet in conventie-begrippen gemummifieerd
is.
Voor de eersten echter is het ‘prêcher des convertis,’ met de laatsten ... is 't ‘vechten
tegen de Bierkaai’: dezulken zijn onvatbaar en ontoegangelijk voor elke redeneering
die hun ‘Fetisj-Goden’ Fatsoen en Conventie aanranden; hun eenige vraag is: zijn
‘ze’ getrouwd en dan is alles goed; zijn ‘ze’ niet getrouwd echter dan is per sé de
zaak onfatsoenlijk. Nog heel wat boeken zullen er geschreven moeten worden éér
dat geslacht van mummies is ... in poeier gevallen!
Ik wil nog even iets van Borel's beschouwingen - ik bedoel weer van Eduard
Durieux' beschouwingen - over de huwelijksplechtigheid citeeren; (die
persoons-verwarring mag zeker een vergefelijke vergissing heeten, waar de auteur
zelf op blz. 202 met het verdichte ‘Wiesje’ en het werkelijke ‘Mientje’ in de war
raakte).
Durieux zegt dan:
‘.... die éér, die goddelijke, maagdelijke, kuische éér, die zoo jammerlijk verloren
ging toen het meisje de groote maatschappelijke misdaad Liefde pleegde .... die
Liefde, die toch het allerheiligste van God is, hoort ge, het allerheiligste..., die heerlijke
eer, die is rrrrrtt! ineens weer terug, als een onbescheiden individu op een stadhuis
een paar regels onzin heeft geleuterd, en er een poppenkast-vertooning is gehouden,
waar het nageslacht om zal schateren zooals wij nu lachen om barbaren die ringen
steken door neus en lippen!’ En als een wel-pikante tegenstelling van 't bovenstaande
geef ik een stukje ten beste uit ‘De
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Standaard’ dat onlangs in een der Haagsche bladen was overgenomen. ‘De Standaard’
wenschte namelijk: (ik spatieer)
‘dat de verplichting bleef bestaan, dat één der ambtenaren gekozen werd uit den
Raad zelf, met dien verstande dat hij alleen de sluiting der huwelijken zou hebben
te bewerkstelligen. Dat een gewoon ambtenaar, zelf geen overheidspersoon, deze
g e w i c h t i g e w e r k z a a m h e i d zou hebben te verrichten, dunkt ons min
wenschelijk. Bij de h o o g e w a a r d e , volgens de anti-revolutionaire beginselen
óók aan het burgerlijk huwelijk gehecht, ook om het ietwat s o l e m n e e l karakter
dezer p l e c h t i g h e i d te handhaven, zal het zeer bevorderlijk zijn voor de
h o o g h o u d i n g van het huwelijk als sociaal instituut, indien alleen de magistraat
bevoegd blijft, deze niet alleen administratieve, maar tevens sociale p l e c h t i g h e i d
te voltrekken.’(!!)
Een mooi span voor de huwelijkskoets, dat gehoorzame zwarte ‘Standaard’-paardje
en die koppige rood-bonte volbloed, die na al zijn écarts en sprongen toch eindigt
met braaf in 't gareel mee te loopen, recht-toe recht-aan naar magistraat en stadhuis!
M. CONSTANT.

Japanse Verzen door J.K. Rensburg. - Rotterdam, Johan Pieterse.
‘Als een japans poëet, di, ruim omwaad,
Gebukt voor slank, blank vel van rijst-velijn,
In helrood inkt- meer een penseelspits baad,..
Zoo wil ik stil Japanse Verzen rijen
Als zulk een dichter, di met zacht gestreel
Woord-tekens, helrood, uitzwiert van 't penseel...

Deze zes regels licht ik uit 't tweede vers van de Foedzji-no-Hana-cyclus omdat ze
zoo geheel de impressie weergeven die ik lezende, van Rensburg's verzen kreeg. Zoo
frisch, zoo geestig-gelijnd zijn ze, met de charme van raakheid en de gracieuse zwier
van letterteekens en verluchtingen op schermen, waaiers, porselein, op al wat het
Westen krijgt ingevoerd van Oud- en Nieuw-Japan, van Dzji-Pon-Koewé zooals de
auteur met meer allure, met meer staatsie 't liever noemt. Hij houdt van pracht, en
heeft er wat voor over; zoo schrijft hij soms, afwijkende van zijn radikale spelling,
een woord ‘om de staatsie’ ouderwetsch, b.v. de bloem chrysanth: een offer dat mij
sympathiek is. Iemand die om oogenlust wat van zijn principen weet af te doen,
bewijst meer artiest dan rationalist te zijn, en moge het koel verstand van meer
praktisch nut zijn, de onnuttige schoonheid is mij zooveel liever... En is er wel een
nuttelooze schoonheid?...
Na de Foedzji-no-Hana (blauwbloeiende klimplant), volgt de cyclus Kikoe-no-Hana
(chrysant), waarvan een vooral mij zoo precies 't teere, 't klein-peuterige, de mièvrerie,
zegt Loti, van de kind-mousmés teruggeeft: ‘Treurig, treurig’ noemt de auteur 't met
leuk-schertsend beklag:
‘Regen, regen klettert strak
Op dri moesmé's, klein van voetjes

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

Trippend vlug op hoge klak.
Wind heft van de arme bloedjes
De kimono, die nu strak
Langs hun benen spant, behoedjes
Huiv'ren zij bijeen in 't dak
Van hun parasols. Hun snoetjes
Nijgen saam. Ach, d'ogenlichtjes
Staan zo droef in de gezichtjes,
Nu ze als vlinders, di verschuilen
Voor een stortvloed, druilen, pruilen.
Dribb'lend schuw langs stratenvlak
Schud het drital: klak, klak, klak.

Is dit niet een heerlijk kiekje van onbeholpen klein-kneuterig gesukkel in regen en
wind en geeft

J.K. RENSBURG.

't ook niet dezelfde impressie weer die Loti kreeg in Japan, die hij niet beter, niet
juister benaderen kon dan door 't herhaalde: mièvre.. c'est surtout mièvre...
Als bijzonder gave uitingen noem ik nog ‘Saluutschot’, ‘Onheilsbode’, ‘Het
Chrysanthenrijk’ met de mooi-sonore slotregels, ‘Avondstond’, ‘De Kogo’, ‘Nacht’,
‘Straat bij avond’ en ‘Begrafe-
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nis’, waarmee ik niet zou willen zeggen dat dit de eenige mooie zijn. Maar wel lijkt
me de auteur 't krachtigst waar hij met kantig-rake toets even fixeert wat zijn
schildersoog bekoorde, zoodat ik die instantanés stel boven de meer diepzinnige
zooals: ‘Wedergeboorte’, ‘Nirwana’, of de van toekomst-idealen-volle zooals
‘Fin-d'Eres’, ‘Nouvelle Ere’ en dergelijke.
Tot slot nog even dit kijkje in 't Japansche huis aangehaald, waar moesmé's rond
't theeblad en 't kolen-komfoortje (chibatsi) zitten:
‘En s'avonds tussen meen'ge kamerwand
Kilwit gelijk de parelblanke Maan,
Als hij vol, ouwelplat, in 't blauw zijn rand
Scherpt, vlamt om 't doodstil zwart of hoogrood staan
Van 't teeblad-meer, om den chibatsi-brand
Gekelk van lotuskoele, licht blaân
Van teer porselein, waar kleiner meer in spant
Van tcha, en waaruit prikkelend geuren gaan
Naar moesmé's in 't spits uitgesneden kleed,
Dat kartelend als gebloemt de vloer bebreed,
Dan rozebloost deurlat-geruit en muur
Van lampions, bemorsd met rood, als vloeit
In huis aan huis weerschijn van 't lotus-vuur,
Dat zacht en vroom voor 't beeld van Boeddha gloejt.

Een mooi boekje, waaraan een fijn geurtje van exotisme ontstijgt; een exotisme dat
wellicht ge-kweekt werd dicht bij huis, zooals wij in kas de orchideën trekken... Maar
is de in 't koude land gewonnen orchideae niet even fantastisch-mooi, geurt de
gardenia niet verrukkend, gloeit en blankt de camelia hier minder?
M. CONSTANT.

Judith door Jeanne Reyneke van Stuwe. (Drama in drie Bedrijven of vier
tableau's). - Amsterdam, L.J. Veen.
Vlot gerijmd, goed gezegd, goed gevoeld acht ik naar den bouw dit dramatisch werk
òf te kort òf te lang. Te kort, omdat bij het uitspinnen van den dramatischen draad
de toeschouwer (of lezer) Judith's wordenden boezemstrijd had bijgewoond, dat die
weifelingen haar in conflict hadden gebracht met hare naaste omgeving en dat ná
hare daad het drama met den triomf van haar volk, haar afgrijzen en haar dood, had
kunnen eindigen. Te lang, nu de handeling in het IIde Bedrijf haar toppunt bereikt,
in het IIIde zóó verslapt, dat het waas van matheid, over het IIIde bedrijf, onherstelbaar
afbreuk doet aan het geheel. Onherstelbaar?
De schrijfster moge zelve beslissen, nu ik haar en den lezer herinner aan Friedrich
Hebbel's Judith. Het blijke daaruit hoe de leemte bij de Judith der Hollandsche
dichteres minder schuilt in háre figuur dan in die van Holofernes. Hebbel heeft haar
met kracht geteekend en indien het Jeanne Reyneke van Stuwe gelukt, bij eene
omwerking van haar drama, naar Hebbel's voorbeeld, Holofernes karakter te geven
- nu is hij een soort lyrische Gijsbregt van Aemstel, die meer van alleenspraken dan
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van handelen houdt - zal zij haar Judith-schema tot een zeer verdienstelijk treurspel,
zeer geschikt voor ons tooneel, kunnen uitwerken.
Bij Hebbel zien wij reeds in de eerste acte wie Holofernes is.
H o l o f e r n e s . Trawant!
T r a w a n t . Wat gebiedt Holofernes?
H o l o f e r n e s . Er is geen God dan Nebucadnezar. Roep het uit!
T r a w a n t (door de liniën der soldaten). Er is geen God dan Nebucadnezar!
(Een opperpriester gaat voorbij).
H o l o f e r n e s . Priester, heb je gehoord wat ik liet uitroepen?
P r i e s t e r . Ja.
H o l o f e r n e s . Ga dan heen en sla in stukken het Baälsbeeld, dat wij met
ons sleepen. Het hout kun-je behouden.
P r i e s t e r . Hoe kan ik in stukken slaan, wat ik heb aangebeden?
H o l o f e r n e s . Verweeren kan zich Baäl. Maar één van beiden: je slaat
Baäl in stukken of je hangt je op.
P r i e s t e r . Ik sla hem in stukken. (vóor zich) Baäl draagt gouden
armbanden.
En tot gezanten van Lybië's koning die zich voor hem in 't stof werpen, zegt hij:
H o l o f e r n e s . Waarom kwaamt Gij niet reeds gister, waarom niet
eergisteren?
G e z a n t . Heer!
H o l o f e r n e s . Was de afstand te groot, of de eerbiedenis te klein?
en eindelijk - het is alles in het isie Bedrijf, waaruit den toeschouwer met korte
trekken, het tyrannieke van Holofernes oplicht - zijn oordeel over het volk der
Hebreeuwen:
‘Ik acht een volk, dat mij durft weerstaan. Helaas, is het mijn taak alles te
vernietigen, wat ik acht’.
Het bloeddorstig bedrijf van een Holofernes is met die woorden geteekend en in
plaats van een verliefden, naar de omarming der Hebreeuwsche hunkerenden
Assyrischen Werther, zien wij voor ons een reus in kracht en geweld.
En telkens bouwt Hebbel aan dat Holoferneskarakter als aan een toren, om den
toeschouwer te doen zien wie hij is en de daad van Judith te verklaren.
J u d i t h . Houdt hij van de vrouwen?
A c h i o r . Ja, maar niet anders dan van eten en drinken.
J u d i t h . Vloek over hem!
A c h i o r . Zwijg stil; ik heb er een uit mijn volk gekend, een vrouw, die
waanzinnig werd toen hij haar versmaadde. Zij sloop in zijn vertrek en
plotseling trad zij, toen hij op zijn sponde lag uitgestrekt, met een blanken
dolk dreigend op hem toe.
J u d i t h . En wat deed hij?
A c h i o r . Hij lachte, en lachte onophoudelijk, en lachte zóó lang tot zij
zelve zich doorstak.
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J u d i t h . Heb dank, Holfornes! Aan haar heb ik alleen te denken en moed
zal mij toestroomen als een man.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

191
Het grootsche wat uit dit proza spreekt, vond ik slechts bij uitzondering in de poëzy
van Jeanne Reyneke van Stuwe terug. Zelfs in sommige uitdrukkingen laat zij de
cothurne vallen en gaat op satijn-zachte balschoentjes. Dat zij geweldig kan zijn, en
den toon en de maat van het onderwerp kan beheerschen, bewijze dit gedeelte uit
Holofernes' alleenspraak:
Had ik u hier, hier in mijn armen, vrouw,
Hier aan mijn borst. die bonst van dol verlangen,
Had ik u in mijn vasten greep, - ik zou,
U klemmend aan mijn lijf, U zóo omvangen,
Dat gij u weerloos gaaft, en dat mijn zoen
Eindlijk uw mond bereikte... O, vrouw! mijn handen
Zouden u streelen, koozen - gloeien doen
Uw lijf zoo fel als 't mijn', dat brandde, brandde
Het kalm-matte amber van uw wang, en dat
Uw oog wég-smolt in kwijning......
Als eind-oordeel geef ik deze meening over het drama Judith: de lyrische dichteres
heeft in zeer fraaie verzen (onder vele anderen: die op pagina 60 en 61) de legende
van Judith en Holofernes nagedicht, maar het tooneel heeft voor zulk een stof
geweldiger vorm noodig.
F.S.K.

Een Kleine Wonderwereld door Max Eschner. - Baarn,
Hollandia-Drukkerij.
Een Kleine Wonderwereld, natuur en kunst in onze woning, naar het Duitsch van
M a x E s c h n e r , voor Nederland bewerkt door J. H e n d r i k v a n B a l e n ; aldus
luidt de titel van een werk, uitgegeven door de H o l l a n d i a - D r u k k e r i j te B a a r n
en versierd met 180 gravures naar de natuur en het leven geteekend door B r u n o
Héroux.
't Is een zeer eigenaardig boek.
Ge kunt er de wordingsgeschiedenis in lezen van al die producten van fabrieksof handwerksnijver-heid, die ons in het gewone leven omringen, ge kunt er de
bewerkingen in nagaan, die de natuur-voortbrengselen hebben te ondergaan voor ze
als spijs en drank kunnen genuttigd worden en nog veel meer.
Een kort overzicht van den inhoud moge hier volgen. Het eerste boek behandelt:
O n z e Vo e d i n g en geeft hoofdstukken over het brood, het meel, melk, boter en
kaas, water, thee, koffie, honing, zout enz. Verder over de aardappel, de kaneel, de
gember, de azijn, wijn,. enz. Alle zeer belangwekkende opstellen; want, niet waar,
wie wil niet eens graag iets lezen over het interessante bijenleven en de
honingfabricatie, of over de verschillende bewerkingen, die de cacao ondergaan
moet, voor wij ze kunnen gebruiken?
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Het tweede boek spreekt over O n z e K l e e d e r e n . Daar is ten eerste het
linnenweven aan de beurt daarna krijgen we het een en ander te hooren over de
katoen, de wol, de zijde, het bont, onze hoeden, de lederbereiding enz.

Uit: Een Kleine Wonderwereld.

Het derde boek handelt over O n s H u i s r a a d . Het glasblazen, de
aardewerkfabriek, het gietijzer, messen, lepels en vorken, de staalbewerking, het
slot, de stalen pen, verschillende metaalbewerkingen enz., terwijl het vierde boek
over O n s H u i s heel wat wetenswaardigs vertelt.
Al deze zaken worden op prettig doceerenden toon medegedeeld. 't Is den bewerker
gelukt, telkens de belangstelling op te wekken voor hij met zijn onderwijs aanvangt.
Zoo bijvoorbeeld bij H e t S l o t .
‘Hebt ge wel eens een slot van binnen bekeken? Zoo niet, bekijk dan het
bovenstaande plaatje eens en laten wij eens zien hoe zoo'n slot in elkaar zit en werkt.
Misschien hebt ge er nimmer over nagedacht, hoe het mogelijk is, dat door een
eenvoudig omdraaien van den sleutel een deur gesloten of geopend wordt’.
Ziet, die kleine inleiding vestigt onmiddellijk de aandacht op de hoofdzaak: Hoe
kan dat toch? Zoo'n eenvoudige beweging en zelfs een zware deur kan geopend
worden.
Wanneer de jongen, die dat leest nu een ver standigen vader heeft, die bovendien
handig ge noeg is, om een ‘echt’ slot van de deur af te
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nemen en dat naast het plaatje te leggen, dan krijgt genoemde knaap een aardige
aanschouwingsles. En dat zal weer maken, indien zulke ‘lessen’ meer voorkomen,
dat hij niet soezend en droomend de allerbelangwekkendste dingen voorbij loopt.
Dat zal maken, dat hij met open oog de verschillende zaken in zijn omgeving opneemt
en gewend wordt goed waar te nemen. Inderdaad, een belangrijke kwestie! Want
niet alleen, dat het nuttig is deze dingen te weten, niet alleen dat dit ons aangenaam
stemt, maar het kweekt ook eerbied voor de eenvoudige arbeiders, die steeds dag in
dag uit bezig zijn, om voorwerpen, zoo hoog noodig in ons bestaan en waarmee wij
vaak zoo slordig omgaan, te vervaardigen en te vervolmaken.
Van dit standpunt bekeken, is dit boek een nuttig, en zelfs een mooi werk.
Maar..... er is een maar.
Blijkens het prospectus heeft de bekende Duitsche humorist J u l i u s S t i n d e
van dit boek gezegd: ‘Een boek als dit zou mij zeer gelukkig gemaakt hebben, als ik
het gekregen had, toen ik een jongen was, en nu het er is, hoop ik, dat iedere

Uit: Een Kleine Wonderwereld.

knaap en ieder meisje van rijpen leeftijd het op zijn of haar verjaardag zal krijgen’.
Met gepaste bescheidenheid meen ik tegenover dit oordeel te mogen zeggen, dat
ik er vast van overtuigd ben, dat, als een jongen of een meisje dit boek voor zijn
verjaardag krijgt, hij na verloop van een half uur een zuur gezicht zal zetten. De
bedoeling, om toch vooral te onderwijzen ligt bij dit boek er zoo dik op. De jongens
en meisjes willen wel lezen over mijnwerkers, maar zooals het staat beschreven in
S a n s f a m i l l e ; aardewerkfabrieken vinden ze zeer belangwekkend, als W i l l e m
R o d a er werkman is. De jeugd heeft behoefte aan personen, aan menschen, die
bezig zijn; de belangstelling voor de helden van een verhaal wordt zonder eenige
moeite overgebracht op het werk, dat deze verrichten. Onze jongens en meisjes zijn,
gelukkig, zoo vol levenslust, dat ze vooral om ‘leven’ vragen in hun lectuur.
Ik heb een neef van vijftien jaar, hij zit in de 3e klas van een Hoogere Burgerschool;
zoo nu en dan komt hij me om een boek vragen. Ik gaf hem: ‘Een Kleine
Wonderwereld’. 'n Paar dagen daarna kreeg ik 't boek terug. ‘Maar
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oom, dat is geen boek om te lezen, dat is een boek, om wat in op te zoeken!’ luidde
zijn critiek. Juist, dat was het; zoo meen ik het ook.
Een boek, om wat in op te zoeken, om na te slaan. Jongens en meisjes vragen veel;
daaraan moet worden voldaan, dat mag niet worden onderdrukt. Daarbij kan dit boek
uitstekende diensten bewijzen. Jongens en meisjes van 15 à 16 jaar hebben vaak een
zekeren hang naar het droomerige. Een uitstekend tegenwicht daarvoor is de degelijke
concrete kennis, die dit boek geeft.

Uit: Een Kleine Wonderwereld.

En dus dit boek een plaats gegeven op het boekenrek van elke huiskamer, waar
groote kinderen zijn. Dring het uw kinderen niet op, maar wacht af een goede
gelegenheid en deel ze dan wat mede uit den rijken schat van kennis, die in dit boek
verborgen ligt.
L.C.T.B.

Gustav Schwab: Grieksche Mythen en Sagen - Rotterdam, Masereeuw
en Bouten.
Een verzameling mythologische verhalen te geven voor kinderen van 12 jaar en
ouder, is een moeilijk werk.
Toch heeft Gustav Schwab 't ondernomen en Nellie van Kol heeft die collectie
voor haar Vo l k s k i n d e r b i b l i o t h e e k vertaald; ze vormen daarvan deeltje 22,
23 en 24 van de 4e groep.
Of de kinderen deze verhalen zullen lezen en herlezen, meen ik te mogen
betwijfelen; 't feit, dat de Duitsche bewerking achttien uitgaven beleefde, maakt wel,
dat we eenigszins aarzelen 't ronduit te zeggen: zoo iets willen onze kinderen niet.
En toch...,
Nellie stelt 't wel aardig voor. In de keurig-mooie voorrede zegt ze, na een inleiding
over de sprookjes van Moeder de Gans:
‘De sprookjes, of liever sagen, in dit boek zijn ook van die oude, oude, oude
godengeschiedenissen en dikwijls na-familie van Roodkapje en Asschepoes. Alléén,
ze zijn aan de meeste menschen niet zóó bekend als de sprookjes van Moeder de
Gans en daarom worden ze gewoonlijk niet in de kinderkamers verteld. En als jullie
ze leest of als iemand ze jullie voorleest, dan zal jullie 't met mij eens wezen, dat ze
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voor die van Moeder de Gans niet behoeven onder te doen. Zij zijn wat vreemder,
maar even bont en boeiend.’ Zoo komen de kinderen ‘echt’ in de stemming, waarin
ze verlangen naar een mooi verhaal. Doch in plaats van een romantisch sprookje,
volgt een K o r t o v e r z i c h t d e r H e l l e e n s c h e g o d e n l e e r van ongeveer
dertig bladzijden, waarin de goden des hemels, de goden der wateren, die der
onderwereld, mitsgaders alle kinderen van Zeus, de muzen en de nymphen ter sprake
komen.
Eerst dan op blz. 38 komt het eerste verhaal: P r o m e t h e u s .
Men begrijpe ons goed. We maken hier Nellie geen verwijt; 't kan eenvoudig niet
anders. Die algemeene inleiding is noodig voor het goed begrijpen der verhalen;
maar juist omdat zulk een voorbereiding noodig is, juist omdat deze stof afzonderlijke
bewerking vergt, komen wij met de vraag: Is dit wel kinderkost?
In 't algemeen gesproken, meenen wij te mogen betwijfelen, of 't aanbeveling
verdient, datgene, wat wij, volwassenen, mooi vinden en heilzaam achten voor den
groei van onze ziel, door het te vereenvoudigen en in een kinderlijken vorm te gieten,
geschikt te maken voor het kind.
Hoe dit zij, 't kind moet uitspraak doen in deze.
B.

C. Joh. Kievit: De club op reis. - Amsterdam, van Holkema en Warendorff.
K i e v i t behoort tot onze beste kinderschrijvers. D i k T r o m , F u l c o d e
M i n s t r e e l , W i l d e B o b , 't S l o t o p d e n H o e f zijn boeken, die door onze
jongens graag en veel gelezen worden. Vooral is Kievit in zijn kracht, als hij
kindervreugd, echte jongenspret beschrijft. Dat komt vooral goed uit in Dik Trom,
doch ook in 't boek, waarvan we hierboven den titel afschreven, zijn tal van bewijzen
te vinden, dat deze schrijver de jeugd begrijpt en de kunst verstaat jong te zijn met
de jongen.
De Club op reis is 't verhaal van zes, later negen jongens, die een fietstocht
ondernemen naar Kleef.
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Ze hebben 'n echte vereeniging opgericht en een voorzitter gekozen, die zich vooral
oefent in 't gebruiken van vreemde en hoogdravende termen; hun vergaderlokaal is
een prieel met een tafel, die ietwat caduc, bij zekere stormachtige discussies de
aanvallen van des presidents spijkerhamer niet kon weerstaan. Ze hebben 'n clublied
op de wijs van 't oude Wilhelmus, een penningmeester, die dood blijft op 'n halven
cent, in 't kort, alle voorwaarden zijn aanwezig voor een opgewekt clubleven.
De avonturen, die de club beleeft, zijn aardig verteld. Jammer, dat de schrijver 't
noodig geacht heeft, de ouders zoo lang in ongerustheid te laten na de ontvangst van
't Arnhemsche telegram.
Hier en daar herinnert dit verhaal in de verte op J o h . H. B e e n 's: D r i e j o n g e n s
o p r e i s . In de verte, zeg ik; want dat hoogere, poëtische jongensgevoel, dat B e e n
zoo telkens bij zijn helden naar voren laat komen, missen we bij K i e v i t . Als B e e n
en K i e v i t beide een jongen aankijken, ziet Kievit hem goed in de oogen, maar
B e e n ziet hem ook in 't hart.
Doch afgescheiden van elke vergelijking, constateeren we gaarne, dat de C l u b
o p r e i s een mooi aanbevelenswaardig jongensboek is.
B.

Nellie van Kol: Het heele jaar rond. 1e en 2e Bundeltje. - Rotterdam,
Masereeuw en Bouten.
H e t h e e l e j a a r r o n d , waarvan bundeltje I en II thans verschenen zijn, is
uitgegeven als nrs 25 en 26 der Vo l k s k i n d e r b i b l i o t h e e k van Nellie.
Het denkbeeld, dat bij de bewerking van deze beide bundeltjes voorzit, is bijzonder
aantrekkelijk. Nellie meent, dat het voor kinderen, die niet zoo heel jong meer zijn,
wel aardig is te weten, wat voor feesten de menschen vieren van Nieuwjaarsmorgen
af tot Oudejaarsavond toe, en wat ze daarbij soms denken en wat ze mekaar vertellen.
Daartoe heeft ze uit allerlei boeken en kranten schetsen, verhalen, beschrijvingen
verzameld; op die wijze geeft het eerste bundeltje ons zeventien schetsjes over
feestelijkheden in Januari en het tweede vijftien over zulke gebeurtenissen in Februari,
Maart en April.
Over 't algemeen zijn de vertellingen en legenden met zorg gekozen.
Beschouwingen als die op blz. 101 en 156 gaan, o.i. over de hoofden der kinderen
heen; zij verbreken ook wel eenigszins de stemming door de schetsjes gewekt. Of
er onder de jeugdige lezers en lezeressen van deze bundeltjes niet nu en dan eens
een protest zal geboord worden, moet ik op eigen ervaring betwijfelen; wat de
gebruiken in andere landen betreft, durf ik mij aan geen oordeel wagen, maar bij de
beschrijving der Nederlandsche feestelijkheden heeft Nellie erg geïdealiseerd. Dat
is iets wat de kinderen, die bij buien echte realisten zijn, on-middellijk bespeuren.
Misschien is 't hier de plaats een opmerking te maken over den arbeid in 't algemeen
van Nellie ten bate der Kinderlectuur.
De beteekenis, die het werk van deze hoog begaafde kindervriendin op dit gebied
heeft, kan niet gemakkelijk overschat worden.
Toch moet ons een opmerking van het hart.
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Waarom bepaalt Nellie zich altijd tot kleine schetsmatige verhalen? Onze
jongelieden willen wel van de sensatie-lectuur, de indianennonsensjes en wat dies
meer zij af, maar dan willen zij er ook iets voor in de plaats hebben, dat aan hun
geest 'n even aangename bezigheid verschaft. Dezelfde gevoelens van zachtheid en
liefde zouden minder voorbijgaand bij de lezers van Nellie gewekt worden, indien
ze verbonden waren aan personen, die, doordat ze langer de aandacht van de kinderen
vroegen, beter in hun geheugen bleven.
'n Persoon als Nekludow uit Tolstoy's Opstanding vergeten wij nooit; niet alleen
om de grootheid van zijn karakter, maar ook omdat we een zoo lang en een zoo
belangrijken tijd van zijn bestaan met hem meeleven.
Laat ik tenslotte nog even herhalen, dat deze opmerking niet de beide boekjes treft,
waarvan we boven den titel afschreven. Zij zijn uit hun aard fragmentarisch en dat
moeten ze zijn.
L.C.T.B.

J. Hendrik van Balen: Diamanten en Parelen. -Haarlem, A.E. v.d. Heide.
Dit boek bevat de zeer wonderbare avonturen van vier krijgsgevangen Boeren, wien
't gelukte bij hun aankomst te Ceylon van het transportschip te ontvluchten. Wel
worden zij door de rooineks vervolgd, maar zij weten te ontsnappen en tevens en
passant een kist met diamanten en parelen, die door een der vroegere keizers van
Ceylon in een rotsspleet verborgen was meester te worden. Later komen ze weer
goed en wel in Transvaal en geven hun schat aan het gouvernement ter bestrijding
van de oorlogskosten.
't Is een prettig geschreven verhaal en ofschoon wat erg avontuurlijk, wel aan te
bevelen voor onze twaalfjarige jongens.
B.
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Het Huis. Maandelijks Prentenboek gewijd aan Huisinrichting, Bouwen Sierkunst en Meubelen. - Amsterdam, Ed. Cuijpers.
Van dezen eersten jaargang zijn verschenen acht afleveringen, die de creatie van
genoemden architect weergeven op het gebied der bouwkunst en der huisinrichting.
Dat Ed. Cuijpers in den begeleidenden tekst beginselen moest toucheeren, ligt voor
de hand, en dit mag met te meer vreugde worden begroet, daar hij is een ontwerper
van gedistingeerde smaak. De volgende gedachte (Aflevering 5) is ons, en gewis uit
het hart geschreven:
Het absoluut-verwerpen der ronfling schijnt mij bij de houtbewerking een
rigorisme, waarvan de scheepsbouw de onnoodigheid duidelijk aantoont.
Zelfs de Egyptenaren en Grieken hebben dan ook niet geschroomd sterk
gebogen houtvormen bij hunne zetels toe te passen. En de uitmuntende
staat, waarin de zoo bij uitstek gemakkelijke en het oogstreelende
Lodewijk-XV-leunstoelen zijn bewaard gebleven, doet ook duidelijk zien,
dat, bij oordeelkundige bewerking, ook gebogen houtvormen geenszins
met de duurzaamheid strijdig hoeven te zijn.’

Het streven van de laatste jaren om aan de huisinrichting een meer artistiek cachet
te geven, als dit in de vorige eeuw het geval was, valt niet te ontkennen. Pijnlijk
echter wordt ons schoonheidsgevoel door de meeste nieuwe meubels aangedaan. De
rechte lijn heerscht, de bevallige, gebogene ontmoet men hoogst zelden. Er bestaat
helaas een ziekelijk streven naar eenvoud.
Zelfs is het in vele gevallen zoover gekomen, dat de eenvoud dusdanig
wordt overdreven, dat het boeren interieur soms den toon moet aangeven
voor den modernen salon. (Aflevering 7, pag. 84).
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Dat rechtlijnig-hoekige, dat het hoofdtype stelt, moet met kracht worden bestreden.
Het is leelijk en weert elke gracieuse verschijning.
Ontstaat deze onjuiste opvatting alleenlijk uit
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mode of ligt er eene beginselkwestie dieper ten grondslag? Het laatste is volgens
onze meening het geval. Men componeert volgens onjuiste principen. De compositeurs
onderscheiden niet, dat er een meubel van wereldsch type voor het huis bestaat en
een, bestemd voor het godshuis. Beide worden naar dezelfde beginselen gecreëerd.
Bezie het middeneeuwsche meubel, dat een kerkelijk karakter heeft. Dit is in harmonie
met dien grooten bouwtijd. Maar ons dartel schoonheidsgevoel stoot het af. Door
het te streng vasthouden heden ten dage bij het componeeren van voorwerpen van
werelsch type aan de groote wetten der middeneeuwsche bouwkunst, resulteert men
tot de omschrevene leelijke, stijf-hoekige kamerinrichtingen. Wij behoeven noch bij
de Egyptenaren, noch bij de Grieken voor juist begrip ter school te gaan. Ons eigen
schoonheidsgevoel mag en moet het richtsnoer voor ons oordeel vormen. Hoe
subjectief de gewaarwording voor het schoone ook zij en blijve, in groote groepen
van individuën heerschen ongeveer gelijke vorm-sympathiën.
I.H.S.

Hemel en Dampkring. Orgaan van de Nederlandsche vereeniging voor
Weer- en Sterrekunde. Afl. 1-7. - Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz.
Wanneer men opmerkt met hoeveel belangstelling en goed geloof weervoorspellingen
door het publiek worden ontvangen, komt men tot de overtuiging dat, in weerwil
van het onderricht in natuurkundige aardrijkskunde op de hoogere burgerscholen,
kweek- en normaalscholen, de kennis van de verschijnselen in den dampkring bij
het Nederlandsche volk nog zeer gering is.
Ervaart men bovendien hoe algemeen de meening heerscht, dat er verband is
tusschen de wisselingen in de schijngestalten der maan en die in het weer dan bedroeft
men zich onwillekeurig over de onwetendheid, welke zelfs bij z.g. ontwikkelden nog
algemeen blijkt te bestaan omtrent zaken, die voor allen een zoo buitengewone
beteekenis hebben. Immers, er is geen onderwerp van gesprek zoo algemeen als het
weer en de weersveranderingen, en dat is natuurlijk, want zij oefenen een belangrijken
invloed op ons levensgenot niet alleen, maar o.a. in Badplaatsen en andere
Zomer-oorden ook op de welvaart der bevolking.
Onbegrijpelijk echter is deze onkunde niet. Het verstaan en weten is alleen voor
hen, die zich de moeite geven te onderzoeken en onderzoek kost toewijding en
inspanning en tot deze is verreweg het grootste deel der menschen, wanneer hunne
stoffelijke belangen niet in het spel zijn, te traag. Dit is voorzeker te betreuren daar
in het verstaan en kennen een bron van genot is te vinden, die niet alleen nimmer
uitdroogt maar bovendien ons leven rijker maakt en ons de gelegenheid schenkt ook
anderen te laven.
Het is zeker de begeerte om door vermeerdering van kennis de som van geluk
grooter te maken, welke de oprichters van de N e d e r l a n s c h e v e r e e n i g i n g
v o o r w e e r - e n s t e r r e k u n d e bewogen heeft, toen zij besloten een orgaan uit
te geven onder den titel van ‘H e m e l e n D a m p k r i n g ’.
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Aan zulk een tijdschrift bestaat in Nederland ongetwijfeld behoefte en wij
verheugen ons dan ook van harte, dat er een poging gewaagd wordt om de
belangstelling voor dezen tak van wetenschap te vergrooten.
Voor ons liggen de eerste 7 afleveringen van het orgaan.
Met genoegen hebben wij van den inhoud kennis genomen en de overtuiging
opgedaan dat de redactie er naar streeft degelijkheid en duidelijkheid te vereenigen.
Het artikel: ‘P o p u l a i r e p r a a t j e s o v e r S t e r r e k u n d e ’ dat in verschillende
afleveringen wordt voortgezet munt uit door een heldere uiteenzetting van feiten en
zelfs zij, die op de scholen de cosmografie hebben geleerd, zullen er nog menige
interessante opmerking en mededeeling in vinden.
Verder treft men artikelen aan over de Kometen, de Vaste sterren, de Spectraal
analyse en den bouw der hemellichamen, van de grootte der regendroppels, over de
hagelkorrels in April, over electrische seintoestellen voor verwijderde onweders,
enz. enz.
Het komt ons voor, dat de invloed van het orgaan buiten den kring van de leden
der Vereeniging grooter zou zijn, wanneer de schrijvers de vaktermen wilden verklaren
en daardoor verstaanbaar werden ook voor hen, die zich nog weinig met de
verschijnselen aan den hemel of met de metereologie hebben bezig gehouden.
Dit zal hoogst nuttig zijn en schijnt volgens de inleiding de bedoeling te wezen.
Moge deze aankondiging het tijdschrift en de Vereeniging zelf onder de aandacht
brengen van velen, opdat het middeleeuwsche bijgeloof, dat met groote
hardnekkigheid zich op het gebied der weervoorspellingen tot in onzen tijd heeft
staande gehouden, spoedig plaatsmake voor juiste kennis. Als later enkele artikelen
daartoe aanleiding geven, komen we wellicht op het tijdschrift uitvoeriger terug.
V.D.V.

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

197

Marie Corelli. Ardath. Vertaald door H.B. Kennedy van Dam. 's-Gravenhage, J.S. Dijkhoff.
Een toomelooze fantasie - gelukkig misschien, want het vreemde, fantastische van
het verhaal maakt dat men in de langgerekte beschrijvingen en nog langgerekter
gesprekken en betoogen niet blijft steken.
Er zijn enkele treffende bladzijden in, met name het einde van het tweede deel.
Overigens is het een overladen prul, zonder eenige kunstwaarde, een beleediging
haast voor den goeden smaak der lezers.
De vertaling is wat ouderwetsch-stijf, valt op door het herhaaldelijk gebruik van
‘deszelfs’, van ‘onderwijl’ (lees: terwijl) en van ‘lustelooze’ bewegingen en
houdingen.
Wat een verknoeiing toch van kostbaren arbeidstijd met schrijven, drukken, vertalen
en lezen van zulke boeken!
FELIX ORTT.

Na den Dood door Léon Denis. - Uit het Fransch vertaald. Uitgegeven bij
de Administratie van het Weekblad gewijd aan de studie van het
bovenzinlijke te 's-Gravenhage.
De menschen zijn in den grond aarts-conservatief. En de geleerden zijn dit over 't
algemeen in hooge mate. Evenals de kerken op religieus gebied, zoo hebben de
Scholen en Academies op wetenschappelijk gebied dikwijls als rem gediend -en
helaas niet alleen in verleden tijd.
Het Spiritisme heeft met dezen dubbelen rem te kampen. Zoowel van
kerkelijk-leerstellige als van officiëel-wetenschappelijke zijde heeft men de studie
der spiritistische verschijnselen met verachting en smaad bejegend. Wie zich daarmede
bezighield was rijp voor 't gekkenhuis. De uitkomsten van ernstige, degelijke studie
werden minachtend doodgezwegen of schamper bespot. De verheven ideeën, die van
bovenzinnelijke zijde onder de menschen kwamen, werden als gevaarlijk Satanswerk
gebrandmerkt.
Maar 't spiritisme was taai, en de taaien winnen het in de wereld.
Thans zijn we zoover, dat Thomson Jay Hudson, een van de verdienstelijkste
beoefenaars der psychi-sche wetenschap, doch géén aanhanger der spiritistische leer,
met volle recht kan verklaren: wie nu nog twijfelt aan de echtheid der zoogenaamde
spiritistische verschijnselen, kan niet langer sceptisch, maar moet eenvoudig onwetend
genoemd worden.
De echtheid van tafeldans, geestenkloppen, leischrift, geesten-fotografieën,
spookverschijningen en phantomen, en ook van de meer subjectieve krachts-uitingen
als telepathie, helderziend- en helderhoorendheid, trance enz. is door de Society of
Psychical Research en tal van andere zelfstandig werkende proefnemers
onomstootelijk vastgesteld. Scepticisme moet de meest treurige, opper-vlakkige
uitvluchten te hulp roepen om de resultaten van de onderzoekingen van Alfred Russell
Wallace, van William Crookes, van de professoren Zállner, Hodgson, Hyslop,
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Flammarion, van Dr. Gibier, van Frederik van Eeden en haast ontelbaar veel andere
bekwame en bevoegde onder-zoekers weg te redeneeren.
Misschien de meest bekwame en handige van deze soort twijfelaars, Professor
Lehmann, heeft in zijn ‘Aberglaube und Zauberei’ zijn tanden op de vastheid der
feiten stukgebeten.
De waargenomen feiten zijn onweerlegbaar. Maar de verklaring laat ruimte voor
verschil. Worden de feiten veroorzaakt door de krachten en de vermogens van de
ziel - of zooals Hudson het in zijn geniale hypothese noemt: het subjectieve-ego van medium en aanzittenden? Of zijn er buitenaardsche wezens in het spel:
subjectieve-ego's van afgestorvenen? De physische wetenschap heeft op dit punt
haar laatste woord nog niet gesproken. De theorie van het subjectieve-ik verklaart
ontzettend veel: ik betwijfel echter op ernstige gronden of ze alles verklaart. Er is
inderdaad goede reden om in sommige, wellicht in vele gevallen, aan de even
plausibele verklaring van buiten-lichamelijke intelligenties de voorkeur te geven.
Uit een wetenschappelijk oogpunt heeft vooral een critische vergelijking van deze
beide hypothesen - die van Hudson en de spiritische - beteekenis.
Het boek van Leon Denis behandelt deze vraag niet. Het plaatst zich geheel aan
de zijde der spiritisten en neemt stilzwijgend deze opvatting als vaststaand aan. Het
is geen boek van inductieven, doch een van deductieven betoogtrant, wat maakt dat
het voor degenen, die nog aan de juistheid van het uitgangspunt twijfelen, meer
getuigend dan overtuigend is.
De schrijver geeft er de volle warmte van zijn overtuiging in terug. Hij wil den
lezers 't mooie doen voelen van wat hij zelf in het spiritisme gevonden heeft. Hij
biedt het aan als religieus-philosophisch stelsel. Zoo opgevat is het een boek, rijk
aan mooie, verheven gedachten.
Maar voor den kalmen, wetenschappelijk naar waarheid vorschenden geest voldoet
het niet. Er zijn veel te veel vage, onbewezen beweringen in, die met een stelligheid
worden gegeven als waren ze
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axioma's, en waarop wordt voortgebouwd als ware 't vaste rots. En helaas ontneemt
de vertaling alle wetenschappelijk karakter aan dit werk. Uit taalkundig oogpunt wil
ik er geen aanmerking op maken, maar uit wetenschappelijk oogpunt blijkt telkens
dat de vertaalsters niet voldoende op de hoogte zijn.
Vooreerst door eigennamen in het Fransch te schrijven in plaats van de
gebruikelijke Nederlandsche benaming ervoor te kiezen; bv. Kabbale inplaats van
Kabbala; Plotin inplaats van Plotinus; Gnostiques (alsof 't een persoonsnaam is) in
plaats van de Gnostieken (blz. 88.) Vervolgens doordat sommige wetenschappelijke
uitdrukkingen blijkbaar niet begrepen zijn.
Op blz 161 wordt als ‘lichtende toestand’ vertaald, wat gewoonlijk ‘stralende
materie’ genoemd wordt; blz. 235 regel 19 v. b. staat: ‘heeft zij hun g e h e e l kunnen
bepalen’ (wat onzin is) terwijl er had moeten staan ‘hun m a s s a .’
En bepaald ergerlijk is de slordigheid der correctie, die aan het vertaalde boek
geheel het degelijkwetenschappelijk karakter ontneemt.
Op blz. 14 staat het beroemde werk van Schuré ‘Les Grands lnitiés’, aangehaald
als ‘Les Grands Juifres’; en op blz. 48 en so nog veel zotter als ‘Les Grands Invités’.
Op blz. 84 staat een komma in den naam ‘Ammonius, Saccas, alsof dat twee menschen
waren, en op blz. 160 is Faraday uitgemaakt voor Faradag.
Ik vind het onvergefelijk dat een boek, waar schrijver, vertalers, zetters, drukkers
en zoovele anderen tal van uren arbeids aan gewijd hebben, door slordige correctie
zoozeer aan betrouwbaarheid verliest, en aan de waarde van den daaraan besteden
arbeid wordt afbreuk gedaan, eenvoudig door nonchalance. Dit is een schaduwzij
van de goedkoope manier om boeken in de wereld te sturen - in den tijd van
perkamenten handschriften zou zoo'n slordigheid ondenkbaar zijn geweest.
FELIX ORTT.

Nederlandse Woordelijst volgens de beginselen van de Vereniging tot
vereenv. v. onze schrijftaal samengesteld door Dr. R.A. Kollewijn, Dr. F.
Buitenrust Hettema en Dr. J.J. Salverda de Grave. - Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink.
Het is deze maand 12 jaar geleden, dat Dr. R.A. Kollewijn begon te spreken van
onze lastige s p e l l i n g en 'en storm van verontwaardiging veroorzaakte. En nu, na
12 jaar, nadat ze ons al wie weet hoe vaak hebben doodverklaard en gezegd, dat het
toch op niets uitliep; nu beginnen wij ons hoe langer hoe meer thuis te gevoelen met
onze denkbeelden. Er is 'en handleiding voor de vereenvoudigde verschenen, de
Bond van Onderwijzers, het Nederl. Onderw. Genootschap verklaarden er zich voor,
litteratuur, tijdschriften, kranten verschijnen er in of de laatsten nemen er stukken in
op, bestrijders als Dr. Kluyver van het Grote Woordenboek halen geen enkel
steekhoudend argument er tegen meer aan en onkundige aanvallers als Mr. J.A. Levy
worden door niet-leden als De Koo van de Groene Amsterdammer voorgoed
afgemaakt; en, wat in ons land alles zegt, vooral tegenwoordig, de Minister van
Binnenlandse Zaken Dr. A. Kuyper heeft evenals z'n voorgangers verklaard dat
‘onzijdigheid der Regeering ten aanzien van de spelling der Nederlandsche taal
gewenscht is’. En verder: ‘met die onzijdigheid der Regeering hebben natuurlijk de
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Staats-Commissiën, met het afnemen van examens belast, rekening te houden’. (Mem.
v. Antw, Staatsbegr. 1903).
Dat wil dus zeggen, dat ieder de vrijheid heeft, bij welk examen ook, afgenomen
door 'en Staatskommissie, dus voor hulp- en hoofdakte, Middelbare akten, het
eind-examen Gymn. en H.B.S., om maar enigen te noemen; dat ieder, zeg ik, daarbij
de vrijheid heeft van de vereenvoudigde spelling gebruik te maken. Daarmee is
feitelik elke belemmering weggenomen. Wie nu als examinandus maar wil, kan deze
schitterende gelegenheid aangrijpen en eveneens elke autoriteit die het wel meent
met z'n school. Om zich daar nu grondig op te prepareren vinden zij misschien in de
N e d e r l a n d s e Wo o r d e l i j s t hierboven vermeld 'en welkome grondslag voor
verdere studie. De voorrede geeft hem de regels en de hoofdlijnen die hij nodig heeft
en meteen de verklaring waaróm de schrijvers met een woordelijst komen.
Deze verklaring is, en terecht dunkt me - er moet immers altijd aan het kind gedacht
worden, dat nog spellen moet leren -: ‘vooreerst om de weg te wijzen bij 't schrijven
van ei en ij, ou en au, v en f, z en s enz; ten tweede, omdat het niet weinigen moeilik
valt uit de algemene regels tot de spelling van een bepaald woord te besluiten, en
eindelik omdat zich voor ieder, bij elk ortografies systeem, gevallen van twijfel
voordoen’. Wie de regels volgen wil leest de voorrede even door, eenvoudig genoeg
zijn ze. En nu het boekje zelf; vergeleken met de vrij dikke woordelijsten van De
Vr. en te W. is dit 'en boekjé en terecht: woorden die niemand fout schrijft, zijn
weggelaten evenals de betekenis van bastaardwoorden, omdat men ‘zo licht meent
dat het uitheemse woord en de vernederlandsing volkomen dezelfde waarde hebben’.
Men denke aan p a r t i c u l i e r onderwijs, dat toch wat anders is dan b i e z o n d e r .
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Terecht ook hebben ze andere dingen misschien weggelaten, b.v. l i g g e n en
l e g g e n ; het aantal buigingsvormen er van zou te groot geweest zijn, maar aan de
andere kant toch zou bij 'en nieuwe druk wel eens op de w e r k e l i k e vormen bij
die beide werkwoorden gewezen mogen worden. Er zijn, nu ik het boekje doorblader,
nog meer kwesties die bij 'en herdruk onder de ogen moeten worden gezien. Zo de
oo voor ch; is die nodig? Het gaat hier om l o o c h e n e n en g o o c h e l e n zoals hier
geschreven wordt. Toch geldt de ch altijd voor één letter; dus de eerste lettergrepen
zijn open evengoed als in ‘lopen’ en in ‘lopen’ schrijft men o; ik zou dus schrijven
l o c h e n e n en g o c h e l e n en mij niet laten influenceren door de angst dat men ze
nu als in b o c h e l , l a c h e n , r i c h e l , e c h o en k u c h e n . met doffe o zou spreken.
Die angst zou even dwaas zijn als die van vroeger toen er voorgesteld werd uit
b o g c h e l enz. de g weg te laten en men vroeg: maar gaan de mensen dan niet zeggen
bochèl op z'n Frans. In 'en eventuele spraakkunst dient alleen te staan dat wij de ch
nooit dubbel schrijven in gesloten lettergrepen; da's voldoende. Zo zijn er wel meer
dingen waar in geen volkomen eenstemmigheid heersen zal. Trouwens menigeen,
die tot nu toe al naar zijn inzicht de vereenvoudigde spellig gebruikte, zal zo enkele
eigenaardigheden die hij zich eigen gemaakt heeft weer moeten afleggen.
Verre van radikaal is deze woordenlijst; dit ter geruststelling, maar ook tevens
zonder verwijt aan de samenstellers. 't Is voor het doordringen tot velen misschien
beter zo. Maar ik voor mij wou soms verder zijn gegaan.
Zo wou ik met de ie de grenspalen 'en eindje verder geplaatst zien. N a ï v e t e i t
schrijven ze, maar n a ï e f , (trouwens n a ï v e t e i t staat alleen in de voorrede, in het
boekje zelf is 't vergeten). Goed, naïveteit is 'en vreemd woord, maar zouden we nu
de regel niet zover mogen strekken: Bastaardwoorden, eindigend op ie, of op ie
gevolgd door een medeklinker, houden de ie in verbogen vormen en a f l e i d i n g e n ’
met toevoeging dus alleen van de beide laatste woorden bij de regel in de voorrede
vermeld?N a ï e f ,dusn a ï e v e t e i t ; g e n i e dusg e n i e a a l ,g e n i e ë u s ,J e z u ï e t
dus J e z u ï e t i s m e , J e z u ï e t i e s enz.
En dan nog ten slotte enige vragen om m'n doorlezen te bewijzen; waarom wel
naast g l i j d e n g l i j e n en naast r i j d e n en s n i j d e n b.v. niet? Waarom
E u r o p e a a n naast e u r o p e e s en niet naast a u s t r a l i e s , A u s t r a l i e ë r ; b u r o
naast b u r e a u , maar geen b u r o l i s t ; e i k e b o o m naast andere samenstellingen,
maar geen p e r e b o o m ? En dan: is de m i e n i s t e r noch geen Nederlander geworden
dat die als minister geschreven moet worden? En kan de e k s a m i n a n d u s er niet
mee door? Maar - en hier doet zich weer dadelik de moeilikheid voor, die men
voorkomen wil: het verzet tegen d e vereenvoudiging om het ongewone uiterlik van
de bastaardwoorden - als men dat schrijft en het dus, om die k s, als 'en Nederl. woord
beschouwt, moet dan die i niet ook als ie geschreven worden, en die in eksamineren
niet eveneens?
Ik stem toe ‘jede konsekwenz führt zum Teufel’ en deze konsekwentie zou de
vereenvoudiging, ja elke spellingregeling, helemaal doen mislukken, maar mijn
voorstel is dan ook alleen om gaandeweg, bij volgende drukken, te doen, als de
Russen in Azie deden, de grenspalen verzetten, zodat ons rijk groter en machtiger
wordt.
Vooral de ie-kwestie is verbazend lastig en alleen met beleid uit de weg te ruimen.
HAARLEM, Aug. 1903.
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J.B. SCHEPERS.

Snippers
De tragedie der meeste levens rust op niets dan een misverstand.
A.S.C. Wallis.
(Vorstengunst.)
Dedel was een echt Nederlander en de studie der moedertaal was hem een lust, uit
diepe overtuiging, dat zij de eerste hefboom is der nationaliteit en dat het (beleefd
gezegd) bespottelijk is, burger te willen heeten onder een volk, welks zin en
eigenaardig leven, uitgedrukt in zeden en letteren, men niet kent of zelfs de Hemel
weet het, uit onkunde minacht.
(Jacob Geel over Mr. G. Dedel.)
Gelukkig wie de gave der melodie bezit. Zij kan U toeruischen in teederheid, U
toebarnen in hartstocht, U wiegelen in zoetvloeiendheid, juichend aanhuppelen in
blijdschap, U treffen in klagelijk geween.
OTTO KNAAP.
Het klassieke is niets anders dan het schoone zelf, ontdaan van den glans der mode
en beroofd van den steun eener voorbijgaande populariteit.
BUSKEN HUET.
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Fragment
Uit: ‘Boerenstudenten’ van Arne Garborg, in het volgend jaar
verschijnende bij de Hollandia-Drukkerij te Baarn.
Ziet toe gij, die zo vroeg opstaat
En 's avonds zo laat zit te werken.
Met smart aan de arbeid, in groot ongeloof,
Wilt ge U rijkdom verwerven:
Eet gij ook in kommer Uw klein stukje brood,
God geeft de zijnen kleren en voedsel in nood
Als zij maar rustig gaan sla-ä-pen -

- zo zongen ze daar bij Ole Johannes Sörbraut, op 'n gure koude Maandagmorgen in
April.
Elke dag werd er daar in dat huis gebeden, want Ole Johannes was op zijn manier
vroom. Hij hoorde niet tot de piëtisten, al had hij ook al 's geprobeerd zich te bekeren,
hij was er niet in geslaagd; hij moest dus maar wachten tot hij oud zijn zou en wat
meer tijd zou hebben. Maar hij vond toch dat 't maar het beste was zich zo veel
mogelik aan Gods Woord te houden en vooral vond hij 't nodig z'n kinderen in de
bijbel te doen lezen. Daarom werd er elke morgen in huis gebeden en bij die
bedestonden moesten alle tegenwoordig zijn. Zo moest het zijn; Ole Johannes had
dit in Luther en in Johan Arndt gelezen en de Piëtisten deden 't ook. En dat was dan
ook niet meer dan zo als het hoorde. Zong niet elke vogel z'n morgenpsalm ter ere
Gods? en zouden wij er minder toe komen om God te prijzen dan de redeloze vogels?
Zo moest dus het hele huishouden in de grauwe morgen opstaan om God te prijzen
en te loven en de kinderen stonden of zaten aan tafel noch half in slaap en rillend
van de kou maar zongen toch zo goed als ze konden. Maar het kon gebeuren dat de
kleine Judith huilde als ze al te veel slaap had. Dan werd Ole Johannes boos voor
zich zelf en voor God en terwijl hij uit volle keel bleef zingen, boog hij zich zo nu
en dan over de tafel en kneep Judith in 'r oor. Hield ze dan niet op, dan kreeg ze een
pak slaag - na de godsdienstoefening, als Ole Johannes weer 's 'n beetje tijd had, want men moest God prijzen met een opgeruimd gemoed en niet in tranen, zooals
Luther zegt. Zoiets was de kleine Daniël meer dan eens overkomen; maar nu was hij
te groot.
Wanneer de psalm gezongen was, las Ole Johannes een gebed en dan noch een
stukje uit Arndt's ‘Schatkist’, want Ole kon uitstekend voorlezen. Daarna bad hij 't
Onze Vader en Heerezegen-spijs-en-drank-Amen. Die psalm van Kingo paste niet
altijd bij het stuk uit de ‘Schatkist’ maar dat dee er niet toe want het was toch Gods
Woord en 't deed toch altijd goed Gods Woord te horen.
Maar vandaag kwam het zo uit dat de psalm en
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de tekst goed bij elkaar pasten. Ze kwamen beide daarop neer dat men niet over
voedsel en kleren zich ongerust hoefde te maken, want dat God daar zelf wel voor
zou zorgen. Voedde God niet de vogelen op het dak en de leliën des velds ofschoon
die toch zelf niet zaaiden of sponnen, en waren wij niet veel meer dan die?....
De kleine Daniël, die nu 'n jochie van 'n jaar of dertien was, vond de psalm erg
mooi en het stuk ook en wenste alleen maar dat ze dit nu ook na zouden komen.
Maar, toen het gebed uit was en toen Ole Johannes Lias, de oudste zoon, en Reinert,
't knechtje en Daniël mee nam naar buiten in het gure voorjaarsweer om de hand aan
't werk te slaan - hu, toen kon Daniël niet anders vinden dan dat dit 'n eigenaardige
manier was om naar Gods Woord te leven.
Het weer bleef guur met wind en natte sneeuw, zodat 't werk al heel onplezierig
was. Daniël dacht aan z'n warm bed en aan de kamer thuis die moeder zeker wel
geveegd en lekker verwarmd zou hebben zodat 't er heel gezellig zou zijn. Als de
grote mensen nu maar zo verstandig waren om te geloven wat er met duidelike
woorden in de bijbel te lezen stond. De kleine Daniël was verbaasd en ook 'n beetje
boos. Hij nam zich voor er zijn vader 's naar te vragen. Dachten de mensen nu
werkelik dat 't een pleziertje was om zo te zwoegen? Of was 't soms niet waar wat
er in de bijbel stond? Over die zaak was heel wat te vragen, meende hij. Maar toen
het er op aan kwam, werd hij verlegen en vandaag was het weer gegaan zo als het
gewoonlik ging als hij iets wou zeggen of vragen, - er was bijna weer niets van
gekomen. Maar op 'n ogenblik terwijl Daniël rillend stond te gluren en zich erg lam
voelde, bleef Ole Johannes met de ploeg vlak bij hem staan en er was niemand in de
buurt die hem horen kon. Toen kreeg de jongen op eens 'n hart in zijn lijf, hij draaide
zijn rug naar zijn vader toe, stond 'n beetje te beven en te draaien en zei toen: ‘'t is
hier buiten ook niet plezierig van daag’. ‘Nou ja, zei Ole, maar as we eten voor het
volgende jaar hebben willen, dan moeten we wel buiten werken’. - ‘Ja maar - ...
waarom staat er dan in de bijbel ... wat we daar vandaag lazen? stotterde Daniël en
stond met zijn spa op zijn klomp te stoten; want 't was zo gek met zulke vragen aan
te komen. Ole Johannes was stom verbaasd, eigelik 'n beetje bang. Hoe kon dat
kereltje aan zo iets komen? Ten laatste zei hij, terwijl hij op de paarden sloeg, om
ze weer aan de gang te krijgen, ‘Tchk, tchk. Er staat in de bijbel, vriendje,.. dat ...
tchk, kom jonges .. dat hij die niet werken wil ... zal ook niet eten; wist je dat niet?
Tchk..’ De paarden draaiden zich in hun tuig (wat ze ook al niet plezierig schenen
te vinden) stonden te trekken en te sjorren en kregen eindelik de ploeg voort, uitgeput
als de stakkers waren, nu ze in het slijk van het vroeg ingetreden voorjaar hadden
staan te zwoegen. En Ole Johannes schoof haastig achter de ploeg en dacht: ‘D'r zit
toch 'n kop op die jongen, hij is bijna te goed om boer te zijn’.
Maar Daniël bleef moedeloos staan en voelde zich erg klein en vond 't toch zo
vreemd dat de grote mensen altijd gelijk hadden.
Zijn plezier in het werk werd er zo niet beter op. Hij kon werkelik niet begrijpen
waarom God, die toch almachtig was, ons niet even zo goed eten kon geven zonder
werk. Wat kon dat hem nu kosten om 'n beetje manna te laten regenen, of zelfs pap
en noch andere goeie dingen? - want werk was toch niets anders dan 'n plagerij.
[De school waar Daniël ‘in z'n mooie kleren mocht komen’ bij de
vriendelike schoolmeester ‘die nooit iemand sloeg, die niet 't een of ander
ondeugendigheidje heeft uitgevoerd’, - de school zal een heerlike afleiding
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voor hem zijn en hij krijgt het dan ook gedaan - niet dan met veel moeite
- dat hij er heen mag. ‘Vergeleken met dat gewroet in de aarde’ is het
verblijf hem daar één groot genot].
Op school kreeg hij eens 's 'n verklaring van wat werken was, die hij goed onthield.
Zij hadden de verklaring van de zondeval en toen bleek het dat de arbeid uit de Zonde
voortgevloeid was. Als de zonde niet bestaan had, zouden we niet hebben behoeven
te werken. Adam en Eva hadden wel zo je wilt in het Paradijs gewerkt, er stond dat
zij naar ‘Edens Hof’ gezonden waren, om ‘dien te bouwen en te bewaren’. Maar
vóór de zondeval was werken eenvoudig 'n pretje geweest, want toen was de natuur
zo goedgezind jegens de mens geweest dat het als van zelf ging en de heerlikste
vruchten afwierp voor zoo goed als niets. Daarentegen was de natuur nà de zondeval
dwarskoppig en onhandelbaar geworden zo dat-ie de mens bepaald tegenwerkte,
zodat het werk nu 'n zwaar slaven was in het zweet onzes aanschijns en dan bracht
de aarde noch maar zo weinig voort dat we er nauweliks van konden leven. Daniël
dacht: ‘dat versta ik’. De arbeid is een straf. Net zoals je slechte mensen in de
gevangenis zet. Wat 'n vlegel, die Adam, die voor 'n enkele appel al die ellende over
de mensen gebracht heeft en dat, terwijl hij z'n tuin vol van de heerlikste appelen en
kersen had staan waarvan hij zo veel kon eten als hij maar wou.
‘Maar, zei de onderwijzer verder, is het niet al te streng van God dat hij ons op
die manier straft? Was het niet lelik van hem zulk een zware last op onze schouders
te leggen?’ Daniël begreep heel goed dat het niet aanging te zeggen dat God iets
leliks gedaan had en dus antwoordde hij doodkalm: Nee, ofschoon hij eigelik niet
presies begreep hoe de meester dat zaakje in orde zou
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brengen. Maar toen bleek het dat hij hier ook alweer iets op gevonden had. Nee zei
hij, dat was volstrekt niet lelik van God. In tegendeel. Want ná de zondeval voelden
we juist de be-hoefte om te zwoegen, daar anders de zonde veel te veel macht over
ons zou krijgen. Het spreek-woord zegt dat lediggang des duivels oorkussen is, en
was dat niet zo? - Ja zeker was dat zo. Als we niet zo moesten zwoegen, zou de duivel
ons met kwade gedachten vervullen en ons zòzeer tot het boze verlokken dat het
voor ons hier op aarde geen leven meer zou zijn. En eindelik rekende de schoolmeester
uit dat de arbeid natuurlik wel een straf was, maar toch ook een zegen. De arme
Daniël voelde zich erg klein onder al die geleerdheid en kreeg alweer 'n gevoel dat
het voor kereltjes zo jong als hij toch niets kon geven om zelf over iets na te denken.
[En dan brengt de schoolmeester hem aan 't verstand dat hoofdwerk veel
vermoeiender is dan handenwerk:]
Een dag op de dorsvloer te staan, dat was niets in vergelijking met een les bv. in 'n
vreemde taal; -de meester zeide dit met 'n zeker gevoel van eigenwaarde, want het
was algemeen bekend dat hij 's bij de hulpprediker Duitse les genomen had. Nu begon
Daniël te begrijpen hoe de zaak in mekaar zat. Handenwerk, - dat werd je als straf
opgelegd; want dat betekende dwang en zwoegen en armoede; maar grotelui's werk,
dat was iets fijns, iets moois en dat bracht eer aan en voordeel en goeie dagen en dat
was niet als straf opgelegd. En toen hij daarna in de kerk, dat vers uit die psalm: ‘God
geeft de zijnen kleren en voedsel in nood. Als ze maar rustig gaan slä-apen’ noch
eens hoorde, toen begreep hij opeens dat het de dominees en de hogen waren, die
God spesiaal als de ‘zijnen’ beschouwde en aan wie hij kleren en voedsel gaf, terwijl
ze lagen te slapen. Dat was het grootste, het belangrijkste idee dat Daniël noch gehad
had, en na die dag voelde hij 'n innige wens dat hij niet éen van die zondaars worden
zou die God met slaven en zwoegen kasteidde, maar hij wilde een van Gods ‘eigen’
worden, die de bijbel in de grondtekst lazen en die rein en mooi aangekleed, in 'n
warme kamer zaten en lekker aten en wijn dronken. En in elk geval wou hij
schoolmeester worden.
[Daniël heeft een goed verstand geërfd: ‘Niet alleen dat hij lezen kan, net
als zijn vader en schrijven en rekenen ook’ maar ‘hij wist zich zo gloeiend
goed rekenschap te geven van wat hij zei’. En zijn idealen reikten zeer
hoog].
Wat er in zijn idee het beste en het heerlikste was, dat was die grote stralende - toren,
zou je kunnen zeggen - van macht en glans, die hij in het land opbouwde, van de
veldwachter en de schoolmeester over de dominee en de burgemeester en de
goeverneur hoger en hoger, meer en meer glanzend, helemaal op tot aan de koning
toe, die op het bovenste puntje stond en in louter goud gekleed was. En zij die tot
die toren hoorden dat waren de groten en de machtigen en die waren mooi en knap;
maar wie daar niet bij hoorden waren gelijk de kinderen Israëls in Egypte toen ze
een leger voor Koning Pharao zouden bereiden. Alleen al, dat hij die dienaren in hun
volle glans 's zou mogen zien, was hem een zalige gedachte. Zoals ze daar voor de
verbeelding van het gapend boertje verschenen in hun prachtige kleren hoog en
rechtop, met blanke glanzende laarzen met sneeuwwit linnen om hun hals en aan de
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mouwen, met glinsterende brillen op een stuurs gezicht en overal gouden kettingen
en gouden ringen, leken ze Daniël iets Hemels toe, iets verwonderliks, waarop hij
zich nooit moe kon staren. En wat deden de boeren nederig als die grote hansen zich
vertoonden, - zelfs de grootste Bonde stond te buigen en te knippen zodra het er op
aankwam met een kantoorklerk te spreken. Die lui hadden noch 's wat te zeggen. En
wat praatten ze mooi. Het was alsof je God zelf hoorde. Dat was niet die zware
slepende taal, dat ‘geblaat’ van de boeren als ze, heel gemaakt sprekend, vergeefs
de ‘betere mensen’, trachtten na te doen, en waar ze dan zelf over lachten; nee dat
was een engelentaal, hoogtijdstaal, het deed je bepaald goed zo iets te horen. - En
wat waren die lui geleerd. Als ze tegen iemand spraken, kwam het er maar op aan
ze dadelik te begrijpen en alles dadelik goed te vinden. De grote heren vonden dat
plezierig als men ze terstond begreep en Ja zei, zonder aarzelen. Dan behoefden ze
't niet te herhalen. En was je er 's van een andere opienie, dan moest je nooit zo dom
zijn dat te laten blijken; nee, tegenover zoo'n Koningsdienaar had je je eenvoudig
netjes te gedragen; zij droegen het zwaard niet te vergeefs, zoals er in de Katechismus
stond. Zo ongeveer het eerste wat een verstandig man z'n zoon leerde, was dat hij
nooit een grote meneer tegen moest spreken. - En wat 'n genot met zulke lui in
aanraking te komen. Daniel was 's een paar keren met zijn vader bij de dominee
geweest, hij kon er dus van mee spreken. Dat was alles zo schoon en mooi, 't zag
eruit alsof ze elke dag de grond wassten; en de stoelen en de tafel waren van blinkend
hout en er stonden bloemen in het venster, even mooi als in het Paradijs en de
gordijnen waren zo licht en zo wit als de avondwolkjes an de hemel, en aan de muur
hingen er platen heel wat mooier dan de Maagd Maria en Keizer Nicolaas die ze
thuis hadden; daar was geen vergelijking mogelik; en er waren geelkoperen kloppers
op de deuren en een kast met een glazen deur met rode en blauwe vergulde boeken
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en 'n vreemd muziekinstrument waar ze zo mooi op speelden dat je er van huilen
moest en er stond 'n witmarmoren hoofd op 'n plank en zoveel prachtige dingen daar
hij de namen niet van kende, - en over alles lag er 'n waas, - iets reins, zo iets zachts
en hemels, een heerlike lucht die hij zich niet verklaren kon, 'n zachte gezonde,
strelende warmte, die je niet bezwaarde en waar men niet slaperig van werd ... dat ..
dat ... 't was onuitsprekelik.
[Hij wil er dan ook uit, - hem zweeft een zekere Jo Kleppe voor die, na
vreselik geploeterd te hebben, eindelik het doel bereikt heeft. En het eind
van 't verhaal is steeds: ‘Nu is hij dominee en heeft zeker wel een zes
honderd daalders in 't jaar.’]
Maar Daniël droomde steeds weer over de school van de dominee en meer en meer
was hij overtuigd dat Onze lieve Heer hem wel zou helpen daar te komen als Hij
maar wilde.
En het gebeurde nog al 's dat men hem in die dromen versterkte, ‘Van die jonge
zal er noch 's iets goeds terecht komen’, hoorde hij dikwels dat die of die gezegd zou
hebben, ‘als er maar iemand was die hem op school wou doen.’ Iets Goeds. Dat kon
niet anders dan dominee betekenen. Er was 'n nieuwe hulpprediker in het kerspel
gekomen, ongeveer 'n jaar geleden; hij heette Hirsch en hij was bizonder vriendelik
voor Daniël. Dat Daniël op katechesatie ging, was alleen om hem. Hirsch was de
zoon van 'n groothandelaar uit een stad in een van de Oostelike provinciën. In
Kristiania was hij in aanraking gekomen met lui die de Kristelik-nationale richting
van Grundtvig waren toegedaan en met hen die tot de uiterste linkerzijde van het
Nationaal-Noorse streven behoorden. Die hadden hem meegevoerd in die nieuwe
geestesrichting en hem opgevoed in een vast ‘Vertrouwen op de Noorse Bonde.’
Het was die boerenstand, waar men de ‘gebonden krachten’ hier in 't land te zoeken
had; zij droomden de noch onuitgesproken gedachten, die het jonge Noorwegen
zouden opheffen. Nu was Hirsch in een boerendorp te land gekomen en al vond hij
eigelik dat de Bonde er wel anders uitzag dan hij zich had voorgesteld toch droomde
hij steeds weer van de grote geesten die hij meende hier te zullen vinden.....
Met stijgende hoop volgde Hirsch hem door alle boeken heen. En ten slotte was
hij er zeker van dat hij een gebonden kracht gevonden had. Hij deed 's navraag in
het dorp naar Daniel. Ja, zei iedereen, het was een bizonder knappe jongen. Dat
hadden ze altijd van hem gezegd. En de schoolmeester zei het ook. Dominee Hirsch
was zo blij alsof hij goud gevonden had.
‘'n Jongen staat niet zo goed op 't hele dorp bekend, als er niet werkelik iets
bizonders aan hem is’, dacht Hirsch.’ Het volk oordeelt altijd gezond: in zulke dingen
vergist het zich niet gemakkelik.’ En de dominee nam zich voor dat hij alles zou
doen wat hij kon om die gebonden kracht los te maken. Eén zoo'n man, die met grote
gaven uitgerust fris en sterk uit het volk zelf, natuurlik, te voorschijn werd gebracht,
wat zou die niet kunnen doen voor de wedergeboorte van dat volk? zeker te veel om
te dromen.
Een heel jaar lang had hij hier in de Wijngaard des Heren gewerkt en naar een
jonge frisse boom gezocht, die vruchten zou kunnen dragen. Nu had hij er een
gevonden. En nu zou hij die met Gods hulp zo verzorgen dat de vruchten konden
rijpen in al hun heerlijke volheid.
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[Met Ole Johannes heeft Hirsch noch heel wat moeite om er hem toe te
brengen Daniel te laten gaan, maar als die dan eindelik ook toegegeven
heeft, dan zijn ze allen evenzeer in hun schik.]
Zo ging Ole Johannes naar huis, - trots maar toch ook wel wat onrustig over wat er
vandaag beslist was; maar de dominee was zo blij alsof hij een koninkrijk veroverd
had. Welk een heerlik werk zou dat zijn, in zulk een frisse kinderziel te kunnen zaaien
en planten,
Daniel was halfgek van plezier. Hij liep de hele dag te lachen. Dat zo iets al zo
gauw gekomen was. - Dat zo iets gebeuren ken. Zulk 'n geluk voor hem, een arme
boerejongen en anders niet. God zegene die dominee Hirsch; nooit zou hij dominee
Hirsch vergeten, - nee nooit.
Op 'n zekere dag van die week wandelde Ole Johannes het dorp door en kreeg een
paar daalders te leen, ze moesten dienen om boeken te kopen. Het hele huis kwam
als in één hoogtijds-stemming in die dagen. Maar op 't dorp spraken ze met 'n beetje
verbazing en zelfs wel met wat spot, over dat jochie van Sörbraut, die meende dat
hij zoveel te betekenen had dat hij dominee wou worden.....
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‘l' Abbé Tigrane’.
Fabre y raconte ses débuts dans la vie et nous dit dans quelles circonstances il
fut amené à écrire les ‘Courbezon’ ‘Julien Savignac’, le ‘Chevrier’, etc. - Revue
Illustrée.
Falkland, Samuel: (Herm. Heijermans Jr.): Schetsen, Zevende bundel.
Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 2.25; geb. f 2.90
Ferval, Claude: Le plus fort. Roman. Paris, Calmann-Lévy.
f 1.90
Ce roman est l'âpre combat d'une conscience religieuse contre la volupté. Revue Illustrée.
Ce conflit est tragique; l'oeuvre est poignante et forte; elle prend au coeur. Revue de Paris.
Feuillet, Madame Octave: Petite Régine. Calmann Lévy Paris.
f 1.90

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

On retrouvera dans ce nouvel ouvrage de madame Feuillet toutes les mêmes
qualités de charme pénétrant et d'émotion délicate, qui ont fait le succès de ces
autres jolis romans. On ferme le livre sur une impression de mélancholie douce
et qui persiste longtemps. - La Revue de Paris.
Floran, Mary: éternel sourire. Roman. Paris. Calmann-Lévy.
f 1.90
C'est un joli roman, alerte et bien conduit. On lit avec intérêt cette histoire
émouvante et simple, aux ressorts delicats aux grâces aimables, qui nous
acnemine sans hâte. La Revue de Paris.
Fokker, A. A.: [ps. KARAMATI]: Heilige banden. Roman. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.
f 2.90; geb. f 3.50
France, Anatole: Histoire comique. Roman. Paris, Calmann-Lévy.
f 1.90
C'est une belle oeuvre froide et inquiétante par son attouchement de marbre, sa
galanterie macabre, mais nullement pourrie, très saine, au contraire. - Mercure
de France.
Frenssen, Gustav: Das Heimatsfest. Schauspiel. Berlin, G. Grote'sche
Verlagsbuchh.
f 1.30; geb. f 1.65
Frenssen, Gustav: De zandgravin. Uit het Duitsch vertaald door Otto Knaap.
Amsterdam, C.L.G. Veldt.
f 3.50; geb. f 3.90
Gelmi, Ria: De reis naar Hedonië. Amsterdam, S.L. van
Looy.
f 2.50; geb. f 2.00
Gerard, Derothea: Eternal woman. London, Hutchinson & Co.
f 3.90
Gezelle, Guido: Dichtwerken. Amsterdam, L.J. Veen.
Kplt. (10 dln.) f 10.-; geb. (in 8 dln.) f 14. - VIII. Rijmsnoer. 2e dl. (III, 176
blz.).
Geyerstam, Gustaf af: Vrouwenmacht. Naar het Zweedsch door Hendrika
Bleeker. 2e druk. Amsterdam, H J. w . Becht.
f 1.90; geb
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Geyerstam, Gustaf af: Nils Tu fvesson en zijn moeder. Naar het Zweedsch
door Jeannette E. Kcyser. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 3.50; geb. f 3.90
Gilchrist, R. Murray: Beggar's Manor. London, Heinemann.
f 3.90
The characterisation. indeed, is as excellent as the handling of the plot. - The
Illustrated London News.
Gissing, Algernon: Knitters in the Sun. London. Chatto & Windus.
f 3.90
‘The characters are exceedingly well drawn, and the book is written in a pleasant,
leisurely style, which makes ist reading most enjoyable - To-day.
Shows a more powerful grip on human nature than he had hitherto attained.’ Daily Express.
Gregersen, N.J.: Tre söstre. Köbenhavn, Gyldendalske Bkh.
f 2.95
Gyp: Les chéris. Paris, Félix Juven.
f 1.90
Haggard, H. Rider: Pearl Maiden. London, Longmans.
f 3.90
The characterisation, though unequal. is on the whole good, and sometimes
strikingly so. The heroine is good and beautiful. as heroines should be, with
enough defects to give her a place in the reader's affections. - Illustrated London
News.
Hamsun, K.: I aeventyrland. Köbenhavn, Gyldendalske Bkh.
f 2.95
Hauptmann, Gerhart: Rose Bernd. Drama. Berlin, S. Fischer Verlag.
f 1.65; geb. f 2.30
Das neue Bühnenwerk Hauptmanns spielt wieder in Schlesien, der Heimat des
Dichters. Im Mittelpunkt der erschütternden Handlung steht ein schönes starkes
Mädchen, das vom Schicksal roh aus der hellen geraden Bahn gerissen wird,
die seiner Natur gemäss sein würde. Bä:uerlicher Gutshesitz ist das Milieu des
Dramas.
Hegeler, Wilhelm: Simson en Delila. Uit het Duitsch door L. Tersteeg-Keus.
2 dln. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 4,50; geb. f 5.50
Hegeler, Wilhelm: Pastor Klinghammer. Roman. Berlin, Egon Fleischel & Co.
f 3.90; geb. f 4.90
Heijermans Jr., Herm.: Kamertjeszonde. Herinneringen van Alfred Spier. Met
een voorwoord van den schrijver. 5e druk. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 1.90; geb. f 2.50
Heyermans jr., Herm.: Het pantser. Romantisch soldatenspel in 3 bedrijven
[8 h., 2 d.] Amsterdam, S.L. van Looy.
f 1.Heijermans Jr., Herm.: Ora et labora. Spel-van-het-land in 3 bedrijven [6 h.,
6 d.] Amsterdam, S.L. van Looy.
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f 1.Hermant, Abel: Confession d'un homme d'aujour-d'hui. Paris, Librairie Paul
Ollendorff.
f 1.90
Hermant, Abel: Confession d'un enfant d'hier. Paris. Paul Ollendorff.
f 1.90
Cette confession est tout à fait intéressante: on sent qu'elle est sincère; et, sans
être un fanfaron du cynisme, celui qui se raconte en ce livre par la plume de
Mr. Abel Hermant ne cherche à jêter aucun voile sur la vérité toute nue. - Revue
de Paris.
Hillern, Wilhelmine v.: Ein Sklave der Freiheit. Roman. Stuttgart, J.G.
Cotta'sche Buchh. Nachf.
f 3.25; geb. f 3.90
Hirsch, Charles Henry: Eva Tumarche et ses amis. Paris, Eugène Fasquelle.
f 1.90
Hollaender, Felix: Der Weg des Thomas Truck. Roman 6e Auflage. Berlin, S.
Fischer Verlag.
f 2.60; geb. f 3.25
.... Das Erscheinen dieses Buches bedeutet ein wirkliches Ereignis der deutschen
Literaturgeschichte. - ‘Vossische Zeitung’.
.... Ein Erziehungsroman ist auch Felix Hollaenders ‘Thomas Truck’, aber ein
Erziehungsroman im höchsten Stile, geistig wie künstlerisch. Ich stehe nicht
an, das Werk zu den bedeutendsten Literaturschöpfungen der letsten Jahrzehnte
zu rechnen, zu den Schöpfungen, die eine Epoche abschlieszen und eine neue
herauffüren. - ‘Velhagen und Klasings Monatshefte.
Hoven, Thérèse: Zoo men zaait... Indische roman. Amersfoort, Valkhoff &
Co.
f 3.-; geb. f 3.60
Hoven, Thérèse: Moederschap. Schiedam, H.A.M. Roelants.
f 1.90; geb. f 2.40
Hulleman, Frans: Leven. Rotterdam, Johan Pieterse.
f 1.90; geb. f 2.40
Hulzen, G. van: Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop.
Rotterdam, Johan Pieterse.
f 2.90; f geb. f 3.50
Johnsen, Osc. Alb: Hurum herred. Christiania, A. Cammermeyer.
f 2.95
Kilmarnock, Lord: Ferelith. London, Hutchinson.
f 3.90
The author has at ony rate exhibited an originality of imagination with all the
courage that it required. - The Graphic.
Lagerlöf, Selma: Gösta Berling. Naar het zweedsch door Margaretha Meyboom.
4e druk. Amsterdam, H.J.W. Becht.
geb. f 1.90
Lagerlöf, Selma: Jeruzalem, II (In het heilige land). Naar het zweedsch door
Margaretha Meyboom. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 3.50 geb. f 3.90
Lano, Pierre de: Poupée mondaine. Roman. Paris, Ernest Flammarion.
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f 1.90
Leblond, Marius-Ary: Le Zézère. Paris, Fasquelle.
f 1.90
Petit fruit exotique, noir de poivre, mais intérieusement tout blanc de son
innocence de fruit fit pour être mangé en primeur. Ce livre de l'auteur est un
bon et bel ouvrage, écrit avec une grande conscience.... - Mercure de France.
Lemonnier, Camille: Le petit Homme de Dieu. Paris.
f 1.90
C'est sans doute, sinon l'oeuvre la plus forte de C. Lemonnier, du moins la plus
neuve et la plus accomplie. Le livre est de ceux qu'il font mettre à part et qu'on
peut relire avec la certitude de s'y intéresser. - La Revue de Paris.
Lie, Bernt: Judit. Uit het noorsch door A. van Oosterzee. Bussum, C.A.J. van
Dishoeck. 2 dln. in één band.
f 2.50; geb. f 2.90
Loghem, Mr. M.G.L. van: Geen druiven van doornen. Dordrecht, J.P. Revers.
f 2.50; geb. f 3.... Want een genoegen is het ook ditmaal weder, schier onafgebroken en
nauwelijks door enkele kleinigheden even verstoord, den heer Van Loghem als
verteller te volgen. Een genoegen, te hartiger gesmaakt, omdat de gave des
vertellens in onzen tijd zoo zeldzaam geworden is. In Fiore della Neve bezitten
wij nog een der weinige novellisten, die vloeiend, bondig, als voor de vuist weg,
en toch met fijne analyse, ons eene geschiedenis weten te verhalen: eene
geschiedenis, in welke werkelijk iets geschiedt, die ons boeit, gaande houdt en
toch ook te denken geeft. - Nieuws van den Dag.
(Wordt vervolgd.)
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Tweede jaargang No. 12
Een christen-Cicero.
Lactance. Etude sur le mouvement phil. et rel. sous le règne de Constantin,
par René Pichon. Paris. Librie Hachette et Cie.
WAT L a c t a n t i u s voor de 4e eeuw is geweest, was S c h l e i e r m a c h e r voor de
19e eeuw. Na het drijven der encyclopaedisten; rationalisten en supranaturalisten in
de tweede helft der 18e eeuw, trad S c h l e i e r m a c h e r in 1799 op met Zijne ‘Reden
über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern’. Dat was zijn
afscheidsgroet aan eene eeuw, die de religie had zien kwijnen. Deze ‘Reden’ waren
eene verdediging van het Christendom: als eene i n n e r l i j k e e r v a r i n g van het
‘fromme Selbstbewusztsein’, en de invloed van den bekwamen apologeet heeft zich
de geheele 19e eeuw door doen gevoelen. De taak van Schleier m acher was moeilijker
dan die van den apologeet der 4e eeuw. Immers S c h l e i e r m a c h e r moest tegenover
eene in naam Christelijke wereld z i j n e opvatting van het Christendom verdedigen.
Dat hem dit gelukt is, pleit vooral voor de innigheid zijner overtuiging. Het
Christendom te verdedigen tegenover andere religies heeft ook zijne moeilijkheden,
maar die toch niet opwegen tegen de verdediging eener ‘opvatting’ tegenover andere
‘opvattingen’ van datzelfde Christendom. Om dezelfde reden is ook het bestrijden
van ketterijen moeilijker en meestal onvruchtbaarder dan het leveren van eene
apologie tegenover eene geheel andere religie. De oude ‘apologeten’ hadden in
zekeren zin een dankbaarder taak, dan bijv. de hervormers der 16e eeuw. Als de
a p o l o g e t i e k bloeit is dat een vaststaand bewijs voor het wegsterven van vroegere
geloofsovertuigingen. Het optreden der eerste Christelijke apologeten toonde aan
dat de tijd rijp was voor nieuwe gedachten, dat er vraag was naar iets anders en iets
beters. Het oude volksgeloof had zich zelf een bewijs van onvermogen gegeven: de
grieksch-romeinsche wereld begon den draak te steken met goden en helden, met al
wat zij vroeger groots en edels had voortgebracht. Er werd naar een nieuw licht
uitgezien, en dankbaar was de taak der apologeten op voorwaarde dat zij nauwkeurig
acht gaven op de inkleeding hunner voorstellingen. Wat geldt voor den Franschman
der 20e eeuw, gold voor den Graeco-Romein der 4e eeuw: le ridicule tue. Komt de
apologeet tot een publiek, dat met de religie gebroken heeft maar nog dweept met
Plato of Cicero, met een platonisch of ciceroniaansch betoog, dan heeft hij zijn pleit
reeds half gewonnen. Dien takt heeft L a c t a n t i u s gehad. In klassieken vorm, met
Cicero als voorbeeld, heeft hij, vóór den eindtriomf van het Christendom onder
Konstantij n, zich met goed gevolg tot de ‘Gebildeten’ gewend, zooals vijftien eeuwen
later S c h l e i e r m a c h e r gedaan heeft. Volgens de citaten die Eusebius gegeven
heeft uit Konstantijn's ‘Oratio ad sanctos’, blijkt niemand minder dan de keizer zelf
door Lactantius geinspireerd te zijn geworden. Reeds Diocletianus had hem opgemerkt
en als hoogleeraar naar Nicomedië geroepen en Konstan-
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tijn had hem als leeraar van zijn zoon Crispus naar Gallië gezonden. Altijd
onderwijzende en redevoeringen houdende doorliep Lactantius de beste school om
gemaklijk, helder maar daardoor ook oppervlakkig, de Christelijke waarheden voor
te stellen. Oorspronkelijk geen Christen geweest zijnde, zooals enkele uitlatingen
doen vermoeden, wist hij zich gemakkelijk in den toestand zijner hoorders en lezers
in te denken. Hij kende zijn publiek, en als oud-leeraar in de welsprekendheid wist
hij zijn publiek te pakken. Hij is de aristokraat onder de apologeten en wendt zich
tot Zijne beschaafde en ontwikkelde tijdgenooten. Zijn doel is: het Christendom voor
te stellen als ‘de’ ware wijsbegeerte.
***
Religie en wijsbegeerte zijn op den duur niet te verzoenen. Vim eene wijsbegeerte,
die een religieus karakter aanneemt of van eene religie, die zich in een wijsgeerig
kleed hult, is a priori vast te stellen dat zij noch den wijsgeer, noch den geloovige
zal voldoen. Een evangelist in een philosofenmantel blijft een halfslachtig wezen.
L a c t a n t i u s , hoewel bewonderd door de kerkleeraars der 4e eeuw, komt er bij hen
niet zonder kleerscheuren af. In de middeleeuwen werd hij, begrijpelijkerwijs, het
ideaal voor een Petrarca en een Picus van Mirandola, die hem dan ook misschien het
eerst den naam van Christen-Cicero gegeven hebben. Ook zij streefden naar eene
samensmelting van Christendom en grieksch-latijnsche beschaving en wijsbegeerte.
Mystiek-aangelegde geesten zullen zich door zijne geschriften niet aangetrokken
voelen. Toch behoort deze laatste der westersche apologeten vóór Augustinus tot de
meest gelezen en vertaalde Christelijke schrijvers. Als geschiedschrijver heeft hij
met zijn ‘De mortibus persecutorum’ aan den eersten kerkhistoricus Eusebi us den
weg gewezen, en zijn werk - gegeven de moeilijkheid om in zijn dagen en onder
zijne omstandigheden juiste inlichtingen te krijgen - is als bron voor de
Christen-vervolgingen onder de keizers zeer zeker van gewicht. Echter blijven de
‘Divinarum institutionum libri septem’ zijn hoofdwerk. Evenals alle
wijsgeerig-aangelegde geesten zich in hunne theologische studiën meer tot de leer
aangaande God dan tot de Christologische vraagstukken aangetrokken voelen, zoo
heeft ook L a c t a n t i u s de leer der Voorzienigheid tot hoofdonderwerp gemaakt
voor zijne apologetische beschouwing van het Christendom. Bij den meest
wijsgeerig-gevormde onder de reformatoren, Zwingli, is ook de Providentia ‘het’
onderwerp, waarover hij bij voorkeur handelt. Te verklaren is dit verschijnsel wel.
Over de Voorzienigheid kan gehandeld worden desnoods buiten de
specifiek-Christelijke gegevens om, en voor een publiek, zooals L a c t a n t i u s het
voor zich zag, was dit geen gering voordeel. Men kon den apologeet volgen als hij
voor zijne stelling de oude wijsgeeren als verdedigers of bestrijders aanvoerde. Het
leerstuk der Voorzienigheid laat zich tot zekere hoogte wijsgeerig-logisch behandelen,
en die behandeling kan in den smaak vallen zelfs van een wijsgeerig-ontwikkeld
h e i d e n s c h publiek. Geheel anders was de weg door Lactantius' voorgangers
Tertullianus en Arnobius bewandeld. Bij hen stond het begrip van zonde en genade
of van de openbaring op den voorgrond. Toch blijven de bewijsvoeringen bij alle
apologeten tamelijk dezelfde; naast de oud-testamentische profetieën vindt men
aanhalingen uit de grieksche wijsgeeren of de latijnsche dichters (Vergilius) en de
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sibyllijnsche boeken. Vóór de ‘Institutiones’ schreef Lactantius ‘De opificio Dei’ en
als aanhangsel van zijn hoofdwerk gaf hij zijn ‘De ira Dei’, gericht tegen de
Epicuristen, die zoowel den toorn als de genade Gods loochenen, en tegen de
Stoïcijnen, die wel de genade maar niet den toorn Gods aannemen. Men kan God
niet eeren - zoo luidt zijn betoog - als Hij zijnen vereerders niet genadig is, en men
kan Hem niet vreezen, als Hij niet toornt over hen, die Hem geen eer bewijzen. Daarin
ligt volgens hem het zwaartepunt van elke religie.
***
Het is hier de plaats niet om L a c t a n t i u s ' theologie uit een te zetten. Zelfs zou zijn
naam in ‘Den Gulden Winckel’ niet genoemd zijn, indien men niet de beleefdheid
had gehad het werk van den heer R e n é P i c h o n ons toe te zenden. Pichon,
Professeur de rhétorique au lycée Condorcet, heeft aan Lactantius eene studie gewijd
van 470 blz., waarin hij uitnemende wenken geeft aan den theoloog, maar niet minder
aan hem, die de geschiedenis der beschaving in den aanvang der konstantijnsche
periode wil leeren kennen. Hij handelt eerst over Lactantius als Christenwijsgeer,
dan als klassiek schrijver en daarna als historicus en politiek-pamfletschrijver. Het
tweede deel is het breedst opgezet, zooals van een ‘docteur ès lettres’ te verwachten
was. Er is misschien wel iets in te brengen tegen zijne bewering dat Lactantius
oorspronkelijk een Afrikaner zijn zou. Hieronymus' opmerking dat L. zijn
‘Symposium’ als jongeling in Afrika schreef, behoeft nog niet zijne geboorte in
Afrika te vooronderstellen. Pichon vindt dan ook zelf, dat L. zóózeer in stijl en
temperament afwijkt van de geboren Afrikaners (bijv. Tertullianus), dat hij het
voorbeeld van L
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aanhaalt als ‘un des meilleurs argumeuts contre la theorie de la race et du climat’.
Mij dunkt dan ook dat de oude opvatting, als zou Lactantius F i r m i a n u s te Firmium
in Italië geboren zijn, nog altijd de voorkeur verdient. Met instemming haalt Pichon
het woord van Bossuet aan: dat de nieuwere beschaving het product is van drie
elementen: het grieksche (wijsgeerige, artistieke en letterkundige), het romeinsche
(juridische en politieke) en het joodsch-christelijke (zedelijke en godsdienstige). Die
elementen zijn bij Lactantius in evenwicht. Zijne ontwikkeling is de meest
harmonische. Dit kon, omdat hij noch geheel wijsgeer is geweest, noch van den
rijkdom van het Evangelie ten volle doordrongen. Moet hem daarom ‘une certaine
médiocrité d'esprit’ worden toegekend: Pichon acht hem met dat al benijdbaar. Bij
Lactantius geen wroeging als bij een Augustinus, geen inwendige strijd als bij een
Hieronymus, geene uitbarstingen van hartstocht als bij een Tertullianus. Bij hem
overleg en kalmte, wat ons modernen maar al te vaak ontbreekt, oordeelt Pichon; en
hij acht de mensch-heid het best gediend als men, op het voetspoor van Lactantius,
heterogene elementen verzoend in zich weet op te nemen, want dan eerst volbrengt
men zijn taak kalm en welbewust. Ook al onderschrijft men geenszins dit oordeel
van Pichon, het neemt niet weg dat wij met hem van Lactantius kunnen getuigen: ‘il
a été utile, et il a été heureux’. De grieksch-romeinsche beschaving is niet het minst
door Lactantius voor de Christelijke wereld bewaard gebleven, om straks in den tijd
der Renaissance weêr op te bloeien, en op den drempel der nieuwe Christelijke wereld
heeft hij aan de oude heidensche wereld in zijne ‘Institutiones’ een afscheidsgroet
gegeven.
P.J. MULLER.

Vlinders
Les grand éducateurs. J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Pestalozzi, Jean
Macé, Herbart, par Gabriel Compayré. Paris Librairie Paul Delaplane.
5 volumes in-18 raisin.
Il n'est pas vrai, dans l'école pas plus que dans la vie, que, plus on souffre,
plus grand soit le profit.
GABRIEL COMPAYRÉ.
DE heer Gabriel Compayré, rector aan de Lyonsche Académie, en correspondent
van het Institut de France heeft in bovengenoemde korte studiën den meesterrang
als samensteller, beschrijver en beoordeelaar behaald. Synthese en analyse gaan ook
bij hem samen. Hij ontvouwt het stelsel van den paedagoog, licht het toe en ontleedt
het. Bij laatstgemelde toetsing springt zijn voorkeur in het oog. Hij hangt een bezadigd
stelsel van opvoeding, buiten kerkelijken invloed, aan en wacht zich voor alle
uitersten. De geschiedenis is hem slechts in zooverre eene leermeesteres als zij zich,
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op het gebied der paedagogiek, binnen de grenzen van het schrander en practisch
vernuft blijft bewegen. Niet hij zal aan Jean Jacques als ‘grand éducateure’ de
lauwerkroon reiken, zonder haar duchtig te betasten, om niet te zeggen: havenen,
indien dat woord niet te sterk was voor een bezadigd criticus. Dat hij dan ook met
Rousseau deze reeks van de door Paul Delaplane in den handel gebrachte volksboekjes
opende, heeft een andere oorzaak als blinde ingenomenheid met den schrijver van
E m i l e : Rousseau was de eerste paedagoog der moderne tijden.

GABRIEL COMPAYRÉ

Voor onderwijs en opvoeding van kind en jongeling steekt Rousseau als een heraut
de klaroen. Luidruchtig roept hij de onderscheiden partijen van denkers saâm, blaast
tusschen de gelederen van ouders en leeraars, een r é v e i l l e , waarvan de forsche
stooten honderd en meer jaren zullen nagalmen op de paden der paedagogiek. Meer
wieder dan zaaier, roeit hij met zooveel zorg het onkruid, dat de heer Gabriel
Compayré, onder Rousseau's beroemde discipelen Pestalozzi en Herbert Spencer
rangschikkend, hemzelven als de gids

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

210
van ontelbaar vele latere paedagogen erkent. Daarom ving hij met hem aan.
Met den heer Melchior de Vogüé, die zeker niet van voorkeur tot het XVIIIde
eeuwsche tijdperk der encyclopaedisten kan verdacht worden, erkent de heer
Compayré dat Jean Jacques de meeningen op staatkundig en maatschappelijk terrein
meer dan een eeuw heeft beheerscht.
De denkbeelden van Rousseau vóór anderhalve eeuw (1762) in de E m i l e
geopenbaard, waren toen nieuw, maar blijken thans nog zoo hecht, dat vele
paedagogen van 1899 en 1900, in Frankrijk voor oorspronkelijke vinders werden
aangezien, terwijl zij eenige geliefkoosde stellingen van Rousseau, handig
gefatsoeneerd naar een hedendaagsch patroon, den volke als hunne opvattingen
verkondigden. Natuurlijk toont de heer Compayré de leemten, de zotheden, de
ziekelijkheden in Rousseau's paedagogiek, n a a r o n z e d e n k b e e l d e n ,
overtuigend aan, maar de kern van zijn betoog ligt in de uitspraak: ‘L'E m i l e est
digne de rester l'éternel objet des méditations de l'éducateur, ne serait-ce que parce
qu'il est un acte de foi et d'espérance en l'humanité’. - In ‘Pestalozzi et l'éducation
elementaire’ heeft de heer Compayré, in een boekje van bijna 120 pagina's klein
formaat een zoo helder mogelijke studie gegeven van het leven en de werken van
den Zwitserschen droomer. Welke bronnen bij dat onderwerp voor hem vloeiden,
vermeldt hij aan het slot en men ontdekt daaruit met bijzonder veel genoegen stralen
uit Engelsche, Duitsche en Americaansche bekkens naast die uit Fransche filters.
Dat er geen werkelijkheid in een geordende menschen maatschappij bestaanbaar is,
zonder dat zij eerst in de verbeelding of den droom - wat hier hetzelfde beteekent van een groot menschenkind is gezien, zal duidelijk wezen, zonder omschrijving.
Denkers ontdekkers, uitvinders, geleerden, wijsgeeren, wetgevers, bewindslieden noemt hen allen hervormers van het bestaande, zieners in de toekomst, droomers is
hun verzamelnaam: dichters, van het beeld dat later, hetzij door hen of hunne
navolgers, als geschapen voorwerp of toestand in het leven der menigte treedt.
Zoo droomden Mozes en Jezus, vóór hun zalige zienersgaaf werkelijkheid werd;
zoo droomden ook de XVIIIde eeuwsche wijsgeeren en denkers - de reeks van
ideologen - die ontnuchterd omkwamen op het schavot of versmachtten naar een
frisschen droppel van het ideaal in den alsem-beker der praktijk. Zoo droomden ook
Rousseau en Pestalozzi.
Zeer duidelijk doet de heer Compayré uitkomen hoe Pestalozzi's leerstelsel dat
van onze moderne programma's van het voorbereidend onderwijs dicht nadert.
Hoofdzakelijk op het punt van door ontspanning afgewisselde schoolinspanning als:
tuinwerk, handarbeid, lichaamsspelen, wandelingen en.... is er iets nieuws onder de
zon?!.... schoolbaden. De vergelijking tusschen Rousseau en Pestalozzi heeft den
heer Compayré een zeer mooie bladzijde doen schrijven.
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Te Yverdon heeft Zwitserland in 1888 Pestalozzi een der fraaiste standbeelden
opgericht, die het van zijn beroemden zoon bezit. Bij het oude burchtslot, waar
Pestalozzi zijne laatste levensdagen in het practisch onderricht sleet, ziet men Zijne
gestalte, naast hem een meisje en een jongen die hij naar de school heenwijst, waar
heden de lagere scholen van Yverdon hare duizend leerlingen over twee en twintig
klassen verdeelen en het middelbaar onderwijs in een gebouw is gevestigd, dat een
Franschman wel voor een paleis moest aanzien als hij zijne eigen vervallen openbare
schoolgebouwen van 20 jaar her daarmêe vergeleek. De crisis die l a b e l l e F r a n c e
in dit oogenblik doormaakt, zal ook daarop nog heilzamer werken. Daar in datzelfde
Yverdon kwam Rousseau, 40 jaar vóór Pestalozzi, na het vonnis op zijn E m i l e
door het Parlement van Parijs, zijn ballingschap slijten. Daar te Yverdon schreef hij:
‘In deze bergen wil ik ronddolen tot ik er een zoo verlaten oord vind, om er in vrede
de
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rest van mijn ellendig bestaan door te brengen.’ Maar een paar weken daarna werd
Rousseau over de grenzen van het kanton en van Zwitserland gezet. Daar door
paedagogische magneetkracht, werd Pestalozzi geroepen om de theorie van Rousseau
toe te passen. ‘De sorte que, dans un demi-siècle, la même ville les a abrités tous
deux, qu'elle a vu passer le malheureux proscrit, aigri et irrité par la persécution, et
qu'ensuite elle a accueilli, plein d'ardeur et de courage, le disciple de Rousseau,
travaillant lui aussi à l'éducation de l'humanité’. Onzen jongen onderwijzers vooral,
worden deze boekjes - goed en goedkoop - aanbevolen. Willen zij den tegenwoordigen
onderwijs-strijd van het Ministerie Combes begrijpen in zijn oorsprong, dan is de
lezing van de studie over J e a n M a c é en den leerplicht onontbeerlijk. Ten onzent
is de naam van J e a n M a c é (Een hapje brood) aan dien van Busken Huet verbonden.
Reeds dat zou een aanbeveling zijn, doch een man als M a c é die in zijn clericaal
vaderland het stelsel van de onzijdige Staats-school voorbereidde en stichter werd
van een thans over geheel Frankrijk verbreide Schoolbond, mag niet onbekend blijven
aan onze jonge leeraars in Nederland.
PIET VLUCHTIG.

Oude boeken
In ‘De Wintersche Avonden of Nederlandtsche Vertellingen, van Philologus
Philologus Philiatros.*) - Amsterdam, A. Gonda, 1610’, vind ik het volgende vermeld:
WIE en weet niet wat schade bij onsen tijdt in het Jaer 1593 in December 15 is
ghebeurt. Daer lagen wel 140 Schepen reede bij Texel in 't Vlie op hare anckeren na
goeden wint wachtende, al geladen met alderhande waren om westwaert te varen;
doch op den Kers-avondt isser eenen vreesselijcken storm opghestaen, daer zijn meer
dan veertigh Schepen van hare Anckers geslagen, vele verdroncken met haer volck,
vele zijnder gestrandt tot onschattelijcke schade: Daerom heeft eene oock sijne
Dochter Texel-Schade doen noemen: Het welcke lijdelijcker is, dan dat men de
menschen (als ghebeurt) den name van onredelijcke dieren gheeft; want als de
Cooplieden Te x e l s c h a d e hoorera noemen, leeren sy twee dinghen:
1. Op het aerdtsche goedt (dat maer een windt-spelen is) niet te betrouwen. 2. Niet
meer te waghen, dan sy, sonder yemandt te vercorten, en connen verliesen’.
Men weet, dat de bedoelde ‘coopman’ R o e m e r V i s s c h e r was, en ‘sijne
Dochter’ onze beroemde M a r i a Te s s e l s c h a R o e m e r s V i s s c h e r , die bijna
drie maanden na bedoelden storm (21 Maart 1594) geboren werd.
Of onze R o n d e R o e m e r evenwel den naam van Te s s e l s c h a d e ook als
tekst heeft gebruikt om er bovenstaande leeringen uit te trekken, is niet geschiedkundig
zeker.
In hetzelfde werkje wordt ook melding gemaakt van een kind met een gouden
tand. ‘Wie en sal sich niet verwondere over het gene dat D o c t o r H o r s t i u s van
een kint schrijft, dat eenen goudenen tandt hadde? Hij verhaelt het in 't lange, ick sal
het u cortelijck verhale, om mij van veel schrijvens en u van veel lesens te ontlasten.
‘Daer was eenen Boer, ghenoemt J a n M u l l e r , woonende te We i g e l d o r f f ,
een Dorp van S i l e *) De schrijver is Jacob van de Vivere of Viverius, geb. te Gent in 1572.
Hij studeerde in de medicijnen te Leuven, later te Leiden, waar hij promoveerde.
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s i e n . Hij nam tot sijnen huisvrouwe H e d w i g h van E n d e r s D o r f f , een dorp
in 't selve Landschap, in het Hertoghdom van Breslau. Deze twee goede lieden eregen
eenen zone den 22 Decembris 1585. Hij wiert vier dagen daerna gedoopt, ende
Christoffel genoemt. In het jaer 1593 wierdt hij ter scholen ghesonden. Corts voor
Paesschen wierdt eene sekere dochter gewaer, dat desen knecht aen de slincke zijde
binnen in sijnen mondt den lesten hoeck-tandt van blinckende gout hadde: daerna
saghen vele andere het selve. Het gevleugelde geruchte vlieght weyt en breet, groote
en cleyne wilden dit sien, onder andere mijn H e e r e A n d r e a s , Bisschop van
Vissa, groot Gouverneur van Silesien, dede hem bij hem comen,o en dede door eenen
Chirurgijn naerstelijck de cracht, stoffe, gedaente en gestaltenisse van dien tandt
aenmercken. H o r s t i u s sagh het selve inde maent van Septem. 1594, siet dat hij
wat grooter dan de andere tanden was, het tand-vleysch schoon root. Doen ter tijt,
het kint acht jaer out zijnde, hadde alle sijne tanden, uytgesondert de hoeck-tandt
naest dien goudenen tandt: die daer door sonderlinghe voorsienigheijt Godes te beter
wiert gesien. Het goudt was het Hongersche goudt gelijck: Het kint was heet en
drooge van complexie, zat, van goede gestalte, levendigh van gheeste, vredigh ende
wel te geseggen. Hij begeerde twee boecken van gemelde H o r s t i u s , die hij hem
heelt gegeven. Zeker vele lieden sou-den hare kinderen wel den mont vol sulcke
tanden wenschen, die somtijdts vernieuwt wierden. Wat mij aangaet
Ick en wensch gheen Gouden tanden
Mijne Kinders in het hooft:
Want elck soude haer aenranden,
Haest sij souden zijn berooft,
Ende leven tandeloos:
Want dees Eeuw is gierigh-boos,
Gout voor Godt wordt nu verheven;
Yeder soeckt maer rijck te leven’.

In het hoofdstuk: Va n O n g h e w e e r t e e n d e A a r d t b e v i n g h e leest men:
‘Nu ick van dese Steenen spreke, comt mij in den sin, dat het To o n e e l d e r
H i s t o r i e n seer seltsame Haghel-steenen beschrijft, die in het Jaer 1544, zijn
ghevallen. Deselve waren wel eene vuyst groot, en hadden alderhande fatsoen van
vreemde drachten, die doen in Duytschlant in swangh waren: Daer waren gehackelde
broecke, Turcksche hoeden, ghesnedene schoenen, cort-om, al de cleer-vensters die
de dwase menschen maken, om hare Sotheydt uyt te laten kijcken.
‘Ghewisselyck den Hemel moet sich verstooren over de vreemde drachten onses
ellendigen tijts: daer er comt niet soo geckelyck, niet soo vreemt, niet soo oneerlijck,
uyt der Heeren Hoven ende H.... winckelen op de banc, dat men niet terstondt en siet
nabootsen.
De Schaemt (och lacy!) is verloren,
Zeer geck'lyck is al onse dracht:
Wat niet vreemt is, wordt niet gheacht:
Ick vrees daer naket vreemden toren.’

Het hoofdstuk: Va n s e l t s a m e D i e r e n e n d e M o n s t e r s begint aldus:
‘In het woelende ende woedende water zijn groote walvisschen, om hooge in de
lucht vlieghen ijsselijcke Draken, bij ons op der Aerden zijn Monsters en
wanschapenen Schepsels; van dese drie sal hier so vele ghesproken worden, als ons
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de hoogste Schepper ende de gelegentheyt deses Spels zal toelaten. Laet het u niet
verdrieten, mijnen Leser, ghy siet hoe seer dat ick loope, om eer de Winter eyndight
van deze W i n t e r s c h e Av o n d e n een eynde te maken: Ick wilde u ende mij wel
wat meer vermaken, dan als men van Godes toren spreekt, dan en mach men niet
mallen, op dat men niet met recht voor mal gehouden en worde: nochtans so ick
ergens mijnen slagh sie, om sulcks sonder sonde te doen, ick belove u, onze M o r i a
en sal Beenen bal in den mont hebben; op die voorwaerde wil ick voortvaren’.
F. BEZEMER.

Keur
Poètes du Nord, - door A.M. Gossez. - Morceaux choisis accompagnés
d'un essai Bio-Biblio-Iconographique. - Paris, Société d'éditions littéraires
et artistiques. Librairie Paul Ollendorff.
De leuze ‘Geen grenzen meer!’ werd, en sinds lang al, uitgeroepen. En als de
menschen deze woorden uitschreeuwden dan was het omdat ze gewaar werden eene
strooming, die breeder en steeds nog breeder zich uitbreidt thans; eene strooming
willende omarmen héel onze wereld, en iedereen, hetzij hij verblijft in 't verste
Noorden of in 't verste Zuiden, in 't uiterste Westen of in 't uiterste Oosten, doen
meêleven hét Algemeene Leven; - iedereen geven wat hij noodig heeft van de vruchten
der aarde, wat hij dragen kan of wil van de vruchten van Wetenschap en Kunst. Wat
er van dat alles zal terecht komen, hoe dicht we dat Doel zullen nabijkomen, niemand
weet het. Maar, reeds is het getal groot van de lieden die, voor wat betreft vele hunner
dagelijksche bekommeringskens, zich voelen deel maken van het universeele
huishouden. Ook, in de ‘beschaafde’
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wereld bestaat geene uitgestrektheid meer. Althans, de ijzer-wegen brengen ons, in
enkele uren, bewoners van streken waar 't zomer is terwijl het hier nog wintert; en
de telegraafkabels dragen door de oceanen, in enkele oogenblikken honderd mijlen
ver, de stipte woorden van eene staatsmans-redevoering. De gazetten babbelen
onverpoosd; en we weten wat de keizer bij zijn ontbijt gegeten heeft, en juist hoeveel
proletariërs er het werk gestaakt hebben. Een wan-daad begaan in een ander
werelddeel ontroert ons als ware 't gebeurd op een dorp van den omtrek. Ontkiemt
ergens op een punt van den Aardebol eene nieuwe gedachte, - en wordt ze begrepen
- aanstonds neemt ze haar loop en bezoekt in enkele dagen al de ‘lezende’ volkeren.
De suksesboeken worden in de verschillendste spraken vertaald en tentoonstellingen
van Beeldende Kunsten leeren ons de strekkingen en opvattingen van de van ons 't
meest verwijderd levende kunstenaars.
Doch, indien alles er toe bijbrengt om de kunst van de XXste Eeuw, in de
‘beschaafde’ wereld, te doen zijn eene internationale kunst, schijnen echter de
bestanddeelen welke deze kunst zouden moeten uitmaken zich niet zoo gemakkelijk,
als men 't wel eerst kon gepeinsd hebben, te willen mengen. en Hoe meer en hoe
beter men elkaar leerde kennen hoe meer ook groeide het besef van eigen waarde en
de zucht naar zelfstandigheid. En als zeer heilzaam werden beschouwd de
tegenwerkingen der verschillende rassen willende behouden hunne kenmerkende
eigenschappen, hunne bijzondere karakteristiek.
Zoo zijn we vertrouwd geworden met, in alle kunstvakken en voornamelijk op
gebied van Letterkunde, vast samenhangende groepen en gemakkelijk herkennen
we het eigenaardige van de schrijvers van Rusland, van Noorwegen en Zweden, van
die van Provence, van die van Noord-Nederland, van die van Vlaanderen, om maar
enkele van die groepen - en op goed valle 't uit - te noemen. De groep ons door den
Heer A.M. Gossez met zijn boek voorgesteld, is die der dichters in de
Noorder-departementen van Frankrijk geboren en hunne werken uitgegeven tijdens
de jaren van 1880 tot 1902. Het zij aanstonds gezegd, deze groep vertoont niet of
zeer weinig den eenen of anderen algemeenen karaktertrek, eene soort van geestelijke
verwantschap tusschen deze hier aangehaalde schrijvers aanduidend. Het toeval liet
hen voor 't eerst het licht zien in 't Fransche Vlaanderen, doch de moederlandstreek
schijnt, als men hunne zangen beluistert, op de meesten slechts zeer weinig indruk
te hebben nagelaten. Spreken enkele onder hen, en 't zijn de jongsten vooral, wel
eens van
o Flandre qui sommeille en ta paix souveraine
en van Belforten, en van Kermissen en van 't Bier, dan lijkt dit wel eenigszins te zijn
onder den invloed van Georges Rodenbach, schrijver van Bruges-la-Morte, die zijn
leven lang zorgvuldig een sukses-stokpaardje besteeg en goed vasthield terwijl hij
traande over de Vlaamsche doode Stad, en de begijntjes, en de roerlooze vaarten enz.
Geen enkele echter heeft werk geleverd op zijn Vlaamsch gekleurd, dragende 't merk
van Vláamsche kracht of Vláamsche zachtheid zooals Belgische, ook Fransch
schrijvende auteurs dat deden, zooals Maeterlinck, Verhaeren, Lemonnier, Demolder,
Eeckhoud en anderen.
De meesten dezer ‘poètes du Nord’ verlieten vroeg al de geboorteplaats,
aangetrokken door het groote brandpunt: Parijs; en, om te betoogen welke
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uiteenloopende wegen zij daar insloegen hoeven we maar enkele onder hen te noemen:
Albert Samain, Edouard Dubus, René Ghil, Jehan Rictus, S. Ch. Leconte, enz.
Bij de 31 dichters in dit boek, elk door een zes à twaalftal uitgekozen stukken
vertegenwoordigd, zijn er zeker voor Nederland goedbekenden; zoo de onlangs
gestorven zachte zanger Albert Samain; Edouard Dubus, ook al te vroeg voor goed
heen gegaan; - René Ghil, en deze, eene zeer afgescheiden plaats innemend: Jehan
Rictus, schrijver van ‘Les soliloques du Pauvre. Ook vinden wij hier den schilder
Jules Breton, die een drietal dichtbundels liet verschijnen; - den toondichter Gustave
Charpentier, auteur van het lyrisch drama ‘L o u i s e ’. Verder treffen wij aan minder
of in 't geheel niet gekende poëeten: S.Ch. Leconte, A. Lantoine, P.N. Roinard, Julien
Leclerq, Auguste Dorchain, A. de Guerne, Henri Potez, Jules Dagnieux - de vertaler
van Heine - en Auguste Angellier, die op 48 jarigen ouderdom zijn eersten bundel
verzen uitgeeft, waaruit ik afschrijf dit sonnet dat - ietwat - herinnert aan een beroemd
klinkdicht uit ónze letterkunde:
O mer, ô mer immense et triste, qui déroules,
Sous les regards mouillés de ces millions d'étoiles,
Les longs gémissements de tes millions de houles,
Lorsque dans ton élan vers le ciel tu t'écroules;
O ciel, o ciel immense et triste, qui dévoiles,
Sur les gémissements de ces millions de houles,
Les regards pleins de pleurs de tes millions d'étoiles,
Quand l'air ne cache point la mer sous de longs voiles;
Vous qui, par des millions et des millions d'années
A travers les éthers toujours remplis d'alarmes,
L'un vers l'autre tendez vos âmes condamnées.
A l'éternel amour qu'aucun temps ne consomme.
Il me semble, ce soir, que mon étroit coeur d'homme
Contient tous vos sanglots, contient toutes vos larmes.

Noemen wij nog de allerjongsten uit deze schaar:
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Edouard Ducoté, Ad. Lacuzon, Charles Droulers, Achille Segard, Réné M. Clerfeyt,
Léon Bocquet, Theo Varlet, Henri Delisle, Frédéric de France, Jules Mouquet, Floris
Delattre dan zal onze naamlijst zoo goed als volledig zijn.
Het boek ‘Poètes du Nord’ is overigens voortreffelijk samengesteld. De keuze zeer goed gedaan - der stukken van eiken schrijver wordt voorafgegaan door eene
korte klare en kenteekenende levensschets. Daarbij krijgen we nog eene
‘bibliographie’: de reeds verschenen werken van den auteur, die welke nog verschijnen
moeten, de aanduiding van artikels en studies over hem gemaakt; en eene
‘iconographie’: de lijst van de portretten van den dichter en waar ze werden
gereproduceerd of waar ze zich bevinden.
EDMOND VAN OFFEL.

Ausgewahlte Dichtungen Russland. Verdeutscht von Hermann
Groszfürsten Konstantin von des von Zur Mühlen. Berlin, Ernst Hofmann
& Co., 1903.
In dezen bundel van 70 lyrische stukjes - waarvan er verschillende, naar het oordeel
van den vertaler, geschikt zijn voor muzikale compositie komen kleine meesterstukken
voor, waarvan ik er een - da ‘Abdruck von einem Gedichte bei genauer
Quellenausgabe gestattet’ ist - afschrijf. Doch vóór dat te doen, wensch ik den
oorspronkelijken dichtér en zijn Duitschen vertaler bekend te maken.
Constantijn, grootvorst van Rusland, is een oom van den regeerenden Russischen
Keizer, werd 10/22 Aug. 1858 in de zomerresidentie Strelna bij Sint Petersburg
geboren en is een zoon van Grootvorst Constantijn Nikolajevitsch en van Grootvorstin
Alexandra geboren Prinses van Saxen-Altenburg. In 1882 verliet hij den Russischen
zeedienst; bracht een jaar - tot herstel van gezondheid - in Italie en Griekenland door;
herstelde; trad wederom in den krijgsdienst en wel als kapitein in het Ismailowsche
garde-regiment. Soldaten- en krijgsliederen ving hij aan te dichten. Zij komen in
dezen bundel niet voor. In 1889 werd hij tot President van de Keizerlijke Academie
van Wetenschappen benoemd en bekleedt sinds 1900 de post van Inspecteur der
Militaire Onderwijs-inrichtingen. Behalve oorspronkelijk dichter is hij vertaler. O.
a. vertaalde hij de ‘Bruid van Messina’ en ‘Hamlet’. Toen in 1889, twee opvoeringen
van Hamlet in de Hof kringen plaats vonden, speelde Grootvorst Constantijn de rol
van den Deenschen prins.
Wat zijn Duitsche vertaler betreft, deze is de broeder van den ten onzent, in
muzikale kringen welbekenden Graaf Raymund von Zürmhlen, die een tiental jaren
geleden als bariton-zanger op verschillende concerten zich deed hooren. Ofschoon
van Duitschen oorsprong, werden zij in Rusland geboren en opgevoed. De dichter
moet het Russisch volkomen meester zijn, wil hij tegenover zijn begunstiger, den
Voorzitter der Keizerlijke Academie, zijn houding van kunstig vertaler kunnen
rechtvaardigen. Wanneer echter de taalkunst van den Graaf even talentvol zou blijken,
als de zangkunst van zijn broeder was, zou de Grootvorst zich niet hebben te beklagen.
Hoe dit zij - de volgende proef moge volstaan om over den eigenaardig-bevalligen
trant van maker en ver-maker te kunnen oordeelen.
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GROOTVORST CONSTANTIJN VAN RUSLAND

Hexameter.
Morgen komm' ich zu dir, um diese Verse zu zeigen,
Lasse mich nieder bei dir und entrolle die trauten Bläter;
Auf meine Schulter neigest du wieder zärtlich dein Köpflein,
Und entzifferst nur schwer mein Blatt mit der seltsamen Handschrift.
Ich aber, Scheu im Herzen and halb verzagt im Gemüte,
Blicke kaum noch empor, und wage nur leise zu atmen.
Höre schweigend dir zu und mühe mich, still zu erraten,
Was du verurteilst am Vers und was du zu loben geneigt bist.
Jede unklare Wendung und jegliche Rauheit der Sprache
Hebt deine Stimme hervor, verrät deine leise Bewegung.
Hast ohne Stocken jedoch den Vers du zu Ende gelesen,
Blick'ich in 's Auge dir tief und sehe darinnen mein Urteil.
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Ja, dann wirst du vielleicht mit zärtlichem Lächeln nich grüszen?
Sollt'ich für solch ein Lächeln nicht dankbar sein meiner Muse?
O dieses leuchtende Lächeln, dasz es mir häufiger strahlte!

Het is bijna zeker dat deze regelen doelen op de Saxen-Altenburgsche prinses, die
voorbestemd was, Grootvorstin van Rusland te worden. De vierde regel, over het
ontcijferen van het blad niet het zeldzame handschrift, zou dat vermoeden kunnen
aanzetten, maar voornamelijk wordt het door de volgende regelen bevestigd, die, in
anderen zin, dezelfde gratie - die Godengaaf aan slechts weinige dichters, maar steeds
aan de teêrste verleend - luchtgeven. De Grootvorstin toeft aan de Riviera en haar
man schrijft haar uit Rusland

Een brief over roode bloemen.
Horizonnen, lusthofgaarden,
Die van roode bloemenzee
Uwe heugnissen bewaarden,
Voeren weêr uw blikken meê.
Die ook rusten op de oorden,
Waar éénzelfde bloemwarand'
Ons te zamen koozen hoorde,
Toen w'omstrengeld, hand in hand,
Poosden op de trage schreden,
Fluist'rend onze minnebeden.
Zullen nu de roode bloemen
Nimmer mijn gedacht'nis roemen?
Nu ik vèr bleef van haar strand
Hier in 't lieve vaderland?
Ach, ze zijn mij lang vergeten,
Al die bloemen en ge moet
Niet om mij ze treurend heeten,
Want zij treuren aan Uw voet,
Daar zij al te goed het weten
Hoe uw oog haar rooden gloed
Niet dan heimwee vol begroet.
En uw lippen 't schuchter wagen
Naar het vaderland te vragen,
Waar nog schooner, hemelrood
Bloemhof zich uw oog ontsloot.
Dáarom dauwen hunne tranen,
Wijl z'Uw ongeweende zien,
Nu niet ééne dezer lanen
O n s verrukkend rood komt biên:
In het Zuider Paradijs
Hunkert Gij naar 't Noorder ijs.
Want op roode bloem-waranden
Onder hel azuren tent,
Kon de Zon zoo fel niet branden
Of méér gloed hebt Gij gekend,
Daar de diepste zonnelonk
In het bloemrijk Zuid niet haalt,
Bij den gloed, die hier als vonk
Uit het kleinste halmpje straalt.
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Vóór alles - zegt Wieland - heeft men bij een dichter te vragen of hij gedacht heeft?
De vraag klinkt bijna nuchter, maar bij een woordkunstspel of een geknutsel met
klanken vervaagt dikwijls de idee of wordt zij geofferd aan de zangerigheid.
Een dichter als Grootvorst Constantijn die den moed heeft, in de kracht van den
manlijken leef-tijd, verzen uit zijn jonkheid te doen publiceeren en daarbij eene
inleiding voegt over zijnen vor-stenrang en de liefde tot de dichtkunst geeft blijk van
vrijzinnige opvattingen, te zeldzaam in Vorstenkinderen om er niet melding van te
maken. En dat in Rusland! is men bovendien geneigd uit te roepen. Daar een vertaling
van een vertaling slechts voor practische doeleinden bruikbaar is en nooit dichterlijke,
slechts verstandelijke belangstelling kan wekken, geef ik in proza den gedachtegang
weêr der I n l e i d i n g : ‘Door mijn geboort, kreeg ik reeds onverdiende voorrechten,
het lot was mij dus gunstig en vergeleken bij dat van anderen, sta ik boven hen. Gelijk
worden wij weder door den dood en het graf.

HERMANN VON ZUR MÜHLEN

Dan scheuren aan flarden de vlaggen en wimpels die ons sierden. Ik heb dus in
dat opzicht niet meer dan anderen. Maar in één enkel acht ik mij bevoorrecht boven
velen, door de gaaf van het lied. Geen aardsche machten kunnen die gaaf mij
ontnemen en als de invloed, dien zij anderen kan brengen - balsem in smart, blijdschap
in vreugd - nu maar blijke, dan moog' men mij huldigen, en die hulde worde prikkel
om op nieuw het schoone te dienen.
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Geen liefde wil ik om mijn rang;
Ik wijs die af, indien mij, Keizerszoon,
De volksgunst om dat bloed, mijn loon
Toeschuift, mijn fier gevoel ten hoon 'k Wil haar verdienen door mijn zang.
Als dan mijn lied'ren zullen klinken,
En gij, mijn Volk, ze hooren zult,
Kunt Gij mijn liefde en trouw zien blinken
Uit 't lied, dat mijne ziel vervult.

Wie Geuzenliederen liefheeft - maar wat praat ik van vorsten- of geuzenliedren?
Heeft de dichter gedacht en met zijne gedachten ons in een sfeer van lyrische weelde
verplaatst, dat is alleen de vraag die hier gedaan moet worden en daarop antwoord
ik bevestigend.
F.S.K.

De Godin di e Wacht, door Augusta de Wit. Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon.
‘... of roem, wat nog het mooist van alles is - bij ons in Holland tenminste,
tijdschriftenroem en de Oranje-Nassau orde. Zoo iets om meelijden mee te krijgen
belachelijks!’ (blz. 196).
Ik geloof gaarne dat mejuffrouw de Wit van den Hollandschen roem niet gediend
is. Wanneer ik mij desondanks vermeet te roemen in haar laatste werk veel, wat ik
schoon vind en goed, dan doe ik dit, in alle bescheidenheid, voor mijn plezier, en
niet voor 't hare. De gelegenheid is zeldzaam en begeerlijk te vertellen van een boek,
geschreven in zulk een nobel, voornaam Nederlandsch.
Lees zin voor zin, woord voor woord.
Hier geen gedraai met onderwerp en voorwerp, geen kluwens tegenwoordige
deelwoorden, of tot werkwoorden verwrongen adjectieven, geen willekeurig
weggelaten voorzetsels en met de haren bijgesleepte beelden. Juffrouw de Wit kan
buiten zulk gegoochel. Zij bouwt haar volzin rustig, klaar, in zuiver evenwicht, het
juiste woord op de juiste plaats, lenig van beweging, itf. Voltooid met beslisten punt,
vraag- of uitroepteeken, bijna geheel vermijdend het vaag-geheimzinnig gestippel,
dat een onwilligen slotzin te handig vervangt. Hoe gelijkmatig mooi blijft dit proza
van de eerste tot de laatste bladzijde, hoe gespierd is het, sappig en frisch, wat
kernachtig leuke zetten vullen ons verbeelden aan. Ik noem uit de massa: Mevrouw
Oldenzeel, zóó vermagerd ‘zij l e e k e e n z i e l t j e i n e e n s c h i l l e t j e ’ en ‘een
krekel kriekte snerpend een paar maal, als o m z i j n s t e m t e p r o b e e r e n .
Nagels tegen het licht, als d r u p p e l s o p d e v i n g e r t o p p e n .
Merkwaardig is dat elke zin-op-zichzelf grooter genot geeft, dan de zinnen in
onderling verband. Misschien kan dit de reden zijn, dat de lezing van dit boek
vermoeit, en dat, ondanks de groote schoonheden, het weer opnemen eer een soort
besluit, dan een gretig-grijpen is. Afgezien van de niet-boeiende intrigue, die ik liever
had gemist, trof mij in de wijze van vertellen iets weinig-bewogens, bijna zakelijks.
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Het duidelijkst kan ik mijn bedoeling verklaren met, bijv., het slot. Dit is een
oogenblik van ontroering; nu staat er:
‘Zij boog zich tot hem en lei haar bleek betraand gezicht, dat in die weinige uren
smal geworden leek, tegen het zijne.
Hij stamelde:
‘Wil je me leeren .. liefhebben, Ada?’
Dit ‘hij stamelde’ tusschen haar beweging en zijn bede in, dus i n d e s t i l t e ,
die wij op dat oogenblik voelen om die beide menschen, stoort, en haalt er ons ineens
uit. Wij verwachten dat hij iets zeggen zal, en, in plaats van hem, treedt de schrijfster
op, met een zinnetje, dat betrekking op hem heeft: ‘hij stamelde:’ Indien dit nu kwam,
bescheiden, na ‘wil je me leeren liefhebben, Ada’, gleden we 't achteloos voorbij,
nu dringt 't zich op in een ongelegen oogenblik. Iets dergelijks komt telkens voor,
ik verwijs nog naar, op deze zelfde bladzijde, even te voren: ‘Hij voelde de koele,
zachte handen om zijn hoofd.
Te n l a a t s t e t r a c h t t e h i j t e z e g g e n :
‘Kun je mij vergeven?’
In dit, vóór alles, knap, wetenschappelijk werk, dit boek van groote belangrijkheid
voor wie Indië kent, en niet kent, dat ons zoo meesterlijk toont de natuur, de
toestanden, den inlander in eigen omgeving en in verhouding tot den Europeaan,
gaat het eigenlijke verhaal verloren. Ik voel niets voor Ada omdat ik haar te weinig
ken, al heeft 't mij even gespeten, toen zij achterbleef in Holland en mijn belangstelling
grootendeels moest gaan gelden: Gijs. Noch voel ik voor Gijs, die mij op veel plaatsen
te zeer door de oogen eener vrouw bezien lijkt, om als man indruk te maken. Zijn
misbaar bij de sfinx, het verhaal-hoogtepunt, en de wijze waarop hij Ada toeschreeuwt
de vader te zijn van Naïla's kind, behooren thuis in een melodrama. Het meest voel
ik voor Naïla, voor haar gratie en deemoedige schoonheid.
De Godin, die het boek doopte, is er wat laat en zichtbaar opzettelijk ingebracht,
haar gelijkenis met Ada wat heel toevallig.
Maar dit alles geldt 't verhaal en raakt niet. de prachtige brokkenbeschrijving, die
ik er 't liefst uit zou lichten en bewaren als treffende voorbeelden van kranig raak
schilderen. De vendutie, de rechtzitting, de feesten op Kalimas met de schitterend
beschreven tooneelvoorstelling, het dansen! Hoe goed heeft Augusta de Wit dat land
gezien en weergegeven. Al wat ze schrijft over de natuur, de bosschen, de lucht op
dag en nacht, de stille zoele Indische maannachten, al
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wat zij vertelt van het inwendige der huizen, het leven der men schen, haar typen:
de Oldenzeels, de de Bakkers, den schilder Bruneton, mevrouw Meerhuys enz., wij
hebben alles en allen gezien, als met onze eigen oogen. Om deze beschrijvingen en
om de taal, die zich verheft ver boven 't met naarstig wringen verkregen taaltje de
‘nous autres’ (de gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken) wek ik met warmte
op tot de, 't zij dan wat zware, geduldige lezing, van dit supérieur werk eener
schrandere, begaafde, en hoogst ontwikkelde vrouw.
TOP NAEFF.

Die Tiere der Erde von Dr. W. Marshall. Leipzig-Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt.
Een grootsche onderneming van de Deutsche Verlags-Anstalt is de uitgave van ‘Die
Erde in Einzeldarstellungen’. Als eerste deel is verschenen Kurt Lampert's ‘Die
Volker der Erde’ (zie ‘den Gulden Winckel’ 2den jaargang bladz. 8 en bladz. 136),
als tweede deel ziet nu het licht het bovengenoemde werk, dat in 50 afleveringen
compleet zal zijn. Het is niet alleen een leesboek, maar ook een plaatwerk, en in
beiderlei opzicht verdient het onze belangstelling. Deze is tenminste mijn indruk na
kennismaking met de eerste twee afleveringen die mij ter aankondiging toegezonden
zijn; is het geheele boek uitgekomen, dan vraag ik andermaal een oogenblik de
aandacht van den lezer, maar ook dan zal mijn oordeel niet veranderd blijken te
wezen, want de Engelsche uitgave en de Nederlandsche bewerking zijn reeds in haar
geheel onder ieders bereik. Papier en druk, de geheele uitvoering, alles is even keurig
en smaakvol, en daarnaar gerekend is de prijs van 60 pfg. per aflevering niet hoog.
Een overzicht zal ons in het werk gegeven worden van het geheele dierenrijk, met
inachtneming van de uitkomsten der nieuwste wetenschappelijke onderzoekingen,
maar in een zoodanigen vorm dat het niet een studieboek wordt, maar een ‘dierkunde
voor iedereen’, waarin op onderhoudende wijze die levende wezens behandeld worden
tot welke de mensch zich steeds bijzonder aangetrokken heeft gevoeld. Duidelijk en
onderhoudend is het werk gescheven en daardoor als leesboek uitnemend bruikbaar,
maar in de eerste plaats is het toch een plaatwerk. En ook als zoodanig verdient het
onze belangstelling. Wie de meerdere waarde kent van het door eigen aanschouwing
geleerde boven de kennis door het geschreven of gesproken woord opgedaan,
waardeert een uitgave als deze. Meer dan duizend afbeeldingen vinden wij er in,
voor een groot deel naar fotografieën gemaakt, en deze zijn weer veelal genomen
van de dieren in hun natuurstaat, en daardoor zoo aantrekkelijk en leerzaam. Waar
ons de ge-legenheid ontbreekt hen in hun gewone leven te zien, geeft elke foto ons
hun beeld op één bepaald oogenblik en in hun natuurlijke omgeving. Dat, ten slotte,
dit boek, waarin woord en beeld samen zoo duidelijk tot ons spreken, bewerkt is
door Prof. Marshall, van Leipzig, is zeker ook een aanbeveling.
H.J.C.
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‘Stille geluiden’. Gedichten van Walter van Weide - Den Haag, Van der
Haar en Van Ketel, 1903.
Niets is onverstandiger dan beginnende dichters te hinderen in hun opkomst en ze
door een al te scherpe critiek te beletten tot bloei te geraken. Als Walter van Weide
dus een beginnend dichter was met een mooie toekomstbelofte in zijn verzen, dan
zou ik heel precies 't goede daarin aanwijzen, en niet al te veel nadruk op 't verkeerde
leggen. Bij een echt dichter toch worden de goede dingen al-levend sterker en de
zwakheden minder en minder.
Maar de heer Walter van Weide is nu eenmaal geen dichter en in zijn drie boeken
‘Dolore’ ‘Zon en Nevel’ en ‘Stille geluiden’ zijn maar o, zoo heel weinig goede
dingen te vinden. En heelemaal geen belofte van beter. Ieder van deze drie boeken
kon 't eerste zijn, ze onderscheiden zich in niets van elkander, niets toont dat de
schrijver sterker in wil en daad is geworden of helderder in visie of zuiverder in
dictie.
Overal 'n zelfde nare en akelige taal, zonder iets persoonlijks, dan een meer dan
gewone dwaasheid en daarbij zijn deze schijndingen van verskunst zoo verward van
zin, dat 't niet te gewaagd is, ze onzin te noemen.
Geen vers is er, dat niet gewoonweg ridicuul is. 't Gaat natuurlijk niet aan al 't
dwaze uit deze bundel van 'n 170 bladzijden af te schrijven, ik vrees trouwens, dat
de heer V. d. Haar mij van nadruk beschuldigen zou. Maar ik weet raad. Ik zal telkens
van elke tien pagina's één nog eens met m'n pen in de hand lezen, en 't allerdwaaste
opschrijven. 't Zal dan blijken, dat ik geen bladzijde kan overslaan, en me dunkt, dat
is toch bewijs genoeg van de waarde van dit verzenboek. 't Begin is gunstig voor
den dichter. Op bldz. 10 staan maar 4 regels, daarvan zijn dus stellig geen 5 dwaas.
Maar toch wel 4. Dit is er een:
‘Een jubellied is dikwijls breed van weemoeddraad dooraderd’.
'n B r e e d e draad dooräderd door een lied! Bldz. 20 geeft de twee laatste strofen
van 'n gedicht: ‘Leg 't moede hoofd’, waarin de moeder-
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liefde zoo bezongen wordt, dat 't waarlijk ‘een physieke aandoening’ van naarheid
geeft (Zie Gids Oct. 1903. Litt. Overzicht).
Weer tien bladzijden verder en we stuiten op 'n gedicht: Heuvelkling, waaruit ik
deze vier regels neem:
Ik luister, nu in zon-geruisch
Uw stilte is verklankt
En hoe muziek in dit geruisch
Al orgelend zich rankt’.

Die ruischende zon zou ik wel eens willen zien, of liever hoorera!
En dan al verder tien-om-tien lezende vind ik in 'n nachtlied dit:
O, welk een wonderbare stilte
Drinkt de nacht
't Is of Mysterie-zelf
De wijding bracht.

Maar o, daar op bldz. 49 en 50. Daar heeft Van Weide Jacques Perks onvergelijkelijk
gedicht Iris nagedaan en daarmee getoond voor de zooveelste maal, dat tusschen le
sublime et le ridicule un seul pas is. Juist, hier de ‘pas’ van ongekende brutaliteit.
Na ‘Iris’ durft Van Weide dit schrijven:
Ik ben gestegen uit zonnelichtzegen
En een traan van de zuchtende zee
Die omhoog is gestegen, toen de stralen zacht zegen
Op de tranen der weenende zee.
-----------------Eer ik stillekens wijk, naar het eeuwige Rijk.
-----------------Ik hen gestegen uit zonnelichtregen
En een traan van de zuchtende zee
Die omhoog is gestegen, als de stralen zacht zegen
Op de tranen der weenende zee.
------------------

Dit plagiaat, deze schenderij van Jacques Perk zou ergerlijk zijn, als 't niet zoo'n
domme en doorzichtige onnoozelheid was.
Neen, nu is 't uit. Nu wil ik niet eens meer van elke tien één lezen, al is dit 'n
probaat middel om 't verwijt te ontgaan, van alleen oog te hebben voor 't leelijke.
En voor wie neg niet overtuigd is van de fraaiheid van dit verzenboek wil ik nog
wel wat aan-halen: zoo maar, luk-raak.
In een vers ‘Neerlands Rijzenis’ staat dit:
‘Den landman zie, van Lust is 't oog omzoomd en:
‘Er gloeien vonken, aanbiddings-vonken wild

In 'n vers ‘Geluk’
De windb a z u i n knakt bloemen, nauw ontloken.

Waarom moet de wind hier 'n b a z u i n genoemd worden, als hij bloemen knakt?
En nu dit allerfraaiste:
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‘Geloof, mijn landgenoot, 't is altijd hoon en spot
Als gij u uit; een heil'ge sinfonie (sic.)
Ontwijdt gij, en gij bekladt als eenen hottentot
De schoonste melodie!

Ziezoo, nu is 't wel genoeg. Wat mijn landgenoot Van Weide doet als hij zich uit heb
ik al gezegd, en of hij me nu ook voor 'n hottentot houdt deert me niet.
't Eind van dit hottentottenvers is:
‘Gij betert niet’.
Ja, ik vrees, dat deze verzenmaker zich ook niet betert en m'n eenige hoop is, dat
er iemand gevonden wordt die hem althans van de u i tgave van zulke dingen weet
af te houden. Al was 't een Boschjesman.
JACOB DE HAAN.

Een Verloving, door Jeanne Reyneke van Stuwe. - Amsterdam, L.J. Veen.
De meeste schrijvers willen meer dan zij kunnen, Jeanne R. v. S., in het minder
gevaarlijk doch verslappender andere uiterste vervallend, kan meer dan ze gewoonlijk
wel wil. lk las van haar in dezelfde week vijf zeer mooie sonnetten (N.G. v. Juni) op
de vijvers in 't Haagsche Bosch, waarin o.a. dit beeld: ‘de vijver: als e e n k o m ,
g e s m o l t e n , d o n k e r g o u d ’, en dezenbundel genoemd naar, laat ik zeggen, het
langste verhaaltje: ‘Een verloving’, en vroeg mij af wat de schrijfster der belangrijke
verzen beoogde met de verzamelde uitgave dezer vlotte petits riens, waarin elke van
nonchalance getuigende bladzijde haar zelve een ergernis moet zijn.
Ik behoef haar toch waarlijk niet te wijzen op slordigheden als: (blz. 121) ‘En toen
ze weg w a r e n had ze minachtend gezegd: “dat 't toch zulke echt-flauwe jongens
w a r e n ....” Ja, Ja, maar ze w a s toch niet zoo dwaas toegevend voor Dé, als haar
nichtje voor haar w a s . Hoe oud w a s die nu? O ja, acht, één jaar ouder dan Dé.
Voor die Willie w a s letterlijk niets te goed, alsof ze werkelijk al een uitgaand dametje
w a s .’ Op ontboezemingen als (blz. 38): ‘Nu mocht hij nog hopen en zich verheugen
in den omgang met haar... maar dán... hoe zou hij kunnen leven zonder den aanblik
harer liefelijke schoonheid, den druk van haar hand, den klank van haar lach!’ 't
Bovenstaande overpeinst niet ‘de Graaf’ maar een zeeofficier, en de schoone heet
niet ‘Amalia’, maar Adèle van Voorst. Dit om verwarring te voorkomen.
Op blz. 70: Het zijn de gedachten van een werkman: ‘Had hij maar durven weigeren
... maar hoe kon hij ... wat kon hij tegen dien b r u t e n , w i l s -v a s t e n man....’
Op monologen als (blz. 222): ‘Ik heb dit einde verwacht, al jaren, jaren verwacht....
maar dit zoo plotselinge ontroert mij zeer. De herinneringen stormen met onafwijsbare
macht op me aan, en ik vraag me af, en verwijt me: kon dit
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voorkomen zijn? Ik weet het antwoord: neen’. Het is keurig.
Op versleten beeldspraak alt: ‘Zij gaven hun oogen den kost’.
Gaan in den Haag de heeren (officiersstand) naar een bal in de gekleede jas? En
spreekt daar een kapitein een dame aan met ‘juffrouw’ zonder den achternaam: ‘Nee
maar, juffrouw wat ik u zeg.’ En noemen daar werkelijk een jongetje en een meisje
van zeven jaar elkaar Meneer en freule en u? Van de Haagsche schrijfster van speciaal
Haagsche romans zou men 't bijna gelooven.
Beslist niet geloof ik, dat een jong meisje, dat op een bal voor 't souper is blijven
zitten, aan drie jongeheeren (die ook op dat bal waren, medeplichtigen dus aan 't
smadelijk geval) haar fiasco aldus pijnlijk zou verwijten: ‘Ik heb op 't laatste bal niet
eens de souper-dans gehad.’ Jeanne R. v. S. toonde haar beste kracht in de frissche pittige beschrijving van een
schooltje (blz. 13-19) het staan van de moëe, radelooze, zich vriendelijk-bedwingende
juffrouw voor een stomp klein-kinder-klasje, geduldig herhalend dezelfde
vraag-met-antwoord, verzoekend, prijzend, verbiedend ... tot eindelijk al-verlossend
de bel luidt.
En mooi als verhaaltje (J.R. v. St's talent van waarnemen, vlug-zien en warm-voelen
lijkt mij belangrijk sterker dan haar talent van schrijven) vond ik nog:
‘Zorg’, het heerlijk-verrassend herstel van een ziek jongetje. ‘Arm leven’, een ruw
brok armelui's ellende, kijven en vechten, waarin de zwakkere vrouw voor één
oogenblik van plotselinge zenuwkracht haar dronken vent baas wordt. En ‘Geluk’, het schrijnend verhaal van moeten-trouwen, met dit gevoelig-mooi
slot:
‘Schuw, vol ingehouden nijd, zooals hij kwam was Piet ook weer vertrokken.
Boven, in haar bed op den zolder, lag Jans te huilen, nu en dan drong daarvan een
zwak geluid tot in de kamer door. Bij de tafel zat de vader met zijn hoofd in de
handen; het werd al later en later en nog altijd zat hij daar zoo.
Het oude vrouwtje, verheugd, dat alles in orde was, mismoedig, omdat zij haar
man niet begreep, beproefde een schuchteren troost:
‘Kom, wees nou blij vader.., jij bezorg ommers je kind d'er geluk.’
‘D'r geluk .... d'r geluk .... zei hij dof. Ja, d'r éér krijg ze terug .... maar geluk... nee
- 't is geen geluk’.
De overige schetsjes, verwarrend gelijk van bouw, gedachte en woordenkeus,
keeren maar 't best terug tot de salons, boudoirs en badstoelen, waaraan ze hun bestaan
te danken hebben.
T.N.

De vrouw alleen, naar het Duitsch van U.Z. von Manteuffel, door N.K.
Bieger. - Utrecht, Jac. van der Stal.
De auteur haalde zijn, of haar, stof voor dit boek uit den romanwinkel waar ook
Marlitt en Werner goede klanten zijn. Het is de historie van hevige haat, die eigenlijk
liefde was, van den jeugdigen voogd en de ontemhare pupil, van arme adel op deutsche
Güter, van herstellende zelfmoordenaars, zusterlijke toewijding en edele offers. Zelfs
de karwats waarmee de slanke, altoos in rijkleed rondwandelende pupil, in 't hoogste
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t r a n s p o r t , manoeuvreert, en die haar, eindelijk door den voogd met kalme
waardigheid, uit de hand wordt genomen, ontbreekt hier niet.
De vertaler (-taalster) niet op de hoogte van het gebruik van 't duitsche ‘du en sie’,
haalde de gij's, u's en jij's op zonderlinge wijze dooreen.
T.N.

Helène Swarth. Premières Poésies. - Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon.
Wij bezitten in onze Nederlandsche letterkunde drie dichters, die onsterfelijk
geworden zijn door één mooi gedicht, dat in een oogenblik van overgelukkige
inspiratie uit hun overigens niet zoo gelukkige pen druppelde.
Borger verwierf zich de aanbidding van alle rederijkers en recitatoren met zijn
‘Rijn’; Nieuwland bracht het met zijn astronomisch-lyrische ontboezeming Orion,
waarvan iedere schoolknaap de vier eerste regels van buiten kent, tot een ongeveer
gelijken graad van waardeering bij de Hoogere burgerschool-jongelingschap, en D.R.
Camphuyzen won de hardste harten met zijn ‘Meische Morgenstond’. De oude
predikant, de middelmatige psalmberijmer, had hier voor eenige oogenblikken het
geheim der echte lyriek gegrepen en dit is de nimmer verzwakte bekoring van zijn
simpel liedje....
Datzelfde onderscheidt het werk van Helène Lapidoth Swarth, die n i e t één, maar
honderden prachtige verzen geschreven heeft. Misschien is er in de geheele
Nederlandsche litteratuur nauwelijks één andere dichter te vermelden, die zoo-veel
in 't hart had en het zoo natuurlijk en direct heeft weten te zeggen als Helène Swarth...
In sommige der meest intieme verzen van de twee eerste bundels (‘Verzen en
Poesie’) schijnt het of elke gedachte, die bij haar opkomt, dadelijk den dichterlijken
vorm aanneemt.
Er is hier bijna dat zelfde onmiddellijke kunst-worden van den indruk, dat men in
de muziek der groote componisten vindt.... Er schijnt niet gezocht te zijn naar een
vorm van uiting; de im-
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pressie was zoo sterk, de visie zoo helder, dat de woorden zich vanzelf schikten, de
taalklanken zich onwillekeurig voegden in harmonische reeksen:
‘O, de heele kamer is zoo vol wanhoop,
‘Al zet ik open venster en deur
Al brengt mij de meiwind,
Een stoeiend vleikind,
De lauwe zoetheid van meidoorngeur.’

Ondanks den kunstigen vorm van deze verzen, die rijk en vol klinken, voelt men
dadelijk de echtheid der vertolkte stemming. Het is hier geen simpele aandoenlijkheid,
maar de groote smart van een weelderige, passievolle ziel.
Meer dan de verzen van eenigen anderen Nederlander, zijn de hare
autobiographisch....
Maar duidelijker nog dan in haar Hollandsche gedichten heeft zij haar verlangen,
hare illusies, haar smart verteld in hare drie bundels Fransche gedichten, die vrijwel
in 't vergeetboek waren, maar welke door de goede gedachte van de Firma van
Kampen en Zoon herdrukt en herleefd thans weder 't licht hebben gezien.
Als kunst zal dit vierde deel harer ‘uitgelezen werken’ aan haar roem weinig toe
of af doen, als bijdrage tot de geschiedenis van haar innerlijk en uiterlijk leven is het
een zeer belangrijk document, dat tot recht begrip van veel, dat zij later uitsprak,
onontbeerlijk is. In het prachtige gedicht ‘Z i j n z o n d e ’ heeft de dichteres zelf
verhaald, hoe zij er toe kwam de Fransche lier uit de hand te leggen... en tegenover
deze dichterlijke bekentenis staat de algemeen verspreide anecdote, dat Pol de Mont
haar voor de Nederlandsche letterkunde zou hebben gewonnen tamelijk zwak.
En ik heb gezongen mijn droevig lied
In de taal van mijn land, dat ik vroeg verliet,
Niet langer in zijn geliefde taal,
Die mij klonk als muziek van een nachtegaal.

Deze verandering, die zooals men ziet, voortkwam uit innerlijken drang, vond plaats
ongeveer 1880. Haar eerste Hollandsche bundel ‘Eenzame Bloemen’ verscheen te
Roeselaere in 1882.... En de drie daaraan voorafgaande Fransche bundels ‘Fleurs du
Rève, Printanières en Feuilles mortes, de vooroefeningen van haar jonge dagen,
geven een geleidelijk overzicht van den wassenden rijkdom en rijpheid van haar
talent, van de evenementen, die haar denken en droomen in een vaste richting leidden.
Kinderlijk, grappig naiëf zijn soms deze eerste verzen.
Zoo b.v. dit visioen, waarin de jonge dichterlijke ziel met bijna comische
nauwkeurigheid het ideaal teekent van haar toekomstigen geliefde
‘Un jour, quand le sort le voudra,
- Je crois aux rencontres fatales Dans mon chemin il conduira
Un homme aux traits nobles et pâles.
Il aura de vingt à trente ans;
Front pure et chevelure brune,
Ce sera le soir, au printemps,
Sous le regard bleu de la lune
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Son oeil mélancolique et doux
s'Illuminera de tendresse.
Il me dira tout bas: “C'est vous!”
Avec un accent de tendresse!’....

En het besluit van deze ontboezeming, jong-passievol, hyper-romantisch, is geen
halve maatregel.
‘Votre baiser très doucement,
Caressera mon front, qui tremble..
Et je voudrais en ce moment,
O, mon Ange, mourir ensemble!’

Maar dit kinderlijke gedicht verklaart tevens, hoe een jonge ziel, zoo vol van bewust
liefdesverlangen, wel zeer ernstig geschokt moest zijn toen de ontgoocheling kwam,
waaraan wij zoovelen harer allermooiste Hollandsche verzen danken.
‘Mon poème est ma prière
Et l'amour en est le parfum!’

zingt de dichteres in ‘Consolation’, en deze fraaie verzen zouden als motto kunnen
dienen voor haar complete werken....
Eerst was het de aandoenlijke vereering voor dien aangebeden jong gestorven
broeder, waarvan haar hart en haar kunst vervuld waren; later de bittere ontroering
over den ontrouwen geliefde (het tijdperk van haar grootste kracht) en eindelijk de
rustiger liefde voor haar man, waarvan de laatste bundels vol zijn....
De documenten van die eerste groote smart, den dood haars broeders, vindt men
in den eersten Franschen bundel.
Er is meer smart dan kunst in de volgende verzen:
‘A dix buit ans je n'ai point d'espérance,
‘Mon frère est mort et je n'ai pas d'amis!
‘Nul n'a pitié de moi, de ma souffrance;
‘Mon coeur est seul, ou le destin l'a mis.

maar met eenige vaste trekken teekenen ze ons een geheele levensperiode der jonge
kunstenares, waarin ze zich diep ellendig en verlaten gevoelde te midden van een
omgeving, die haar niet begreep.... En deze teekening wordt gearseerd door de
volgende regels, waarvan het naieve begin aan den middeleeuwschen ‘Beatrijs’
herinnert. Als:
‘Van dichten komt mi cleyne bate;
De menschen reden mi, dat ik 't late
Ende minen sin niet en vertare!’
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klinkt
‘Je sais, que plus d'un me blâme
De passer ma vie à chanter!’

En zoo is dit geheele boekje een rijke verzameling van documenten voor het uiterlijk
en innerlijk leven der schrijfster, vol fijne trekjes, die, aan elkander gerist, den keten
samen stellen van haar levensgang in de dagen van ontwikkeling....
Men ziet er haar denken en dichten rijp worden, niet alleen technisch, maar ook
logisch.
De sentimenteele gedichten van ‘L'enfant poète au chants confus’, vindt men in
den tweeden bundel niet weer. Het timbre, de vorm, de voorstelling beginnen reeds
meer vastheid te krijgen. In den derden bundel is het volle meesterschap over den
vorm erlangd en wordt met rythmen en rijmen gespeeld, terwijl de beelden, de
poëtische visie, de klaarheid van voorstelling en de verklanking van 't gevoelde reeds
haar latere groote Hollandsche periode nabij komen.
Men hoort er duidelijk de stem in doorklinken van de Hollandsche dichteres der
liefdesmart, die ons met haar kunstrijke klachten zoo vaak diepe ontroering
geschonken heeft.
‘Des vers!... vous y lirez partout
‘Le mot: ‘Je souffre!’

Deze regels missen, evenals de meeste dezer gedichten, het echte Fransche timbre,
de Fransche chique, (want Fransche verzen staan op geheel andere voeten dan
Hollandsche) maar ze bevatten een groote belofte tegenover de Nederlandsche
letterkunde, die rijk en gelukkig is met de heerlijke vervulling daarvan, welke zij ons
bracht in de dichterlijke ontleding van haar lijden en strijden. Dat zij haar eerste
Fransche liefde, ontrouw werd was rijk gewin voor ons. Mogen wij toonen dit te
waardeeren, en haar veel liefde en vereering schenken in ruil voor 't goede en schoone
dat zij ons gaf.
J.D.C. v. D.

Boekbeschrijving
Romans. Poëzie. Drama.
(Vervolg.)
Lohman, Anna de Savornin: Gelukswegen. Amsterdam P.N. van Kampen &
Zoon.
f 2.90; geb. f 3.50
De nieuwe Haagsche Roman van freule Lohman lijkt ons heel haastig
geschreven. Uit haastig produceeren volgt ruwe compositie, gemis aan innige
poëzie, oppervlakkigheid van karakterteekening ... de atmosfeer van het boek
is zwoel, gistend, benauwd. - Nederland.
Louys, Pierre: Sanguines. Paris, Eugène Fasquelle.
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f 1.90
Les qualités brillantes et si personnelles de P. Louys, le charme intense, troublant
parfois, de ses oeuvres antérieures, semblent comme condensés dans ce nouveau
volume, ou se trouvent groupés plusieurs courts romans. - Revue Illustrée,
Lundegard, Axel: Elsa Finne. Naar het Zweedsch door Betsy Nort. Amersfoort,
Valkhoff & Co.
f 2.90; geb. f 3.59
Lundegard, Axel: Het recht van het gevoel. Naar het Zweedsch door Jeannette
E. Keyser. Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 1.99; geb. f 2.50
Een prachtig boek wat den vorm betreft, schitterend door fijne zetten en
meesleepend door vlotte vertelkunst. - Onze Eeuw.
Macquoid, Mrs K. S: His Heart's desire. London, Hodder and Stroughton.
f 3.90
The author very rightly describes her new novel as a romance; for though it
deals with, and covers, the actual life of Cardinal Richelieu from the age of 17
in 1602 to the siege of Rochelle in 1628, the main interest is thrown upon a love
story with a powerfully dramatic conclusion. The novel, we are told in its preface,
occupied 2 years in writing. This will account for its careful workmanship and
thorough finish. - The Graphic.
Marx-Koning, Marie: Peterke's beeldenstorm en andere dorpsgeschiedenissen.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
f 2.50; geb. f 3.25
.... Want de techniek is voortreffelijk en met enkele rake trekken is Peterke en
zijn omgeving geteekend, soms in uitstekend afgeluisterd dialect. - Onze Eeuw.
Mary, Jules: Les Briseurs de chaines et La Bande des trois. 2 volumes. Paris,
Flammarion.
f 3.89
Trés palpitant feuilleton, ou l'on voit une femme faussement accusée d'adultère
triompher de toutes les embûches et sauver sa file malgré la haine féroce du
traître de l'histoire. - Mercure de France.
Mathers, Helen: Grif of Griffithscourt; a novel. London, Methuen & Co.
f 3.90
Miss Mathers writes with irrepressible vivacity and Grif of Griffithscourt,
whatever its failings, is certainly never dull. Out of her ripe experience the writer
gives us vivid liashlights upon the mainsprings of conduct in men and women,
etc. - The Illustrated London News.
Maurel, André: Mémoires d'un mari. Paris, J. Tallandier.
f 1.90
L'oeuvre est charmante, alerte et légère: elle devrait scardaliser le lecteur; elle
ne choque pas, tant elle a de grâce, de bonne humeur et d'esprit. - Revue de
Paris.
Maurik, Justus van: Toen ik nog jong was. Geïllustreerd door Johan
Braakensiek, Karel Verbrugge, Jan Linse, Henri Beijer Jr., en photografische
moment-opnamen van dr. E. Neuhauser. 2e druk. Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf.
f 2.50; geb. f 2.90
Meade, L.T.: Resurgam; a novel. London, Methuen & Co.
f 3.90
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Meade, L.T.: Burden of her youth. London, J. Long.
f 3.90
Merrick, Leonard: Conrad in Quest of his Youth. Leipzig, Tauchnitz.
f 1.‘We have found Mr. Merrick bright and excellent company in this very modern
story, the sub-title of which is: “An Extravagance of Temperament.” There is
a situation in an hotel in Ostend which reaches the level of truc comedy.’ Athenaeum.
Merrick, Leonard: Conrad in Quest of his youth. London Grand Richards.
f 3.90
It can he said of Mr. Merrick's new novel, that it starts off with a fresh theme
and contrives to be entertaining to the end. - The Ill. London News.
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Merriman, Henry Seton: Barlasch of the Guard. Leipzig, Tauchnitz.
f 1.‘A closely knit and dramatic story, which carries us on breathlessly from
beginning to end’ - Daily Telegraph.
‘A stirring, straightforward, thoroughly readable example of military history in
fiction.’ - Outlook.
‘A vigorous and stirring book.’ - Academy.
‘A beautiful piece of workmanship, lovingly set with jewels worthy of it.’ Daily News.
‘A story of strong interest and fine texture.’ - Scotsman.
Michaëlis, Karin: Het kind. Met toestemming van de schrijfster uit het Deensch
vertaald door M. Stok. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante.
f 1.40; geb. f 1.90
Mont, Pol de: De Amman van Antwerpen. Geïllustreerd door Edm. van Offel.
Haarlem, Vincent Loosjes.
f 2.50; geb. f 2.90
In dit werk geeft de schrijver een curieuze en interressante bijdrage tot de meer
intieme kennis van Antwerpsch leven in de 16e eeuw. Hij heeft zich
aangetrokken gevoeld tot een gevoel van hypersensitief sensualisme, en werkelijk
overtuigend knap een stukje histoire intime waargemaakt. - Groot Nederland.
Morel, Maurice: Sappho de Lesbos. Roman. Paris, Perrin & Co.
f 1.90
Monsieur Morel, helléniste érudit et charmant écrivain, a repris en ce curieux
roman, l'intéressante histoire de Sappho, de sa vie et de sa mort. C'est avec
respect, avec amour, qu'il évoque pour nous l'illustre poétesse et la grande
amoureuse, et qu'il nous la moutre auprès de ses amies. - La Revue de Paris.
Mysing, O.: Eine Kaiserin. Roman aus der Byzantiner Kaiserzeit. Berlin, Otto
Janke. 3 Tle in e. Bde.
f 2.60
Nji Sri: Een liefde in de binnenlanden. - Amsterdam, H.J.W. Becht.
f 2.40; geb. f 2.90
Noël, Alexis: Paulette se marie. - Paris, Plon.
f 1.90
Une jeune fille pour dessus de pendule qui se trompe plusieurs fois de héros et
finit par épouser le grand artiste, prix de Rome! - Mercure de France.
Noordwal Cornélie: De winkeljuffrouw uit l'Oiseau d'or, chapeaux pour dames
et enfants. Een stuk levensgeschiedenis. 2 dln. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon.
f 5.50; geb. f 6.50
Normand Jacques: Les visions sincères. Poésies. - Paris Calmann Levy.
f 1.90
Ce sont de gracieuses scènes d'intimité, des visions familières, piquantes ou
touchantes, sur les objets qui nous entourent et les gens que nous coudoyons
tous les jours. Jacques Normand, le délicat poète de la ‘Muse qui trotte’, a décrit
les unes et les autres de son vers si souple et si spirituel.
Oolbekkink: Wasdom. - Rotterdam, Johan Pieterse.
f 1.90; geb. f 2.40

Den Gulden Winckel. Jaargang 2

O'Rell, Max: Dora Grantham, vrouw en artiste. Vertaling van mevr. B. de
Graaff-Van Cappelle. - Baarn, Hollandia drukkerij.
f 2.40; geb. f 2.90
‘Dora Grantham is een echte roman: een roman waarin hij al zijn kennis van
het vrouwelijk hart - en die was groot - heeft neergelegd. Het Huwelijksleven
van Philip Grantham en zijne vrouw, hun geluk en hun smart, hun scheiding en
hereeniging zijn met het elegante scepticisme van O' Rell verteld, zeer
lezenswaard.
Handelsblad.
Voor de kennis van het leven in al zijn schakeeringen in kunstenaarskringen en
de plaats van de vrouw daarin, is dit een boek, dat men gelezen moet hebben.
Nieuws v.d. Dag.
O'Rell, Max: Onder de Roos. - Baarn, Hollandia Druk kerij.
f 2.75; geb. f 3.25
... een echte O'Rell, vol geestige, vaak spottende opmerkingen over het leven
der mannen en vrouwen, echte stukjes om voor te lezen. - Handelsblad.
Pontsevrez: L'enjeu du bonheur. Roman. - Paris, Librairie Albin Michel.
f 1.90
Quérido, Is.: Menschenwee. Roman van het land. - Haarlem, De Erven F. Bohn.
2 dln.
f 6.50; geb. f 7.75
Queux, William Le: The three glass eyes; a story of to-day. - London, Treherne
& Co.
f 3.90
Quiller-Couch, A.T., The adventures of Harry Revel. - London, Cassell and
Co.
f 3.90
A decidedly interenting story.... The Baron warrants you that, be you mystified
ever so much, yet wilt you not put down the book until, in company with little
Master Revel, you have assisted at the storming of Ciudad Rodrigo. - Punch.
Almost all the characters in the book are impersonations of comedy - not
caricature or farce, but genuine comedy. And comedy is the rarest bird in modern
literature. - The Illustrated London News.
Rabusson Henry: L'Hostilité conjugale. - Paris, Calmann Lévy.
f 1.90
Le peintre délicat du coeur humain, Henry Rabusson, nous introduit dans un
milieu éminemment parisien, bien qu'il ait placé ses personnages loin de Paris
dans la vie de château. Ce sont les sentiments frivoler de ces ruraux par accident,
leurs petites et mesquines agitations qu'il s'est appliqué à scruter, mais il l'a fait
avec un don si remarquable d'ironie et de perspicacité psychologique que certains
esprits bien informés, mais peu indulgents, ont pu y voir une sorte de ‘roman á
clefs’. En tout cas, c'est un des livres le plus amusants qui se puissent lire.
Rabusson, Henri: Scrupule de vierge. - Paris, Eugène Fasquelle.
f 1.90
Oeuvre hardie, ou l'auteur étudie un cas de conscience assez scabreux, mais tel
que doit nécessairement en faire maître le régime du flirt à outrance. - Revue
Illustrée.
Rachilde: L'imitation de la mort. - Paris, Edition du Mercure de France.
f 1.90
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Rameau, Jean: La belle des belles. Roman. Paris. Librairie Paul Ollendorff.
f 1.90
Recolin, Charles: Le chemin du roi. - Paris, Librairie Albert Fontemoing.
f 1.90
Reyneke van Stuwe, Jeanne: Een verloving. - Amsterdam, L.J. Veen.
f 2.50; geb. f 3. Reyneke van Stuwe, Jeanne: Judith. Drama in 3 bedrijven of 4 tableau's. Amsterdam, L.J. Veen.
f 0.90; geb. f 1.50
Roanne, Jean: Mademoiselle de Calian. Paris, Eugène Fasquelle.
f 1.90
Ce volume contient une longue nouvelle, Mademoiselle de Calian, où le talent
de l'auteur apparaît en pleine maîtrise. L'intrigue est un peu dispersée; mais à
chaque page, presque à chaque ligne, on trouve des notations tout à tont
charmantes. - Revue de Paris.
Du pittoresque et du plastique dans la passion, une histoire alerte, émouvante
et comique, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas d'hier, qui amusera et
attendrera à la fois. - Revue Illustrée.
Rod. Édouard: L'inutile effort. Roman. Paris, Perrin & Cie.
f 1.90
Dans ce roman, nous retrouvons tout le talent connu de l'auteur, sa faculté
moralisante, la fermeté et la saveur ordinaires de sa phrase. - L'Illustration.
C'est une véritable tragédìe psychologique et morale que ce roman d'une grande
puissance dramatique. Les événements s'y déroulent avec une logique
impitoyable dans les effroyables conséquences qu'entraine une première
défaillance. - Revue des deux Mondes.
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